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Indledning

Dette speciale handler om vidensvirksomheders håndtering af viden. Med fokus på,
hvordan den enkelte organisation kan blive bedre til at udnytte viden, er formålet med
specialet at udvikle en række forslag til hvordan virksomheden kan blive bedre til at
kollektivisere den individuelle viden, som medarbejderne besidder.
Valget af emnet videnskollektivisering i vidensvirksomheden beror på flere ting. For det første
har vi gennem hele vores studietid været optaget af begrebet organisationsudvikling, idet
det placerer sig i krydsfeltet mellem vores to fag, psykologi og kommunikation1.
Dernæst er det kendetegnende for den tid vi befinder os i, at organisationer i fortsat
højere grad beskæftiger vidensarbejdere, dvs. medarbejdere der lever af at producere
viden i modsætning til fysiske produkter. Populært sagt beskæftiger flere og flere sig
med åndens arbejde og færre med håndens arbejde. Medarbejdernes rolle på
arbejdsmarkedet er i forandring, hvilket stiller krav til organisationernes evne til at
håndtere denne forandring.
Udviklingen finder vi mest udtalt i det stigende antal af vidensvirksomheder, der
udelukkende lever af at sælge medarbejdernes viden og dermed ikke beskæftiger sig med
produktion i traditionel (det vil sige fysisk) forstand. Da det alene er medarbejderne
som besidder evnen til at udvikle viden er det, i modsætning til traditionelle
produktionsvirksomheder, medarbejderne som besidder en stor del af vidensvirksomhedens ”produktionsapparat”. En vidensvirksomheds succes afhænger med
andre ord af medarbejdernes evne til at producere ny – og kvalitativ bedre – viden end
konkurrenterne.
Med den udvikling af arbejdsmarkedet indtager den enkelte medarbejder naturligt en
mere central og vital position i organisationen end tidligere. Et stort problem for
mange virksomheder i dag er, at det øjeblik en medarbejder vælger at forlade virksomheden, tager vedkommende automatisk en del af virksomhedens produktions-

1 En del af det psykologiske felt, socialpsykologien, beskæftiger sig med mennesker i social
interaktion mens faget kommunikation bl.a også handler om interpersonel kommunikation. Sætter vi
disse to felter ind i en organisatorisk kontekst smelter de på det nærmeste sammen og et tredje
felt, individers interaktion og kommunikation i arbejdslivet, opstår. Når vi taler om
organisationsudvikling taler vi altså om en udvikling af de medarbejdere som udgør
organisationen, deres interaktion og kommunikationsmønstre. Men vi taler også om en
udvikling af de betingelser, hvorunder interaktionen og kommunikationen finder sted, selve den
organisatoriske kontekst. Et bud på en definition af begrebet udvikling findes i indledningen på
kapitlet Hvordan forstår vi læringsbegrebet?
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apparat og dens immaterielle kapital2 med sig. I en tid hvor udskiftning i personalet sker
oftere end tidligere bliver evnen til at fastholde medarbejdernes viden fortsat mere
vigtig.
Nogle virksomheder forsøger at afhjælpe dette problem ved at indføje konkurrenceklausuler i medarbejdernes kontrakter. Nok kan medarbejderen tage sin viden med sig,
men vedkommende har ikke lov til at anvende den, i det mindste ikke for en
konkurrerende virksomhed. Hvorvidt konkurrenceklausuler er en god idé eller ej skal
vi ikke komme ind på her. Udgangspunktet for dette speciale er derimod, hvordan man
fra organisationens side kan nedbringe de negative konsekvenser ved at en
medarbejder af en eller anden grund vælger at forlade virksomheden.
Det korte svar på spørgsmålet er naturligvis, at det handler om at sikre, at
medarbejderne også efterlader den viden, som de tager med sig når de rejser. Et mere
fyldestgørende svar kræver dog at man både forholder sig til spørgsmålet om hvad
viden i det hele taget er for noget, og at man undersøger hvilke betingelser
organisationen har for at håndtere den i praksis.

2 Det immaterielle skal ses som en modsætning til det materielle, det vil sige det fysiske. Dét at
betragte viden som en kapital blev først introduceret af amerikanske Stewart (1998) og svenske
Edvinsson (1998).
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1. Hvad er specialets fokus?
Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling har vi formuleret følgende
fokusspørgsmål:

Hvordan kan kollektivisering af viden udvikles
i en markedsbaseret vidensvirksomhed?

Fokusspørgsmålet rejser naturligvis en række nye spørgsmål som:
•
•
•

Hvad er viden?
Hvad vil det sige at kollektivisere viden?
Hvad vil det sige at kollektivisere viden i en markedsbaseret vidensvirksomhed?

Disse spørgsmål, og alle de andre som kommer til undervejs, skal vi gerne have
besvaret i slutningen af dette speciale. Hvordan vi har tænkt os at besvare vores
fokusspørgsmål skal de følgende sider imidlertid give en fornemmelse af idet vi kort vil
beskrive, hvad specialet indeholder og hvorfor. Nedenstående afsnit skal derfor både
give et strukturmæssigt overblik samt fungere som en læseguide, der præsenterer
kapitlerne og deres individuelle funktion i specialet.

3

2. Hvordan vil vi besvare vores
fokusspørgsmål?
Ved hjælp af nedenstående ”videnskabelige hus” (figur 1) vil vi i det følgende forsøge
at tegne et billede for læseren af den bevægelse vi har foretaget gennem husets
forskellige niveauer, og dermed den tråd, som vores arbejde har fulgt 3:
Som et billede på vekselvirkningen mellem teori og praksis ser vi vores speciale som
resultatet af den ”elevatortur”, vi har foretaget op og ned gennem husets etager. Men
hvori består den konkrete elevatortur? Hvad sker der på de forskellige etager, når vi
stiger ud? Hvilke hjørner runder vi på vejen?

Metateori

Almenteori

Partikulær teori

Empiri

Figur 1: Det videnskabelige hus

3 K.B. Madsen (1980) taler om ”videnskabelige planer” hvor han inddeler psykologisk teori i
henholdsvis metateser, hypoteser og datateser. Vi har imidlertid valgt at kalde niveauerne noget
andet samt at udbygge huset med en fjerde etage i form af det almenteoretiske niveau. Selve den
typografiske fremstilling af planerne som et hus er i øvrigt skabt af Jørgen Bruun Pedersen i
forbindelse med en forelæsning på RUC i efteråret 1996.
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Turen starter oppe under taget på det metateoretiske niveau, som i vores tilfælde
gælder den dialektiske materialisme. Det metateoretiske er udtryk for hvilke filosofiske
forudsætninger og hvilket ontologisk grundlag vores valg af teori tager udgangspunkt i.
Det er med andre ord på det metateoretiske niveau vi kan aflæse hvilke antagelser om
verden der ligger til grund for vores teori. Beskrivelsen af begrebet dialektisk
materialisme vil fremgå af kapitlet Hvad er vores metateoretiske udgangspunkt?
På etagen lige under taget finder vi det almenteoretiske niveau og dermed vores
overordnede forståelse af mennesket i form af den russiske Virksomhedsteori. Med
almenteori forstår vi ”den disciplin indenfor den teoretiske psykologi der omhandler det almene
[...]” (Hansen, 1995, s. 18). Det vil sige den del af vores teoretiske begrebsapparat som
søger bagom fænomenernes individuelle fremtrædelsesformer. I og med at
almenteorien abstraherer fra ”[...] de individuelle forskelle i bestræbelsen på at finde de almene
lovmæssigheder, som gælder alle menneskers adfærd” (ibid.) fungerer almenteorien som
referenceramme for mere partikulære emner, som i vores tilfælde er begreberne viden
og læring i en organisatorisk kontekst4. En udlægning af de centrale begreber i
virksomhedsteorien, som vi har valgt at inddrage i dette speciale følger i kapitlet Hvad
er vores almenteoretiske forståelse?
Stiger vi ud på husets midterste etage befinder vi os på det teoretiske niveau som
beskæftiger sig med det partikulære. I dette tilfælde er det ensbetydende med den
teoretiske forståelse vi har udviklet i forhold til begreberne viden og læring. Til forskel
fra almenteoriens overordnede betragtninger er begrebsrammen her mere empirinær,
forstået på den måde at vores teoretiske forståelse er tænkt og udviklet indenfor en
konkret kontekst (en organisation) med et bestemt formål for øje (kollektivisering).
Begrebsrammerne er dog tæt forbundet med husets øverste etager, idet vores
fremstilling af vidensbegrebet i nogen grad bygger på Leontjev men også inddrager
andre teorier om viden. Vores forståelse af læring er inspireret af det dialektiske
udviklingsprincip og Vygotskys begreb nærmeste udviklingszone (NUZO).

Det skal i denne forbindelse nævnes at man særligt inden for psykologien diskuterer
relevansen af en almenteori (se fx Karpatschof (1982) og Katzenelson (1996)), men den
diskussion vil vi undlade at inddrage her. Vi vil blot pointere at i dette speciales sammenhæng
giver det mening at dele teori op i to betydninger, hvoraf den ene går bag om kontekstuelle og
kulturelle faktorer i et forsøg på at skabe en sammenhængende reference for menneskelig
virksomhed mens den anden netop tager sig af det partikulære, det specifikt kontekstuelle og
kulturelle.
4
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Fordi forståelsen af viden og læring netop er udviklet med et specifikt formål for øje –
nemlig videnskollektivisering – tegner den på ingen måde en endegyldig definition af,
hvad viden og læring er, men er netop vores forståelse af hvad de to begreber
indeholder inden for rammerne af en organisatorisk kontekst5. Derfor har vi kaldt
vores kapitler Hvordan forstår vi vidensbegrebet? samt Hvordan forstår vi læringsbegrebet?
På baggrund af de to begreber har vi, med Motts ord (1992) opstillet en teoretisk operant
model (herefter forkortet TOM). I forhold til almenteoriens brede perspektiv er den
teoretisk operante models fokus mere snævert, fordi den udvikles på baggrund af
partielle og empirinære teorier. Mott forklarer, at en TOM er en ”operationalisering af
(eksisterende) teoretisk viden med henblik på at ordne teoretiske begreber i en søgemodel, således at de
kan bruges til at vejlede i en empirisk undersøgelse.” (1992, s. 41)6.
Hensigten med at opstille en TOM er således dels at ordne og skabe overblik over
vores teoretiske viden, dels at operationalisere den. Ved at udvikle et teoretisk
begrebsapparat afgrænser vi således hvilket empirisk felt vi ønsker at belyse, samt
etablerer en række grundliggende analyseenheder. Modellen skal altså ikke kun skabe
teoretisk klarhed for os selv men hjælpe med til at begribe hvad det er vi ser i praksis.
Sammenhængen mellem viden og læring præsenteres i kapitlet En samlet
kollektiviseringsmodel, så den kan fungere som udganspunkt for den teoretiske analyse
som følger efter fremlæggelsen af vores empiri. Modellen er med andre ord et udtryk
for den teoretiske forståelse vi har af begreberne før vi har anvendt dem i empirisk
øjemed.
Det faktum at vi vælger at udvikle en teoretisk model før vi giver os i kast med
empirien vidner både om et deduktivt forskningsideal og en teoristyret måde at arbejde
med vores stof på. Frem for at kaste os direkte ud i praksis har vi på forhånd udviklet
en særlig teoretisk optik og derigennem afgrænset hvordan vi ser på vores empiriske
felt.

5 Modellen redegør altså kun for den del af medarbejdernes viden og læring som er forbundet
med deres arbejdsliv og inddrager dermed ikke det som indgår i andre sammenhænge. Vi er
bevidste om, at dette måske tegner et ufuldstændigt billede af medarbejderens samlede
kompetencer, men grundet opgavens fokus og omfang har vi været nødsaget til at afgrænse os
til den viden, som finder direkte anvendelse i en organisatorisk sammenhæng.

TOM kan også være ”en modellering af begreber, der er udviklet og identificeret på baggrund af indsamlede
data” (Mott, 1992, s. 41). Det er dog inden for den første forståelse at vores model er skabt.
6
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Et sådant valg afskærer os fra andre måder at forstå vores genstandsfelt på, men
årsagen til dette valg skal findes på to områder. For det første virker det meningsfuldt
for os at udvikle en forudgående forståelse og dermed en indholdsmæssig afgrænsning
af dét, vi undersøger. For det andet rummer vi som personer endnu ikke praktikerens
mangeårige indsigt og erfaring og føler os derfor ikke i stand til at håndtere praksis
uden de redskaber, som vores teoretiske viden bidrager med. Om det at arbejde
deduktivt siger Fog i øvrigt at det at ”skaffe sig teoretisk viden er selvsagt en streng nødvendig
forberedelse i ethvert stykke forskning på et hvilket som helst felt. [...] Man må gøre sig klart, hvilket
perspektiv man ser sagen fra, og hvilke perspektiver man ser i den.” (1998, s. 17).
På den nederste etage i vores videnskabelige hus finder vi specialets empiri. Specialet er
blevet til i et samarbejde med det danske ingeniørfirma RAMBØLL7, og vores
empiriske undersøgelser er udført blandt medarbejderne i en af virksomhedens
afdelinger8. Formålet med vores empiri er ikke at efterprøve selve gyldigheden af den
TOM vi opstiller, men snarere at se begreberne i en praktisk sammenhæng9. På den
måde håber vi at blive bevidste om hvilke praktiske betingelser vi bør tage højde for i
vores diskussion af, hvordan man i vidensvirksomheden kan blive bedre til at
kollektivisere medarbejdernes viden. Derudover har vi måttet tage højde for, at vi har
bevæget os ud i en markedsbaseret praksis hvor økonomisk afkast er centralt10. For at
sandsynliggøre nytten af vores forehavende har vi inddraget spørgsmålet om, hvilken
viden der skaber værdi og dermed er vigtig at kollektivisere. Vores empiriske
undersøgelser tager derfor afsæt i følgende spørgsmål:

7

Se Bilag I: Kontrakt med RAMBØLL for en uddybelse af aftalen.

8

Se Bilag II: Præsentation af RAMBØLL for en nærmere beskrivelse af virksomheden.

Selvom det ikke er empiriens direkte formål at efterprøve modellens kategoriseringer og
antagelser (men derimod at undersøge hvilken viden virksomheden bør kollektivisere og
hvordan), vil empirien alligevel kunne sige, om den begrebsramme vi har opstillet er relevant i en
praktisk sammenhæng. En TOMs gyldighedskriterie er nemlig om den ”faktisk identificerer og
begriber fænomener i virkeligheden” men på den anden side er den ”ikke forpligtet overfor, om den virker i
et organisationsudviklingstiltag” (Mott, 1996, s. 41). Vores model skal altså forsyne os med en række
begreber, som har hold i virkeligheden, men det er i princippet ligegyldigt om disse begreber er
nyttige i en praktisk sammenhæng.
9

Eksempler på vidensvirksomheder der ikke er markedsbaserede er offentlige styrelser, som fx
Sundhedsstyrelsen, som har til formål at informere og oplyse borgerne i det danske samfund.
10
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•
•
•

Hvilken type viden betragter man i RAMBØLL som værdiskabende?
Hvilken type viden tillægger RAMBØLLs nye og gamle kunder værdi?
Hvilke faktorer er henholdvis fremmende og hæmmende for kollektiviseringen af
viden i RAMBØLL?

Det overordnede metodedesign for vores empiriske undersøgelser er deltagerobservation. Vores undersøgelser tager derfor, med sociologen Denzins ord, afsæt i
”[...] a commitment to adopt the perspective of those studied by sharing in their day-to-day
experiences.” (1970, s. 185).
Idealet om at antage undersøgelsesgenstandens perspektiv indebærer flere forskellige
metodiske teknikker. Bl.a. skal man undersøge hvordan undersøgelsesgenstanden har
udviklet sig gennem tid og udfolder sig i forskellige situationer og hvordan fortiden
spiller ind på det hele. Denzin siger i den forbindelse: ”For present purposes participant
observation shall be defined as a field strategy that simultaneously combines document analysis,
respondent and informant interviewing, direct participation and observation, and introspection.”
(1970, s. 185). I det store hele danner disse metoder samt et par kvantitative
undersøgelser baggrunden for udførelsen af vores empiri blandt medarbejderne i
RAMBØLL.
Måden hvorpå vi indsamler vores empiri vil blive præsenteret i kapitlet Hvilken metode
anvender vi i forbindelse med vores empiri? Kapitlet indeholder desuden de metodiske
overvejelser vi har gjort os i forbindelse med hver enkelt metode og
deltagerobservationen som helhed.
Resultaterne af vores empiri sammenfattes i afsnittet Hvilken kritisk common-sense
forståelse udleder vi af vores empiri? Denne måde at bearbejde vores empiri på stammer fra
Kvale, som opererer med tre analyseniveauer: selvforståelse, kritisk common-sense
forståelse, teoretisk forståelse. Det første analyseniveau består af ”en omformuleret
sammenfatning af meningen med de interviewedes udsagn ud fra deres egne synspunkter, således som
forskeren har forstået dem.” (Kvale 1997, s. 211). Idet vi har valgt at udskrive vores
interviews journalistisk består selvforståelsesniveauet faktisk af selve transskriberingen
af interviewene, hvor vi allerede meningskondenserer, uden at det er synligt for
læseren. På dette niveau ser vi på, hvad der siges.
Den kritiske common sense forståelse definerer Kvale på følgende måde: ”Tolkningerne
kan inddrage en bredere forståelsesramme end den interviewede selv gør; ved at inddrage mere almen
viden om udsagnets indhold vil tolkningen af et udsagn kunne udvides og beriges. [...] der ”læses
mellem linierne” i teksten.” (Kvale 1984, s. 60). Vores kritiske common sense forståelse er
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således en fortælling om RAMBØLL som vi ser den ud fra vores fokus. Med andre ord
handler dette analyseniveau om, hvad der udtrykkes.
I kapitlet Hvilken teoretisk forståelse udleder vi af vores empiri? beskæftiger vi os med det
tredje analyseniveau, teoretisk forståelse. Ifølge Kvale vil man i den teoretiske
forståelse ”[...] inddrage en teoretisk ramme for tolkningen af meningen i et udsagn.” (Kvale 1984,
s. 60). Med andre ord beskæftiger dette analyseniveau sig med hvad det sagte er et udtryk
for. I vores teoretiske analyse vil vi altså se på vores empiri med de teoretiske briller,
som er blevet introduceret i kapitlerne om viden og læring. Ved at koble teori og
praksis forsøger vi således at besvare spørgsmålene:
•
•
•

Hvilken viden er økonomisk værdiskabende og dermed vigtig at kollektivisere?
Hvad er betingelserne for videnskollektivisering i den markedsbaserede vidensvirksomhed?
Hvilke videnskollektiviseringsforslag åbner vores teoretiske og empiriske materiale
op for at vi kan stille?

I den teoretiske analyse starter altså en lang række elevatorture hvor vi bevæger os op
og ned gennem niveauerne for finde ud af, hvordan vi kan forstå empirien på
baggrund af vores teoretisk operante model – og omvendt. Vi redegører for en
overordnet kollektiviseringsstrategi ved først at diskutere hvilken viden der bør
kollektiviseres. Vi tager dernæst spørgsmålet omkring ansvaret for
videnskollektivisering op, og hvilke faktorer man generelt bør overveje hvis man vil
anspore videnskollektivisering i en vidensvirksomhed. Herigennem kommer vi frem til
hvordan den værdiskabende viden bør kollektiviseres og stiller en række konkrete
forslag til måder hvorpå man i vidensvirksomheden med fordel kan kollektivisere
medarbejdernes individuelle viden.
Kapitlet Konklusion er en opsummering af de væsentligste tanker vi har gjort os, og
hvad vi har fundet frem til på baggrund af vores samlede arbejdsproces.
I kapitlet Perspektivering gør vi os nogle overvejelser omkring hele vores arbejdsproces
og det videnskabelige hus, vi har skabt. Hvordan ser det ud i bakspejlet, hvad betyder
vores psykologiske fundament for den måde vi ser på en kommunikativ praksis og
hvilke skridt kunne vi tage efter at det sidste punktum er sat? Endeligt vil vi se på
hvilken læreproces vi har været igennem, hvilke udfordringer vi har mødt undervejs og
hvad vi har lært af det samlede forløb.

9

3. Hvilken baggrund har vores fokus?
Inden vi begiver os ud på den store teoretiske rejse vil vi gerne skitsere baggrunden for
vores fokus. Som nævnt indledningsvis er ideen til dette speciale udsprunget af én af de
problematikker som er forbundet med overgangen fra den industrielle arbejdsform til
vidensarbejde. Hvordan dette skifte tager sig ud i en mere overordnet sammenhæng vil
vi forsøge at skitsere i det følgende.

Et nyt arbejdsmarked i informationssamfundet
”I løbet af de sidste 10 år er verden eksploderet! Ikke i bogstaveligste forstand men ideologisk og
teknologisk. Vi har bevæget os ind i en ny postmoderne verden, hvor satellitter og netværk gradvist
ændrer vores verdensbillede.” (Christoffersen, 1997, s. 259). Om verden i dag er
karakteriseret ved det postmoderne, eller om vi endnu befinder os indenfor rammerne
af det moderne, er en diskussion vi vil overlade til samfundsdebattører som Lyotard
(1982), og Giddens (1990, 1991). Og om der ligefrem er tale om et paradigmeskifte i
videnskaben i Kuhnsk forstand vil vi ligeledesafholde os fra at udtale os om i denne
sammenhæng.
Dog vil vi vove at påpege, at der er ved at ske et skift fra maskiner til mennesker som
den vigtigste ressource: ”Vækst og fremgang ligger ikke længere så meget på investeringer i
maskiner, som i viden og mennsker. Det er måske den vigtigste forandring i overgangen fra
industrisamfundet til informationssamfundet.” (Andresen, 1997).
Kort fortalt er det kendetegnende for informationssamfundet at der er mere
information tilgængelig for flere mennesker end nogensinde før, bl.a på grund af
fremkomsten af flere typer af massemedier såsom tv og Internettet11. ”Hvor pointen for
100 år siden var at samle alverdens viden, er opgaven i dag at prioritere den.” (Wissing, 1998, s.
22). Udviklingen har derfor i høj grad også medført at kravet til den enkelte
medarbejder har flyttet sig fra videnstilegnelse i snæver forstand til at det i stigende
grad handler om evnen til at anvende egen og andres viden.
Fra overvejende at have fokuseret på de faglige kvalifikationer peger tendensen i
retning af et arbejdsmarked, hvor det er de personlige kompetencer som er i højsædet. Ved
Der er masser af andre årsager til informationssamfundets fremkomst, bl.a se McQuail (1994)
for en fyldestgørende historisk introduktion.
11
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faglige kvalifikationer forstår vi den faglige ”værktøjskasse” som medarbejderen typisk
har udviklet på baggrund af uddannelse eller andre former for kontekstuafhængig
læring mens vi forstår begrebet kompetence som medarbejderens evne til, i en bestemt
kontekst, at omsætte sine faglige kvalifikationer til frugtbare resultater (Mortensen,
1998). Det handler således ikke længere alene om besiddelsen af de rette faglige
kvalifikationer men i lige så høj grad om evnen til at omsætte og anvende sin viden og
dermed at fungere i samarbejde med andre mennesker (Goleman, 1999). I forbindelse
med vidensarbejde ”teams become the work unit rather than the individual himself” (Drucker in:
Goleman, 1995, s. 159). Derfor ser vi i højere grad i dag at formuleringer som ”Vi
venter gerne på den rette person til jobbet” ikke er ualmindelige i stillingsannoncer.
Sagt på en anden måde: Virksomhederne efterspøger i stigende grad den gode karakter
fremfor de gode karakterer.

Videns stigende betydning
Det er altså på et arbejdsmarked under forandring hvor den enkelte medarbejders
individuelle kompetencer får større betydning, at vi bl.a. skal finde kimen til den øgede
interesse for viden. ”For at virksomhederne skal kunne leve op til de nye betingelser med konstante
ændringer i markeder og teknologi, et det nødvendigt, at de udvikler evnen og kompetencen til
omstilling. De menneskelige ressourcer og virksomhedens ledelse, strategi og organisation indtager den
centrale rolle heri, og viden bliver på denne måde virksomhedens vigtigste aktiv.” (Stewart 1998, s.
230).
I kraft af den teknologiske udvikling og den øgede globalisering har de fleste
virksomheder i dag stort set adgang til de samme informationer og kan rent
teknologisk konkurrere på lige fod (Bjuström & Petersen, 1993). I samme åndedrag
skriver RAMBØLLs administrerende direktør Flemming Bligaard Pedersen: ”Den eneste
variable konkurrenceparameter er menneskene i virksomheden. Det er her der skal satses, det er her,
forskellen skal etableres i relation til konkurrenterne. [Virksomheden må] derfor nødvendigvis internt
fokusere på medarbejderne og deres kompetencer – på virksomhedens viden.” (1998, s. 90-91)
Desuden bidrager det faktum at der produceres flere ”intelligente” produkter også til at
øge opmærksomheden over for viden som fænomen. Derudover er ”tendensen i de
industrialiserede lande, at vidensindholdet i de ydelser og produkter, der produceres er stigende. Flere og
flere virksomheder baserer deres eksistens på viden.” (Bergsagel 1998, s. 6). Når man taler om
at et produkt i dag er mere intelligent end det var for 20 år siden skyldes det at
produkter indeholder en historisk akkumuleret viden. Fx ligger der langt mere viden til
grund for fremstillingen af et køleskab i dag end der gjorde blot ti år tilbage, idet
nutidens produkt er en forfining og forbedring af det gamle. Et eksempel på et område
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hvor der produceres flere intelligente produkter er legetøj, som i langt højere grad i dag
er udstyret med en chip af en eller anden art. Fordi produkterne i stigende grad baseres
på teknologi og forskning kalder mange produktionsvirksomheder sig i dag for
vidensbaserede virksomheder.
Men den største fokusering på viden finder vi som nævnt i indledningen i forbindelse
med de mange vidensvirksomheder, som udelukkende lever af at sælge medarbejdernes
viden. ”I dag sælger arbejdskraften ikke længere sin tid, men sin viden” (Lønstrup, 1997)
Vidensvirksomheder kendetegnes ved at de yder ekspert-bistand og tilkaldes af andre
virksomheder fordi de ”ved bedre” inden for et specifikt område. Modsat den
vidensbaserede virksomhed som har et håndgribeligt og fysisk output, har
videnvirksomheden altså viden som sit finalprodukt.
Med til historien om vidensvirksomhederne hører fænomenet outsourcing som for
alvor begyndte at dukke op i Danmark i begyndelsen af 1990erne. Outsourcing vil sige
at man udliciterer en funktion i virksomheden til et andet firma. For det meste er
årsagen den, at man har en interesse i at koncentrere sig om sine kernekompetencer og
dermed at lade andre tage sig af de resterende opgaver. Derudover kan der være en
økonomisk pointe i at outsource: Det er ofte billigere at lade et andet firma med
kompetence på området tage sig af den outsourcede funktion end det er selv at oprette
og vedligeholde den, dvs indkøbe de nødvendige maskiner, uddanne medarbejdere osv.
Fordi det kan medføre besparelser og give mulighed for at rendyrke sine
kernekompetencer peger fænomenet outsourcing på, at der fremover vil komme flere
og flere vidensvirksomheder. For eksempel oplever konsulentfirmaer indenfor HR, IT,
og PR allerede i dag en utrolig vækst.

Vidensregnskaber
I takt med at flere vidensvirksomheder skyder op, er det indenfor management
litteraturen i Danmark blevet populært at beskæftige sig med viden som
virksomhedens vigtigste kapital12. Med mindre man betragter det ud fra en ”Bourdieusk
optik” klinger ordet kapital i høj grad af noget med penge og markedsværdi. Det vidner
derfor om, inden for hvilken diskurs vidensdebatten hovedsagligt har fundet sted,
12 Nonaka og Takeuchi (1995) (som selv stammer fra Japan) hævder at vi i Europa fokuserer på
”knowledge measuring”, at man fokuserer på ”knowledge management” i USA, mens de i
Østen i højere grad betoner fænomenet ”knowledge creation”.
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nemlig den økonomiske. I Danmark har vi hidtil kun hørt små pip fra den
humanistiske kant i vidensdebatten, mens det store brøl er kommet fra
Erhvervsfremmestyrelsen som står i spidsen for et projekt om udviklingen af et
vidensregnskab13..
Men hvorfor al denne interesse for at måle viden? Udgangspunktet er, at forskellen
mellem en virksomheds bogførte værdi og dens (mer)værdi på aktiemarkedet
hovedsagligt består i virksomhedens videnskapital samt dens renommé, varemærker og
patenter. Nogle argumenterer ligefrem for, at det traditionelle regnskab måler på de
forkerte parametre: ”de vigtige investeringer i viden idag [bliver] bogført som rene omkostninger, der
ikke bliver forrentede. Det gør dagens regnskaber stort set ubrugelige.” (Mandag Morgen, 1994, s.
13). Dette forsøger man at råde bod på ved at undersøge hvordan man kan sætte tal på
virksomhedens videnkapital så virksomhedens ”sande værdi” kommer tydeligere frem i
lyset.
Når måling af viden er udsat for så markant en interesse som vi oplever det i disse år,
skyldes det altså en overbevisning om at de nye regnskabsformer kan være
medvirkende til at den enkelte virksomhed bliver i stand til at identificere og pleje den
viden som gør at virksomheden klarer sig bedre end konkurrenten. En central del af
mange virksomheders videnshåndtering handler derfor primært om at måle og
værdifastsætte medarbejdernes viden. En samlet betegnelse for forskellige tiltag i
forbindelse med virksomheders håndtering af medarbejdernes viden er begrebet
Knowledge Management14.
Tankegangen bag vidensregnskabet tjener på flere måder et godt formål og mange
virksomheder giver udtryk for, at man gennem arbejdet med regnskabet får en bedre
fornemmelse for virksomhedens medarbejdersammensætning og derfor kan bruge
vidensregnskabet som et udgangspunkt for strategiske beslutninger. Udover at skabe

Formålet med projektet er at 19 danske virksomheder i fællesskab med
Erhvervsfremmestyrelsen skal udarbejde en regnskabsmodel, der kan fungere som grundlag for
vidensregnskabet i alle virksomheder, således at vidensregnskaber bliver sammenlignelige og
dermed får større brugsværdi.
13

14 Knowledge Management er opstået på baggrund af begrebet informationsstyring som
primært handler om udviklingen af elektroniske informations- og dokumentstyringssystemer.
Frem for udelukkende at betragte videnshåndtering som et spørgsmål om elektronisk styring
har man med begrebet Knowledge Management udvidet denne forståelse til også at omfatte
menneskelige aspekter (Davenport & Marchand, 2000).
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overblik over virksomhedens medarbejdere bruger mange også regnskabet til at
overvåge karakteren af dens opgaver og kunder (Ammitzbøll, 1998).
Problemet i vores øjne kan imidlertid ligge i det grundliggende forsøg på at kvantificere
viden. I det øjeblik man ønsker at gøre noget op i et regnskab, vælger man automatisk
at betragte viden som et objekt og dermed bliver det et mål for videnshåndteringen at
sørge for at viden omsættes til en form der kan identificeres som en del af
virksomhedens intellektuelle kapital.
I det hele taget er det vores fornemmelse at debatten om viden i vid udstrækning
handler om vidensstyring og i langt mindre grad om de der er i besiddelse af viden,
nemlig menneskerne. Denne fornemmelse understøttes af den store rolle IT spiller i de
forslag til hvordan virksomheder bevarer medarbejdernes viden. Idet vi som
udgangspunkt for dette speciale har en ide om at der er mere til spørgsmålet om
videnskollektivisering end udviklingen af IT-baserede vidensværktøjer, vil vi i de
følgende mange sider forsøge at udvikle denne fornemmelse til en mere kvalificeret
forståelse.
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4. Hvad er vores metateoretiske
udgangspunkt?
Det almenteoretiske grundlag som danner udgangspunkt for vores forståelse af
begreberne viden og læring, finder vi inden for den russiske virksomhedsteori. På det
metateoretiske niveau betragter vi derfor forholdet mellem menneske og verden ud fra
en dialektisk materialistisk forståelsesramme.
At vi forstår verden ud fra et materialistisk erkendelsesteoretisk grundlag betyder at vi
betragter verden som et fænomen, der eksisterer uafhængigt af den menneskelige
erkendelse, men at vi som mennesker er i stand til at erkende den. Verden eksisterer
forud for vores oplevelse af den, og dens stoflige fremtrædelsesform udgør derfor
rammen om vores forståelse af den. Idet det er ”de materielle omstændigheder [der] skaber de
psykiske fænomener og betinger vores oplevelser” (Andersen et al., 1983, s. 11) betragtes
materien således som det primære og psyken som det sekundære.
Dette betyder altså, at det ydre går forud for det indre, det er menneskets
sociokulturelle betingelser som er bestemmende for individets handlinger (Hermansen,
1998, Mott, 1996). De historiske og samfundsmæssige betingelser er dermed af central
betydning for udviklingen af såvel menneskets natur som dets kultur. Men som vi også
skal se, er dette forhold dog langtfra ensbetydende med, at individet indgår i et
mekanisk forhold med sin omverden15 men derimod i et dialektisk forhold, der
kendetegnes af et aktivt subjekt som handler via sin virksomhed. Når citatet ovenfor
beskrev, at de materielle omstændigheder betinger vores oplevelser er dette således
ikke en tilstrækkelig forståelse ud fra et dialektisk perspektiv. Dialektikken betyder
nemlig at vi selv er aktivt handlende i de materielle omstændigheder og således sker der
ikke kun blot en påvirkning.
Det dialektiske er altså betegnelsen for, hvordan mennesker indgår i forbindelse med
verden. Begrebet dialektik kommer oprindeligt af det græske ord “dialog”, der betyder
samtale mellem to personer. Til forskel fra monologen involverer dialogen typisk op til
flere modstridende synspunkter, som i praksis kommer til udtryk som større eller
mindre uenighed parterne i mellem. Netop denne ubalance udgør drivkraften bag

Jf. den mekaniske materialisme, hvor individet udelukkende optræder som objekt for de
omgivende betingelser.
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samtalen og får den til at fortsætte til parterne enten må skilles uden at være nået til
enighed eller i fællesskab er kommet frem til en tredje forståelse.
Dialektikkens dynamiske element er altså netop det som kan bane vej for ny
erkendelse16. Gennem udfordringen af noget eksisterende (tese) skabes en reaktion
(antitese) som dernæst kan resultere i en integration (syntese) af modsætningerne, så de
tilsammen danner noget nyt. Engelsted har fremstillet en figur, som illustrerer denne
pointe som forholdet mellem det bekendte, det adskilte og det erkendte (1995, s. 41)17:

Trin 1: Det bekendte
(tese)

Trin 2: Det adskilte
(tese og antitese)

Trin 3: Det erkendte
(syntese)

Figur 2: Dialektikken som skema
Oprindeligt var det den tyske filsof Hegel (1770-1831) der valgte at betragte den
menneskelige erkendelse som en modsætningsfyldt proces. Hegel mente at virkeligheden skabes gennem tankens bevægelse gennem modsætninger. Han peger dermed på
erkendelse som en indre konstruktion18 i modsætning til erkendelse forstået som en
repræsentation afledt af vores kontakt med den fysiske verden omkring os (Hermansen,
1998).
16 Den dialektiske fremgangsmåde kan spores helt tilbage til måden filosofferne i det antikke
Grækenland udviklede viden gennem diskusioner med hinanden på (Hansen, red., 1995)
17 Engelsted bruger primært modellen til at illusterere erkendelseshistorien som helhed men
bemærker dog, at ”i det hele taget vil de fleste tilfælde af erkendelsesudvikling ofte kunne afbildes i skemaet.
Også individuelle [...]” (Engelsted, 1995, s. 42).
18

Jf. den dialektiske idealisme.
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Senere foretog Marx (1818-1883) og Engels (1820-1895) en materialistisk drejning af
Hegels tanker og udviklede således spørgsmålet om dialektik fra at dreje sig om om
åndslivets modsætninger til også at indbefatte fænomenernes verden (Kjørup, 1997,
Stybe, 1961)19. Med opstillingen af de tre dialektiske grundlove dannes det egentlige
grundlag for begrebet dialektisk-materialisme (Hybschmann Hansen, 1990, s. 23):
1.

Loven om modsætningernes enhed og kamp.
Drivkraften bag enhver bevægelse og udvikling er de iboende dialektiske
modsigelser i tingene selv, dvs. at udvikling primært sker gennem modsætninger.

2.

Loven om kvantitetens omslag til kvalitet.
En udvikling er altid både evolution og revolution, kontinuerlig og diskontinuerlig,
kvantitativ og kvalitativ.

3.

Loven om negationens negation.
Udvikling er en udvikling i retning af noget højere, hvori det gamle ikke bare
tilintetgøres, men ophæves i en række dialektiske negationer.

Vi vil gerne vente med at uddybe det dialektiske udviklingsprincip til kapitlet Hvordan
forstår vi læringsbegrebet? Her vil vi blot nøjes med at konstatere at menneskets udvikling
ligger i dets dialektiske – og virksomme – forhold til omverdenen. Men hvad består
denne menneskelige virksomhed i realiteten af?

19

Jf. det syn på verden som Marx illustrerer gennem sine Teser om Feuerbach (1845, 1888).
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5. Hvad er vores almenteoretiske
udgangspunkt?
I forlængelse af vores metateoretiske udgangspunkt dialektisk-materialisme er vores
almen teoretiske forståelse baseret på virksomhedsteorien. I denne sammenhæng vil vi
gerne bemærke, at vi primært har læst Leontjev (1983) og således er vores forståelse
ikke i væsentlig grad nuanceret med nutidige kommentarer til dette bud på en
almenpsykologisk forståelse af mennesket. Dette skyldes dette speciales overordnede
forsøg på at skabe en sammenhæng mellem teori og praksis hvilket levner mindre plads
til rent teoretiske ekskursioner og diskussioner. Følgende korte fremstilling af
væsentlige begreber i virksomhedsteorien er således et forsøg på at demonstrere for
læseren hvilken grundliggende forståelse af mennesket vi opererer udfra og indeholder
derfor ikke en egentlig vurdering af teoriens hensigtsmæssighed.

Virksomhedsbegrebet
Lige siden Descartes (1596-1650) introducerede dualismen mellem sjæl og legeme,
psyke og materie, subjekt og objekt har videnskaben prøvet at overkomme skellet
mellem disse størrelser. I psykologien har man haft flere bud på hvordan subjektet
interagerer med objektet, hvordan det ydre hænger sammen med det indre. Det er ikke
intentionen at komme med en lang historisk redegørelse for disse bud her, vi vil nøjes
med at konstatere, at Leontjev introducerer virksomheden som værende dét mellemled
der formidler forbindelsen mellem polerne subjekt ↔ objekt. Idet individuelle og
kulturelle kræfter mødes og flettes ind i hinanden, skal virksomheden altså ses som en
aktivitet - som dynamikken mellem subjekt og objekt. Det er dog vigtigt at forstå, at
virksomheden udgør en del af subjektet og altså ikke har ”selvstændig eksistens”. Det
er subjektet der er virksomt og via sin opsøgende adfærd er den aktive part – og
herigennem skabes kontakten til objektet20.

I denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at dét der kendetegner det dialektiske forhold
mellem subjekt og objekt er asymmetri. Den ene retning (S Æ O) vil altid være mere
determinerende end den anden (O Æ S), heri består modsætningen i forholdet. Dvs. at
subjektet er frit og aktivt men underlagt objektet. Dette forhold skal skal ses i modsætning til
det interaktionistiske syn, hvor man taler om at forholdet mellem subjekt og objekt er
vekselvirkende og dermed ligeværdigt.
20
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Eksteriorisering
Efferentiering

Korrektion af
afferensbillede

Subjekt

Virksomhed

Interiorisering
Afferentiering

Objekt

Afferentator

1. genstand

2. afbildning

Figur 3: Model af forholdet mellem subjekt og objekt.
Ovenstående figur er en illustrativ fremstilling af Leontjevs tese om “ringstruktur”
(1983, s. 90). Interiorisering er en betegnelse for den overgang, der fører til, at ydre
processer omdannes til indre processer, der forløber på det mentale plan
(bevidsthedsplanet). Leontjev bruger også termen afferentiering som er en fysiologisk
måde at udtrykke processen på, idet den betyder: ledning af nerveimpulser fra
periferien til, eller hen imod, det centrale nervesystem. Afferentatoren er altså det, der i
første omgang sætter virksomheden igang i form af en genstand (som beskrevet
ovenfor). Interioriseringen er dermed den proces, hvorunder det indre plan dannes.
Omvendt er eksterioriseringen (eller efferentieringen, om man vil) en omdannelse af
indre mentale handlinger til ydre praktiske handlinger. Desuden siger Leontjev, at “den
‘afferentator’ der styrer virksomhedens processer, primært er selve genstanden og først sekundært dens
afbildning som subjektivt produkt af virksomheden. [...] Sagt med andre ord sker der en dobbelt
overgang: overgangen genstand → virksomhedsproces og overgangen virksomheden → dens
subjektive produkt.” (Leontjev, 1983, s. 90). I personens bevidsthed optræder
afferentatoren således både som genstanden i sig selv, men også som denne genstands
afbildning – dét Leontjev kalder genspejling.
Fordi bevidstheden både dannes på baggrund af det ydre (genstanden) og det indre
(genspejlingen) eksisterer der altid to forståelser af et fænomen. Den ene er dét
Leontjev kalder for ”objektiv betydning”, det vil sige den generelle forståelse som
tillægges fænomenet på det samfundsmæssige plan. Den anden form kalder han den
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”personlige mening”, idet den er et udtryk for den individuelle mening fænomenet har
for den enkelte. Som eksempel nævner Leontjev karakterer i skolen. Karakterer i sig
selv har en objektiv betydning, idet det er defineret på forhånd, hvad en given karakter
står for. Samtidig har karakterer også en personlig mening, idet karakteren 8 fx kan
have forskellig værdi afhængig af hvilken værdi den enkelte elev selv tillægger
karakteren. Har man læst meget til eksamen vil man ikke synes 8 er en god karakter,
mens den vil være fantastisk hvis man slet ikke har læst. Således fører betydninger det,
som Leontjev kalder ”en dobbelttilværelse” i bevidstheden, hvor den ydre tilværelse
kan ses som den samfundsbestemte betydning og den indre som betydningens
psykologiske karakteristik.
Umiddelbart kan det lyde som om, at man kan dele virksomheden op i to sider, der
hører til hver deres sfære (fænomenernes verden og bevidsthedsprocessernes verden),
men det er forkert. I stedet skal distinktionen lyde: den ydre genstandsmæssige verden
på den ene side, og subjektets virksomhed, som omfatter både ydre og indre processer,
på den anden. Ydre virksomhed er ikke kun et udtryk for indre virksomhed. “Ved at
indgå i en direkte kontakt med den genstandsmæssige virkelighed og underordne sig den forandres og
beriges virksomheden, og med den større righoldighed udkrystalliseres den i produktet. Den udførte
virksomhed er rigere og sandere end den bevidsthed, der går forud for den.” (ibid., s. 134). Den ydre
virksomhed skal således ses som et udtryk for, hvordan den objektive genstandsverden
bryder ind i de indre psykiske processers cirkel. Her er det vigtigt at bemærke, at den
ydre virksomhed er den primære virksomhed i forhold til den indre, det ydre er
virksomhedens primat. (jf. modellen af forholdet mellem subjekt og objekt). Dette
betyder at menneskets virksomhedssystem er indeholdt i de samfundsmæssige
relationers system så “[...] hvert enkelt menneskes virksomhed afhænger derfor af dets plads i
samfundet, af de vilkår, der er blevet dets lod [...]” (ibid., s. 87).
Som det antydes har samfundet en stor betydning for udviklingen af de psykiske
processer. De får en struktur, som indeholder de samfundshistorisk udviklede
(arbejds)redskaber og fremgangsmåder, idet virksomheden “[...] opsuger menneskehedens
erfaring i sig.” (ibid., s. 101) via redskaberne. Man bør dog ikke glemme, at samfundet
består af mennesker, og at de menneskelige psykiske processer, via redskaberne, skabes
i vekselvirkningen mellem mennesker (interpsykologisk) og derefter udføres
selvstændigt og bliver intrapsykiske. “Redskaberne formidler virksomheden, der forbinder
mennesket ikke blot med tingenes verden, men også med andre mennesker.” (ibid., s. 101).
Samfundet er ikke kun ydre betingelser som mennesket må indrette dets virksomhed
efter, men det indeholder selve motiverne og målene for menneskets virksomhed. Dette
vil vi uddybe i det følgende.
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Virksomhedens struktur
Virksomhedens struktur er bygget op af følgende hovedkategorier: genstand (objekt),
behov, motiv, handling, operationer og mål. Som en illustration af, hvordan denne
virksomhedsproces kunne tage sig ud, har vi opstillet følgende figur:

Genstand

Motiv

Behov

Handling
Operation

Mål

Operation

Figur 4: Model af virsomhedsprocessen
For at få en mere nuanceret forståelse at virksomhedens struktur, vil vi kort beskrive
disse kategorier.
I virksomhedsteorien hævder man, at “virksomheden er genstandsmæssig” (ibid., s.
14). Begrebet genstand er essentielt for virksomhedsteorien, idet de (oftest
kulturskabte) genstande ligger til grund for, at der opstår et behov. En genstand skal
ikke opfattes i den snævre betydning som alene noget stofligt, men skal også forstås i
mere abstrakt forstand, for eksempel ideer som genstand, arbejde som genstand,
produkter som genstand osv.
Behovsbegrebet i virksomhedsteorien fungerer på den ene side som en indre
betingelse, idet biologiske funktioner skaber behov. Disse kan kaldes organiske behov.
På den anden side producerer det menneskelige samfund behovsgenstande
(kulturskabte behov). Selve behovenes udvikling sker derfor i form af en udvikling af
deres genstandsmæssige indhold. Leontjev tilfører dermed behovs-begrebet en ny
dimension i forhold til den klassiske motivationspsykologi, der generelt forstår behov
som et mere organisk behov, og mere eller mindre eksplicit opererer med behov som
en forudgiven (og eventuelt biologisk og genetisk bestemt) størrelse.
Leontjev fører imidlertid analysen ind på nye veje ved at sige, at gennem virksomheden
dannes behov. Behov er ikke kun en forudsætning for virksomhed, det er også en følge
af virksomhed. Leontjev siger i relation til dette: “I behovenes psykologi må man lige fra
begyndelsen gå ud fra følgende principielt vigtige distinktion: distinktionen mellem behovet som en indre
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betingelse, som en af de obligatoriske forudsætninger for virksomhed, og behovet som det der styrer og
regulerer subjektets konkrete virksomhed i tingsverdenen.” (Ivannikov, 1992, s. 91). Med andre
ord er behovets hovedkarakteristikum dets genstandsmæssighed. Behovet i sig selv har
ingen bestemt retning, det er gennem mødet med en genstand, at behovet opstår og får
en retning. “Det er vigtigt at pointere, at virksomheden altid har en genstand, således er der ikke
noget der hedder genstandsløs virksomhed.” (Leontjev, 1983, s. 86).
Når behovet bliver legemliggjort i genstanden forbindes subjektet med den reelle
verden. Behovet viser sig således ikke som et karakteristikum for personen som sådan,
men snarere som et karakteristikum for denne persons forhold til den ydre verden.
Måden personens forhold til det ydre bliver psykologisk sker altså gennem genstanden
for behovet og de virksomhedsformer som er forbundet hermed.
I denne proces, hvor der sker en genstandsmæssiggørelse af behovet, opstår motivet og
først her begynder virksomheden at frembringes og styres. Behovet er en indre
tilstand, som ikke i sig selv kan give virksomheden en bestemt retning. Til gengæld er
behovet en forudsætning for virksomhed, fordi det netop er i mødet mellem genstand
og behov at motivet opstår og virksomheden får en retning. Dermed er motivet dét
som motiverer individet til at handle.
Mens virksomheden er styret af motivet, er handlingen styret af et mål. Handlingen er
midlet til at nå målet og det består af forskellige former for operationer. Handlingen har
både et intentionelt aspekt (hvad der skal opnås) og et operationelt niveau (hvorledes,
på hvilken måde det nås). Operationerne er en fremgangsmåde hvormed handlingen
realiseres, og udgør med andre ord betingelserne hvorunder handlingen finder sted. På
samme måde som operationer bliver til handling kan handling også blive til
operationer. En handling transformeres nemlig til en operation, når handlingen bliver
automatiseret fordi den ikke længere er noget man tænker over.
Målet er således en forestilling om det, som menneskets handlinger tjener til at opnå.
“Fastlæggelsen af målene og udformningen af de handlinger, der er underordnet dem, fører til, at der
sker en slags spaltning af de funktioner, der tidligere flød sammen i motivet. Igangsættelsesfunktionen
forbliver helt og holdent hos motivet. Det er en anden sag med styringsfunktionen: de handlinger der
udfører virksomheden, sættes i gang af dens motiv, men styres mod målet.” (ibid., s. 108, vores
fremhævelse). Målet er ikke noget som subjektet nødvendigvis selv opstiller, det kan
også være givet i de objektive krav fra omgivelserne. “Samtidig er bestemmelsen af målene og
det at blive sig dem bevidst ingenlunde en akt, der forløber automatisk og momentant, men en temmelig
langstrakt proces, der går ud på at approbere målene gennem handling og, hvis man kan sige det
sådan, udfylde dem genstandsmæssigt. “Individet, siger Hegel med rette, kan ikke bestemme målet for
sin handlen, før det har handlet”.” (ibid., s. 111).
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For at forstå kategoriernes indbyrdes sammenhæng kunne et eksempel være historien
om Hansen som har et behov for at tale ofte med sit barnebarn. Barnebarnet bor
imidlertid i udlandet og det er for dyrt at tale så meget i telefon. Et andet barnebarn
fortæller ham om hvordan han kan kommunikere hurtigt og billigt via e-mail hvis han
anskaffer sig en computer. Behovet (at tale mere med barnebarnet) møder en genstand
(computeren) og motivet (anskaffelse af en computer) opstår. Med motivet får Hansens
virksomhed retning, og for at Hansen kan nå sit mål, (køb af computeren) må han
derfor gribe til handling. For at finde frem til den bedste og billigste løsning orienterer
Hansen sig lidt på computermarkedet. I den forbindelse er dele af hans handlinger
(som for eksempel udvælgelsen af hvilke forretninger han vil besøge) bevidste, mens
andre har karakter af automatiserede operationer som da han cykler rundt til de
forskellige forhandlere21.
Fortællingen om Hansen er en simpel fremstilling af forbindelse med de
virksomhedsteoretiske grundkategorier. I praksis er virksomhedsprocessen ofte langt
mere kompliceret og derfor ikke lige så let at forklare. For eksempel er der ikke altid en
entydig adskillelse mellem behov og genstand, mål og motiv kan enten være
sammenfaldende eller forskydes fra hinanden så der ikke længere er tale om en direkte
sammenhæng. Handlinger der en gang er blevet til operationer kan blive til handlinger
igen, ligesom handlingerne kan blive til nye virksomheder osv.22
Opsummerende kan vi konstantere, at menneskets dialektiske forhold til omverdenen
betyder, at mennesket både er objekt for de pågældende livsvilkår, og subjekt fordi det
samtidigt er kulturskabende via sin praksis. Målet for menneskers virksomhed består i
realiseringen af motiver, som opstår når indivets behov møder omverdenens
genstande.
Således har vi klarlagt, hvordan vi almenteoretisk forstår menneskets forbindelse til
omverdenen. Det er denne forståelse som ligger til grund for de næste to kapitler, hvor
vi beskæftiger os med begreberne viden og læring i en organisatorisk kontekst.

I tilfældet med Hansen og computeren er det altså en samfundsskabt genstand som skaber
behovet og dermed motivet, men som tidligere beskrevet kan behovet også være organisk og
dermed være det som udløser virksomheden.
21

For en nærmere udredning af forholdet mellem begreberne, se blandt andre Engelsted
(1995).
22
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6. Hvordan forstår vi vidensbegrebet?
Siden Antikken, og måske længere, har man inden for filosofien interesseret sig for
begrebet viden. Hvad vil det sige at vide? Hvordan ved vi, at det vi ved er sandt? Ja,
hvad er viden i det hele taget for en størrelse? er fortsat ubesvarede spørgsmål, selvom
mange gennem tiden har forsøgt sig med begrebsdefinitioner af mere eller mindre
abstrakt karakter. Et par eksempler kunne være: ”Knowledge refers to any and every set of
ideas accepted by one or another social group or society of people […]” (McCarthy, 1996, s. 2),
eller: ”Knowledge is a fluid mix of framed experiences, values, contextual information, and expert
insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information.”
(Davenport & Prusak, 1998, s. 5).
Disse eksempler stammer fra nogle af de kilder vi har været i berøring med og de
illustrerer hvor komplekst et område vi i grunden beskæftiger os med. Selvom
ovenstående sætningsdefinitioner giver mening i teoretisk regi, kan de være vanskelige
at forholde til noget konkret. I vores tilfælde har vi haft brug for at omsætte disse
flyvske definitioner af viden og operationalisere vidensbegrebet til en begrebsramme vi
kunne tage med ud i praksis. Som nævnt i kapitlet Hvordan vil vi besvare vores
fokusspørgsmål? har vi derfor valgt at udvikle en teoretisk operant model (TOM).
Som nævnt er hensigten med at opstille en TOM at skabe overblik over den viden vi
har tilegnet os gennem vores teoretiske læsning, så vi bliver i stand til at anvende den i
forbindelse med vores empiriske undersøgelser. Vores TOM er altså det begrebsapparat, som skal gøre os i stand til at begribe viden som et fænomen der udfolder sig i
arbejdslivet.
Arbejdet med vidensbegrebet er det første skridt på vejen til at udvikle en samlet
kollektiviseringsmodel. Nedenstående model udgør derfor kun to ud af i alt fire
dimensioner og skal derfor i princippet ses som et udsnit af den samlede model.
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Figur 5: Vidensmodel
Overordnet set rummer modellen to dimensioner af viden23: Den vandrette dimension
præsenterer fire forskellige videnstyper24, som vi har valgt at kalde handleviden, refleksiv
viden, fælles viden og offentlig viden. Den lodrette dimension præsenterer fire
vidensformer: visdom, viden, information og data.
Videnstyperne skal sige noget om de forskellige slags viden, der eksisterer i en
organisation, mens vidensformerne fortæller hvilke fremtrædelsesformer viden kan
have. Dermed ikke være sagt, at alle fire videnstyper kan fremstå i alle fire
vidensformer, men sammenhængen de to dimensioner imellem vil vi vende tilbage til
efter at vi har præsenteret og defineret dimensionerne hver for sig. I denne
sammenhæng er det blot vigtigt at bemærke, at selve dimensionerne og de enkelte
kategoriseringer af viden er analytiske distinktioner. I praksis er tingene ikke så adskilte,
hvilket derfor også betyder at der vil være et vist sammenfald kategorierne imellem, fx

23 Nonaka og Takeuchi gør opmærksom på, at vidensudvikling sker på baggrund af en spiral
proces der drives af to former for dynamik: en der bevæger sig fra implicit til eksplicit viden og
en anden som indeholder niveauerne individ, gruppen, organisation, interorganisation (1995, s.
57).
24 Boisot (i: Choo, 1998) har opstillet en typologi med fire videnstyper. Vi har fundet hans
begrebsapparat anvendeligt, men har til en vis grad ændret navnene på de fire kategorier og
nuanceret indholdet af dem med andre kilder.
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vil adskillelsen mellem modellens inderste kategorier (visdom og handleviden) ikke
fremgå lige så tydeligt som ved de yderste kategorier (data og offentlig viden).

Modellens vandrette dimension: Videnstyperne
Den vandrette dimension siger noget om distribueringsgraden af de forskellige typer
viden25. Jo længere man bevæger sig til højre, jo mere distribueret er videnstypen i sin
natur. Det vil sige at bevægelsen går fra en intrapsykisk viden til en viden som alle har
del i.
Handleviden

Handleviden karakteriseres ved at den er operationel (Folke Larsen, 1984) og dette
betyder at den er tæt forbundet med praktisk erfaring. Den udvikler sig over tid og
som følge af begivenheder, som har fundet sted i det levede liv og er derfor meget
personlig. En medarbejder opnår fx handleviden gennem sit forhold til virksomhedens
kunder, via kollegerne på kontoret eller gennem omgangen med mennesker i det hele
taget.
Handleviden har to dimensioner, en kropslig og en social. Umiddelbart er det nok
særligt den kropslige viden som mange vil forbinde med handleviden, idet der her er tale
om hvordan man i fysisk forstand udfører et givent stykke arbejde, men som vi skal se
rummer handleviden altså også noget socialt.
Ud over en række fysiologiske egenskaber ved mennesket som muskelstyrke,
smidighed, balance osv. beror den kropslige viden på dét man kunne kalde tekniske
evner, dvs. sammenhængen og koordineringen mellem (de implicitte) processer i den
menneskelige hjerne samt selve udførslen af handlingen. De tekniske evner kan derfor
udvikles gennem træning (erfaring), men beror også i en vis grad på medfødte evner26.

Det er ligeledes hos Boisot (i: Choo, 1998) at vi er blevet inspirerede til distinktionen mellem
distribueret viden (graden af formidling til andre) og kodificeret viden (graden af systematisering og
kategorisering) som præsenterer modellens lodrette dimension.
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26 Det er ikke vores intention at komme nærmere ind på den psykologiske diskussion af
forholdet mellem arv og miljø. Vi vælger at betragte en persons tekniske evner som en blanding
af noget medfødt og individets socialisering. Forholdet mellem disse to faktorer og i hvilken
grad de hver i sær influerer på individet vil vi således ikke komme nærmere ind på.
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Eksempler på kropslig viden er den håndværksmæssige kunnen eller den professionelle
sportsmands præstationer. Det er svært at lære hvordan man slår et søm i et bræt eller
hvordan man slår en god tennisserv ved at læse om det i en bog, der skal praktisk
øvelse til. Andre eksempler på kropslig viden kunne være PC-supporteren, der kan
reparere en computer uden at kunne forklare bagefter hvorfor han trykkede på de
givne knapper eller musikeren der er i stand til at stemme sit instrument efter gehør.
Fordi handleviden indeholder viden om hvordan en given procedure skal udføres,
kalder nogle derfor denne type viden ”procedural viden” (Folke Larsen, 1984)27. Vi har
imidlertid bevidst valgt at benytte betegnelsen handleviden, fordi vi mener at dét at
handle i arbejdslivet beror på mere end det procedurale alene. Som allerede nævnt
indebærer det nemlig i lige så høj grad social viden.
Social viden er den viden, vi anvender i kontakten til andre mennesker. For eksempel
er det den sociale viden en medarbejder trækker på, når vedkommende skal etablere en
kontakt til en kunde eller skal have et samarbejde til at fungere internt i organisationen.
Tilstedeværelsen af den sociale viden er derfor en grundliggende forudsætning for, at
individet kan udføre sit arbejde og indgå i et fællesskab og rumme de menneskelige
problemstillinger, som uvilkårligt opstår på en arbejdsplads. Eksempler på social
handleviden er lederen, der gennem sin egen adfærd er i stand til at få det bedste frem i
sine medarbejdere såvel fagligt som socialt, eller sælgeren der opnår fantastiske
salgsresultater uden nødvendigvis at kunne forklare hvad der gjorde udslaget i
salgsøjeblikket.
Den sociale viden kaldes ofte for ”blød viden” og skal forstås i modsætning til
begrebet ”hård viden”, som dækker over en persons faglige kvalifikationer (LO
debatavis, 1998). I modsætning til tidligere regnes den sociale viden i dag som en
selvstændig vidensform på linje med medarbejderens faglige viden. Fra at have været
betragtet som en del af den enkeltes personlighed som arbejdsgiveren derfor ikke rørte
ved, ses den sociale viden idag som en kompetence hos medarbejderen, som man kan
udvikle på lige fod med den faglige28.

Som vi senere skal se rummer en persons procedurale viden ikke kun et handlingsbetonet
element men også noget refleksivt. Det ville derfor være forkert udelukkende at forbinde det
procedurale med en persons handleviden.
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Dette kommer blandt andet til udtryk ved den popularitet og anerkendelse som Golemans
bog Emotional Intelligence, (1995) har opnået i løbet af de senere år.
28
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Fælles for den kropslige og den sociale viden er, at man ikke anvender den bevidst.
Handleviden lever med andre ord sit eget ”liv” som det usynlige redskab der får
(arbejds)livet til at fungere. Man bliver først opmærksom på dens tilstedeværelse (eller
manglen på samme!) når man skal lære at udføre en ny handling, når en handling ikke
forløber som forventet, eller når andre spørger til hvordan man udfører en given
handling.
Handleviden er altså tavs viden29. Enten har den altid været tavs, eller også har den
tidligere optrådt bevidst (det vil sige reflekteret), men er med tiden blevet tavs30. I det
første tilfælde er der tale om viden som enten er udtryk for en medfødt kropslig
fornemmelse eller viden som blot er indlært ureflekteret, mens der i det andet er tale
om en viden, der over tid er blevet indlejret i både personens hukommelse og krop og
derfor ikke længere er ”fremme for bevidstheden”31. At viden på denne måde går fra at
have været eksplicit til at blive tavs kan skyldes to ting. Enten er det fordi den kun
anvendes sjældent og derfor kan nøjes med at være på en slags bevidsthedsmæssig
”stand by”. Eller også er der tale om en viden som bruges så ofte, at den hen ad vejen
omdannes til en ikke reflekteret del af personens handlerepetoire32.

29 Det er oprindeligt den ungarsk-engelske filosof Michael Polanyi som er ophavsmand til
begrebet tacit knowledge (1958, 1966).

Hildebrandt & Brandi (1998) taler i den forbindelse om at grænsen mellem den ubevidste
kompetence og den ubevidste inkompetence er hårfin. Dvs at handlinger som er
hensigtsmæssige på et tidspunkt ikke er det længere men man fortsætter med at udføre dem pr.
rutine. I en lidt anden sammenhæng, nemlig i forbindelse med undervisning, taler Bang (1998)
om ”den faglige uopmærksomhed”, hvor læreren overser det faktum at eleverne ikke
nødvendigvis besidder den forudgående viden om et emne som læreren selv har og derfor ikke
besidder de nødvendige forudsætninger for at kunne svare på lærerens spørgsmål. Begge kilder
peger således på at omdannelsen af refleksiv viden til handleviden også kan have negative
konsekvenser.

30

31 Sparrow (1998) bemærker at forskellen på den instinktive kropslige fornemmelse og den
operationaliserede handling er, at den første er en ”tacit feel” (Sparrow, 1998), altså en iboende
fornemmelse, mens den anden er en ”skill”, altså en færdighed der er blevet automatiseret i
bevægelsen fra nybegynder til ekspert.

Jf. virksomhedsteoriens tanke om bevidste handlinger som med tiden og gennem erfaring
omdannes til operationer (Leontjev, 1983).
32
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Refleksiv viden

Hvor handleviden hovedsageligt er praktisk erfaring gennem kroppen, er en persons
refleksive viden hovedsagligt et produkt af hjernens arbejde. Refleksiv viden
repræsenterer den form for indsigt som en person har opnået ved at reflektere over
praksis i modsætning til at eksperimentere sig frem. I modsætning til den operationelle
handleviden er refleksiv viden deklarativ (Folke Larsen, 1984), altså beskrivende. Den
handler derfor ikke om hvordan noget sker, men hvorfor det sker. Den refleksive viden
etableres derfor typisk gennem skoleundervisning, faglig efteruddannelse, en mere
kapabel kollega osv.33.
Eksempler på refleksiv viden er den faglige indsigt ingeniørstuderende tilegner sig
gennem studietiden på DTU, men det kan også være udtryk for en reflektion over en
given handling. Som det antydes rummer den refleksive viden to dimensioner, hvoraf
den ene er af faglig og den anden af processuel karakter34. Fælles for dem begge er dog
at man overvejende kan karakterisere dem som værende teoretiske.
Den faglige viden er baseret på individets intellekt og bruges i forbindelse med opgaver
som kræver redskaber som analyse og fortolkning (Folke Larsen, 1984)35. Faglig viden
er således produkt af en reflekteret og derfor ofte institutionaliseret tilegnelse36. Fordi
den faglige viden typisk er formaliseret synes mange at den er mere ”håndgribelig” og
har en højere status. Dette ses tydeligt i forbindelse med vidensregnskaber, hvor man
stort set kun måler den faglige viden ved at se på hvor mange uddannelsestimer man
har brugt på medarbejderne i årets løb eller hvor mange års uddannelse medarbejderne
har i gennemsnit.

33 Det kan i denne forbindelse nævnes at Giddens (1991) opererer med et mere overordnet syn
på spørgsmålet om refleksivitet. Han betragter refleksiviteten som et grundvilkår i det han
kalder ”det sen-moderne samfund” fordi de mange informationsstrømme tvinger den enkelte til
at forholde sig refleksivt. Refleksion er ikke kun noget indre, men startes i lige så høj grad af de
ydre omstændigheder, vi lever i.
34

Jf. vores tidligere pointe om at procedural viden ikke kun er handleviden.

35 Folke Larsen (1984) omtaler dette i relation til dét han kalder semantisk viden. Han betoner
at semantisk viden, som er kendetegnet ved begrebsdefinition, også har en tavs dimension som
han kalder begrebsbrug.
36 I kapitlet Hvordan forstår vi begrebet læring? beskriver vi begrebet institutionaliseret tilegnelse som
den lærendes tilegnelse af allerede eksisterende viden (dvs. historisk kumuleret) i modsætning til
erfaringbaseret viden.
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Den processuelle viden er et udtryk for den bevidste del af personens handlinger37. I
modsætning til udviklingen af handleviden, som overvejende sker som noget ikkebevidst, kan den processuelle viden etableres på to måder: enten ved at man reflekterer
over situationen mens man er i den, eller ved at man reflekterer over sine handlinger
før eller efter situationen har fundet sted38. For eksempel udvikler en medarbejder
processuel viden, når vedkommende bevidst overvejer, hvorfor han eller hun vil
udføre sit arbejde på en bestemt måde. Men man kan også opnå processuel viden ved
at læse en brugsanvisning eller andre former for vejledning i, hvordan man skal
forholde sig. At man udvikler processuel viden på basis af reflektioner over praksis
betyder selvfølgelig ikke nødvendigvis at man er i stand til at udføre en bestemt
handling, blot at man er sig den bevidst.
Fælles viden

I det øjeblik man begynder at udveksle ideer og viden med sine kolleger, går ens viden
fra at være forbeholdt én selv til at indgå i organisationens fælles viden. Den fælles viden
har en eksplicit og en tavs dimension, og ligesom det i forholdet mellem refleksiv viden
og handleviden er det fagligheden som kendetegner den eksplicitte fælles viden er det
kulturen som kendetegner den tavse fælles viden.
Den fælles eksplicitte viden er medarbejdernes samlede bidrag til de aktiviteter, som
foregår i organisationen og dermed i høj grad dét som kendetegner virksomheden
udadtil. Den er den synlige vidensbyrd på ”hvad det er vi laver her”, som fx rapporter,
databaser og arkiver. Men en organisations fælles viden er ikke blot summen af de
enkelte medarbejders individuelle præstationer, men snarere frugten af samarbejdet
mellem flere. Den fælles viden er derfor udtryk for resultatet af den synergieffekt der
kan opstå i forbindelse med et samarbejde, hvor summen af anstrengelserne er
kvalitativt bedre end de enkelte bidrag.
Fælles viden i en organisation handler dog langt fra kun om faglig eksplicit viden.
Fælles viden er også indsigt i organisationens kultur og måden den fungerer på i det
daglige. En organisations fælles viden dækker derfor ikke kun over den viden som
formidles til kunden, men alt lige fra virksomhedens erklærede værdisæt til måden man
37 Den processuelle viden er derfor netop eksempel på, at procedural viden som tidligere nævnt
også kan rumme et refleksivt element.
38

Jf. Argyris & Schöns (1983) begreber reflection in action og reflection on action.
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står i kø i kantinen og hvor i huset man skal henvende sig, når man skal have trykt nye
visitkort. Der altså tale om en (kontekst)specifik viden, idet den stort set kun gør sig
gældende i den pågældende organisation og derfor ikke uden videre kan overføres til
andre organisationer.
Det eksplicitte og tavse element i den fælles viden handler altså om, at nogle af
organisationens aktiviteter vil være direkte italesat blandt medarbejderne mens andre
vil foregå mindre synligt. På den måde er det ikke kun refleksiv viden som med tiden
kan blive implicit. Den den fælles viden kan i ligeså høj grad være styret af
automatiserede rutiner og fælles indlejrede forståelser (Foss & Pedersen, 1996).
Hvad enten den fælles viden optræder tavst eller eksplicit er det karakteristisk for
denne type viden, at den i princippet er tilgængelig for alle internt i organisationen. Den
fælles viden er nøglen til forståelsen af mange af de ting som finder sted i
virksomheden, men kan umiddelbart være svær at erhverve sig og gøre brug af hvis
man er ny eller er på besøg udefra.
En medarbejders tilegnelse af organisationens fælles viden kan ske på flere måder.
Viden kan enten komme til én gennem beskeder eller historier som flyder rundt mellem
medarbejderne. Et eksempel kunne være anekdoter om en karismatisk
virksomhedsstifter eller beretninger om kollegers bedrifter i forbindelse med tidligere
projekter. Men man kan også selv være den opsøgende part i forhold til den information
man har behov for. I den forbindelse kan virksomhedens intranet eller virksomhedens
interne nyhedsblad fungere som formidler af organisationens fælles viden.
Offentlig viden

Endelig er der den fjerde videnstype, som vi har valgt at kalde for offentlig viden. I
forhold til de foregående tre er den offentlige viden den type viden, som befinder sig
længst fra det enkelte individ og er tilgængelig for flest mennesker. Offentlig viden er
nemlig den del af virksomhedens viden som gøres tilgængelig for omverdenen og
dermed en viden som virksomheden deler med andre uden for organisationen.
Eksempler på offentlig viden er en virksomheds regnskaber, pressemeddelelser og
andre former for information om virksomheden.
Den offentlige viden udgør dermed grundlaget for andres opfattelse af virksomheden.
I modsætning til virksomhedens fælles viden kræver det ikke det samme
forhåndskendskab at tilegne sig en virksomheds offentlige viden og man behøver ikke
være en del af virksomheden for at anvende den. Som det fremgår er den skabt til et liv
uden for organisationen og er derfor hverken forbundet med enkeltpersoner i eller
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uden for virksomheden. Som vidensform er den offentlige viden således den mest
selvstændige af de fire videnstyper og dermed også den som umiddelbart er den letteste
at tilegne sig. Grundet dens uafhængige eksistens fungerer den offentlige viden
uafhængigt af tid og sted og kan tages i anvendelse af hvem som helst hvor som helst.
Vi har nu gennemgået de fire videnstyper i modellens vandrette dimension, som
sammenfattende ser således ud:
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Figur 6: Vidensmodellens vandrette dimension

Modellens lodrette dimension: Vidensformerne
I foregående afsnit har vi set hvilke typer af viden vi forestiller os der findes i en
organisation. Vi skal nu se hvilke fremtrædelsesformer disse videnskategorier er
forbundet med. Modellens lodrette dimension viser kodificeringsgraden af de forskellige
vidensformer39. Jo længere man bevæger sig opad, jo mere kodificeret er vidensformen
i sin natur. Ved kodificeret viden forstår vi viden som er bearbejdet, det vil sige brudt
ned i enheder, standardiseret og kategoriseret så den fx kan opbevares i en database
Ved begrebet kodificeret viden forstår vi viden som er systematiseret og kategoriseret så det
kan eksistere uafhængigt af konteksten den er blevet til i (Choo, 1998 og Hansen, 1999).
39
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eller i anden systematiseret form. Ved kodificering frigør man viden fra konteksten
hvori den er skabt således, at den kan transporteres og anvendes i andre
sammenhænge.
Data

Data er på mange måder vidensbegrebets grundlæggende ”byggeklodser”, fordi de
typisk består af tal, ord og billeder der i sig selv hverken rummer budskab eller
selvstændig betydning (Saint-Onge, 1996). Data er udtryk for viden i sin mest
eksplicitte form, fordi de eksisterer som repræsentationer der fungerer uafhængigt af
individet. En database over en virksomheds statistiske materiale eller navnene på dens
medarbejdere er eksempler på data i en organisation.
I kraft af det faktum at data ikke bærer en kontekstspecifik betydning kan de typisk
anvendes i flere forskellige sammenhænge, særligt hvis de er arrangeret på en måde så
flere har adgang til dem for eksempel på en virksomheds intranet. Er en virksomheds
data systematiseret tilstrækkelig godt forudsætter udvekslingen af data ikke kontakt
mellem to parter, idet vedkommende som har behov for dataen selv kan indhente den
uden at skulle spørge andre i organisationen.
Data er altså den af de fire vidensformer som organisationen har det største råderum
over og samtidig kan distribuere lettest. Data udgør derfor et vigtigt grundlag for
udviklingen af såvel den individuelle som den fælles viden. Imidlertid skal man huske
på at det først er i omsættelsen til information og viden, at data opnår en egentlig
betydning.
Information

Når forskellige data kobles sammen og sættes i forbindelse med hinanden begynder de
at få indhold. Ved at strukturere og placere dem i en sammenhæng omdannes de til
information. Fra at være enkeltdele uden mening er dataene blevet sammensat til
sammenhængende og meningsgivende udsagn (Saint-Onge, 1996). Eksempler på
information i en virksomhed kan være de rapporter som trykkes til kunden, tekst på
organisationens intranet, eller de vandrehistorier som cirkulerer mellem
medarbejderne.
Information kan både have karakter af noget mundtligt og noget skriftligt og er derfor
både i stand til at bevæge sig i form af en fortælling og som et stykke tekst i en bog
eller i en computer. Selvom informationen i sig selv er meningsbærende afhænger dens
budskab hverken af de personer som har skabt den eller den kontekst den er blevet til
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i. Information kan derfor opbevares, transporteres og anvendes af andre uden at den
mister sin betydning (uagtet at der også opstår nye betydninger hos den der
henter/modtager informationen).
Fordi information ikke afhænger af enkeltpersoner egner den sig for det meste godt til
at blive lagret så den bliver tilgængelig for mange medarbejdere, hvad enten der tale om
en kundedatabase eller som tekst på en hjemmeside. Den mundtlige information kan
enten overleveres gennem samtaler mellem medarbejderne, eller man kan vælge at
omsætte den til tekst og distribuere den på kortere tid.
Viden

Viden er kendetegnet ved at være information, som er taget i anvendelse af en person.
Som Bertelsen udtrykker det: ”Viden er [...] information, der er lagret og tolket i et menneskeligt
sind. Kun her er den viden.” (1996, s. 9). I bøger og i fjernsynet finder vi altså ikke viden,
men information. Tekst i en bog, billeder og lyd i fjernsynet omdannes til viden, så
snart individet tilegner sig den. Man kan med andre ord ikke tale om viden, så længe
man ikke har læst bogen eller reflekteret over det som man har set og hørt og forholdt det
til sin allerede eksisterende viden.
Saint-Onge (1996) taler desuden om, at man er i færd med at etablere en egentlig viden
i det øjeblik information tages i anvendelse og bearbejdes så den fungerer som grundlag
for handling. Gennem handlingen opnår man erfaring og dermed en personlig indsigt,
som andre ikke umiddelbart har adgang til.
Dette betyder samtidig, at i det øjeblik vi forsøger at formidle vores viden til en anden
person omdannes den til information (som efterfølgende danner udgangspunkt for
etablering af en ny viden hos modtageren). Vi kan med andre ord ikke uden videre
overføre viden til andre men må i så fald indstille os på at skulle omsætte den til en
anden form40. I de tilfælde hvor der er tale om viden der er fremme i bevidstheden er
denne omsættelse forholdsvis uproblematisk, idet man typisk vil være i stand til at
sætte ord på sine tanker. Men så snart man skal eksplicitere viden som er en operation
og dermed en del af de ureflekterede handlinger er det straks sværere at give udtryk for
sin viden og omsætte den så andre kan forstå meningen.
40 Von Hippel (1990) taler i den forbindelse om videns grad af ”stickyness” forstået som den
pågældende videns evne til at eksistere uafhængigt af den kontekst, den oprindeligt er blevet til
i.
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Fordi viden er personlig har den vanskeligt ved at eksistere uafhængigt af individet.
Som vi beskriver senere i kapitlet Hvordan vi forstår begrebet læring udvikler vi ny viden på
baggrund af eksisterende viden, ved at forholde det fremmede til det velkendte. Når et
individ forholder information til sin eksisterende viden er der mange processer som går
igang og skaber sammenhænge på tværs af personens (kultur)historie, følelser og
øvrige faglige indsigt. Viden er dermed en række informationer som er så
sammenhængende, at de kan være svære at skille ad igen41.
Det skal dog bemærkes at selvom vi her taler om en persons individuelle viden som
dannes på baggrund af en række informationer er det naturligvis muligt at flere deler
den samme indsigt på samme baggrund. For eksempel gennemgår studerende i store
træk de samme teoretiske pensa ligesom håndværksuddannelser indenfor det samme
fag i reglen minder om hinanden. Trods det at flere kan dele den samme indsigt er det
imidlertid vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om egentlig viden før den behandles
refleksivt af den som er i færd med at etablere viden (Saint-Onge, 1996).
Visdom

Når man er i stand til at hæve sig over sin egen viden og perspektivere dens anvendelse
i forskellige sammenhænge er man i besiddelse af visdom (Saint-Onge, 1996). Men
man kan også tale om visdom når viden, som beskrevet i afsnittet om handleviden, er
blevet så kropsligt forankret, at den ikke længere er bevidst for medarbejderen. Dette
sker når man holder op med at reflektere over sin viden og blot handler per intuition.
Et eksempel er skakspilleren som kun indtil et vist punkt kan regne ud hvilket træk der
er det bedste – derefter er det intuitionen og fornemmelsen for spillet der afgør hvad
der er det mest hensigtsmæssigt at gøre.
Med visdom er der altså både tale om resultatet af mange års erfaring og indsigt og om
en iboende kropslig fornemmelse for, hvordan noget skal gøres. Det interessante er, at
grænsen herimellem er hårfin, og at erfaringen og det kropslige faktisk udgør to sider af
den samme sag. Et andet eksempel på visdom er nemlig, når computeroperatøren
bliver stillet over for et ukendt problem, men alligevel på et øjeblik kan få vores PC til
at fungere igen. På den ene side er han i stand til at løse problemet på grund af sine
De Bono (1993) peger på at perception foregår som et ”mønsterdannende system”. Det vil
sige at vi ikke alene forholder noget nyt ved at sætte det i forhold til eksisterende
forståelsesmønstre, men at vi tilmed former og indretter sammenhængene i vores forståelse
efter det forudgående.

41
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tidligere erfaringer som han mere eller mindre bevidst omsætter til den aktuelle
situation. På den anden side er han ofte ude af stand til at efterfølgende at forklare
hvordan han egentlig løste problemet, hvilke knapper han har trykket på, i hvilken
rækkefølge og hvorfor. Erfaringen har vist ham hvordan han skal gøre, men
visdommen ligger i kroppen og er derfor svær at sprogliggøre.
Visdommen hænger involverer på en gang både individets historie, kognitive repetoire
og emotioner. Fordi den er uløseligt forbundet med det personlige og samtidig er
vanskelig at eksplicitere er det stort set umuligt at kodificere visdom. Visdommen kan
derfor ikke uden videre overføres til andre uden at den mister sin betydning og er
derfor ude af stand til at fungere som et selvstændigt fænomen i organisationen.
På baggrund af gennemgangen af de fire vidensformer i modellens lodrette dimension
kan vi således sammenfatte dem på denne måde:
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Figur 7: Vidensmodellens lodrette dimension

Sammenkobling af de to vidensdimensioner
Vi har i det foregående beskrevet de to vidensdimensioner hver for sig og kun
antydningsvist demonstreret en sammenhæng dimensionerne imellem. I det følgende
vil vi forsøge at gøre denne sammenhæng tydeligere ved at beskrive et overordnet syn
på viden som udgør en samlet ramme om de to dimensioner.
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Starter vi inderst i modellen og ser på indholdet af de to dimensioner er det fælles for
handleviden og visdom at der er tale om en tavs form for viden. Bevæger vi os et led
længere ud i modellen ser vi, at både den refleksive viden og viden (som kategori) er
udtryk for individets italesatte viden. Og betragter vi endelig de yderste fire kategorier,
data, information og fælles og offentlig viden, er de på en eller anden måde alle udtryk
for medieret viden42.
Sammenhængen mellem de to dimensioner udgøres dermed af de respektive
kategoriers grad af afhængighed i forhold til individet. Og således tegner der sig et
interessant skel i vores model mellem henholdsvis refleksiv og fælles viden og mellem
viden og information, som på en måde deler vores vidensbegreb i to.
Som det fremgår af gennemgangen af de to vidensdimensioner er handleviden og
refleksiv viden samt visdom og viden kun noget som eksisterer i det enkelte individ, i
subjektet. I og med at der er tale om en indsigt etableret på basis af praktisk erfaring
over tid og viden udviklet på baggrund af refleksiv virksomhed, er der tale om en
individuel kropslig, social og faglig viden. Vi kalder derfor denne del af vidensbegrebet
for den subjektiverede viden.
I modsætning hertil står fælles og offentlig viden samt information og data, som netop
er i stand til at eksistere uafhængigt af det enkelte individ – eller er knyttet til mere end
ét individ – og dermed har eksistens som objekt. Som antydet skal ordet objekt forstås
bredt og ikke kun som objekt i fysisk forstand, men snarere som en modsætning til det
subjektiverede. Hvis vi erindrer definitionen af den fælles viden beskrev vi netop
hvordan denne også har en tavs dimension som handler om organisationens normer
og kultur. Dette er en viden som ofte ikke er skrevet ned nogetsteds, som ikke har
fysisk form men som alle besidder alligevel. Som nyansat er kulturen dermed et
vidensobjekt man kan tilegne sig – den har selvstændig eksistens fordi der er så mange
som besidder den på én gang. Derfor kalder vi denne del af vidensbegrebet for den
objektiverede viden.

42 Idet vi skelner mellem viden som kan eksistere selvstændigt og viden som er afhængig af
individet, forstår vi medieret viden som viden der kan bære at blive formidlet videre til en
anden person uden at den mister sin betydning. Et medie skal således ikke forstås i snæver
forstand men kan være alt lige fra en computer til et menneske.
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Figur 8: Sammenkobling af de to vidensdimensioner
Vi har nu gennemgået de fire kategorier af henholdsvis videnstyper og vidensformer
der tilsammen udgør vores teoretiske vidensbegreb. Men inden vi kan tage vores
begrebsapparat med os ud i praksis må vi færdiggøre vores TOM. Vi mangler at se på
de sammenhænge, som viden traditionelt formidles i og i det efterfølgende kapitel skal
vi derfor se på forskellige læringsformer.
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7.

Hvordan forstår vi læringsbegrebet?

Som tidligere beskrevet handler kollektivisering af viden om at forankre den enkelte
medarbejders viden i fællesskabet. Dette betyder at kollektivisering af viden handler
om, hvordan mennesker afgiver og modtager viden til og fra andre mennesker,
hvordan man internaliserer budskaber og kort sagt lærer af andre. For at give et bud på
hvordan vidensvirksomheder bliver bedre til at kollektivisere deres viden må vi således
forholde os til, hvad det vil sige at lære.
Ligesom vores udlægning af vidensbegrebet beskæftiger sig med viden i en
organisatorisk sammenhæng, er vores forståelse af begrebet læring udviklet med en
organisatorisk kontekst for øje. Vi bestræber os med andre ord ikke på at opstille en
generel og udtømmende forklaring på hvad læring er, men derimod at formidle
hvordan vi forstår begrebet i forhold til vores overordnede problemstilling. Følgende
forståelse tjener derfor til udbyggelsen af den teoretisk operante model vi påbegyndte
med gennemgangen af vidensbegrebet.

Læring som kvalitativ ny viden
Overordnet set hænger vores læringsforståelse sammen med det dialektiske
udviklingsprincip. Det forklarer nemlig, hvornår man kan tale om, at der er sket en
læring. Kort fortalt mener vi at der er sket en læring når der er sket en udvikling af den
enkeltes handleviden eller refleksive viden. Men hvad er udvikling så?
Det er et stort spørgsmål, men lad os tage udgangspunkt i Engelsteds udlægning af tre
forskellige udviklingsprincipper (Engelsted, 1995, s. 25)43:
1. Udvikling som udfoldelse
2. Udvikling som forandring
3. Udvikling som forvandling
Udvikling som udfoldelse stammer fra Aristoteles. Her opfattes udvikling som noget
iboende og forudbestemt, ja, næsten som noget biologisk og dermed et slags indre
bevægeprincip. Aristoteles skelner mellem form og stof, hvor formen er det
grundlæggende eftersom denne fungerer som en slags formel, der stræber efter at
43

Vores forståelse af Engelsted er suppleret med Hybschmann Hansen, 1990, (s. 83-85).
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virkeliggøre sig gennem stoflige forandringer: “En plante har altså en form, dvs. en ide eller
en formel, men den består af stof. Formen er givet allerede i frøet, og alle de forandringer, frøet
gennemløber mens det spirer og gror er så at forstå som de stoflige forandringer, der betinges af formens
udfoldelse.” (Hybschmann Hansen, 1990, s. 84-85). Bevægelsen i udviklingen drives med
andre ord af et (indre) mål som er indbygget genetisk.
Udvikling som forandring har sit udspring i Galilei. Han påpegede at udvikling ikke
(udelukkende) er et udtryk for indre stræben, men at den snarere er et udtryk for ydre
påvirkninger. Det vil sige at bevægelsen i udviklingen drives af en årsag som genstanden
reagerer (mekanisk) på. De grundlæggende elementer forbliver de samme således at der
ikke sker nogen kvalitativ ændring, men elementerne sammensættes blot på forskellige
måder. Udviklingen foregår altså kontinuerligt og kvantitativt, som et ydre
bevægeprincip.
I modsætning til ovenstående to former for udvikling, hvor det grundlæggende
forbliver uforandret, forudsætter den tredje form for udvikling netop at forvandling
finder sted og at der opstår noget kvalitativt nyt. Den udviklende bevægelse drives af
det dialektiske princip, som er omtalt tidligere i kapitlet Hvad er vores metateoretiske
udgangspunkt?
Erindrer vi den tidligere præsenterede model af dialektikken tese-antitese-syntese fremgår
det at det er det modsætningsfyldte som er en central kilde til udvikling. Faktisk består
fremdriften i udviklingen netop af modsætningernes enhed og kamp (den 1. dialektiske
grundlov). For os er udvikling altså først og fremmest at noget nyt opstår i form af
synteser af mødet mellem teser og antiteser – og dermed ikke blot et spørgsmål om
processuel forandring eller udfoldelse. Jerlang beskriver det på denne måde:
“Udviklingen foregår ikke kun kontinuerligt, men afbrudt af spring, så løsningen af en modsætning
medfører ikke stilstand, men afføder en ny modsætning, som igen må bearbejdes.” (Jerlang, 1996, s.
25). Det vil altså sige, at man i udviklingsprocessen ikke opererer med en afslutning –
synteser omdannes til teser og et nyt modsætningsforhold kan begynde – men derimod
fokuserer på det vekslende og historiske moment.
Vi lader Jerlang fortsætte med at beskrive, hvordan det kvalitative nye kommer ind i
billedet: “Under bearbejdningen får personen flere kvantiteter, det vil sige flere måder
at forholde sig på. På et tidspunkt slår disse kvantitative ophobninger over i en ny
kvalitet, det vil sige en egenskab eller en generel måde at forholde sig på.” (ibid.)
At noget forvandles betyder ikke alene, at det ændres, men også at noget forudgående
falder bort eller, måske rettere, mister sin direkte aktualitet. Den dialektiske lov om
negationens negation omhandler dette aspekt. I vores øjne er dette relevant, idet vi ser
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udviklingsforløbet, som en spiral hvis “fremdrift” udgøres af forholdet mellem det
gamle, som bevares i det nye og det gamle, som ophæves. Den fremadrettede
bevægelse vender fortsat tilbage og “opsamler og medtænker” det forudgående i den
videre udvikling. Udvikling som forvandling illustreres måske derfor bedst af det tyske
ord for ophævelse (Aufhebung). Det indebærer to betydninger, dels som på dansk, at
noget ophæves, men ligeledes at noget hæves til noget højere. Forvandlingen medfører
dermed ikke alene noget (kvalitativt) nyt, men tilmed et kvalitativt højere niveau.
Når vi taler om, at læring er udvikling af kvalitativ ny viden, siger vi med den
ovenstående udviklingsforståelse dermed, at læringen skal ændre på nogle
grundliggende antagelser i mennesket. At lære er derfor tidskrævende, idet man først
skal ophobe et antal kvantiteter inden forståelsen slår om i en ny kvalitet. Denne
læringsforståelse kan synes radikal, for mange vil mene at læring også finder sted når
man blot nuancerer sine nuværende forståelser. Men ser man på andre læringsteorier er
det overordnede princip i hovedtræk det samme.
Til eksempel skelner Kolb mellem kumulativ, assimilativ og akkomodativ læring
(Illeris, 1999), og inden for det organisationsteoretiske felt taler Argyris om single loop,
double loop og deutero læring (1992). Bateson taler om fem forskellige niveauer for
læring (1998), og omend det kun er de tre midterste niveuaer som har relevans i denne
forbindelse er Batesons niveauer ligesom Kolbs og Argyris læringskategorier eksempler
på en skelnen mellem læring som en ureflekteret handlingskorrektion og den
reflekterede læring, som foregår uafhængigt af konteksten.
Selvom de tre ovenstående læringsforståelser er forskellige i deres definitioner af
forskellige læringsniveauer og man på mange andre måder ikke kan sammenligne dem,
har de noget grundliggende til fælles: Der sker læring når man ændrer eksisterende
forståelser i stedet for blot at bygge videre på eksisterende forståelser. ”[...] der går et
afgørende skel mellem den læring der bygger videre på de allerede udviklede forudsætninger og den
læring der indebærer ændringer i eller overskridelse af disse forudsætninger [...]” (Illeris, 1999, s.
128). Selv skelner vi derfor mellem om læringen blot er en udvidelse af medarbejderens
eksisterende viden eller om den er udtryk for en transformation af den eksisterende
viden. (Nielsen & Kvale, 1999).

NUZO
Det næste spørgsmål der rejser sig er, hvordan man kan udvikle en kvalitativ ny
forståelse. Erindrer vi for et kort øjeblik virksomhedsteorien og dens udlægning af
forholdet mellem subjekt og objekt, er individet ifølge Leontjev ikke udelukkende
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genstand for ydre påvirkning. Som nævnt er det netop gennem virksomheden vi er i
stand til at indgå i en dialektisk forbindelse med verden omkring os. I forhold til det at
lære er der derfor ikke blot tale om at reagere som objekt for ydre påvirkning. Som
”[...] subjekter der bevæger sig gennem tid og rum og ændrer [vores] deltagelsesmåder undervejs”
(Dreier, 1999, s. 83) er mennesket i stand til at agere og dermed være aktiv medskaber af
egen læring. Med et virksomhedsteoretisk perspektiv på mennesket og verden betyder
det derfor at læring foregår som en vekselvirkning mellem tilegnelsen af eksisterende
viden og personlig erfaring. Udvikling af viden består dermed både i tilegnelsen af
historisk akkumuleret viden, og i en del som vi selv skaber gennem vores praktiske
erfaring med tingene.
Imidlertid er det ikke altid nok at man er et aktivt agerende subjekt når man skal lære
nyt. Vygotskijs læringsmodel “Nærmeste UdviklingsZOne” (NUZO) illustrerer
hvordan en mere vidende og kapabel person med fordel kan lede én på vej i
læringsprocessen. Definitionen af NUZO lyder som følger: “[...] afstanden mellem det
aktuelle udviklingsniveau – bestemt ud fra selvstændig problemløsning, – og den mulige udvikling,
bestemt ud fra det niveau for problemløsning, som er muligt under vejledning af voksne eller mere
kapable samarbejdspartnere. Det aktuelle udviklingsniveau karakteriserer udviklingen retrospektivt,
dvs. bagud; mens den nærmeste udviklingszone karakteriserer udviklingen prospektivt, dvs. den
udvikling, som ligger lige foran.” (Vygotskij i: Mott, 1992, s. 114).
Som det fremgår har vi her at gøre med et begreb som fordrer en stadig fremadrettet
udvikling. Udviklingen skal dog have sin oprindelse i den aktuelle udviklingszone, der
er forudsætningen for at man kan bevæge sig videre til den nærmeste udviklingszone.
“For at kunne begynde at lære i den nærmeste udviklingszone, må der på forhånd være skabt
forudsætninger i den aktuelle udviklingszone for, at jeg kan bevæge mig fra dét, jeg kan, til dét, jeg
ikke kan.” (Mott, 1992, s. 115).
Man kan altså ikke flytte sig til NUZO, hvis der ikke allerede er dannet basis for
læringen. Vygotskij selv bruger den botaniske blomstring som en metafor for denne
form for udvikling (Miller, 1996). Altså at NUZO er en måde at identificere de
funktioner hos det enkelte menneske på som endnu ikke er “modne”, men som er på
vej til at blive det. Disse funktioner kan derfor ses som “knopper”, der endnu ikke er
sprunget ud; NUZO er dermed ikke en betegnelse for “frugterne”, som er høstet ved
en given udviklingsproces men er snarere et begreb, der karakteriserer de evner som
personen er i besiddelse af, men som endnu kun ligger som spirer og derved danner
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basis for den videre udvikling44. “Hvis jeg f.eks. ikke kan spille skak, vil jeg heller ikke kunne
gøre det, selvom den allerstørste skakmester viser mig, hvordan jeg skal spille et parti.” (Vygotskij i:
Mott, 1992, s. 115). Således må vi slå fast, at forudsætningerne for udvikling hos det
enkelte menneske skal være tilstede (i den aktuelle udviklingszone), før udviklingen kan
finde sted (i den nærmeste udviklingszone).
Vygotskijs definition af NUZO forudsætter tilstedeværelsen af en mere kapabel
samarbejdspartner, som kan lede udviklingen på baggrund af dennes “bedreviden”.
Dog påpeger Mott at det også er muligt at benytte NUZO i tilfælde, hvor der ikke
findes én der er mere kapabel. Dette vil ofte være tilfældet i forbindelse med
projektorienterede organisationer, hvor man netop i fællesskab skal udvikle det nye og
derfor sjældent vil være en eller flere som “ved bedre” (Mott, 1994).
Læring behøver altså ikke at være et spørgsmål om tilstedeværelsen af enkeltpersoner
der ligger inde med en større viden på et område end én selv, men kan have mange
forskellige ansigter og former. I en organisation kan “den mere kapable”, ifølge Mott,
fx erstattes af et kvalitativt højere interaktionsniveau i arbejdsgruppen, som
kendetegnes ved “[...] individuelle læreprocesser, som både er faglige, sociale og personlige [...].
Autoriteten skal føres over til de lærende. Det er en selvautoriseringsproces, som fordrer udvikling af
individ såvel som system.” (Mott, 1994, s. 113). I modsætning til at være under vejledning
af en mere kapabel bliver NUZO i Motts udlægning altså i højere grad et
aktørorienteret redskab, idet personen selv påtager sig sin egen udviklingsproces: “Det
er i den forstand blevet gjort til et redskab for den lærende, ikke for læreren, hvilket var Vygotskys
udgangspunkt.” (Mott, 1992, s. 117).
NUZO kendetegnes altså af et syn på læring hvor fokus primært er rettet imod den
lærende og ikke nødvendigvis på den eller det som foranlediger læringen. Netop i en
organisatorisk sammenhæng er dette relevant, fordi kilderne til læring kan være mange
og måderne den foregår på kan være vidt forskellige. Vi mener derfor ikke at det er så
afgørende at beskæftige sig med hvem der bidrager til den enkeltes læring, men derimod
i hvilke sammenhænge NUZO kan finde sted.

44 Vi er klar over, at denne blomstermetafor netop er et udtryk for den udviklingsforståelse,
som vi før beskrev som udfoldelse. Men metaforen tjener til at illustrere en anden pointe, og
det skal derfor ikke tages så bogstaveligt at udvikling indirekte omtales som noget ”genetisk
bestemt”.
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Ved at udbrede Vygotskijs begreb i en organisatorisk kontekst tegner der sig et
spændingsfelt mellem læring via andre mennesker eller via maskiner. Med andre ord
behøver ”andenparten” i NUZO forholdet ikke at være et mere kapabelt menneske
men kan også være en ”ting” som fordrer den lærendes udvikling. På baggrund af
denne forståelse har vi udpeget fire forskellige læringsformer; henholdsvis medieret,
organisatorisk, institutionel og praksis læring, som vi har indplaceret i forhold til hinanden
på nedenstående akse:

Medieret læring

Organisatorisk

Institutionaliseret

læring

læring

Praksis læring

Figur 9: Læringsformer

Medieret læring

Yderst til venstre på aksen finder vi den læringsform som vi har kaldt medieret læring
(blandt andre Danielsen, 1997). Den medierede læring er kort fortalt den læring
medarbejderen opnår gennem anvendelsen af en række forskellige medier ligefra
computeren på skrivebordet til elektroniske instruktionsmanualer, videokonferencer,
fjernsyn over til bøger, tidsskrifter m.m. Et eksempel på medieret læring kan derfor
være hvis en medarbejder udvikler sin computerekspertise på baggrund af en CD-rom
der guider medarbejderen igennem undervisningsmaterialet og afsluttes med prøve. Et
andet eksempel er den læring som sker ved at medarbejderen inddrager Internettet i sit
daglige arbejde til indhente forskellige former for information.
I en tid stærkt præget af informationsteknologisk udvikling kan begrebet medieret
læring imidlertid betyde flere ting. For at forstå hvilken betydning vi tillægger begrebet i
denne forbindelse er det vigtigt at skelne mellem medier som et middel til henholdsvis
at: indhente information, at skabe kommunikation og foretage transaktion. I princippet
kan der skabes læring i alle tre forhold, men vi vil gerne definere medieret læring mere
snævert.
Idet den instrumentbaserede, medierede læring i dag hovedsageligt er et spørgsmål om
medarbejderens søgen efter information fordi medierne endnu ikke er interaktive og
multimediale nok mener vi ikke at det er aktuelt at inddrage kommunikation og
transaktion som et udtryk for medieret læring. Disse vil derimod være indeholdt i de
øvrige tre læringsformer. Vi ser altså mediet som et middel til at skabe læring fordi den
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er transportør af informationer der kan udfordre og udvide den lærendes eksisterende
forståelser.
Den medierede læring handler således om læring forbundet med individets instrumentelle
interaktion med forskellige former for brugerflader. For at udløse den viden som er
forbundet med det enkelte medie ligger nøglen til lærdom således i evnen til at
manøvrere og håndtere disse brugerflader. Med tanke på mange menneskers
berøringsangst for computere og anden moderne teknologi forvolder den medierede
læring derfor mange problemer i det daglige arbejde. Den type læring er derfor, og ofte
med rette, en udskældt læringsform, fordi den for mange ikke udgør et tilstrækkeligt
alternativ til de mere traditionelle læringsformer. Et spørgsmål i denne forbindelse er
derfor hvorvidt utilstrækkeligheden skyldes at medierne endnu ikke er tilstrækkeligt
veludviklede (dvs. ikke er tilstrækkeligt interaktive og multimediale), eller om den er
udtryk for en kvalitativ forskel fra andre måder at lære på45.
Organisatorisk læring

Det næste type læring på aksen er organisatorisk læring, altså den læring som finder sted i
- og er kendetegnende for den enkelte organisation. Organisatorisk læring skal forstås
på den måde at det ikke er organisationen som er i stand til at lære, men derimod de
individer som opholder sig i virksomheden: “Organisationer lærer ikke i sig selv; det er
organisationers medlemmer, der lærer.” (Hedberg i: Hildebrandt & Brandi, 1998, s. 20). Et
væsentligt spørgsmål i den forbindelse er derfor, om man overhovedet kan tale om
organisatorisk læring, eller om det i virkeligheden blot er et udtryk for individer der
lærer i en social sammenhæng?
Svaret på ovenstående spørgsmål er imidlertid ikke så entydig som dets retorik. For
selvom vi er af opfattelsen, at det er individer og ikke organisationer som har evnen til
at lære, indebærer organisationen samtidig mere end summen af den kummulerede
individuelle læring (Hildebrandt & Brandi, 1998). Læring blandt medarbejdere er med
andre ord mere end individuel læring i fællesskab, og idet der foregår læring som ikke
udelukkende kan tilskrives enkeltindivider må der være tale om en form for
organisatorisk læring. Denne type læring kendetegnes blandt andet ved den

45 Et væsentligt spørgsmål i debatten om den teknologiske udvikling i forhold til begrebet læring
bør derfor være hvilken del af læringen der egner sig til denne denne måde at lære på, og
hvilken der snarere bør foregå i interaktion med andre mennesker.
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synergieffekt som opstår i forbindelse med gruppearbejde, hvor en opgave løses ved at
hvert projektmedlem bidrager med deres individuelle kompetencer og gennem
samarbejdet med andre udvikler og lærer noget nyt som er ”større” end ”summen” af
de enkeltes viden og kompetencer.
Institutionaliseret læring

For at man kan tale om en kollektiv udvikling af noget nyt, forudsætter det imidlertid
at hver enkelt har noget at bidrage til fællesskabet med. For at begrebet organisatorisk
læring skal give mening er det med andre ord afgørende at medarbejderne har
gennemgået et individuelt læringsforløb og dermed etableret en række individuelle
kvalifikationer. Det mest almindelige er derfor også at den enkelte medarbejder har
gennemgået en eller anden form for institutionaliseret læring, før vedkommende bliver en
del af et organisatorisk fællesskab. Institutionel læring er således betegnelsen for det
skolastiske læringsforløb som for eksempel ingeniører har gennemgået i løbet af
studietiden på DTU. Men man kan også tale om institutionaliseret læring, når en
medarbejder sendes på kursus eller på anden måde supplerer sine faglige
kvalifikationer.
Kendetegnende for den institutionaliserede læring er altså at den er intenderet, det vil
sige en form for læring som den enkelte er bevidst om (Nielsen & Kvale, 1999). Den
institutionaliserede læring er med andre ord ikke noget som sker automatisk, og foregår
derfor sædvanligvis også som en løsrevet del af praksis, i sin ”egen” kontekst så at sige.
Den institutionaliserede læring er teoretisk, og netop fordi den foregår uafhængigt af
praksis, har den typisk karakter af formel, verbal og tekstuel instruktion. Kriteriet for
den institutionaliserede læring er derfor at den viden som formidles uden videre kan
udtrykkes sprogligt og formidles skriftligt (ibid.). Fordi den institutionaliserede læring
bygger på en eksternaliserbar form for viden foregår læringen derfor typisk som
undervisning, det vil sige at etableringen af viden i modsætning til fx mesterlæren sker
som en slags overførsel af viden fra tidligere til efterfølgende generationer46. Gennem den

Vi vil her gøre opmærksom på at selve ordet overførsel ikke skal forstås alt for bogstaveligt.
Indenfor kommunikationsteorien (nærmere betegnet receptionsanalyse) har man netop i de
senere år forsket i hvordan information modtages, og har derigennem erfaret hvor forskelligt
hver især internaliserer indholdet af det samme budskab.
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institutionaliserede læring er det muligt at formidle den historisk akkumulerede viden
som er forudsætningen og udgangspunktet for handlinger i nutiden47.
Praksis læring

Tættest på den interpersonelle læring finder vi praksis læring, som både omfatter læring i
og læring på baggrund af praksis (Nielsen & Kvale, 1999 samt Argyris & Schön, 1983).
Med denne type læring er således langt fra tale om formel og verbal instruktion, men
en proces som kan foregå på tværs af forskellige praktiske kontekster og uafhængigt af
planlagte institutionelle forløb og rammer (Nielsen & Kvale, 1999). Praksis læring er
læring opnået gennem medarbejderens levede liv og kan derfor ikke betragtes som et
bevidst og tilrettelagt forløb, men derimod en slags implict del af personens
handlerepetoire. Denne type læring må derfor betragtes som en proces der i princippet
er ufuldstændig og uafsluttelig (Lave & Wenger, 1991 samt Nielsen & Kvale, 1999).
Praksis læring bygger med andre ord på individets personlige erfaringer: Et eksempel
kunne være når medarbejderen er til møde med en potentiel kunde og erfarer at måden
han kommunikerer til kunden ikke fungerer, og at han derfor ikke kan sælge sit
produkt. Selvom resultatet af medarbejderens institutionaliserede læring er i orden,
indeholder det sjældent det element af praktisk erfaring som fx det at sælge
forudsætter48. I modsætning til den institutionaliserede lærings fokus på læring som
refleksion over praksis, er praksis læring altså udtryk for ”læring på kroppen” og
dermed refleksion undervejs i handlingen.
Fordi praksis læring har med en persons erfaringer at gøre involverer denne type læring
typisk andre mennesker. I modsætning til den medierede læring, som består af
forholdet mellem medarbejderen og et teknologisk redskab, sker praksis læringen
typisk i samvær med andre, hvad enten der er tale om mødet med kunden eller om en
medarbejder der betragter hvordan en mere erfaren kollega handler.
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af de fire læringsformer repræsenterer de
fire forskellige måder udvikling kan foregå på og udgør dermed forskellige rammer om
Når dette er sagt er det imidlertid værd at hæfte sig ved at ”skolelæring fungerer på mange måder
som et dominerende paradigme, der skygger for andre læringspraksiser, og som norm for, hvordan læring uden for
uddannelsesinsttutionerne skal forstås.” (Dreier, 1999, s. 89).
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Jævnfør Argyris og Schön (1983) samt Motts (1992) efterlysning af en mere udbredt
fokusering på udvikling af akademikerens praktiske kvalifikationer og ikke kun de teoretiske.
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NUZO. Ingen af de fire er at foretrække særligt frem for de andre, for det er netop i
samspillet med hinanden og deres gensidige komplimentaritet, at deres individuelle
værdier kommer til udtryk. Det nytter med andre ord hverken at en organisation
udelukkende baserer medarbejdernes udvikling på medieret læring eller på at læring
udelukkende skal foregå gennem praksis.
Derudover er det værd at hæfte sig ved det faktum, at jo tættere læringen sker gennem
et medie des mindre afhængig er den lærende af andre mennesker og jo lettere er det at
tilrettelægge læringen på forhånd. I forbindelse med praksislæring er det jo vanskeligt at
forudse hvornår en interessant læringssituation opstår, hvormed praksis læring har en
helt anderledes kontekstafhængig og tidsafhængig karakter.

En samlet kollektiviseringsmodel
Erindrer vi for et kort øjeblik sammenkoblingen af de to dimensioner i vidensbegrebet
er det interessant at iagttage hvordan det skel som adskiller den subjektiverede viden
fra den objektiverede viden faktisk også gør sig gældende i forhold til læringsbegrebet.
Som det fremgår af ovenstående gennemgang skelner vi mellem læring som er tæt
forbundet med tilstedeværelsen af andre mennesker og læring som kan foregår mere
uafhængigt af enkelt personer. Når en medarbejder følger et edb-kursus på basis af en
CD-rom kan vedkommende fx planlægge sit læringsforløb fuldstændig uafhængigt af
andres tilstedeværelse, mens praksislæringen forudsætter tilstedeværlsen af mindst en
anden person.
Som vi har beskrevet kan viden tage sig ud på flere forskellige måder som hver især
taler til en bestemt måde at kollektiviseres på, alt efter om der er tale om individuel
viden eller en viden af mere fælles karakter. Kobler vi læringsbegrebet på den model
som vi påbegyndte i kapitlet om viden illustreres det hvordan begreberne viden og
læring begynder at sige noget sammenhængende om hvordan videnskollektivisering
skal foregå. Ved tilføjelsen af læringsbegrebet tegner vores model nemlig et billede af,
hvilke vidensformer der korresponderer med hvilke former for læring og som dermed
skaber de bedste betingelser for kollektiviseringen.
For at fuldende modellen har vi tilføjet en fjerde dimension, som repræsenterer de
niveauer som de forskellige former for viden og læring placerer sig i forhold til.
Niveauerne har ikke på samme måde som modellens øvrige indhold karakter af
egentlige kategorier, men udgør snarere den ramme, der danner baggrund for
katagoriernes placering.
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Overordnet skelner vi mellem to niveauer, nemlig det individuelle og det
organisatoriske niveau. I princippet deler begge niveauer sig yderligere i to, idet det
individuelle niveau både rummer et intra- og et interpersonelt perspektiv, ligesom det
organisatoriske niveau kan inddeles i en intra- og en interorganisatorisk del. (Se figur
10).
Aflæser vi den samlede model fremgår det, at en medarbejders visdom og dermed
personens handleviden bedst formidles til en anden gennem praksis læringen. For at
det skal være muligt at overføre indholdet af denne form for viden uden at den mister
sin betydning er det vigtigt at den lærende har mulighed for at opholde sig fysisk
sammen med den person, som vedkommende skal lære af. Gennem den praktiske
deltagelse har den lærende mulighed for at iagttage hvordan læreren angriber den
pågældende opgave og evt. gå i dialog – naturligvis forudsat at læreren er i stand til at
sætte ord på sine handlinger. For den lærende handler det altså at om at få indsigt i
hvordan noget udføres, mens det for den garvede handler om at være i stand til at
demonstrere og eventuelt italesætte sin tavse viden.
Det næste led i modellen er forholdet mellem kategorien viden og den
institutionaliserede læring. Skal en persons refleksive viden gøres til genstand for
kollektivisering vil det sjældent være nødvendigt at den foregår gennem den trods alt
noget uforudsigelige praksislæring. Idet den refleksive viden optræder bevidst for den
enkelte vil den der skal lære fra sig typisk være i stand til at sætte ord på sin viden og
dermed gøre den mere uafhængig af sin kontekst. Kollektiviseringen af refleksiv viden
kan dermed foregå som en løsrevet del af praksis. Udover det hensigtsmæssige i bedre
at kunne tilrettelægge kollektiviseringen forudgående, åbner den institutionaliserede
læring tilmed op for at man kan formidle viden til flere personer på en gang. Skal
formidlingen af handleviden under praksis læring fungere ordenligt sætter det nemlig i
sig selv en begrænsning for, hvor mange personer der kan tage del i seancen.
I forholdet mellem vidensformen information og den organisatoriske læring gør det sig
gældende, at det ikke på samme måde som den institutionaliserede læring og
praksislæringen er forbundet med enkeltpersoner. Selvom den institutionaliserede
læring kan formidle det samme budskab til flere personer på én gang afhænger den
trods alt af tilstedeværelsen af den person, som skal stå for undervisningen. Den
organisatoriske læring foregår ude blandt mennesker og sker ikke som den
institutionaliserede nødvendigvis som noget intensionelt. Idet en gruppe medarbejdere
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Figur 10: En samlet kollektiviseringsmodel.
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går sammen om at løse en opgave kollektiviseres deres individuelle viden ved at
medarbejderne bidrager med hver deres information og tilsammen skaber noget tredje.
Kollektiviseringen sker således både ved at andres information omdannes og
bundfælder sig som refleksiv viden hos den enkelte, og ved at den samtidig danner
udgangpunkt for etableringen af en fælles forståelse som er kvalitativt anderledes og
måske mere veludviklet end hver enkelts individuelle bidrag.
Endelig er der forholdet mellem den medierede læring og data. I modsætning til de
forudgående tre læringsformer er der med den medierede læring ikke tale om
kontakten mellem mennesker, men derimod om forholdet mellem mennesket og et
værktøj, som fx computeren. Fordelen ved at kollektivisere viden på denne måde er, at
mediet er i stand til håndtere store mængder af data som ellers ville være vanskelige for
den enkelte medarbejder at holde rede på. Fordi data består af selvstændige enkeltdele
der er i stand til at fungere selvstændigt, forudsætter kollektiviseringen af denne form
for viden derfor ikke tilstedeværelsen af andre mennesker, og kan derfor fint foregå
ved hjælp af en maskine som computeren.
Vi har nu gennemgået dimensionerne viden og læring og forbundet dem med hinanden
i en samlet model. Som det fremgår af sammenkoblingen af alle fire dimensioner
tegner der sig et interessant billede af forholdet mellem det subjektiverede og det
objektiverede, mellem individ og organisation. Hvad dette indebærer i forhold til
kollektivisering af viden bliver interessant at finde ud af når vi når til det punkt i
specialet, hvor vi skal forene teori og praksis, nemlig vores teoretiske analyse. Vi må
imidlertid først undersøge selve det praksisfelt som kollektiviseringen skal foregå i. Vi
skal med andre ord i kast med den empiriske del af dette speciale.
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8. Hvilken metode anvender vi i forbindelse
med vores empiri?
Som nævnt er vores empiri udført i det rådgivende ingeniørfirma RAMBØLL.
Nærværende kapitel er en redegørelse for hvordan vi konkret har udført de empiriske
undersøgelser. Som nævnt i indledningen har vi udført deltagerobservation, og vil vil
derfor først forklare hvad deltagerobservation som overordnet metode egentlig vil sige.
Dernæst forklarer vi de enkelte undersøgelser vi har udført én for én.
Udover at være en metoderedegørelse som forklarer formålet med de enkelte
undersøgelser og hvordan de er udført fungerer kapitlet også som en metodevurdering.
Samtidig med at vi fremlægger de enkelte undersøgelser vil vi vurdere, hvilke faktorer
vi tror har spillet ind på den givne undersøgelseog hvilken betydning dette har for
resultatet. Til sidst vil vi sige noget overordnet om anvendeligheden af vores metode.

Udgangspunktet for de empiriske undersøgelser
I det følgende vil vi fremhæve et par af de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med
valget af deltagerobservation som ramme om vores empiri.
Når vi har valgt deltagerobservation skyldes det dens karakter af “feltmetode”, hvilket
vil sige at man bevæger sig ud i undersøgelsesgenstandens naturlige omgivelser, og
tager del i dennes hverdag som observatør49. Som sagt har vi opholdt os i RAMBØLL
knapt et års tid, og det tror vi har skabt et godt grundlag for at forstå den virkelighed
vores empiri udfolder sig i: ”Hvis man vil undersøge menneskers adfærd og interaktion med deres
miljø, vil observationer i feltundersøgelser som regel give mere gyldig viden, end hvis man blot spørger
nogle mennesker om deres adfærd” (Kvale, 1997, s.11). Det overordnede perspektiv på vores

Det kan synes modsætningsfyldt både at ”tage del i” og samtidig være ”observatør”, men
dette skal ses i modsætning til andre måder at være observatør på: Denzin (1970) taler om at
være enten complete participant (man skjuler sit forehavende for dem man undersøger), participant
as observer (som vi har været), observer as participant (man bevæger sig kun ud i feltet en enkelt gang
for at foretage interviews eller lignende) eller complete observer (man interagerer slet ikke med
undersøgelsesgenstanden). (Denzin, 1970. s. 189ff). Dét at være observatør i forbindelse med
deltagerobservation betyder ikke nødvendigvis at man er passivt observerende men snarere
aktivt observerende.
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empiri er altså ikke at se genstandsfeltet ”fra oven” men netop at befinde os midt i det,
hvor vi er i stand til at interagere med folk.
Ét er vores egne forudsætninger for at begribe det genstandsfelt vi ønsker at
undersøge, noget andet er selve kvaliteten af de data, som deltagerobservation kan
udruste os med. For at vi nogenlunde kan stole på de undersøgelsesresultater som vi
opnår, er det vigtigt at de personer vi observerer vænner sig til os, og at vi dermed
mindsker risikoen for at de forstiller sig i vores nærvær. Om dette siger Lave: ”I would
say, it takes 3 or 4 months of simply living in a community before you become someone who people are
comfortable to see and who they think of as a kind of friend” (Lave & Kvale, 1992, s. 4).
Inden vi går over til den metodiske redegørelse af de enkelte undersøgelser vil vi kort
fortælle historien om vores forløb i RAMBØLL, idet den giver et indblik i hvordan
deltagerobservationen overordnet set er foregået i vores tilfælde.
Historien begynder allerede i foråret 1999, hvor vi får en aftale i stand med
virksomhedens HR-chef, som løber fra september 1999 til juni 2000. Selvom vi ikke
planlægger at gå igang med vores egentlige empiri før efter jul ønsker vi allerede at
flytte ind fra starten for at danne os et godt billede af RAMBØLL som virksomhed og
vi får tildelt et mindre kontor på administrationsgangen med to computere. Vi sidder
på kontoret to dage om ugen, og prøver at få et indblik i kulturen ved at tale med
medarbejdere i kantinen og se på intranettet. Hvordan ser de fysiske rammer ud,
hvordan er stemningen, hvad taler man om osv.
Inden jul får vi kontakt til en afdelingsleder som fatter interesse for vores projekt, men
afdelingen står for at flytte til nye lokaler og kan derfor først tage imod os når de selv
er kommet helt på plads. Således går der yderligere et par måneder og vores
oprindelige tidsplan ryger i vasken. I midten af februar måned får vi et møde i stand
med afdelingslederen for at drøfte vores konkrete formål med at være i afdelingen, og
forklare hvad de til gengæld får ud af det. Først går vi en runde i afdelingen med
lederen, enkelte medarbejdere virker nysgerrige mens andre virker ligeglade. Vi får lov
at vælge vores fremtidige placering i afdelingens nye lokaler, og foretrækker to
skriveborde centralt i afdelingens åbne kontorlandskab fremfor eget kontor. Aftalen
bliver at vi skal flytte ind i afdelingen den 1. marts og blive til begyndelsen af maj
måned.
Vi præsenterer projektet for afdelingens medarbejdere på et afdelingsmøde. Det lader
umiddelbart til at falde i god jord, og vores følelse af situationen er god. Selvom der
bliver stillet et par spørgsmål, er det dog svært for os at tyde, om medarbejderne
oprigtigt vil være interesserede i at deltage i projektet. Et par af de yngre medarbejdere
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taler lidt om hvordan informationer bør sorteres bedre så alle ikke overdynges af input
af forskellig slags, hvilket flertallet nikker tilkendegivende til, hvorefter debatten slutter.
Den første uge efter vi er flyttet ind i afdelingen arbejder vi på en konsulentrapport for
firmaet, som ikke har noget med afdelingen eller specialet at gøre. Vi vælger bevidst at
skrive den i afdelingen, så vi får noget tid til blot at observere hvad der sker, lære
medarbejderne at kende og blive en del af dagligdagen. I starten overøser de os ikke
ligefrem med spørgsmål og ideer, men som tiden går og vi ikke involverer dem i noget,
begynder de af sig selv at spørge til opgaven og forhøre sig om hvad vi laver og om ”vi
nu får dét og dét med, for det er vigtigt!”
Medarbejderne er overvejende positivt stemte over for vores tilstedeværelse og
afdelingslederen giver os lov til anvende de undersøgelsesmetoder som vi fremlægger
for ham helt uden indvendinger. Dag for dag rykker vi tættere på en forståelse af
kulturen og da vi erfarer at vi er kommet med på afdelingens øl- og vandliste føler vi os
efterhånden klar til at gå i kast med den del af vores undersøgelser som involverer
medarbejderne direkte.
Da alle vores undersøgelser er tilvejebragt, rykker vi teltpælene op og flytter tilbage til
administrationsgangen. Da vi har sammenfattet vores resultater holder vi et oplæg i
afdelingen til et ”gå-hjem møde”, dvs. efter arbejdstid. Otte medarbejdere er med, og
alle finder at resultaterne bekræfter mange af de anelser de har haft, mens der også er
nye tanker som de er meget åbne over for. Desuden fortæller afdelingslederen, at vores
blotte tilstedeværelse i de få måneder vi har været i afdelingen har kunnet mærkes, idet
flere af medarbejderne er blevet mere beviste om og opmærksomme på
videnskollektivisering i det hele taget.

Metodetriangulering
Som nævnt i kapitlet Hvordan vil vi besvare vores fokusspørgsmål indebærer
deltagerobservation at man anvender flere metodiske teknikker såsom interviews,
materialeanalyse, interaktion med undersøgelsesgenstanden, ren observation osv. Idet
vi anvender flere forskellige metoder til at belyse det samme genstandsfelt har vi med
andre ord udført metodetriangulering.
Begrebet metodetriangulering stammer oprindeligt fra landmålingen, hvor man
stadfæster et punkt ud fra tre forskellige målinger foretaget fra tre forskellige steder i
landskabet så man er sikker på at man har målt punktet korrekt. På samme måde er
hensigten med triangulering inden for metodologien at se på det samme genstandsfelt
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ud fra forskellige optikker for at opnå et mere kvalificeret billede, end hvis man
udelukkende anvender en enkelt metode. Denzin skriver: ”Concepts and methods open new
realms of observation, but concomitantly close others. Two important consequences follow: If each
method leads to different features of empirical reality, then no single method can ever completely capture
all the relevant features of that reality; consequently, sociologists must learn to employ multiple methods
in the analysis of the same empirical events.” (Denzin, 1970, s. 13).
Problemet ved udelukkende at basere en undersøgelse på en enkelt metode er, at
resultatet med stor sandsynlighed rummer det Denzin kalder rival causal factors. Det vil
sige at hvis man med undersøgelsen er kommet frem til, at tilfælde A skyldes årsag B
vil der altid være en vis mulighed for at tilfælde A ikke kun skyldes B men også kan
være blevet udløst af årsagerne C, D og E. Ifølge Denzin opstår de rivaliserende
kausale faktorer på baggrund af: ”[...] time and its passage; the situations of the observation;
characteristics of those observed; characteristics of the observer; and interaction among any of the
preceding four elements.” Man bør derfor altid stille sig følgende spørgsmål: “[…] whether or
not the causal proposition one has formulated accurately represent the events under study, for whether
aspects of the process of making those observations caused the difference.” (Denzin, 1970, s. 21).
Ved at metodetriangulere mener Denzin at man mindsker sansynligheden for at
resultatet rummer rivaliserende kausale faktorer, idet den ene metode kan påpege
svagheder ved den anden og validiteten af det samlede resultat dermed højnes :
”Unfortunately no single method ever adequatly solves the problem of rival causal factors. [...] The
combination of multiple methods – each with their own biases, true – into a single investigation will
better enable the sociologist to forge valid propositions that carefully consider relevant rival causal
factors.” (Denzin, 1970, s. 26ff).
I vores tilfælde har vi altså set på videndelingsproblematikken med flere metoder for at
prøve at afdække ligheden og ikke mindst diskrepansen mellem de forskellige
undersøgelsers resultater. For at give læseren et mere detaljeret overblik over hvilke
dataindsamlingsteknikker vi har anvendt har vi, inspireret af Andersen (1990, s. 141),
anbragt dem i følgende skema:
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I sin enkelhed taler skemaet overvejende for sig selv, og vi vil derfor kun kort nævne at
primære data kendetegnes ved at være resultater, som vi selv har stået for indsamlingen
af, mens de sekundære data er indsamlet af andre, fx RAMBØLLs
informationsafdeling50. At de primære data yderligere inddeles i to skyldes en sondren
mellem stimuli data og ikke-stimuli data. I den første kategori har ”den undersøgelsesenhed,
man indsamler oplysninger om, været udsat for en tilsigtet stimulus påvirkning fra undersøgerens side i
forbindelse med dataindsamlingen.” (Andersen, 1990, s. 140). I den anden kategori hører
data, hvor vi ikke, i det mindste ikke tilsigtet, på samme måde har fremprovokeret
resultaterne.

50 Det bør understreges, at dette er en organisationssociologisk måde at opdele indsamlede data
på. I andre videnskaber vil billedet muligvis se anderledes ud, fx ville en historiker nok mene, at
skemaets sekundære historiske data netop er de primære osv.
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Redegørelse for de enkelte undersøgelser
I det følgende vil vi uddybe hvordan vi konkret har udført de enkelte undersøgelser,
hvilke formål vi har haft i tankerne og hvilke metodiske problemstillinger, vi
efterfølgende er blevet opmærksomme på. Rækkefølgen af de enkelte metodebeskrivelser følger den kronologi, hvori vi har udført dem og altså ikke skemaet
ovenfor.
Sekundære data

De sekundære data, som vi har benyttet os af er fx de forskellige RAMBØLL
publikationer hvor virksomheden præsenterer sig selv, sin (holistiske) ledelsesfilosofi
og vision. Disse kan rekvireres af alle der henvender sig til RAMBØLLs
informationsafdeling. Desuden har vi set på årsregnskaber, rammeplaner osv. for at få
en idé om hvordan virksomhedens markedsvilkår har ændret sig, og hvilken
virkelighed, den navigerer i.
Udover de skriftlige publikationer har vi løbende kigget på intranettet for at finde
yderligere materiale om virksomheden og printet relevante nyhedsmeddelelser, artikler
fra personalebladet, debatindlæg osv. ud. Vi har set på interne notater, fx omkring et
internt pilotprojekt omhandlende en ny måde hvorpå virksomheden kan undersøge
kundernes tilfredshed. Desuden har vi set på en kundetilfredshedsanalyse, som er
udført af et analyseinstitut i 1996, som et supplement til vores egne kundeinterviews.
Den information som ligger i de sekundære data har primært fungeret som en slags
baggrundsviden for at forstå hvilken virksomhed vi befinder os i. Men har vi set
interessante udsagn på intranettet eller i publikationerne har vi brugt dem som citater i
vores commen-sense sammenfatning på lige fod med de udsagn, vi selv har indsamlet.
Uformelle samtaler og observationer

Når man observerer som deltager vil man uvilkårligt få informationer her og der i form
af småsnak med medarbejderne og observationer af forskellige hverdagssituationer. Et
eksempel kunne være den viden vi opnår over en frokost i kantinen med et par
medarbejdere, men det kunne også være de observationer vi selv gør os ved at deltage i
et afdelingsmøde, eller ved blot at sidde på kontoret og lægge mærke til dét, som
foregår omkring os. Disse uformelle samtaler og observationer som vi løbende gør os
noterer vi i en ”logbog”. I et interview med Kvale siger Lave: ”[...] I always had a small
notebook and a pencil in my pocket, and whenever things happened that I wanted to remember to write
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about later, I got out my notebook and I wrote notes to myself. […] You always try to put down in
your notes, the things people say to you, the way that they say them.” (1992, s. 5ff.).
Vi benytter samme strategi og logbogen bliver således stedet hvor vi noterer
strøtanker, antagelser og holdninger til det vi ser. Ved at nedfælde de ting vi oplever i
logbogen bliver vi bl.a. i stand til at fastholde vores umiddelbare tanker inden vi
integreres så meget i virksomhedskulturen, at vi bliver ”blinde” overfor de indtryk,
som kun nyankomne er i stand til at registrere. For at holde rede på de mange indtryk
forsøger vi løbende at systematisere vores observationer, samtaler og noter efter fem
spørgsmål, som også er inspireret af Lave (1992):
•
•
•
•
•

Hvad har jeg lært i dag?
Hvad kan jeg ikke forstå?
Hvad gik jeg glip af?
Hvad ved jeg i dag, som jeg ikke vidste for 5 dage siden?
Kan noget være anderledes end det jeg hidtidigt har antaget?

I kraft af sit antropologiske udgangspunkt arbejder Lave langt mere systematisk og
udførligt med sine feltnoter, end vi har gjort. Fx udtaler hun, at tre timer i felten kræver
tre timer, hvori man arbejder med sine feltnoter. Men selvom vi ikke går lige så
grundigt til værks, har vi har ikke desto mindre haft glæde af vores noter til at fastholde
de værdifulde informationer som vi har fået undervejs i det empiriske forløb.
”Hvem har kontakt til hvem og hvordan” undersøgelse

Det første empiriske skridt vi tager som direkte involverer medarbejderne, er en
kvantitativ undersøgelse af gennem hvilket medie og til hvilke personer medarbejderne
i afdelingen kommunikerer i løbet af en dag.
Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvilke berøringsflader medarbejderne
har i - og uden for organisationen i forbindelse med deres daglige arbejde, samt hvilke
kommunikationskanaler man benytter. På den måde kan vi få et indblik i, hvor meget
kontakt man har med andre i organisationen i forhold til ens nære kolleger i afdelingen
samt få et fingerpeg om hvorvidt man foretrækker at kommunikere skriftligt eller
mundtligt51.

51

Ideen til undersøgelsens udformning kommer fra en kvantitativ observationsmetode, som vi

Fodnote forsættes på næste side
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I princippet er vi ikke interesserede i at undersøge i detaljer, hvor mange gange den
enkelte medarbejder taler med fx en entreprenør om dagen, men vi er nødt til at
undersøge, hvor mange kontakter medarbejderne har i alt i løbet af en dag for at kunne
regne resultaterne ud i procenter og dermed blive i stand til at sammenligne tallene
indbyrdes.
Vi udfører undersøgelsen to gange med en måneds mellemrum. Dagen inden
undersøgelsen sender vi en e-mail ud til alle medarbejderne i afdelingen, hvor vi
forklarer hvad undersøgelsen går ud på. Vi deler personligt skemaerne ud om
morgenen kl. 9 og indsamler dem igen kl. 16, så vi er sikre på at vi får alles
besvarelser52. Ved uddelingen fortæller vi desuden mundtligt, hvordan de skal udfylde
skemaet: at de skal sætte en streg i den rigtige boks, hver gang de har været i kontakt
med andre.
Der anes en smule usikkerhed blandt medarbejderne omkring, hvad der kan regnes for
værende en fysisk kontakt. Er det ”nok” at sige hej til en kollega, til piccolinen? Er det
småsnak hen over skrivebordet om tv i aftes og hvordan det går med familien? Vi
svarer, at de selv må vurdere hvornår de føler, at de har haft en kontakt, da vi tror det
vil være nemmere for dem at leve op til deres egne definitioner end vores. I samme
åndedrag understreger vi, at det i princippet er ligegyldigt hvad man taler om, idet vi
blot undersøger hvem man er i kontakt med og på hvilken måde. Privat snak er altså i
lige så høj grad en kontakt som faglig snak.

har brugt i et tidligere projekt omkring gruppedynamik. Metoden er udviklet af Robert Freed
Bales og hedder Interaction Process Analysis. Det vil være for vidtrækkende at fortælle om denne
metode i detaljer men kort fortalt noterer en observatør i et skema, hvem i gruppen der taler
tilhvem og med hvilke føleleser (venligt, afvisende, humoristisk osv). Optællingen af, hvor
mange der har talt til én, hvor mange man har talt til og med hvilke følelser, kan sige noget om
de enkelte gruppemedlemmers status i gruppen. Anvendeligheden af denne metode kan
diskuteres, hvilket vi ikke finder nødvendigt at gøre her da vores version af metoden er markant
anderledes. Fx er medarbejderne deres egne observatører, og vi søger ikke at sige noget om
medarbejdernes indbyrdes personlige forhold på baggrund af optællingen.
52 Begge gange får vi en svarprocent på 80%, udregnet på baggrund af det samlede antal
medarbejdere i afdelingen. De medarbejdere som ikke er på kontoret den pågældende dag
udgør de sidste 20%.
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Ekstern post

Intern post

E-mail

Telefonisk

Fysisk

Hvem har du kontakt med - og hvordan - i løbet af i dag?

Kollega i min afdeling
Kollega i anden afdeling
men i samme division
Kollega i anden division
Supportfunktioner
Kunde
Entreprenør (el. anden
samarbejdspartner)

Fagligt netværk udenfor
RAMBØLL
Andre

Det er svært at sige om denne usikkerhed har haft indflydelse på resultatet.
Umiddelbart ser det ikke såden ud, da det samlede antal ”fysiske kontakter med
kolleger i afdelingen” i de enkelte skemaer er nogenlunde ens. Men vi overvejer da, om
folk generelt set har været ”forsigtige” med at sætte streger, dvs. om de også har
noteret ”privat snak”. På den ene side bekræfter resultatet vores umiddelbare indtryk,
at der ikke er særlig megen kommunikation i det hele taget, på den anden side har vi
ikke udført undersøgelsen andre steder og har ingen anelse om hvad der er et
”normalt” antal kontakter på en dag.
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Medarbejderne tager godt imod undersøgelsen, og flere har ligefrem sat deres initialer
på skemaet da vi indsamler dem. Det tolker vi som et signal om, at undersøgelsen ikke
opleves som værende ”farlig” på nogen måde. Dog oplever vi en usikkerhed over,
hvorvidt ens eget skema ligner de andres, idet vi møder kommentarer som: ”Idag er en
speciel dag, der skete ikke så meget. I går var der virkelig tryk på” eller ”Jeg er jo i en speciel
situation, jeg har meget kontakt på tværs i organisationen”.
Særligt interessant er det at erfare, at undersøgelsen i sig selv bevirker at nogle af
medarbejderne synes de er blevet mere bevidste om kommunikationsprocesserne i
afdelingen. Undersøgelsen viser sig altså ikke kun at fungere som en måde at klarlægge
afdelingens kommunikationsmønstre på, men tilmed som en bevidstgørende proces i
sig selv.
Organisationsfotografering

Gennem vores studietid har vi arbejdet med en række forskellige metoder og
interesserer os for spørgsmålet om, hvilke andre metoder end interviews og
spørgeskemaer der kan frembringe interessante resultater! Vi har aldrig prøvet at
organisationsfotografere og får derfor lyst til at udforske metodens anvendelighed. Vi
beslutter således at bruge kameraet som et middel til at indfange de fysiske betingelser
for videnskollektivisering i RAMBØLL. Om det at fotografere med dataindsamling for
øje siger Jørgensen (1991) bl.a., at fotografiet kan bruges til at gøre genstandsområdet
konkret og håndterbart og at fotografiet i visse tilfælde kan gøre det usynlige synligt.
Med andre ord har vi via organisationsfotograferingen måske mulighed for at indfange
det som kan være vanskeligt at formidle i ord.
Vi bruger en dag på at gå hele virksomheden igennem til fods. Vi går alle bygninger
igennem to gange, første gang for at danne os et samlet billede af den fysiske
indretning og anden gang for at tage billeder. Vi tager en række billeder som vi synes
repræsenterer RAMBØLL. Herunder har vi naturligvis vores fokus
”videnskollektivisering” for øje, og fotograferer derfor potentielle steder for
vidensudveksling, bl.a. kafferum, tidsskriftsreoler osv. Vi tager altså ikke billeder på må
og få, men har på forhånd udvalgt bestemte temaer som vi vil forfølge og gå i dybden
med. Fordi vi allerede indlejrer billedmaterialet i ét bestemt budskab i det vi tager
billederne, er det derfor tvivlsomt hvorvidt materialet ville kunne stå som et
selvstændigt datamateriale.
Da vi fremkalder billederne kan vi se, at vi primært har taget billeder af RAMBØLLs
”ydre liv”, det vil sige fællesarealer og bygningerne udvendigt. Og da vi i mellemtiden
har besluttet os for at bruge billederne som udgangspunkt for et gruppeinterview og
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begynder at gruppere dem under en række temaer, vælger vi at supplere billedserien
med en række billeder af virksomhedens ”indre liv”, kontorerne.
Interessant nok er det markant anderledes at skulle træde over dørtærsklen til
kontorerne og tage billeder af medarbejderne midt i deres arbejde end at tage billeder
af fællesarealerne. Vi spørger hver gang, om vi må tage et billede, og forklarer kort
hvad vi er igang med. Folk der sidder på enekontor er mest ”genstridige”. De vil have
flere forklaringer på hvad vi laver, hvad vi skal bruge billederne til og hvem der skal se
dem. Folk på fælleskontorer indvilliger for det meste med det samme uden nogen
former for spørgsmål.
Fokusgruppe interview

Som sagt vælger vi at tilrettelægge et fokusgruppe interview med fem medarbejdere på
baggrund af nogle de billeder, vi har taget i virksomheden.
Formålet er at undersøge, hvilke betingelser kollektivisering af viden har i RAMBØLL
ud fra en række billedlige repræsentationer af de fysiske forhold i virksomheden. Vi er
meget spændte på, om netop kun de fysiske forhold vil få en plads i diskussionen, eller
om medarbejderne af sig selv vil søge at hæve diskussionen op på et mere generelt
niveau. Ud af det samlede billedmateriale udvælger vi 20 billeder, som vi tematiserer i
fem grupper53:
1.
2.
3.
4.
5.
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Tidsskriftssteder
Gangarealer
Kontorer
Køkkener
Mødesteder

Se Bilag III: Fotoserier fra fokusgruppe interview for en nærmere indsigt i billedmaterialet.
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Vi introducerer seancen mundtligt på denne måde for deltagerne54:

Vi har været rundt og tage en række billeder af Rambøll. Dem vil
vi præsentere jer for og det er udfra dem I skal diskutere
”vidensdeling i Rambøll”.
Vi tier stille i de næste 45 minutter, men vil hvert 10. minut

præsentere jer for en ny serie billeder. I har altså ikke så meget
tid, så prøv at undgå at bruge tid på at diskutere hvor billedet er
taget og hvem der er med. Fortæl i stedet for:
Hvad siger billederne jer om jeres dagligdag?
Hvad støtter vidensdeling?

Hvad hindrer vidensdeling?
I og med at vi ikke ”styrer” diskussionen skal I selv tage ansvar
for at den bliver styret.

Det kan I gøre ved at sørge for at:
én taler ad gangen
alle er med

Prøv at interviewe hinanden:
er der noget I ikke forstår, så spørg

er der noget I vil have uddybet, så spørg
er I uenige, så sig hvorfor
er I enige, så sig hvorfor

Egentlig er det ikke et interview i klassisk forstand vi udfører, siden vi overhovedet
ikke blander os i de første 45 minutter. Morgan definerer et fokusgruppeinterview
således: ”[...] focus groups are basically group interviews, although not in the sense of an alternation
54 Introduktionen er inspireret af de anvisninger, som Morgan (1988) kommer med i
forbindelse med afholdelsen af ”self managed group interviews”, dvs. gruppeinterviews hvor
deltagerne i princippet fungerer som en selvstyrende gruppe under interviewet.
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between the researcher’s questions and the research participants responses. Instead, the reliance is on
interaction within the group, based on topics that are supplied by the researcher, who typically takes the
role of the moderator.” (Morgan, 1988, s. 9)
I vores tilfælde fungerer billederne altså som et fokus, der samtidig introducerer de
emner, vi ønsker berørt. Fordi vi ikke fungerer som ”moderators” af diskussionen kan
ordet flyde fuldstændig frit og vi kan få en fornemmelse af, hvad medarbejderne synes
er vigtigt i forbindelse med emnet videnskollektivisering. Morgan (1988) påpeger, at
hvis man udfører et stramt styret gruppeinterview kan man lige så godt udføre
enkeltinterviews. Som antydet ovenfor i citatet er pointen med fokusgruppeinterviewet
netop at man kan observere selve interaktionen mellem deltagerne i gruppen, hvordan
den ene deltager forholder sig til et synspunkt introduceret af en anden.
At vi utraditionelt vælger at lade fotografiet introducere emnerne for diskussionen
hænger sammen med, at Jørgensen taler om at fotografiet kan danne udgangspunkt for
andre metoder fordi de fungerer som visuelle citater: ”Fotografierne er absolut velegnede som
metaforer, som en form for visuelle citater og som situationseksempler, hvor fotografierne kan udtrykke
noget karakteristisk ved en situation.” (1991, s. 149). Ved at præsentere medarbejderne for
en række billeder af deres egen virksomhed og bede dem forholde sig til dem, forsøger
vi at gøre det kendte fremmed i håbet om at det vil skabe grobund for en form for
refleksion, som måske ellers vil være svær at motivere.
Vi udvælger fokusgruppen på baggrund af overvejelser som: Hvem af medarbejderne i
afdelingen tror vi har noget spændende at fortælle? Hvem er de mest forskellige
medarbejdere i alder og anciennetet? Hvem sidder fysisk placeret hvor? Hvem er
interesserede i vores projekt – og hvem har ikke udvist samme interesse? Hvilke
medarbejdere tror vi vil være gode til gruppeinterviewet, og skal derfor ikke interviewes
individuelt? For at skabe i deltagernes udsagn forsøger vi at komme til at tale med en
gruppe mennesker som ikke har den samme holdning til emnet videnskollektivisering.
Ved at sammensætte deltagerne på denne måde forsøger vi at skabe så stor spredning i
datamaterialet som muligt, men samtidig sikrer vi os at der er nogle medarbejdere med,
som vil kunne holde en diskussion gående.
Diskussionen kører godt og deltagerne formår virkelig at få sagt nogle ting, som ligger
ud over en diskussion af det fysiske rum og som berører emnet videnskollektivisering
generelt. For os er dette en vigtig konstatering fordi medarbejdernes engagement både
viser at vores billedmateriale fungerer efter hensigten og at emnet har deres interesse.
Mens diskussionen kører tager vi noter omkring, hvilke ting vi gerne vil have uddybet
når vi får ”spørgetid”. Deltagerne kommer selvsagt med en del konstateringer som ikke
begrundes yderligere under diskussionen og dem vil vi gerne have forklaret yderligere.
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Men 15 minutter til at stille uddybende spørgsmål er ikke meget og vi får ikke opklaret
alle vores spørgsmål. Dette problem repræsenterer netop svagheden ved det ikkestyrede fokusgruppeinterview. Havde vi styret diskussionen ville vi kunne have fået
flere uddybende forklaringer, men på den anden side ville vi ikke have fået muligheden
for at afdække hvilke emner der optager deltagerne.
Vi optager diskussionen på bånd og laver en såkaldt journalistisk udskrift, hvilket vil
sige at vi skriver et udførligt referat mens vi lytter båndet igennem, og krydrer det med
de citater, som vi synes er gode og vigtige55. Kvale noterer i den sammenhæng:
”Beslutningerne om transskiberingsstil beror også på, hvad transkriptionerne skal bruges til. Hvis de
skal give et almindeligt indtryk af interviewpersonernes synspunkter, kan det være på sin plads at
omformulere og kondensere udsagnene.” (1997, s. 171). Da vi ikke har nogen ambitioner om
at gå tekstanalytisk eller dybdepsykologisk til værks vurderer vi at en journalistisk
udskrift er den bedste form for transskribering.
Interviews med medarbejdere

Vi udfører fire enkeltinterviews med fire medarbejdere. Vi bruger en interviewguide,
som overordnet set har seks temaer og derunder en række spørgsmål, vi eventuelt kan
støtte os til56. Interviewene er semi-strukturerede, idet vi på den ene side forsøger at
styre interviewet via vores guide rent emnemæssigt men på den anden side anvender vi
ikke de ”præ-fabrikerede” spørgsmål under interviewene til punkt og prikke. I stedet
for spørger vi ind til de udsagn, som medarbejderne kommer med, og føler dermed at
vi kommer rundt om temaerne på en mere naturlig måde.
På baggrund af de samme overvejelser som ligger til grund for udvælgelsen af
deltagerne i fokusgruppeinterviewet udvælger vi fire medarbejdere som vi hver især
tror vil tilføre noget forskelligt. Vi udvælger derfor: En yngre mandlig medarbejder,
som er placeret i en stor langvarig projektgruppe, og dermed ikke sidder i afdelingen til
hverdag. Medarbejderen arbejder på etableringen af et erfa-blad. Fra samme
projektgruppe udvælger vi en yngre kvindelig medarbejder som bl.a. har til opgave at
deltage i opbygningen af et vidensnetværk inden for hendes fagområde. Blandt de
Denne fremgangsmåde gør sig gældende for samtlige af de interviews, vi har foretaget.
Båndoptagelserne kan rekvireres hos os.
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Se Bilag IV: Interviewguide til enkeltinterviews med medarbejdere for en uddybning af interview
spørgsmål.
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medarbejdere som er fast placeret i afdelingen vælger vi en ældre mandlig medarbejder,
hvis opgaver er præget af lange ophold i udlandet. Han arbejder derfor ofte alene og
langt fra kontoret og kollegerne i Virum. Endelig udvælger vi en yngre mandlig
medarbejder, som har sin faste plads i afdelingen men arbejder og fører tilsyn med flere
projekter og derfor opholder sig meget ”i marken” blandt kunder og entreprenører.
Generelt set er formålet med interviewene at undersøge medarbejdernes opfattelse af
forholdet til kunden samt hvilke muligheder, de synes der er i RAMBØLL for at søge
og give information. Hvad synes de om intranettet, hvor og hvornår kollektiviserer de
viden med deres kolleger, hvilke behov for videnskollektivisering har de? Vi vil også
gerne høre lidt om, hvordan folk oplever deres fysiske placering – hvordan opleves det
at være på enmandskontor, på mindre fælleskontor eller i et åbent kontorlandskab, og
hvordan det opleves at afdelingen opholder sig på to forskellige adresser. Derudover er
vi mere specifikt interesserede i at høre om initiativet omkring erfa-bladet samt at høre
om vidensnetværket, idet vi selv er optagede af spørgsmålet om, hvordan medarbejdere
bruger deres netværk i forhold til kollektivisering af viden.
På nær et enkelt interview er vi begge to med til at interviewe og vi erfarer at dette
både er en fordel og en ulempe. På den ene side kan det være svært når man prøver at
forfølge en resonnementskæde og den anden så spørger respondenten om noget helt
andet. Det kan i værste fald bevirke, at man ikke får stillet nok uddybende spørgsmål
og dermed ikke når helt ind til kernen.
På den anden side er det godt at være to, når den ene går i stå – så kan den anden tage
over, komme med spørgsmål, som man ikke selv havde tænkt på og dermed få mere
med i bredden. Desuden kan det virke mindre højtideligt at være to interviewere, da
samtalen mere får karakter af en rundbordsdiskussion i stedet for det traditionelle
udspørger-svarer forhold som kan forekomme anstrengt.
En vigtig pointe i den forbindelse er, at det traditionelle interviewforhold er svært for
os at opretholde, fordi vi kender respondenterne. Med andre ord er grænsen mellem
respondent og informant hårfin, når man udfører deltagerobservation som vi har gjort,
men dette er netop deltagerobservationens pointe: ”In short, the respondent performs as a
stranger, while the informant performs and relates as an intimate, a confidant, and a friend.”
(Dalton in: Denzin 1970, s. 202). Målet med at bevæge sig i konteksten hvor
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undersøgelsesgenstanden udfolder sig er netop at få de ekstra informationer som én
der har tillid giver57.
At vores interviews har haft karakter af rundbordsdiskussion og respondenterne til dels
har fungeret som informanter har nogle metodiske konsekvenser. I en diskussion er
man mere ”farvet” og præsenterer sine holdninger. Dette betyder, at vi i praksis har
haft en spørgeteknik, der går ud på at præsentere forskellige holdninger for
respondenten – det være sig vores egne eller andres meninger – for at provokere.
Dette er dels en bevidst handling, dels en ubevidst. Under de første interviews hænder
det, at respondenterne nærmest italesætter vores antagelser (og dermed bekræfter dem)
inden for de første fem minutter uden at vi har spurgt direkte til det. Dette overrasker
os meget, dels fordi vi på forhånd antager at det vil være svært for respondenterne at
sætte ord på deres forhold til kunden, dels fordi vi på forhånd venter at de vil have
andre kollektiviseringsidealer end os.
For at sikre oprigtigheden i respondenternes udsagn forsøger vi derfor at udfordre
dem gennem en bevidst provokation fra vores side. Et eksempel er da en af
respondenterne siger: ”Jeg tror der er grænser for, hvad man skal fylde på det intranet.” Vi deler
denne holdning, men møder tit den modsatte og er derfor overraskede. Vi spørger:
”Men ville det ikke være smart hvis der var en database hvor du kunne søge på personer og finde ud
af hvem der hved hvad?”osv. På den måde får vi i princippet stillet en masse ledende
spørgsmål – men bemærk, at vi både stiller nogle der udtrykker vores holdning samt
nogle, der ikke gør!
Vi føler derfor ikke, at interviewenes reliabilitet er mindre af den grund, og som Fog
påpeger er ”de ledende spørgsmål [...] principielt uundgåelige, i den forstand at vi influerer
hinanden, når vi taler.” (Fog, 1998, s. 207). Kvale, der ligefrem er fortaler for flere
ledende spørgsmål i kvalitative forskningsinterviews, skriver: ”Det kvalitative
forskningsinterview er særlig velegnet til anvendelse af ledende spørgsmål for tilbagevendende at
kontrollere pålideligheden af de interviewedes svar, såvel som at verificere interviewerens fortolkninger.”
(1997, s. 157). Om end det ikke er vores ærinde at vurdere sandheden i
respondenternes udsagn, er det afgørende er altså, om interviewspørgsmålene ”leder i
vigtige retninger, der kan producere ny, troværdig og interessant viden.” (ibid.)
Selvfølgelig er det vigtigt at være opmærksom på, i hvilken sammenhæng et udsagn
optræder. Denzin påpeger, at når man kaster en idé på banen i interviewet og
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Se mere om forholdet mellem respondent og informant i afsnittet om Informant interviews.
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respondenten samtykker, kan man ikke være sikker på om vedkommende blot er enig,
eller om personen ville have udtrykt den samme holdning uden at være blevet spurgt. I
den forbindelse skelner Fog (1998) mellem om samtalen bærer præg af åbenhed og
dermed sikrer et fyldigt materiale, eller om respondenten så at sige er blevet ”forført”
af intervieweren og samtalens øvrige indhold. Disse faktorer har vi naturligvis taget
højde for i forbindelse med udarbejdelsen af den kritiske common sense forståelse af
vores resultater.
Interviews med kunder

Til at begynde med tror vi at det vil blive svært for os at komme til at tale med
RAMBØLLs kunder. Men eftersom en del af specialets fokus netop handler om,
hvilken viden der er værdiskabende i RAMBØLL er det afgørende at vi kan få adgang
til kundeleddet. Til alt held er afdelingslederen meget interesseret i dette aspekt og går
selv aktivt ind i opgaven med at etablere kontakt til et par af afdelingens kunder. Han
foreslår to offentlige kunder, som han indledningsvist kontakter for at gøde jorden,
hvorefter vi får mødeaftalerne i stand.
De interviewtekniske overvejelser vi gør os i forbindelse med disse interview minder i
det store hele om forberedelserne til interviewene med medarbejderne i RAMBØLL58.
For ikke at gentage os selv vil vi derfor nøjes med at præsentere kundernes profiler.
Den første kunde vi taler med er en fast kunde, hvor RAMBØLL har karakter af
husrådgiver. Kommunen har været kunde i ca. syv år og kendetegnes ved at have et
velfungerende forhold til RAMBØLL. Formålet med at tale med denne kunde er at
undersøge, hvilken type viden der får kunder til at komme igen samt hvilke
forventninger de generelt har til samarbejdet.
Vi interviewer dernæst en helt ny kunde, som har fået lavet et forprojekt til en større
opgave. RAMBØLL har budt på denne opgave, men da vi foretager interviewet er det
endnu ikke politisk afgjort, om RAMBØLL skal udføre opgaven. Formålet med dette
interview er at undersøge, hvilken type viden, der udløser nye opgaver.
Det ville have været ideelt også at tale med en privat kunde, da de private kunder
tilsyneladende adskiller sig fra de offentlige på nogle områder, fx spiller pris og politik
Se Bilag V: Interviewguide til interview med gammel kunde samt Bilag VI: Interviewguide til interview med
ny kunde for en uddybning af interview spørgsmål.
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en stor rolle i beslutningstagningen hos de offentlige kunder. Derudover udgør de
private kunder halvdelen af RAMBØLLs økonomiske omsætning. Men for det første
vurderer vi, at de offentlige kunder har været i stand til at besvare vores spørgsmål, og
for det andet er forholdet mellem private og offentlige kunder interessant men ikke
selve kernen i vores projekt. Vi beslutter derfor ikke at foretage flere kundeinterviews.
Åbent spørgeskema

Spørgeskema
Hvad tror du er afgørende for, om en kunde vælger RAMBØLL
som rådgiver?

Hvad tror du er afgørende for, om kunden kommer igen?

Hvad får dig til at dele din viden – både med kolleger i afdelingen
og i resten af RAMBØLL?
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Som noget af det sidste udsender vi et kort spørgeskema med fire spørgsmål, så alle
har mulighed for at blive hørt. Spørgsmålene centrerer sig naturligt nok om de temaer,
som vi har været mest optagede af i forbindelse med vores empiri, nemlig hvilken
viden medarbejderne tror skaber værdi og hvilke betingelser og ønsker de har for
videnskollektivisering i virksomheden.
Vi sender spørgeskemaet som en e-mail og beder medarbejderne aflevere skemaet i en
æske, som står på vores bord. Vi vælger at gøre det på denne måde, så det er op til
medarbejderne selv at beslutte om de vil være med eller ej (modsat den kvantitative
undersøgelse, hvor vi i nogen grad ”tvang” alle til svare). Som forventet resulterer dette
i færre besvarelser, vi modtager 12 tilbagemeldinger ud af 26 mulige.
Informant interviews

Vi foretager tre informant interviews med RAMBØLLs tidligere HR-chef, med ITchefen og med en projektleder i den afdeling, vi er i.
Informant interviewet er karakteriseret ved at ”forskeren er interesseret i fænomener, der
allerede har fundet sted, er af privat karakter eller som forskeren ikke har mulighed for at observere
selv.” (Andersen, 1990, s. 142). Dét der adskiller informanten fra en respondent er, at
informanten fungerer som et vidne, mens respondenten er et analyseobjekt (Kvale,
1997, s. 214). Informanten giver altså én oplysninger som kan fungere som
baggrundsviden for den videre forskning, mens respondentens udsagn ikke tages for
givet men som genstande for tolkning.
Når vi tidligere har påpeget, at vores respondenter også har fungeret som informanter
er det relevant at overveje, om ikke vores informanter også fungerer som
respondenter? Dette har faktisk været tilfældet, og Kvale påpeger netop, at man kan
anlægge to perspektiver på et interview: Man kan læse det veridikalt, hvor fokus er på
”indholdet af interviewpersonernes observationer og erfaringer” og man kan læse det
symptomatisk, hvor det er ”interviewpersonernes eget forhold til de fænomener, de beskriver, der er
genstand for interesse” (1994, s. 215). Hvis vi skal forstå dette bogstaveligt vil en
interviewperson altid være både informant og repræsentant for det undersøgte emne,
idet man kan vælge at læse materialet på to måder. Dog tror vi at der er forskel på,
hvilke slags udsagn man søger at få alt efter hvad formålet med ens interview er.
Det første interview er med RAMBØLLs tidligere personalechef som har været i
virksomheden i mange år og derfor har et omfattende kendskab til firmaet. Vi håber at
han kan give os et indblik i den historiske dimension af videnskollektiviseringen i
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RAMBØLL. Vi vil gerne høre lidt om, hvordan man har grebet denne problematik an
tidligere og hvilke erfaringer man har gjort sig.
Som vi erindrer er den historiske dimension en vigtig del af deltagerobservation som
metode. I interviewet med Kvale udtaler Lave: ”[...] you read everything you can find in
materials you can find. And more and more in anthropology there is an emphasis on trying to build
your analysis of current ways of life out of your understanding of the past and it’s changing character –
what has been through time.” (1992, s. 3).
På samme måde som vi belærer medarbejderne om at de skal bruge kollegernes
tidligere erfaringer, forsøger vi at ”spise vores egen medicin” ved at interessere os for
RAMBØLLs historie. Hvis vi på en eller anden måde kan få klarlagt hvad der historisk
set betinger vilkårene for videnskollektivisering og hvor tiltagene er strandet, kan vi
måske se et mønster – og dermed har vi en reel mulighed for at bryde det mønster.
Det andet interview er med RAMBØLLs IT-chef, som vi er blevet gjort
opmærksomme på interesserer sig en del for fænomenet Knowledge Management.
Den primære grund til at vi ønsker at tale med IT chefen er, at vi gerne vil have klarlagt
hvilken politik som ligger til grund for RAMBØLLs intranet og dermed det syn man
har på forholdet mellem videnskollektivisering og IT. Hvor ser han at IT kan
understøtte videnskollektivisering, og hvilke visioner har han på den front for
RAMBØLL i fremtiden?
Derudover har vi erfaret at IT-chefen har deltaget i udformningen af et pilotprojekt
hvor man forsøgsvis har skabt en ny type kontorlandskab - New Office - som har til
sigte at fungere mere fleksibelt end mange af firmaets eksisterende kontorindretninger.
I et notat på intranettet formuleres en række fordele ved det nye kontorlandskab og det
nævnes bl.a.: ”På de færreste projekter er der i dag økonomi til at lade en yngre medarbejder følge en
mere erfaren som ”føl”. Noget af den videndeling og erfaringsoverførsel, som før kunne opnås på den
måde, kan New Office fremme.” Vi vil selvfølgelig gerne tale med IT-chefen om, hvilke
tanker der ligger bag dette projekt og hvordan man forestiller sig at implementere det i
praksis.
Det tredje informant interview vi foretager er med en af afdelingens projektchefer,
som vi benytter til at få viden om hvilke formelle rammer der er for
videnskollektivisering i RAMBØLL, fx hvilke værktøjer medarbejderne har til deres
rådighed. Når vi har behov for at spørge så direkte om disse ting skyldes det dels at vi
ønsker at være sikre på at få ”det hele med”, dels at vi umiddelbart har svært ved at
lokalisere disse informationer på egen hånd!
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Endelig kan man sige, at HR-chefen, som vi løbende har kontakt med, også fungerer
som en slags informant gennem hele forløbet. Det er ham vi stiller de spørgsmål om
organisationen, som vi ikke kan få svar på andetsteds, men det er også ham som vi
løbende diskuterer vores observationer og teoretiske overvejelser med. Denzin
beskriver en informant på denne måde: ”The primary functions of the informant are to act as a
de facto observer for the investigator; provide a unique inside perspective on events that the
investigator is still ”outside” of; serve as a ”sounding board” for insights, propositions, and hypotheses
developed by the investigator; open otherwise close doors and avenues to situations and persons; and act
as a respondent.” (Denzin, 1970, s. 202). Denne karakteristik beskriver rammende HR
chefens funktion i dette speciale: Han hjælper os via den indsigt han har i
virksomhedens kultur, perspektiverer nogle af vores iagttagelser og åbner døre for os i
organisationen, hvor vi har behov for det.
Trafiktælling

Da vi starter på kontoret på administrationsgangen i RAMBØLL erfarer vi, at dét sted
hvor folk mødes uformelt og snakker, er i printerrummet. Dette antager vi også er
gældende i den afdeling vi kommer til at sidde i senere. Men de første dage overrasker
det os, at der tilsyneladende ikke er særlig stor trafik nogen steder, heller ikke i
printerrummet. Da vi er færdige med at indsamle vores empiri kan vi dog se, at mange
synes at køkkenet og printerrummet er stederne, hvor der videnskollektiviseres.
På vores allersidste dag i afdelingen får vi den idé at udføre en trafiktælling, som skal
give en idé om, hvor mange der rent faktisk møder kolleger i disse to rum i forhold til
hvor mange der besøger rummene på én dag. Den ene af os har et skrivebord som er
så centralt placeret, at der er udsyn til både køkken og printerrum og der kan derfor
observeres, mens der arbejdes. Observationen består i at sætte en streg, hver gang
nogen går ud i køkkenet eller printerrummet, og hver gang nogen mødes og har
kontakt.
Det ideelle ville selvfølgelig have været at gentage denne undersøgelse over nogle dage
for at få et større materiale. Det når vi desværre ikke, da det som sagt er vores sidste
dag i afdelingen. Men selvom materialet på ingen måde er statisk signifikant og derfor
ikke kan bære rent statistisk tegner vores undersøgelse alligevel et billede af hvordan
medarbejderne bevæger sig i afdelingen i løbet af en dag, og hvilke steder samtalerne
finder sted.
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Overordnet metodevurdering
Set i bakspejlet af vores empiriske forløb føler vi helt klart, at det har været værdifuldt
at udføre deltagersobservation. Alene de mange vigtige informationer i vores notesbog
er et vidnesbyrd herpå! Dem ville vi aldrig have fået, hvis vi blot var kommet og havde
udført et par interviews og så var gået igen. Det har desuden været værdifuldt at sidde
blandt medarbejderne fordi man opnår en vis fortrolighed med den sprogbrug som er
en del af ingeniørenes hverdag. Dette gør det simpelthen lettere at kommunikere med
hinanden.
Den negative side ved deltagerobservation er, at man hele tiden sidder med næsen
nede i mulden, så at sige, og derfor har svært ved at distancere sig til materialet mens
undersøgelserne står på. Der kommer hele tiden nye oplysninger man skal forholde sig
til, og det kan være svært at systematisere hele den rodebutik af informationer, som
ikke er indsamlet på traditionel videnskabelig vis. Hvis ikke man vil miste overblikket
kræver denne metode virkelig ”data disciplin” – at man skriver ned og opsamler hvad
man reelt har fået at vide og især hvad man mangler at få afklaret.
Lave forklarer at hun et par gange under sit feltstudie distancerer sig fra feltet ved at
rejse væk, så hun kan få et overordnet blik over alt sit materiale (1992). Dette gør hun
ved at skrive små referater, se på de hypoteser hun tidligere har opstillet og opstille nye
hypoteser. Dette burde vi måske også have taget os tid til undervejs. Selvom vi har en
fornemmelse af at opleve redundans i vores materiale hen i mod slutningen af
empirien, oplever vi i forbindelse med arbejdet med analysen at der er aspekter som vi
troede var dokumenterede som viser sig ikke at være det. Redundans er jo ikke en
garanti for at man har afdækket sit felt, for der kan jo være spørgsmål man ikke fik
stillet?
Hvis vi skal se på vores egen proces, er det meste af tiden gået med at skrive
observationer og undersøgelses resultater ned snarere end at afklare hvad vi manglede
at få at vide. Hvis vi havde distanceret os fra vores felt bare én gang i forløbet ville vi
nok have haft mere held med at afklare vigtige spørgsmål som: Hvad er interessant i
materialet? Hvad skal vi spørge mere/anderledes til? Skal vi se på andre temaer end
dem vi oprindeligt har planlagt? Hvilke nye spørgsmål kan vi stille? osv. Vi kan se på
vores empiriske materiale at der er spørgsmål vi ikke har stillet, fordi vi ikke kunne se
undervejs at de skulle stilles. Fx kunne det have været interessant at høre, hvor
medarbejderne tror at de har deres viden fra – om det er fra uddannelsen på DTU, fra
erfaringen, fra kolleger, fra tidsskrifter eller andet – for derigennem at få et fingerpeg
om hvilke indsatområder der er relevante i forbindelse med videnskollektivisering.
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Hvad angår metodetrianguleringen som en overordnet strategi er det gode ved den at
man løbende kan vælge og udvikle de metoder, som man tror vil kunne sige noget
interessant om en given pointe, eller vil kunne afdække en modsætning mellem hvad
der bliver sagt og hvordan der reelt handles. Man er ikke bundet på forhånd, men kan
tage udgangspunkt i hvilke metoder der passer bedst til det givne emne og især den
givne kontekst, hvori undersøgelsen skal finde sted.
Det er klart, at når man vælger at bruge flere metoder, vil der ikke være så mange data
”af samme slags” som hvis man valgte at gå i dybden med en enkelt metode. Meningen
med metodetriangulering er, at metoderne skal komplementere hinanden, men faren
her er, at den enkelte undersøgelse så ikke kan bære at stå alene fordi man ikke
indsamler data nok. Fx oplever vi selv dette i forbindelse med udførslen af vores
kvantitative undersøgelser. Data grundlaget er alt for lille til at man kan udlede noget
statistisk signifikant, så i sig selv er de faktisk værdiløse. Men fordi de bruges til at
perspektivere udsagn som medarbejderne er kommet med, kan de accepteres som et
datamateriale. Men også her spiller den manglende distancering en rolle. Vi opdagede
først sent hvor værdifulde de kvantitative undersøgelser var til at ”modbevise” dét
medarbejderne sagde, de gjorde. Dette kunne vi have udnyttet langt mere ved at lave
flere af de samme undersøgelser, og ved at udvikle og udføre andre kvantitative
undersøgelser. Under alle omstændigheder er det vigtigt at være opmærksom på, at
man ikke automatisk reducerer den enkelte undersøgelses omfang blot fordi man
bruger flere forskellige metodiske teknikker.
Når alt dette er sagt synes vi at vores datamateriale danner et godt udgangspunkt for at
forstå den virkelighed, som medarbejderne i RAMBØLL handler i og de vilkår, den
frembringer for videnskollektivisering. Går vi tilbage til de første notater i vores logbog
kan vi på nuværende tidspunkt se hvordan vi dag for dag er blevet klogere i løbet af de
måneder vores empri fandt sted, og vi føler at vi har skabt et solidt fundament for de
empiriske resultater, som fremlægges i det følgende kapitel.
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9.

Hvilken kritisk common-sense forståelse
udleder vi af vores empiri?

Som følge af det metodiske ideal om deltagerobservation og metodetriangulering vil
den følgende fremstilling variere mellem resultaterne fra vores forskellige
undersøgelser. Teksten indeholder således en indre dynamik, som følger spørgsmål
som: Hvad har vi set med de forskellige metoder? Hvad stemmer overens? Hvad er i
modsætning? Hvad har den ene metode set, som den anden ikke har set? osv.
Derudover er følgende fremstilling som sagt en kritisk common-sense forståelse af
vores resultater og, som nævnt i indledningen, altså kun et skridt på vejen til en
teoretisk analyse. Forud for denne fremstilling er der allerede sket en
meningskondensering, idet vi har transkskriberet vores interviews journalistisk og
dermed reducereret det sagte i en strammere skriftlig form. Dernæst er der sket en
meningskategorisering idet vi har gennemlæst hele det empiriske materiale – udskrifter,
undersøgelsesresultater og logbogsnoter – og lavet en mindmap over de tematikker og
sammenhænge, som vi mener materialet påviser.
Materialet afspejler naturligvis de undersøgelsesspørgsmål, som er omdrejningspunktet
for vores empiri og som vi første gang introducerede i kapitlet Hvordan vil vi besvare vores
fokusspørgsmål?:
•
•
•

Hvilken type viden betragter man i RAMBØLL som værdiskabende?
Hvilken type viden tillægger RAMBØLLs nye og gamle kunder værdi?
Hvilke faktorer er henholdvis fremmende og hæmmende for kollektiviseringen af
viden i RAMBØLL?

Materialet byder dels på en uddybning af ovenstående temaer, men præsenterer
samtidig nye temaer og sammenhænge. I selve frembringelsen af analysen har vi
sorteret udsagn, noter og resultater efter mindmap’en ved at ”klippe og klistre”
elektronisk. Dette kludetæppe af brudstykker har vi syet sammen til en
sammenhængende tekst, vores kritiske common-sense forståelse. Undervejs i
skriveprocessen har vi løbende vurderet indholdet under hvert tema hvor gentagelser
og mindre væsentlige detaljer er skåret væk.
Samlet består kapitlet altså af forskellige tematiserede afsnit som vi mener udgør
billedet af de betingelser, der eksisterer for videnskollektiviseringen i RAMBØLL.
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Organisering
For at forstå hvilke vilkår medarbejderne arbejder under, må vi først kaste et blik på
dét marked og den branche som RAMBØLL er en del af. Til forskel fra andre
konsulentbrancher, hvor man fastsætter pris efter udbud og efterspørgsel og hvor
specialiseret ydelsen er, sælger man i ingeniørbranchen sine ydelser målt i tid. Dette
betyder, at tidsbegrebet fylder meget i hverdagen fordi man skal kontere så meget af
sin arbejdstid som muligt til kunden. Dén tid man ikke kan kontere er nemlig en udgift
og er derfor lig med omkostningstid.
Reelt vil dette sige, at et rådgivende ingeniørfirma som RAMBØLL kan hæve
omsætningen på to måder: Enten ved at hæve debiteringsgraden, det vil sige sælge flere
timer til kunden eller ved at tjene mere på den enkelte time. Det sidste er ikke så ligetil
i en tid, hvor der er en generel afmatning i byggebranchen og en overkapacitet på
rådgivermarkedet. Med andre ord er der et for stort udbud og en for lille efterspørgsel.
Dette tvinger rådgiverne til at presse timehonoraret i bund og under de nuværende
omstændigheder bliver debiteringsgraden derfor afgørende for en god omsætning.
Ovenstående er et faktum som ikke kan ændres med mindre markedet ændrer sig, men
ikke desto mindre betyder det at tid fylder en stor del i medarbejdernes bevidsthed.
Dette har flere konsekvenser i forhold til videnskollektivisering.
For det første skal medarbejdernes arbejdstid så vidt muligt skrives på et sagsnummer,
hvilket indimellem kan forvolde nogle medarbejdere kvaler. Når vi fx spørger, hvorfor
der ikke i højere grad bliver samlet op på kundemøder er svaret typisk, at man ikke har
tid nok til rådighed til den slags, men hvis man kunne kontere det et sted ville sagen
være en anden: ”Det handler jo om kroner og ører”.
Nogle føler desuden, at hvis man taler uformelt eller privat med en kollega, betyder det
at man er nødt til at blive en halv time ekstra fordi den ikke kan konteres på et projekt.
Denne type medarbejdere føler ligeledes at uformel snak opfattes som en slags pause
som kunden ikke bør betale for og derfor er noget man skal undgå. Dog giver flere
udtryk for, at det ofte er under den uformelle samtale at gode ideer opstår og vigtige
informationer udveksles.: ”De uhøjtidelige småmøder, hovsa-møderne eller hvad man skal kalde
dem, som tager 3 minutter, de er værdifulde”. Andre har ikke helt de samme
”samvittighedskvaler” ved at kontere kunden for at man fx holder sig fagligt orienteret
ved at læse tidsskrifter, eller ved at informere sine kolleger: ”Er der plads på sagen, så
konterer jeg det på sagen – og det er der i de fleste tilfælde”.
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Fokuseringen på det kontérbare arbejde betyder imidlertid at man fokuserer på de
opgaver, der har direkte relation til en kunde her og nu: ”Det er nemmere at lade det man
skal lave for andre i huset dalre end hvis jeg selv har et problem med en kunde der står og banker.”
Det betyder også at ”[...] en ny opgave skal være igang før den gamle er slut, så der ikke er nogen
huller”. Dermed efterlades der knapt nok tid til efterrationalisering, og flere mener at
dette er en af hovedårsagerne til at man er så dårlig til at afrapportere, vidensopsamle
og videnskollektivisere.
Intern konkurrence

Kort fortalt betyder den divisionaliserede struktur, og dét faktum at alle er deres eget
resultatcenter at ”alle er i konkurrence med hinanden”. Alle enheder måles på deres
overskudsgrad (og som vil lige har set afhænger den jo af debiteringsgraden), hvilket
resulterer i at hver enkelt division og afdeling plejer deres egne interesser fremfor
firmaets: ”Vi er som små konkurrerende firmaer. Den, der vinder opgaven, udfører den – selvom det
ligger på grænsen af afdelingens formåen og faglige område”. Vi oplever selv et eksempel på dette
ved et af de afdelingsmøder, som vi er med til.
Afdelingslederen fremlægger et projekt for en kommune, som én i afdelingen skal være
projektleder for. Opgaven kræver flere faglige discipliner, og dermed en involvering af
flere afdelinger. Afdelingslederen siger, at opgaven ligger på grænsen af afdelingens
område, ”men [afdelingens ekspertise] skal der jo til”. Alle griner. Da vi ikke umiddelbart
forstår hvorfor projektet netop skal koordineres fra denne afdeling, spørger vi
efterfølgende en af medarbejderne. Vedkommende svarer, at det skyldes at det er
afdelingslederen der personligt har vundet opgaven: ”Han har været på de rette steder på de
rette tidspunkter”.
Når man måles på, hvor mange penge man tjener, er man ikke nødvendigvis
interesseret i at overdrage opgaver man selv har skaffet til afdelingen. I værste fald kan
dette bevirke, at den ingeniør der har vundet opgaven ikke undersøger, hvem der er
den bedste mand til jobbet og giver opgaven videre. Man er mere tilbøjelig til selv at
nørkle med problemet, selvom en anden med større erfaring på området evt. kunne
have løst det hurtigere og bedre. Fx besidder regionskontorerne ikke altid den rette
faglige kompetence til en specialistopgave. Men fordi de ikke altid kun vil lave
rutinearbejde prøver de at løse opgaven alligevel selvom en kollega i divisionen kunne
have bistået med frugtbar hjælp.
Man kan indvende, at det står afdelingen frit for at købe sig til den mere kompetente
medarbejders arbejdskraft. Mange medarbejdere påpeger dog, at den lavere
honorarsats for internt arbejde gør, at den afdeling der skal udlåne medarbejderen ikke
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er lige så interesseret i at sælge den pågældende medarbejder internt som eksternt, hvor
der kan opnås en højere honorarfaktor. Og dette er af betydning, når man måles på sit
resultat, sin overskudsgrad. ”Det er desværre firmaets hæmsko, de der profitcentre”.
Når alle enheder i en organisation i princippet har ansvaret for sig selv, tror vi at man
er mere tilbøjelig til at kigge indad i stedet for udad. ”Opgaver man selv har ansvaret for
prioriteres altid højere end opgaver andre har ansvaret for” som en medarbejder formulerer det.
En medarbejder i afdelingen har prøvet at købe ekstern bistand for at få en opgave
løst, uagtet at en anden afdeling i RAMBØLL kunne have udført den. Han erfarede at
opgaven blev løst hurtigere end der internt var stillet i udsigt og uagtet den interne
honorarfaktor er lav, var den eksterne ydelse endnu billigere. Det åbenlyst negative ved
dette er, at der ikke skabes intern vækst.
Formålet med den interne afregning formuleres ellers på følgende måde i Visionen:
”Samarbejdet understøttes af de aftalte interne afregningsprincipper, som er baseret på
rimelighedsprincippet og ikke på millimeterretfærdighed. Herved undgås, at kræfterne spildes på
interne kontraktforhandlinger. Afregningsprincipperne motiverer salg og ressource-udnyttelse.”
(Bligaard Pedersen, 1995). Meget tyder dog på, at afregningsprincipperne i praksis har
den modsatte effekt – nemlig at de hindrer samarbejde og dermed ressourceudnyttelse.

Videnskollektivisering i dag
Allerede fra begyndelsen af vores ophold i RAMBØLL fornemmer vi en generel
interesse for ideen om at kollektivisere viden. Når vi fortæller om vores forehavende
fatter de fleste hurtigt interesse for sagen og mange giver udtryk for emnets aktualitet i
RAMBØLL. Læser vi firmaets virksomhedsprofil, værdigrundlag og vision vidner det
alt sammen om en grundliggende interesse for at håndtere medarbejdernes viden på en
så frugtbar måde som muligt. RAMBØLL har sågar deltaget i et projekt om
vidensdeling arrangeret af branche- organisationen F.R.I (Foreningen af Rådgivende
Ingeniører).
Vi har til gengæld heller ikke været længe i virksomheden før det står os klart, at der
kun eksisterer få formelle rammer for videnskollektivisering i RAMBØLL. Der eksisterer
en række værktøjer som i det daglige giver administrationen, afdelingsledere og
projektledere et økonomisk overblik. Fx skal alle nye projekter indrapporteres i
virksomhedens økonomisystem og i et vist omfang også i dens kvalitetssikringssystem.
Ved første øjekast er dette den eneste samlede oversigt over, hvilke projekter der er
iværksat rundt om i virksomheden. Vi taler med en medarbejder om dette, og han
lægger derfor en dag mærke til at der faktisk også er en projektoversigt tilgængelig via
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personaleoversigten (en intern telefonbog med billeder) på firmaets intranet. Her er det
faktisk muligt at søge på hvilke projekter RAMBØLL som helhed har i gang for en
given kunde, hvilke projekter de enkelte afdelinger sidder med osv. Det er dog vores
indtryk at denne søgefunktion overvejende er vores egen lille hemmelighed!
Ud over denne projektoversigt findes der også et sagsdrev på computernetværket, hvor
alle aktuelle sagsmapper er lagret. Sagerne er opstillet efter nummer, og man må derfor
kende til en konkret sag for at have gavn af at søge information på denne måde.
Desuden huser virksomhedens kælderetage et centralarkiv, hvor man kan finde alle
RAMBØLLs gamle projekter. Med tanke på antallet af sager kan begge dele synes
uoverskueligt, hvilket sikkert også er årsagen til, at mange vælger at have deres eget
private ”arkiv” på deres kontor. Dette får én til at skrive på intranettet: ”Jeg glæder mig til
den dag, hvor jeg kun har min ”rulle-marie” [arkivskab] med 2-3 mapper og adgang til resten af
mine dokumenter via intranettet. Men indtil videre ser jeg et længere vogntog af 10-15 stk. ”rullemarie”.”
I den afdeling hvor vi udfører vores empiri har de ingen formel måde at håndtere deres
viden på. Selvom afdelingen er relativt ny, er det vores fornemmelse at den tegner et
ganske godt billede af, hvordan viden generelt behandles i RAMBØLL. Vi hører dog
om, at man i nogle afdelinger har mapper med tegninger og andre papirer samlet i et
fælles arkiv, men vi observerer at et gennemgående træk ved RAMBØLL er at der
trods firmaets overordnede kvalitetssikringssystem ikke er en generel måde at gøre
tingene på.
Dette er dog ikke ensbetydende med at man slet ikke gør nogen kollektiviseringstiltag.
Fx har afdelingens medarbejdere aftalt på skift at holde faglige oplæg i forbindelse med
deres afdelingsmøde hver 14. dag. Under afdelingsmøderne fornemmer vi dog en vis
ligegyldighed blandt medarbejderne over for andres indlæg. Som vi ser det holder alle
monologer – eller også er der en manglende vilje til at gå i dialog fra tilhørernes side. Vi
overvejer, om det kun er i teorien, at medarbejderne ønsker sig videnskollektivisering
på denne måde? Det er jo ”politisk korrekt” at synes at det er en god idé, men når det
kommer til stykket har de tilsyneladende tankerne helt andre steder.
Derudover arbejder nogle af medarbejderne i afdelingen på etableringen af et ERFAblad som har til formål at beskrive et projektforløb: hvad har man lært og hvad kan
man evt. gøre bedre i et lignende tilfælde. Bladet er tænkt som en intern orientering i
afdelingen, men ønsket er at det skal være ultrakort så udformningen og brugen af det
optager mindst muligt af medarbejdernes tid. Det diskuteres imidlertid stadig hvordan
ERFA-bladet skal bruges i det daglige arbejde, hvilken form og hvilket indhold det skal
have.
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Baggrunden for ideen om ERFA-bladet er bl.a. den udbredte holdning blandt
virksomhedens medarbejdere at man i RAMBØLL generelt er for dårlige til at
fastholde sine erfaringer, så man kan drage nytte af dem i andre sammenhænge: ”Man
burde jo evaluere [efter hvert projekt], men det har jeg ikke været med til endnu, og jeg har været her
små 2 år”.
Om end afdelingens interne videnskollektivisering med fordel kunne organiseres mere
effektivt, er hovedparten af medarbejderne af den opfattelse, at det hovedsageligt er
kontakten til andre afdelinger som den er gal med: ”En ting er vidensdeling i afdelingen, der
er det mit indtryk at det fungerer sådan rimelig godt. Men derimod vidensdeling på tværs af
afdelingerne, der synes jeg at der er store problemer. Jeg aner sgu’ ikke, hvad de laver de andre steder”.
Umiddelbart kan det være svært at vurdere om denne påstand er sand. Som bekendt
sælger RAMBØLL sig selv på at være ”multidisciplinær” og arbejde
”projektorienteret”, og vi forestiller os derfor at der nødvendigvis må foregå en del
tværfagligt arbejde på tværs af afdelinger og faggrænser.
”Hvem har kontakt til hvem og hvordan” undersøgelsen giver os et fingerpeg om,
hvem medarbejderne har kontakt med i løbet af en dag, og hvilke
kommunikationskanaler de benytter sig af59. Groft sagt kan man sige at halvdelen af de
kontakter, den enkelte medarbejder har i løbet af en arbejdsdag består af face to face
kontakt (47%). Den anden halvdel består af telefonisk kontakt og e-mail (hhv 29% og
19%). Forekomsten af post, det være sig intern eller ekstern, er minimal.
Som ventet er hovedparten af den fysiske kontakt forbundet med andre kolleger i
afdelingen. Umiddelbart kan det selvfølgelig undre, at der overhovedet forekommer
telefonisk kontakt og e-mails blandt kolleger i den samme afdeling, men det skyldes
højst sandsynligt det faktum at en del af afdelingens medarbejdere permanent indgår i
en større projektgruppe som fysisk er placeret et andet sted i virksomheden.
Det overraskende er, at der er mindst lige så meget kontakt med kolleger uden for
afdelingen som med kolleger i afdelingen (henholdsvis 34% og 42%60). Umiddelbart

Se Bilag VII: Resultatskemaer af ”Hvem har kontakt til hvem” undersøgelse for en uddybning. I den
forbindelse vil vi endnu engang pointere, at resultaterne ikke er statistisk signifikante og netop
kun er et fingerpeg!
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Tallet 42% er summen af kategorierne ”Kollega i anden afdeling men i samme division”
(20%) og ”Kollega i anden division” (22%).
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kunne man forstille sig at denne forskel forekommer pga den gruppe medarbejdere
som er placeret i projektgruppen med kolleger fra andre afdelinger. Dette er imidlertid
ikke tilfældet, for udskiller vi tallene for ”projektgruppen” fra resten af afdelingen, er
billedet stort set det samme61.
Selvom vores undersøgelse ikke kan sige noget om hvad medarbejderne taler med
hinanden om og derfor ikke kan bekræfte om der sker videnskollektivisering når man
taler sammen, viser den trods alt at der er kontakt afdelingerne i mellem. Vi tror at
dette skyldes den projektorganisering som finder sted på tværs af basisorganisationen
og det skulle derfor undre hvis ikke også noget af al denne kontakt af og til fører til
udveksling af informationer på tværs af organisationen. Påstanden om at ”vi taler ikke
sammen på tværs” er med andre ord kun en myte blandt medarbejderne.

Behovet for videnskollektivisering
Næsten alle de medarbejdere, som vi har talt med giver udtryk for, at de savner et sted
hvor de kan få informationer om ”hvem der ved hvad” i RAMBØLL: ”Jeg mangler et
eller sted hvor der faktisk er en mulighed for at søge: Hvad ved folk?”. ”Jeg kunne godt tænke mig, at
der fx var et sted, hvor alle CV’erne lå. Hvad har folk lavet? Hvilke sager arbejder de på?”.
Medarbejderne angiver at der er flere årsager til at de gerne vil have viden om, hvem
der ved hvad i organisationen. For det første gør en såden viden det nemmere at tage
kontakt til den rette person når man har et problem man ikke kan løse – ellers er man
måske mere tilbøjelig til at prøve at løse problemet selv. For det andet er det rart at
vide, hvem man med fordel kan dele viden med – hvis ikke man ved hvem der har
samme interesser som en selv uden for afdelingen sker videnskollektivisering i mindre
grad.

Man kunne selvfølgelig indvende, at forskellen i tallene beror på at medarbejderne ikke har
noteret kontakt med kolleger i afdelingen lige så flittigt som kontakt med kolleger uden for
afdelingen, jvf den tidligere nævnte usikkerhed om, hvad der er en kontakt. Vi tror dog ikke det
er sandsynligt at medarbejderne har vurderet hvad der er en kontakt forskelligt, alt efter hvem
man har haft kontakt til. Har man været usikker, vil denne usikkerhed afspejles generelt og ikke
kun indenfor kategorien ”fysisk kontakt med kollega i afdelingen”.
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Flere peger på at de årlige fagseminarer62 er en god måde at få viden fra andre og lære
folk uden for afdelingen at kende, kort sagt at ”networke”. Men fordi de kun finder
sted en gang om året siger én: ”det kan jeg jo ikke vente på, hvis jeg skal løse opgaven nu.[…]
Jeg er jo nødt til rimelig hurtigt at kunne finde nogen”.
Der er rent faktisk en såkaldt Alta Vista søgemaskine på intranettet, hvor man kan søge
i de CV’er, der er lagt ind. Men flere af de medarbejder vi taler med er slet ikke er klar
over at den eksisterer, og det er ikke alles CV’er der ligger der. Dertil kommer at
CV’erne ikke opdateres og er for upræcise. Til eksempel har en medarbejder prøvet at
teste søgemaskinen ved at søge på en kompetence som han på forhånd vidste kun ville
passe på to medarbejdere i hele virksomheden. Alligevel kom der 100 navne frem på
søgningen. Nogle medarbejdere påpeger i den forbindelse at det ikke er søgemaskinen
der er noget i vejen med, men at det er medarbejderne som søger på den forkerte
måde.
Udover en oversigt over medarbejdernes faglige profiler savner mange viden om, hvad
de enkelte afdelinger egentlig beskæftiger sig med. ”[Afdelingerne] har et navn, men det er
ikke dét, der bliver brugt”. Mange afdelinger omtales i det daglige ved den enkelte
afdelingsleders navn, som for eksempel ”Carls afdeling” eller man henvises til dets
nummer: ”Vi laver projketer for mennesker. Men hvad er vi selv. Søger du oplysningere om
afdelinger får du at vide at division 810 har sekretariat 574. [...] MEN. Hvad laver afdelingen?
Hvad laver medarbejderen?” Som det antydes i citatet forringer begge aspekter
sandsynligheden for at afdelingens kerneydelser er kendte blandt medarbejderne.
Flere ledere påpeger, at RAMBØLLs kunder i stigende grad efterspørger referencelister
for såvel hele virksomheden som for enkelte afdelinger og medarbejdere. I
konkurrencen med andre rådgivere er det ofte udslagsgivende, hvis en virksomhed kan
fremvise en række referencer til lignende projekter som virksomheden har haft gode
resultater med. Mange efterspørger derfor en centralstyret liste over virksomhedens
projektreferencer.
Derudover nævner nogle vigtigheden af at tage ved lære af de fejl man begår, og
dermed minimere risikoen for at gentage dem: ”I virkeligheden så lærer man jo meget mere af
de fejl der er begået, end af succeshistorierne”. Men én ting er at få overbevist folk om, at man
kan drage fordel af at fortælle andre om sine fejltagelser. Noget andet er, at vi her
Fagseminarer holdes normalt af brancheforeningen F.R.I. og er for både de rådgivende
ingeniørfirmaer, kunder og entreprenører.
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bevæger os ind på et ømtåleligt og til tider tabubelagt område. En udbredt holdning er,
at dårlige erfaringer er personlige erfaringer, og at der er ”[...] grænser for hvor meget dårligt
man egentlig har lyst til at dele ud. Fejl af den ene eller anden art er måske ikke så sjovt at have på
skrift nogen steder og trampe rundt i det”.
Vi tror der er en sammenhæng mellem lysten til at dele dårlige erfaringer og om man i
forvejen omgives af stor faglig respekt. Hvis man enten er ny eller endnu ikke har haft
lejlighed til at demonstrere sine evner til fulde, kan det måske være mere ”risikabelt” at
udbrede sig om sine fejltagelser. Er man derimod allerede fagligt respekteret afføder
det blot endnu mere respekt at man tør fortælle om sine fejl.
I den afdeling hvor vi er efterlyser medarbejderne nogle retningslinjer for, hvad der kan
(ikke skal) overvejes i en typisk opgave som et hjælpeværktøj så man ikke skal ”starte
forfra” hver gang. ”Vi har brug for nogle værktøjer, der rationaliserer nogle af de ting, vi går og
laver. [...] Fx nogle standarder, paradigmer, checkskemaer.” Medarbejdernes indtryk her er, at
alle i dag laver deres egne små standarder for fx en projekteringsopgave, og ingen får
gode ideer af de andres måder at gøre tingene på. Man føler at opgaverne løses vidt
forskelligt og der er ikke en ”RAMBØLL-way”.
Men ser man på én af de andre divisioner er det her udbredt at der findes makro’er på
intranettet for alle dokumenter af netop samme årsag. Om end medarbejderne ikke er
sig det bevidst indeholder virksomhedens kvalitetssikringssystem desuden en del af de
standarder, som flere efterlyser. Det interessante er, at måden man organiserer sig på i
RAMBØLL er så forskellig. Den ene division har strukturer og standarder som alle
kender til, mens en anden division lever uden. Den ene afdeling har fællesarkiver mens
andre ikke har. Vi finder, at dette tilsyneladende fravær af centralstyring er meget
fremtrædende i RAMBØLLs virksomhedskultur.
Det er svært at sige hvad årsagen til det manglende kendskab og manglende brug af
centrale værktøjer bunder i, men vi vil gerne komme med et par bud. Siden en del
medarbejdere ikke ved at der faktisk eksisterer standarder og anvisninger for visse ting
i kvalitetssikringssystemet kan informationsniveauet om centrale værktøjer ikke være
højt nok, eller også understreger man ikke nok fra administrationens side, at man
ønsker de bruges. Det kan også være at de værktøjer der stilles til rådighed simpelthen
ikke er gode nok i den forstand at de ikke er brugervenlige. Nogle klager fx over, at de
skemaer der er i kvalitetssikringssystemet er for brede og generelle til at alle kan bruge
dem, og derfor bliver de anset for at være ”en klods om benet” snarere end en hjælp i
hverdagen.
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Et sidste argument som vi har empirisk belæg for er, at medarbejderne i RAMBØLL
ikke er vilde med tanken om for mange IT-baserede kollektiviseringsværktøjer. Om dét
at opdatere og vedligeholde databaser siger én: ”Jeg er nok lidt tilbageholdende over for dét
med databaser, for jeg ved at det kræver at folk sætter sig og enten skal besvare et skema eller skal til
at skrive et eller andet, og det får man ikke gjort. Og hvis det ikke bliver gjort ordentligt, så er det
ligegyldigt”. Andre fokuserer derimod mere på de problemer som kan være forbundet
med dét at skulle nedfælde personlige erfaringer i en database: ”Der er noget man ikke
kan arve, der ikke kan overdrages”.
Faktisk er det en udbredt holdning blandt medarbejderne, at viden og erfaring ikke er
noget man uden videre kan give videre. Nye generationer begår de samme fejl som de
ældre har gjort, omend mere sofistikeret (fordi den faglige viden er af nyere dato). For
at kollektiviseringen skal skabe udvikling og værdi for medarbejderen, hæfter mange sig
derfor ved nødvendigheden af at kollektiviseringen har et konkret formål: ”Der er
grænser for hvor meget viden man bare skal poste rundt. Der skal være et eller andet formål med det”.
For mange giver det derfor ikke mening at overdrage deres viden til en anden
medarbejder med mindre kollektiviseringen finder sted i forbindelse med en opgave:
”Jeg tror kun vidensdeling kan ske via projekter eller konkrete opgaver.”
Ovenstående holdning har ikke kun at gøre med hvor relevant viden er for den enkelte
medarbejder i det øjeblik kollektiviseringen finder sted. Det er nemlig også et
spørgsmål om hvor store mængder af information den enkelte kan rumme:”Man har
ikke behov for at dele al viden, for det vil man ikke kunne huske alligevel. [...] Du kan ikke huske
viden du får serveret løbende, hvis ikke du skal bruge den i en tidsmæssig relativ nærhed. Men du skal
vide, hvor du kan finde den”. Og dermed er vi tilbage ved snakken om centrale registre,
databaser og andre vedligeholdelseskrævende værktøjer.

Intranettet
RAMBØLLs interne informationsblad, ”Noget Som Sker” ophørte med at udkomme i
papirform i april 1999 og blev i stedet lagt ud i en elektronisk udgave på intranettet.
Denne beslutning vakte ikke udelt begejstring blandt medarbejderne. Vi tror at det er
fordi mange tog bladet med hjem og altså har læsevaner, der ikke uden videre matcher
den elektroniske udgave. I det forgangne år har kritikken været så massiv, at man har
besluttet at lade bladet genopstå i en ny papirudgave i august måned i år.
Intranettets startside er nyhedssiden, som både bringer koncernnyheder og
divisionsnyheder. Indtrykket er, at den bliver læst af de fleste hver dag og faktisk
hovedsagligt er dét man bruger på intranettet. Derudover nævner mange at det er en
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fantastisk ting at intranettets telefonbog er udstyret med billeder af alle medarbejdere
fordi det bl.a. skaber genkendelighed.
Men tilsyneladende stopper brugen af intranettet her. Som en medarbejder udtaler:
”Der ligger ikke noget jeg har brug for i min dagligdag”. Der eksisterer en række faglige
hjemmesider der er tilknyttet de enkelte divisionsweb. Bortset fra én person, som
udtaler:”Mit indtryk er, at intranettet virker meget godt her i forhold til så mange andre firmaer.
Men det er svært, man skal faktisk vide hvor man skal hen og lede efter tingene” synes alle vi har
talt med, at intranettets faglige indhold er for ringe.
Da vi selv forsøger at orientere os ved hjælp af intranettet er det uklart, hvor meget af
det vi klikker os ind på i virkeligheden er forældet. Nogle få steder er opdaterede men
mange af de faglige hjemmesider er ikke: ”Det er jo en af fejlene ved alt det der intranet
noget.[…] I starten der havde man så pissetravlt med at få lavet hjemmesider […] men det bliver
altså ikke rigtig opdateret og så går det altså i fløjten”. Faktisk giver mange udtryk for at de
helt har droppet at holde sig fagligt orienterede via intranettet. ”Problemet er, at man har
lavet intranettet én gang og ikke gjort noget ved det siden – ikke afsat tiden til det. Man har ikke
indset, at intranettet er en dynamisk ting som skal opdateres. Der skal være en udvikling – man skal
se at det er dynamisk. Det er jo dét der er fordelen i forhold til papir – at det er dynamisk”.
Alligevel må der være nogle der ind i mellem ”forvilder” sig ind på siderne. For da vi
forsøgsvis over en måned holder øje med antallet af besøgende på et par af
afdelingernes hjemmesider, er tallet trods alt steget ganske betragteligt.
Hver division har som sagt sit eget web og sin egen webredaktør. Ingen af webene er
derfor strukturmæssigt ens, og reelt betyder dette at intranettet antager nærmest
anarkistiske dimensioner. Vi tror, at dette betyder at det er svært for medarbejdere at
navigere i andre divisioners ”univers”. RAMBØLLs IT-chef udtaler, at filosofien bag
denne webkonstruktion er, at når man frit kan bidrage til nettets udformning, vil man
også være mere tilbøjelig til at også bruge det mere (aktivt). Ideen med opdateringen af
intranettet bygger altså på frivillighedens princip for, som vi får at vide i flere
sammenhænge, kommer man ingen vegne i RAMBØLL med at sige: ”Du skal!”
Paradoksalt nok lader den ovenstående filosofi ikke til at være noget medarbejderne
kan følge. De synes ikke at nettet inviterer til aktivitet, fordi der er så megen stilstand.
Vi tror at netop nyhedssiden ”bruges” af mange fordi den er dynamisk; der er stort set
sket noget hver gang man klikker sig ind, der er synlig aktivitet. At have forholdvis let
adgang til andres viden er vigtig for de fleste og en siger ligefrem at ”det er dér vi skal
drage fordel af at vi er store”.
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Det er altså ikke intranettet i sig selv folk stiller sig kritiske overfor, det er snarere
måden det administreres på: ”Der er ingen tvivl om, at det (intranettet) er et værktøj,
der kunne bruges. Der skulle selvfølgelig tænkes lidt over, hvordan det skulle bygges
op. Fordi det skal være noget der virker bedre end dét, der er!”. I den forbindelse er
det derfor et problem at intranettet fra administrativ side anses for medarbejdernes
”ansvarsområde”, hvorimod medarbejderne betragter det som et centralt organ som
”nogen” i højere grad burde tage ansvaret for.

Ledelsessignaler
Mange blandt RAMBØLLs medarbejderne mener, at en reel videnskollektivisering kun
er mulig i det omfang ledelsen ønsker det og sender et klart signal om dette til
medarbejderne. På et overordnet plan handler det om hvilke organisatoriske
betingelser man stiller, lokalt handler det om hvorvidt der skabes rum og plads af den
enkelte afdelingsleder.
Medarbejderne fornemmer ikke at man fra organisationens side giver incitamenter til
videnskollektivisering. Fx mener vi at man fra ledelsens side bør udsende et signal der
hedder: Et projekt er ikke slut, før man har evalueret, ellers forbliver
videnskollektivisering noget der finder sted for medarbejdernes ”regning”.
Medarbejderne nævner selv ”gå-hjem møderne” som et forsøg fra virksomhedens side
på at videnskollektivisere på tværs af afdelingerne. Men som én siger: ”Der kan man så
sige, at det er i firmaets interesse at få noget vidensdeling. Men hvis firmaets interesse kun strækker sig
til, at de ansatte kan få lov til i deres fritid at udveksle viden, så er det fa’me ikke smart!”. Om
man tager med til gå-hjem møder afhænger af mødets indhold og den individuelles
overskud, tid og lyst. Det påpeges, at især medarbejdere med mindre børn ikke har tid
til den slags sidst på eftermiddagen, og det er ærgerligt at en gruppe medarbejdere på
den måde udelukkes.
Når vi spørger til om man bliver belønnet for at dele sin viden i RAMBØLL trækker
mange på smilebåndet og bemærker, at det generelt er op til den enkelte da der ikke er
udstukket nogle overordnede procedurer fra ledelsen: ”Det her med vidensdeling, det virker
ikke som om det er noget man er særlig optaget af”.
Selv om de fleste er enige om at det er fundamentalt at have ledelsens opbakning for at
en ting som videnskollektivisering kan finde sted i RAMBØLL, fremhæver mange at
man ikke kan komme udenom at det til syvende og sidst handler om medarbejdernes
egen person: ”Selvom der nu var optimale muligheder for at dele viden – også i arbejdstiden, så er
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der stadig en masse mennesker der ikke er interesserede i at dele deres viden”. Spørgsmålet om
videnskollektivisering handler derfor ikke kun om hvilke signaler ledelsen sender men i
høj grad også, hvordan virksomhedskulturen udspiller sig imellem medarbejderne. Fx
påpeger nogle ledere, at mange ældre medarbejdere gennem hele deres arbejdsliv har
oplevet, at deres viden er deres værd. Pludselig at skulle dele sin viden med andre kan
derfor stride imod visse medarbejderes ”natur”, fordi de føler at videnskollektivisering
udgør en trussel imod deres eksistensberettigelse.
Én nævner for os, at kollektiviseringen af viden i RAMBØLL ville kunne fremmes,
hvis man fra ledelsens side i højere grad signalerede, at snak mellem kolleger er i orden
og at mundtlig kommunikation dermed betragtes som en konstruktiv måde at dele
viden på. Noget af det første som falder os ind da vi hører dette er kontrasten mellem
det behov for mundtlig vidensudveksling som medarbejderne synes at have, og det
faktum at ledelsen i vid udstrækning vælger at kommunikere til medarbejderne skriftligt.
Nogle vil indvende, at skriftlig kommunikation er den eneste reelle mulighed, når man
skal kommunikere med 2000 mennesker. Men vi kan alligevel ikke lade være med at
tænke på, om den skriftlige kommunikationsform nødvendigvis er den mest
hensigtsmæssige altid. En anden tanke der dukker op er, om ovennævnte kontrast
måske er et konkret udtryk for den afstand til ledelsen, som mange medarbejdere mere
eller mindre direkte har givet udtryk for når vi har talt med dem.

Det fysiske rum
Inden vi bevæger os ud for at fotografere livet i RAMBØLL har vi en antagelse om, at
kun få vil opholde sig på fællesområderne. Denne hypotese får vi i den grad bekræftet,
idet vi ikke ser en eneste sidde og drikke en kop kaffe, læse i et tidsskrift eller holde
møde udenfor de formelle mødesteder (kontorer, mødelokaler etc.). Derudover
konstaterer vi at indretningen af kaffekøkkener og tidsskriftssteder varierer meget fra
afdeling til afdeling. Følgende er nogle af de observationer som vi gør os undervejs på
vores vandring rundt i organisationen, og derfor har noteret i vores logbog:
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•
•
•
•
•

ro, koncentration og faglig fordybelse
ingen eller kun få synlige tegn på hvad det rent faktisk er man arbejder med her
mange er ikke på deres kontor men flere sidder sammen to og to og diskuterer på hinandens
kontorer
alle ”kaffebarer” og ”tidsskiftsteder” ligger øde hen og inviterer i øvrigt ikke til at man opholder
sig der
I dele af bygningen er der mange lange mørke gange, men inde bag de lukkede døre gemmer sig
kontormiljøer der som myretuer er fulde af arbejdsom aktivitet

Står man på parkeringspladsen foran RAMBØLLs hovedkontor og betragter de
bygninger hvor virksomheden har til huse, afspejler synet på mange måder det billede,
vi har af virksomhedens kultur. Stiller man sig midt blandt alle de parkerede biler vil
man desuden se, at bygningen repræsenterer hele tre byggestile som alle har hver deres
kendetegn og individuelle indretning63. Vi får den tanke, at hvis man viste nogle af
vores billeder til en person, som ikke på forhånd vidste at her var tale om det samme
sted, ville forandlediges til at tro at der var tale om flere forskellige virksomheder.
Selv savner vi til at begynde med lidt systematik og ensartethed. Men ved nærmere
eftertanke når vi frem til at stedet nok i virkeligheden matcher det behov der er i
RAMBØLL for at gøre tingene på sin egen måde. En medarbejder udtrykker dette
meget klart: ”Bredevej er – sammenlignet med mange andre kontorer – varieret og burde indeholde
muligheder for flere variationer af ”New Office”. Hvis det hele bliver ens vil jeg være ked af at være
her.”
Men det arkitektoniske og indretningsmæssige ”kaos” får os imidlertid også til at
overveje, hvad det er for en historie firmaet fortæller om sig selv ved at indrette sig på
den måde, den gør. For det første synes vi at de fysiske forhold afspejler de interne
forhold, hvilket vil sige at der ikke er særlig topstyret. ”I RAMBØLL skal man have en
god grund til at følge reglerne.” For det andet er det er tydeligt at ”her arbejdes” i traditionel
forstand, dvs. at arbejde er noget der foregår bag en computer, ved et skrivebord og på
et kontor.

Nogle vil indvende, at RAMBØLL jo lejer lokalerne og derfor ikke har indflydelse på
bygningernes fysiske fremtoning, men vi vælger at sige, at man trods alt har valgt at leje disse
bygninger!
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Fællesarealerne

Til at begynde med har vi selv en antagelse om, at den uformelle snak ofte foregår i
printerrummet og når vi taler med medarbejderne siger de også, at uformel snak enten
sker på vej til printeren eller omkring skrivebordene. Men da vi under
fokusgruppeinterviewet viser dem billedserien med de fire forskellige køkkener
udbryder én ligefrem: ”Ahh, det er videnssprednings-lokalerne”.
Efter at have været rundt og fotografere i hele organisationen og efter de første par
dage i afdelingen hvor vi udfører vores empiri kommer vi dog i tvivl om der
overhovedet tales, idet vi oplever en bemærkelsesværdig stilhed over det hele. Af vores
logbog fremgår følgende observation: ”Indtrykket er atter den totale stilhed som vi
allerede bed mærke i under første besøg i afdelingen og vi må bestræbe os på at være
stille, så vi ikke virker forstyrrende. Medarbejderne virke fordybede i deres arbejde og
lader ikke umiddelbart til at drøfte det synderligt med andre. Der er ikke den store
trafik mellem hinandens skriveborde, i køkkenet eller ved printeren, som vi ellers
havde forventet der ville være.”
Da vi udfører vores ”traffiktælling” af medarbejdernes færden i forbindelse med
køkkenet og printerrummet, viser den imidlertid, at der i løbet af den pågældende dag
vi foretager optællingen, er 19 personer som går ud i køkkenet, og 2 gange er der
direkte kontakt mellem medarbejderne64. 21 mennesker går ud i kopi/printerrummet
og heraf er der 9 kontakter. Umiddelbart er det altså i printerrummet at ”tingene sker”,
men som tidligere nævnt er tallene slet ikke store nok til at kunne sige noget
endegyldigt. Der kan være flere årsager til resultatet, bl.a er køkkenet i afdelingen lille:
”De gange jeg er faldet i snak med nogen i vores køkken, så er samtalen lynhurtigt
fortsat hen ad gangen” og ligger ikke lige så centralt i afdelingen som printerrummet.
En holdning som denne fornemmer vi er forbundet med føromtalte forhold til
begrebet tid. Som en af medarbejderne siger, indikerer dét at man sætter sig i et
fællesrum, at man bryder arbejdsgangen og at pausen vil vare længere end de par
minutter en sludder hen ad gangen vil tage. Vi tænker over, at når man er i køkkenet
for at hente kaffe, er det ensbetydende med at man holder en pause, mens man stadig
er i færd med at arbejde, hvis man befinder sig i printerrummet. En uformel snak over

Hertil skal siges, at enkelte medarbejdere sidder tættere på et andet køkken, hvorfor de henter
kaffe der.
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printeren er måske derfor mere ”legal” end at hænge ud i køkkenet og at der derfor er
flere uformelle samtaler i printerrummene?
Men generelt er det også vores indtryk, at medarbejderne ikke synes, at
videnskollektiviseringen må være alt for organiseret, fordi det gode netop ligger i det
tilfældige og uforpligtende. For mange er det derfor vigtigt, at ”fællesrum” ikke er for
store og ikke ligger for langt fra ens plads, så man bedre kan dumpe tilfældigt ”forbi”
og få sig en snak med kolleger. Spørgsmålet er så, om de fælles arealer hvor man oftest
”kommer tilfældigt forbi”, nemlig gangarealerne, ligefrem inviterer til det tilfældige
møde: ”Hvis du vil have vidensdeling i et af de der miljøer, så er du nødt til at gå ind i en af cellerne”
og ”Man kan godt lave nogle miljøer, der indbyder mere til dialog end sådan noget som dét der.”
Gangarealer er trods alt kun passager som man primært opholder sig i, fordi man er på
vej fra et sted til et andet. Men fordi gangene i RAMBØLL fremstår så anonyme vidner
de kun meget lidt om hvilken viden som er at finde: ”Her er man nødt til at være aktiv selv.
Der er ikke noget der springer i hovedet på dig.”
I forlængelse af ovenstående er det imidlertid vigtigt at overveje hvor central en rolle
det fysiske miljø spiller i spørgsmålet om videnskollektivisering. For som én påpeger er
der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem socialt samvær og vidensdeling, og at
indretningen af fællesområder derfor ikke skal være det, der står øverst på
organisationens ønskeliste. En anden siger sågar at det med lokalerne ikke betyder så
meget for om der bliver vidensdelt for ”det handler meget mere om man er motiveret for at
fortælle om, hvad man laver.[…] Hvis man er motiveret nok, så er det jo ligegyldigt om væggene er
bare, eller om der hænger et eller andet billede.” En anden har en modsat holdning: ”Det
[indretningen] er vel lavet efter samme princip som McDonalds: det skal være sådan lidt hyggeligt, men
ikke så hyggeligt at man gider sidde der i rigtig lang tid […] Jeg tror faktisk at det [videndeling] også
har noget med indretningen at gøre.”
Kontormiljøet

Selvom mange af RAMBØLLs medarbejdere er placeret i åbne kontormiljøer er det en
udbredt holdning, at enmandskontorer giver fred og ro, mens der er for megen støj og
uro og for lidt privatliv i kontorlandskaberne: ”Ja, det [åbne kontorer] er meget godt hvis man
skal sprede viden. Men det er meget uheldigt for mennesker som skal sidde og koncentrere sig om
forskelligt og har brug for tid for sig selv og ikke vil forstyrres.”
Om enmandskontorer påpeger én dog at: ”Hvis du vil have vidensdeling i et af de miljøer, så
er du nødt til at gå ind i en af ”cellerne”.” I det hele taget erkender medarbejderne, at det er
sværere at bede om hjælp når man sidder på et kontor alene, og at man er nødsaget til
at være mere aktiv og opsøge andre for at få del i deres viden: ”Der skal meget til at man
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letter sig og går hen og siger: Ved du hvad, jeg står med et problem, kunne du ikke lige give mig tre
ord – hvad skal jeg gøre her?”
Trods den tiltalende tanke om arbejdsro underkender de fleste medarbejdere derfor
heller ikke værdien af den ”tilfældige” videnskollektivisering som finder sted i det åbne
miljø: ”Den type kontorer her [cubicle kontor med lave reoler], der er jo et element af vidensdeling.
[…] Lige meget om du deltager i samtalen eller ej, så får du jo noget information.[…] Det kan været
meget forstyrrende, men til gengæld får du noget viden uden egentlig at bruge noget krudt på det.”
På baggrund af ovenstående nævner flere, at 3-4 mandskontorer er den bedste løsning,
fordi man lettere kan koncentrere sig end i det åbne kontor, samtidig med at der er
bedre muligheder for at videnskollektivisere end hvis man sidder alene.

Betydningen af det sociale
I en virksomhed, der lever af at sælge medarbejdernes faglige viden er det naturligt at
netop fagligheden er i fokus. Vi erfarer at man ofte italesætter socialt samvær som
”snik snak”, det vil sige noget, som ikke er vigtigt. Ikke overraskende synes
medarbejderne derfor også, at det er den faglige viden, som er den vigtigste at få delt.
Umiddelbart kan det derfor godt se ud som om det sociale element har hårde odds
blandt ingeniørerne i RAMBØLL, men i takt med at vi kommer tættere på fornemmer
vi alligevel at medarbejderne synes at det daglige arbejde glider lettere, når det sociale
liv fungerer. Fx nævner flere, at sociale arrangementer bevirker at man lærer sine
kolleger at kende fra mere end en side, og at man dermed: ”har et helt menneske at forholde
sig til.” Nogle siger ligeud, at det er afgørende at ”den sociale kontaktflade” er i orden,
fordi det er den der ”skal bære det andet”. Dermed også sagt, at hvis de sociale relationer
ikke er i orden, så har man ikke lyst til at dele viden med hinanden: ”Samhørighed tror jeg
er vigtig for at man kan udveksle erfaring og viden. Det er noget med tillid. Man åbner sig jo ikke
hvis ikke man er nogenlunde sikker på at man ikke bliver dolket bagfra.”
Udover at socialt samvær skaber samhørighed og dermed fremmer
videnskollektiviseringen i det daglige sker der automatisk en videnskollektivisering
under selve det sociale samvær. Det er derfor interessant at bide mærke i, at
medarbejderne fortæller at hvis de skal indhente viden som ligger uden for afdelingen,
eller hjælpe kunder med en opgave som ligger ud over deres faglige område, opsøger
de typisk de kolleger de kender personligt fra andre sammenhænge som fx kurser og
tidligere projekter. På den måde er man sikker på at kollegaens faglighed er i orden, at
man får ”den gode viden” og at opgaven løses ordentligt. Faglig respekt spiller derfor
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en stor rolle i opbygningen af et netværk. Betydningen af netværksrelationer for det
daglige arbejde og i forbindelse med kollektivisering af viden skal således ikke
undervurderes: ”Et personligt netværk – det er guld værd.”
I forbindelse med ovenstående er det tydeligt at medarbejdere, der har været ansat
længe og har deres netværk i orden ikke i lige så høj grad efterlyser værktøjer og måder
hvorpå man kan finde ud af hvem der ved hvad. De tror på at netværket er den bedste
og hurtigste måde at få informationer på. Spørger man dem hypotetisk om de ville
bruge en database over ”hvem ved hvad” svarer de, at det er muligt det kunne fungere
som et supplement, men at det i øvrigt højst vil tage dem tre telefonopkald at finde
frem til den rette mand. Opfattelsen blandt medarbejderne er derfor at nye
medarbejdere må spørge de gamle og garvede og således ”lukrere” på deres netværk
indtil de får opbygget deres eget.
Eftersom netværket lader til at være et vigtigt værktøj i det daglige arbejde spørger vi,
om det udelukkende kan etableres over år eller om der ikke er en hurtigere måde at
etablere det på. Dette mener de fleste er svært, men nogle siger: ”Ja man kunne jo lave en
database, hvor alle medarbejdere skulle være inddateret med deres specialeområde”. Men dertil
svarer en anden: ”Jamen sådan kan det bare ikke køre. Det er helt fundamentalt at man mødes en
gang i mellem og får sat ansigter på nogle navne.”
Hvorvidt medarbejderne trækker på et fagligt netværk (gamle samarbejdspartnere,
studiekammerater osv) uden for RAMBØLL var faktisk en del af vores
kontaktundersøgelse, men tallene er simpelthen for små til at vi kan konkludere noget
på den baggrund. Enkelte har været i telefonisk kontakt med nogle fra deres netværk
uden for RAMBØLL, men det er minimale registreringer. Desuden har enkelte været i
fysisk kontakt, men det skyldes sandsynligvis at der netop blev afholdt et fagseminar
den ene af de to dage vi udførte undersøgelsen. Det lave tal skyldes sandsynligvis at
man ikke bruger sit eksterne netværk hver dag, men det kan også være fordi man plejer
sit netværk uden for arbejdstid.
En enkelt påpeger dog at man kun bruger sit eksterne netværk i begrænset omfang,
fordi de typisk arbejder for andre rådgivere og derfor i princippet må betragtes som
konkurrenter: ”Rådgivere bruger meget sjældent hinanden – i hvert fald inden for en opbygning af en
viden. Der skal man være sikker på at der er vandtætte skodder.” Er man i færd med at
ideudvikle inddrages andre fx kun i det omfang, man er sikker på at ideen ikke bliver
stjålet. Fordi vi har med en markedsbaseret vidensvirksomhed at gøre er det altså
muligt at medarbejderne i mindre grad har mulighed for at benytte sig af et eksternt
netværk i deres arbejde, end det ville være tilfældet i en ikke-kommerciel organisation.
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Kultur
Udover at RAMBØLL i mange henseender ikke er topstyret, er der flere aspekter som
kendetegner kulturen i RAMBØLL. Kort fortalt er der en tilbageholdenhed over for at
bede andre om hjælp, en stærk faglig identitet og ingeniørerne har et anstrengt forhold
til dét at sælge. Hvordan disse aspekter influerer på videnskollektivisering vil vi uddybe
i det følgende.
Tilbageholdenhed

Når vi har bedt medarbejderne i RAMBØLL pege på nogle særlige kendetegn ved
måden de fungerer sammen i det daglige, fremhæver flere at man generelt er for dårlige
til at bede hinanden om hjælp. Man foretrækker at sidde alene med sit problem og i
stedet for at spørge naboen om hjælp bruger man måske hellere en masse tid på at lede
efter information på intranettet, eller andre steder i virksomheden. Dette kommer fx til
udtryk da vi i anden forbindelse spørger til, hvorfor spørgesiden på intranettet i
grunden ikke bliver brugt, hvortil en siger: ”Jeg tror folk er bange for at blotte sig. Der er noget
jeg ikke ved, og det burde jeg måske have vidst og det er lidt pinligt.” Det kan til nød være ok at
spørge kolleger som man kender godt, men hvis man fx er i tvivl om hvad det (fra
ledelsens side) forventes at man ved, vil man typisk være tilbøjelig til ikke at give
åbenlyst udtryk for sin manglende viden.
Holdningen blandt nogle medarbejdere er, at yngre ingeniører generelt er bedre til at
hente viden hos andre fremfor at lede efter den på egen hånd. Ældre medarbejdere
”kan til nød aflevere lidt viden, men at spørge om viden – naaj! Det er noget med det faglige – jeg ved
ikke om det er stolthed, men det er igen noget med: Nu har jeg så mange år på bagen, og jeg bør vide.
Så hellere sidde og lytte med det døve øre for at se om man kunne suge noget til sig.”
Ud over at være tilbagenholdende med at bede andre om hjælp, karakteriseres kulturen
i fleres øjne ved en manglende opmærksomhed over for andres vidensbehov. ”Man
henter viden – man får den ikke.” Viden kommer med andre ord ikke til én af sig selv, og
fordi folk ikke skilter med den, er andres viden noget man selv må være aktiv og
opsøgende for at får adgang til. Én siger ligefrem: ”Hvis jeg bliver spurgt, beretter jeg
beredvilligt – ellers ikke!!” Flere har derfor fornemmelsen af at andre sidder inde med
viden, som de med fordel kunne gøre brug af: ”Jeg er overbevist om, at der sidder en masse
mennesker som ligger inde med noget viden jeg godt kunne bruge. Men jeg ved ikke at de sidder inde
med den.” Videnskollektivisering har således trange kår i en kultur, hvor man helst ikke
vil bede om hjælp og hvor man desuden ikke giver informationer til kolleger før man
bliver spurgt.
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Den faglige identitet

Vores generelle indtryk af medarbejderne i RAMBØLL er, at de i høj grad brænder for
deres fag og derfor lægger stor vægt på kvaliteten af de opgaver som de løser for
kunderne. Den store interesse for at løse tekniske opgaver kommer bl.a. til udtryk, når
medarbejderne skal beslutte hvilke kurser de vil tage for at supplere deres jobmæssige
egenskaber. Her er det nemlig tydeligt at størstedelen af medarbejdernes ønsker er
rettet imod faglig udvikling og kun i mindre grad imod de ”bløde” funktioner som
også indgår i deres arbejde (fx evnen til at samarbejde og kunne tale med sine kolleger).
Synet på efteruddannelse er derfor i høj grad en afspejling af den generelle opfattelse
af, hvad der skal til for at klare sig i konkurrencen med andre rådgivere: ”Alfa og omega,
så må det faglige være i højsædet, for det er dét man skal ud og sælge.[...] Det er det grundlæggende for
om du overhovedet er kommet ud. Det er ligegyldigt at være flink, hvis du ikke kan lave tingene
ordenligt”.
Men den faglige identitet kommer ikke kun til udtryk når man taler med den enkelte
medarbejder. RAMBØLL – og rådgiver branchen som sådan – profilerer sig således:
”Den traditionelle ingeniørvirksomhed lever af at give skræddersyede råd – projektere til unikke
behov.” (F.R.I. notat, 1999). På intranettet kommer den samme holdning til udtryk, idet
en medarbejder skriver: ”RAMBØLL er et elitefirma med elitemedarbejdere. Vi løser
vanskeligere opgaver end andre, og vi løser dem bedre end andre.”
Denne holdning er der som sådan ikke noget i vejen med, men vi ser at den kan blive
en barriere for videnskollektivisering idet man er mere tilbøjelig til at opfinde den dybe
tallerken to gange i troen på at en nuværende opgave ikke ligner nogen af de tidligere
opgaver, RAMBØLL har udført, jævnfør tanken om at alle opgaver er unikke og skal
skræddersyes til den enkelte kunde.
En konsekvens af ovenstående holdning og ingeniørernes faglige engagement er, at
man hele tiden søger den faglige udfordring og vil lave noget nyt. I bestræbelsen på at
skabe det unikke er man ikke interesseret i at genbruge andres metoder og viden i
forbindelse med rutineopgaver uagtet at dette er det mest hensigtsmæssige i situationen
eller kunden måske i realiteten ikke har bedt om mere.
Salg

Den faglige identitet kommer tydeligt til udtryk, når samtalen falder på det at sælge. En
gammel skrøne er, at hvis man vil ødelægge et salg skal man blot sætte en ingeniør til at
udføre det. Og måske er der noget om snakken, i hvert fald er salg tilsyneladende ikke
en ting der optager ingeniørerne i RAMBØLL i særlig grad. Faktisk får vi til tider det
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indtryk at det at sælge opfattes som et nødvendigt onde for at beskæftige sig med dét
man virkelig holder af, nemlig det tekniske.
Flere afdelingsledere giver udtryk for at det kan være svært at få ingeniørerne til at
indrapportere deres erfaringer med kunderne og andre informationer i forbindelse med
et salg. Hertil svarer medarbejderne at det ikke skyldes manglen på velvilje, men det
faktum at salgsarbejde i RAMBØLL ikke betragtes på lige fod med kontérbart arbejde.
Flere forklarer at de føler at salg er noget man må presse ind i en i forvejen stram
tidsplan og et udbredt ønske er derfor at salg i højere grad: ”[...] accepteres organisatorisk at det er ligeværdigt, men samtidig accepteres af os selv som værende ligeværdigt” [...] ”Der er ingen der
slår dig i hovedet for at lave opsøgende salg, men kunden slår dig i hovedet for at overholde en
deadline.”
Men udover den stramme tidsplan er det dog heller ikke utænkeligt at førnævnte
fokusering på det faglige har betydning for synet på det at sælge. Generelt vægrer man
sig lidt ved at tale alt for direkte om emnet, men da vi går et par stykker lidt mere på
klingen kommer vi måske alligevel tættere på sagens kerne, da én siger: ”Man er jo
ingeniør eller anden form for tekniker, og det dér med marketing og ingeniører, dét er er der mange
vittigheder om. [...] Vi opfatter ikke os selv som sælgere. Som teknikere ser man nok lidt ned på det
der med salg. [...] Allerede i skolen der bliver der jo gjort grin med det." Noget kunne altså tyde
på at der blandt ingeniører ligefrem ses lidt skævt til det at skulle sælge, og at det måske
derfor har en lavere prioritet end det øvrige arbejde
I den forbindelse er det interessant at bide mærke i, at de ingeniører som er ansat i
entreprenørvirksomheder generelt anses for at være bedre til at sælge (eller i hvert fald
mere fokuserede på det), end man er det i rådgiverbranchen. En kunde siger til os:
”Dem der står for det udførende, de ved nemlig godt, at de skal ud en gang i mellem. De ved også godt
at de skal fortælle tingene, så folk gider høre på det. De er måske ikke så isolerede fra omverden på
det punkt. Men de er måske også bedre til at få snakket med folk, fordi de står ude i jorden hele
tiden.”
Dermed har evnen til at sælge måske ikke kun noget med interesse at gøre, men også
hvor opmærksom man er over for det at skulle formidle sit produkt til andre. Det er
med andre ord ikke uden betydning at have øje for hvem der er aftageren af ens
arbejde. Skal vi tro RAMBØLLs kunder har rådgivere et langt stykke hen ad vejen
kunnet holde sig til skrivebordene hjemme i virksomheden, og har derfor kun skullet
kommunikere med specialister som dem selv. Er kunden selv fagligt kompetent kræver
det ikke så meget af rådgiverens kommunikative evner, fordi de mange gange deler det
samme ”fagvokabular” og har samme tekniske indsigt. Er han derimod ikke selv
tekniker er det straks en anden sag og det undrer os derfor ikke da en medarbejder
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fortæller, at de bedste samarbejdsforløb er dem hvor kunder er på faglig bølgelængde
med dem selv. Men i en tid hvor forbrugeren i stigende grad involverer sig i alt fra
miljøpolitik til opførelsen af børneinstitutioner vil evnen til at formidle sit arbejde
imidlertid nok blive et voksende kvalifikationskrav, både i forbindelse med salg men
også under selve projekteringen af en opgave.

Den værdiskabende viden
Antallet af henholdsvis private og offentlige kunder i RAMBØLL er stort set lige. Den
primære forskel på de to kundegrupper er groft sagt at offentlige kunders beslutninger
i høj grad styres af politik (og dermed spørgsmålet om pris), mens de private har større
muligheder for at forhandle.
Som bekendt er udbuddet af rådgivere i Danmark forholdvist stort i forhold til landets
størrelse, og det er derfor ikke uvæsentligt at finde ud af hvad det er der får kunder til
at henvende sig til netop RAMBØLL.
Når vi spørger medarbejderne tror mange at kunderne henvender sig til RAMBØLL
fordi RAMBØLL er et stort firma: ”De [kunderne] køber dig selv, men de køber også
sikkerheden i at du ikke lægger dig med halsbetændelse i 14 dage og der så ikke bliver fulgt op på
tingene.” Flere peger på, at ved at vælge en virksomhed som RAMBØLL er der stor
sikkerhed for at virksomheden vil være i stand til at løse den pågældende opgave, dels
på grund af den faglige bredde, dels fordi man med stor sansynlighed vil kunne trække
på erfaringer fra lignende opgaver. Kunden udtaler: ”Jeg kan godt lide at have en rådgiver
som har en stor, bred faglig viden.”
Vi fornemmer at nye kunder er mere tilbøjelige til at skele til rådgivernes referencer
(altså tidligere erfaring på området), hvorefter prisen vil være afgørende for om et
samarbejde etableres (særligt hvis der er tale om offentlige kunder). Her er det altså
ikke nødvendigvis den faglige bredde som gør RAMBØLL attraktiv, men snarere
hvilke resultater virksomheden kan fremvise og dermed den erfaring, som den ligger
inde med.
Renomé

Udover størrelse peger
branchen. En siger at
anbefalet RAMBØLL,
RAMBØLL.” Andre
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flere medarbejdere også på vigtigheden af at have et godt ry i
når nye kunder henvender sig er det ofte fordi andre har
og at: ”Det er vigtigt for kunden at have hørt god kritik om
hævder at det har betydning at kunderne bliver gjort

opmærksomme på RAMBØLL, og at det af den grund er vigtigt at firmaet: ”[...] er et
kendt navn i diverse fagrelevante ”skrifter”, gennem artikler og til dels reklamer.”
Medarbejderne har delvist ret i ovenstående, for står en kunde for at skulle vælge en ny
rådgiver, er det ikke ualmindeligt at man benytter sig af at kontakte andre for at høre
hvilke erfaringer de har gjort sig: ”Vores grundlæggende vidensdatabase, det er nok vores kolleger
rundt omkring.” For nogle kommuner er der ligefrem tale om et formaliseret samarbejde
(netværk) flere kommuner imellem. Løser et rådgiverfirma ikke en opgave
tilfredsstillende, risikerer det altså at blive ”black listed” i flere kommuner på én gang.
For selvom stemplingen langt fra er officiel, så er meldingen ikke til at tage fejl af:
”Dårligt renomé - det breder sig.” Umiddelbart er kendskab til RAMBØLL gennem
reklamer ikke noget kunderne lægger vægt på.
At RAMBØLL har et godt omdømme er imidlertid ikke gjort med at virksomheden
som helhed omtales pænt. Mindst ligeså vigtigt er det at de enkelte afdelinger, sågar
den enkelte kontaktperson, har et godt ry. En offentlig kunde fortæller, at af samme
årsag koordinerer man ikke i den tekniske forvaltning hvilken rådgiver man bruger, for
”hvis vi fx siger, dét firma er rigtig gode til [afdelingens ekspertise], så har andre en erfaring som siger,
at de ikke kan finde ud af at lave veje.” Omvendt betyder dette altså at selvom en kunde
får en dårlig erfaring med en enkelt medarbejder, er det ikke nødvendigvis hele
firmaets ry, det går ud over.
Proaktivitet

Med tanke på ingeniørernes forhold til salg er det desværre kun i drømmenes verden at
kunderne kommer helt af sig selv og placerer opgaven på bordet foran medarbejderne.
I den virkelige verden bliver en opgave sjældent en realitet uden et omfattende
forarbejde fra rådgivernes side. Er der tale om en opgave i udbud består forarbejdet
selvsagt i at ”udkæmpe” de andre rådgivere som byder på opgaven. Men det er heller
ikke ualmindeligt at rådgiveren selv skal være med til at definere, ja faktisk skabe
opgaven.
Skal rådgivervirksomheden tjene penge handler det derfor om hele tiden at være i
kontakt med markedet og kunderne, så man ad den vej kan identificere nye
projektmuligheder og potentielle forretningsområder. Fx har afdelingslederen i den
afdeling vi følger på tæt hold taget initiativ til at samle en række mulige aftagere til nye
produkter for at høre deres mening og hvilke behov de har. På den måde får
afdelingen afprøvet deres produkter før de sættes på markedet, samtidig med at det er
en ny og anderledes måde at skabe kontakt til kunden og markedet. Desværre lader
eksemplet dog til at være undtagelsen der bekræfter reglen, for når vi taler med
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kunderne understreger de entydigt at rådgiverbranchens håndtering af markedet
generelt er for dårlig.
For det første kritiseres særligt de store virksomheder for at være alt for lidt
opmærksomme på, hvad der rører sig på markedet. Ifølge en af RAMBØLLs kunder er
de store firmaer for ”[...] dårlige til at finde ud af, hvad de bør sælge.[...] de ser s´gu ikke altid
markedet. De ser, hvad de tror de ser”. Pga. den benhårde konkurrence er de mindre firmaer
tilsyneladende bedre til at ”omverdensscanne” og spotte nye opgaver på markedet.
Kunden mener at problemet hos de store rådgivere ligger i at: ”mange af de rådgivende
ingeniørfirmaer ikke har nogle velfungerende markedsanalytikere. De har i hvert fald ikke nogen
marketingsfunktion.
Marketingsfunktionen den udøves af den kontakt der er mellem kunderne og nogle bestemte ansvarlige
medarbejdere”.
Som køber ser man altså gerne at andre, fx reklamefirmaer, bliver sat til at ”snuse” for
rådgiveren for derigennem at få bedre føling med markedet. Da vi spørger til den
udbredte holdning blandt ingeniører at andre ikke kan sælge deres produkt fordi de
ikke har det fornødne faglige kendskab, siger kunden: ”Det er den sædvanlige fejltagelse, den
har jeg hørt før. [...] Fidusen ved at have en sælger er, at man får en fornemmelse af hvad der rører sig
på markedet, men den er ikke accepteret i den tekniske verden”.
Kunderne foreslår faktisk ligefrem at man i stedet for at sende ingeniørerne i marken
for at sælge langt hellere skulle uddanne en række sælgere som både kunne fungere
som formidlere af firmaets produkter og være kontaktled mellem virksomheden og
markedet. Med mindre der er tale om meget fagspecifikke opgaver ser kunderne ingen
problemer i at benytte sig af fuldtidssælgere, og er der tale om præsentationen af et helt
nyt produkt mener kunderne sågar det vil være en fordel hvis det er en sælger og ikke
en tekniker som skal stå for salget.
Faglighed og personlighed

Ovenstående ideer om hvilke krav der bør være til den som skal sælge rådgivernes
produkter, får os til at tænke på hele diskussionen om ingeniørernes faglige identitet
som teknikere. Vi overvejer om dette mon også influerer på måden ingeniørerne
betragter dem selv i deres forhold til kunderne. Vi vælger derfor bl.a. gennem vores
spørgeskema at spørge medarbejderne om, hvad de tror der bevirker at en kunde
kommer igen. To svar gik igen, hvoraf det ene går på om RAMBØLL tidligere har løst
opgaven godt og det andet går på om de personlige relationer har været gode. ”Opgaver
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hos allerede eksisterende kunder kommer i høj grad via personrelationer og ved at vi løser de
eksisterende opgaver ordentligt.”
Som det fremgår har det ene aspekt noget at gøre med det faglige, og det andet med
det sociale. Er fagligheden i orden vil opgaven som regel være løst tilfredsstillende fra
et professionelt synspunkt, men hvis det sociale element i samarbejdet har fungeret
godt vil kunden som helhed føle at opgaven er blevet løst på bedst mulig måde.
Mange af medarbejderne er af den opfattelse at: ”Det er det [det faglige], vi tjener penge på –
det er ikke så meget de bløde værdier”. Men nå man så går lidt tættere på selve
salgssituationen siger de fleste at meget bestemmes af det forhold der etableres mellem
rådgiver og kunde. En siger ligefrem: ”På det møde, på den time hvor man er derude, så afgøres
det faktisk ud fra nogle bløde værdier”. På en måde virker de to udsagn modsætningsfyldte,
men meget tyder på at man i stedet for at betragte dem som modsætninger, skal forstå
dem som to forskellige sider af den samme sag. I stedet for at salget enten afhænger af
den faglige ekspertise eller den sociale viden, tolker vi udsagnene som et udtryk for at
medarbejderne synes det sociale spiller en vigtig rolle forudsat det faglige er i orden. Den
enkelte ingeniør skal med andre ord: ”[...] både være en god samarbejdspartner og være en god
faglig profil, have et speciale, for at være en god rådgiver”.
Selvom det faglige udgør grundlaget for at et samarbejde mellem rådgiver og kunde
kan fungere tilfredsstillende, er det bemærkelsesværdigt for os at erfare hvor stor værdi
kunden trods alt tillægger den personlige kontakt og dermed rådgiveren som person.
For en af RAMBØLLs faste kunders vedkommende overskygger det personlige næsten
det faglige: ”Vi vælger rådgiver, selvfølgelig ud fra det faglige, men de fleste store firmaer kan
præstere noget fagligt, så vi vælger dem også meget ud fra hvordan vi føler vi fungerer sammen med
dem.” Har man altså nogenlunde sikkerhed for at det faglige er i orden, vælger man den
rådgiver man kan lide som person, og så: ”[...] betyder ikke så meget om der står
RAMBØLL eller der står Cowi oppe i toppen af brevpapiret”. Og i grunden er årsagen
såre enkel, for: ”Hvis man føler antipati imod de folk, man arbejder sammen med, så bliver
samarbejdet dårligt.” Det vil altså sige at selvom fagligheden er i orden, kan det ikke nytte
noget hvis forholdet mellem kunden og den enkelte ingeniør ikke er godt. Et argument
som i øvrigt bakkes op af en ny kunde som understreger at det personlige samarbejde
mellem parterne skal fungere: ”[…] for ellers så kan det s’gu gå galt og det er nogen gange
mange penge vi snakker om.” Det vil sige at i en verden hvor alle kan præstere noget fagligt
bliver det personlige element det udslagsgivende.
Dette billede harmonerer godt med den kundetilfredshedsundersøgelse RAMBØLL fik
udført af et konsulentfirma i 1996. Af undersøgelsesrapporten fremgår det nemlig bl.a.
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at medarbejdernes personlige engagement samt kendskabet til kunderne hører blandt
det kunderne vægter højt og samtidig efterlyser hos RAMBØLL. En af rapportens
konklusioner er derfor at ”det specielt er den menneskelige dimension, der skal oprustes hos
RAMBØLL.”
I og med at de personlige relationer spiller en væsentlig rolle i forholdet til kunden, er
en kontinuitet i medarbejderstaben ikke uden betydning for om kunden bliver ved at
vende tilbage: ”Man kender hinanden personligt når man har været gennem en sag. Man ved hvor
man har hinanden.” Parterne lærer hinanden at kende gennem projekterne og enkelte
medarbejdere taler ligefrem om at have et ”parløb” med kunden hvor man gensidigt
beriger hinanden. Denne type viden kan imidlertid let gå tabt hvis en medarbejder
pludselig forlader virksomheden eller blot flyttes over på et andet projekt. Og uanset
hvor ihærdig man er til at dele sine erfaringer internt i virksomheden, vil det uvilkårligt
være et nyt ansigt og en ny person som kunden skal forholde sig til næste gang.
Da vi spørger kunden direkte hvad der ville ske hvis hans kontaktperson hos
RAMBØLL blev skiftet ud, svarer han at samarbejdet sansynligvis ville blive taget op
til overvejelse, og at det ikke kan udelukkes at kunden ville følge den enkelte
kontaktperson. Dette er en stærk udmelding om betydningen af det personlige forhold
mellem kunde og rådgiver, ikke mindst fordi kunden i en anden sammenhæng
pointerer at der skal noget til at skifte rådgiver, idet det både koster tid og penge at
etablere et velfungerende samarbejde.
Erfaringsopsamling

Som tidligere nævnt koster et solidt forhold mellem rådgiver og kunde både tid og
penge. Kunderne anser det derfor for en selvfølge at RAMBØLL trækker på erfaringer
fra tidligere opgaver, som de har udført for dem. I diskussionen om oprettelsen af
kundedatabaser er det således vigtigt at huske på at kunden har en mere eller mindre
implicit forventning om at viden om dem som kunder bevares, så nye kontaktpersoner
kan bruge dem i andre sammenhænge. Men hvis man ønsker at oprette en
kundedatabase, hvad er det så for en viden som kunderne ønsker at RAMBØLL har
om dem?
En ny kunde forventer ikke på samme måde som den gamle kunde, at rådgiveren
kender noget til dem, men lægger derimod vægt på at de mål (tid og økonomi) som
sættes er realistiske og overholdes. Man forventer dog at rådgiveren har en generel
viden om hvordan deres forretning fungerer og, for de komunale kunders
vedkommende, hvilke politiske spilleregler de er underlagt.
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Er der derimod tale om en kunde som har et længerevarende samarbejde med
rådgiveren over en længere periode, forventer nogle kunder et detaljeret kendskab til
det pågældende steds arbejdsgange. ”Vi betaler for at de opbygger en erfaring [om os].”
Eksempler på dette er, at man gerne ser at RAMBØLL ved hvordan politikerne i den
pågældende kommune ønsker et notat skal se ud, så de ikke skal rette det igennem
inden de sender det videre i systemet. Et andet er, at de har oplysninger og er
ordentligt opdaterede omkring de af kundens forhold som de rådgiver om, samt at de
besidder en kompetence inden for forskellige computerprogrammer.
Medarbejderne påpeger, at en vigtig viden som virksomheden kan drage fordel af på
længere sigt er tilbagemeldinger fra kunderne. Flere mener at man faktisk burde
undersøge kundetilfredshed oftere, idet kunden sjældent udtrykker den uopfordret.
Medarbejderne oplever det som frustrerende at når en kunde ikke kommer igen er det
svært at vide om det er fordi han er utilfreds, fordi der ikke er nogen opgaver eller
fordi kunden tilfældigvis har lyst til at prøve en anden rådgiver. Med mindre man søger
det bevidst, er det sjældent spørgsmål man får svar på, selvom det ville være værdifuld
viden. Den gode kunde er jo netop den loyale kunde, som betaler godt for deres
opgaver og som stiller opgaver RAMBØLL kan lære af. Derfor er det vigtigt at
fastholde loyaliteten ved at pleje kundens behov.
Vi har nu fortalt historien om RAMBØLL som vi har set den ud fra dette speciales
omdrejningspunkt, nemlig spørgsmålet om videnskollektivisering. Vi har med andre
ord ikke tegnet et generelt billede af RAMBØLL men primært hæftet os ved de temaer,
som vi mener vil være centrale i forbindelse med den teoretiske analyse som følger i
det næste kapitel.
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10. Hvilken teoretisk forståelse udleder vi af
vores empiri?
Vi er nu nået til det punkt i specialet hvor vi kan betragte vores empiriske resultater på
baggrund af den teoretiske forståelse som vi har opnået gennem udviklingen af og
arbejdet med vores kollektiviseringsmodel. Indledningsvis vil vi kort genopfriske
modellens teoretiske pointer. Dernæst vil vi se på hvad der karakteriserer en udbredt
forståelse af videnskollektivisering og ud fra denne karakteristik ønsker vi at vise
hvordan vi med vores bidrag udfordrer denne forståelse, og tilfører den noget nyt.
Herefter vil vi gå over til at redegøre for en overordnet kollektiviseringsstrategi. For
det første beskæftiger den sig med en række overordnede faktorer som en organisation
bør være bevidste om, hvis den vil fremme videnskollektivisering. Næste del af
strategien handler om hvilken viden der bør kollektiviseres og vi gør os nogle tanker
om, hvorfor den er vigtig at kollektivisere. På baggrund af disse betragtninger når vi frem
til at stille en række konkrete forslag til måder hvorpå viden kan kollektiviseres, samt
hvilke barrierer der kan være forbundet hermed.

Hvad betyder kollektivisering?
Som vi erindrer fra indledningen til dette speciale er et af de vigtigste formål med
videnskollektivisering at sørge for at flere får adgang til den samme viden så
organisationen gøres mindre sårbar og afhængig af den enkelte medarbejder.
Tænker vi tilbage på den mest centrale pointe fra sammenkoblingen af vidensbegrebets
to dimensioner kan vidensbegrebet inddeles i henholdsvis subjektiveret viden og
objektiveret viden. Den subjektiverede viden kendetegnes ved sit tætte tilhørsforhold
til individet, mens den objektiverede viden eksisterer uafhængigt af enkeltpersoner. I
modellen er den subjektiverede viden derfor den viden som placerer sig på det
individuelle niveau, mens den objektiverede viden placerer sig på det organisatoriske
niveau.
Kollektivisering betyder derfor at man omsætter mest muligt af den individuelle
handleviden og refleksive viden til fælles organisatorisk viden. Foreløbigt kan vi altså
konstantere at videnskollektiviseringens udfordring er at gøre den subjektiverede viden
objektiveret. Inden vi giver vores bud på hvordan dette kan gøres vil vi et kort øjeblik
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dvæle ved den måde, som omsætningen fra individuel til organisatorisk viden
traditionelt sker på inden for Knowledge Management idag.
Et udbredt kollektiviseringsideal

I megen af den litteratur vi har læst om organisationers håndtering af viden er et
generelt ideal for videnskollektivisering at eksplicitere medarbejdernes viden, så den kan
kodificeres og organiseres systematisk (bl. a. Edvinsson & Sullivan, 1998, Mejlvang,
1998). Fordelen ved dette er at en del af organisationens viden lagres elektronisk så alle
medarbejdere i princippet har adgang til den samme viden. Derfor sidestiller man i
mange virksomheder videnskollektivisering med IT-baserede vidensdatabaser og andre
former for elektronisk vidensstyring. Ved at samle virksomhedens viden i
hukommelsesstærke computersystemer har organisationen et større overblik over hvad
den ved, og kan bruge dette strategisk fx ved projektteam-sammensætning (hvem ved
hvad) og nyansættelser (hvad mangler vi at vide noget om). Derudover lader der til at
være en udbredt opfattelse af at ekspliciteret viden generelt er mere værdiforøgende
fordi den kan patenteres samt måles og dokumenteres i fx et vidensregnskab (bl.a
Poulsen, 1996 og 1998, Bjurström & Petersen, 1993, mandag morgen 1994).
Denne måde at kollektivisere medarbejdernes viden handler om at objektivere viden i
fysisk forstand, altså at man omdanner den til en materiel form der ubesværet kan flyttes
rundt blandt medarbejderne i organisationen. Eftersom det kun er ekspliciteret viden
der kan kodificeres og lagres handler kollektiviseringsstrategien altså oftest om at
eksplicitere så meget viden som muligt.
Vi er selv af den opfattelse, at der er en del viden i en organisation som man med fordel
kan kodificere og lagre, men dette vil vi vende tilbage til senere. Her vil vi blot pege på
en række problemer som vi mener at ovenstående kollektiviseringsideal skaber.
For det første er der en tendens til, at man objektiviserer og materialiserer videnstyper
som ikke nødvendigvis egner sig til det. Noget viden mister nemlig sin betydning af at
blive kodificeret fordi den dekontekstualiseres og heri ligger der en latent fare for at
den lagrede viden bruges ”forkert” eller på en anden måde end intenderet.
Dekontekstualiseringen – som sker i forbindelse med at handleviden omdannes til
refleksiv viden og refleksiv viden kategoriseres og systematiseres – indebærer således et
værditab, men dette acceptereres som værende et vilkår der ikke kan laves om på.
Alle er dog klar over, at det ikke er muligt at omsætte alle former for viden til noget
materielt, men her opstår i vores øjne en anden problematik. Mange mener at man
simpelthen må affinde sig med at en stor del af medarbejdernes viden ikke kan gøres til
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genstand for kollektivisering, og dette betyder at man i mange virksomheder vælger
helt at se bort fra individets handleviden når der skal lægges en strategi for
videnskollektivisering.
For det tredje betragter man dét at omsætte medarbejdernes viden til en selvstændig
fysisk form som den eneste måde man kan bevare medarbejdernes viden i
organisationen. Den eneste viden der er organisatorisk er nemlig dén viden, som
medarbejderne efterlader sig på arbejdspladsen når de går hjem, den såkaldte
strukurelle kapital. Den humane kapital (fx uddannelse, sociale kompetencer,
personlige erfaringer) har organisationen ikke noget råderum over, fordi
medarbejderne tager den med sig når de går hjem. (Roelsgaard, 1996a).
Vores kollektiviseringsideal

Som antydet deler vi ikke helt ovenstående ideals holdninger, idet vi mener at man dels
kommer til at behandle store dele af medarbejdernes viden forkert og at man dels går
glip af en væsentlig del af deres viden.
Det er vores opfattelse at grunden til dette problem skyldes et for snævert syn på
hvordan viden kan omsættes fra den individuelle subjektiverede viden til en fælles
objektiveret viden. Vi mener, at videnskollektivisering ikke kun handler om at omsætte
medarbejdernes viden til materielle størrelser der kan eksistere uafhængigt af
mennesker. For os at se ligger der nemlig et stort potentiale i også at bevare noget viden
i sin immaterielle form.
For at forstå denne pointe må vi erindre gennemgangen af vidensbegrebet, hvor den
fælles viden har to dimensioner: Den eksplicitte viden som er det synlige resultat af
medarbejdernes anstrengelser (rapporter o.l.) og den tavse viden, som er viden om
organisationens kultur, værdier og normer. Denne opdeling er naturligvis skarp, men
sådan er det i hovedreglen. Dog er det ganske sandsynligt at den fælles faglige viden også
har et tavst element, en slags ”faglige vaner”. Som vi erindrer fra sammenkoblingen af
vidensbegrebet er netop virksomhedens kultur et eksempel på en immateriel viden som
faktisk lever som et selvstændigt objekt, fordi så mange besidder og handler den. Den
er derfor en viden som er mulig at identificere (bevidst eller ubevidst) og tilegne sig.
Det er altså muligt i en organisation at have en fælles viden som er immateriel, og i
vores øjne ligger der således en stor udfordring i at gøre den subjektiverede viden
fælles uden at objektivere den i fysisk forstand. Dermed kommer kollektivisering ikke
udelukkende til at handle om eksplicitering af medarbejdernes viden så den kan få en
fysisk eksistens, men ydermere at viden fortsat kan være forbundet med mennesker,
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blot ikke enkeltpersoner. Viden skal ikke udelukkende have objektiv eksistens gennem
omsættelsen til noget materielt men gennem at ”leve” i flere på én gang.
Der er en interessant pointe i forskellen på det traditionelle kollektiviserings ideal og
vores som vi gerne vil fremhæve. Den fælles viden som er objektiveret i materiel form
er fælles fordi alle medarbejderne har adgang til den. Den fælles viden som er objektiveret i
immateriel form er fælles fordi den er forankret i et fællesskab.
Således kommer vi et skridt nærmere på vores forståelse af hvad videnskollektivisering
betyder i vores terminologi, nemlig en forankring i fællesskabet. Derimod er den viden
som flere har adgang til kun blevet spredt. Informationsspredning adskiller sig altså fra
videnskollektivisering ved at man netop skyder med spredhagl: Der er én afsender men
mange modtagere og dermed har man ikke sikkerhed for at modtageren internaliserer eller i det hele taget ønsker - den udsendte information. Videnskollektivisering handler
i højere grad om at der er en (uudtalt) overensstemmelse mellem afsender og
modtager: Begge skal være indforståede med at udvekslingen af viden finder sted og
modtageren internaliserer derfor budskabet i størst mulig overensstemmelse med
afsenderens intention.
Nu da vi har redegjort for hvad kollektivisering egentlig betyder, vil vi gøre os nogle
generelle betragtninger over dét at videnskollektivisere. Både i forbindelse med
arbejdet med vores teori og resultaterne af vores empiri har vi identificeret nogle
faktorer, som vi mener organisationer bør være bevidste om inden de giver sig i kast
med at skabe videnskollektiviserende processer.

Hvilke faktorer bør man være bevidst om?
Overordnet set er det vigtigt at være bevidst om hvilke problemer det skaber, når en
dygtig og vidende medarbejder forlader arbejdspladsen til fordel for en anden.
For det første kan det være svært og ligefrem frustrerende for andre medarbejdere at
overtage en andens opgaver hvis man ikke besidder nogenlunde den samme viden og
ekspertise eller kan få et indblik i, hvordan opgaven er udført hidtil. I den forbindelse
bliver manglende videnskollektivisering også hurtigt blive et kundeproblem, idet
tidshorisonten for opgavens udførelse kan ændres, man skal skabe nye
personrelationer osv. I værste fald kan opgaven slet ikke udføres fordi der ikke er en
anden medarbejder, der kan tage over.
Organisationen som et hele vil ofte opleve et værditab i flere henseender. I værste fald
følger nogle af kunderne med medarbejderen og man mister en viden som man følgelig
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ikke længere kan sælge og derved mistes evt. markedsandele. Derudover mister man
måske viden om eksisterende kunder som man sidenhen ikke kan betjene lige så
optimalt. Men selvom videnskollektivisering i princippet er i alles interesse – kunder,
medarbejdere og ledelse – er der reelt kun én part som kan skabe incitamenter for, at
medarbejderne videnskollektiviserer og det er virksomhedens ledelse.
Hvis man spurgte kunderne ad ville de højst sandsynlig ikke betale organisationen for
at bruge tid på vidensopsamling, uagtet at de nok allerede betaler for det idag i et vist
omfang og faktisk også i fremtiden kunne have en interesse i at det blev gjort.
Eftersom videnskollektivisering på lang sigt burde skabe en mere effektiv organisation,
ville man bruge mindre tid på at løse opgaverne end i dag og honoraret ville måske
falde. Så længe videnskollektivisering udelukkende bygger på frivillighedens princip
kollektiviserer medarbejderne kun hvis de besidder en faglig nysgerrighed, og selv er
motiverede. Med andre ord er det vigtigt at der fra organisationens side skabes
incitamenter så medarbejderne motiveres til at hente viden såvel elektronisk som hos
kolleger samt bidrager med viden til fællesskabet.
Grunden til at vi betoner dét med det ledelsesmæssige ansvar er, at én af de
medarbejderværdier som RAMBØLL har som erklæret mål er fælles ansvar. Hensigten er
at virksomheden tager ansvar for medarbejderne og deres udvikling men samtidig
forventes det at medarbejderne tager ansvar for virksomheden og egen udvikling.
Dette resulterer i at man bevidst dyrker en kultur hvor der ikke er for megen
centralstyring så medarbejderne netop motiveres til at tage dette ansvar65. Som tidligere
nævnt siger nogle at der i RAMBØLL skal være en god grund til at følge reglerne og
dette ses der ikke skævt til:”Alle passer jo ikke ned i vores kasser.” Men netop hvad angår
videnskollektivisering er der en fare i, at når det implicit er alles ansvar resulterer det i
at det er ingens ansvar, som vi fx ser med intranettet i RAMBØLL.
Objektiv betydning og personlig mening

Som omtalt i common-sense analysen er en af de mest markante holdninger til
videnskollektivisering dén, at kollektiviseringen skal have et konkret formål for at give
mening. Videnskollektivisering handler altså ikke om at vide, hvad alle ved. Pointen er,

65 En anden grund til at organisationen laver så få regler som muligt er at den type kreative
medarbejdere som RAMBØLL gerne vil holde på sætter friheden og følelsen af selvstændighed
højt.
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at den enkelte medarbejder ikke kan rumme alle informationer på en gang, og derfor
kun hæfter sig ved dem som har relevans for de opgaver, vedkommende er igang med
her og nu.
Erindrer vi virksomhedsteorien taler man om at en genstand både kan have en objektiv
betydning og en personlig mening. Al viden har i princippet en objektiv betydning. Det
er derimod kun viden som har relevans for den enkelte medarbejder, eller viden som
personen i forvejen har et forhold til, der også rummer personlig mening. For at
medarbejderne skal føle sig foranlediget til at videnskollektivsere må vidensgestanden
give personlig mening. Man kan med andre ord ikke tvinge folk til at fatte interesse for
ens budskab. Hvis ikke interessen er til stede i forvejen må man altså skabe den ved at
omdanne budskabets objektive betydning til også at give en personlig mening for
modtageren.
Øget ”vagtskiftementalitet”

Det er interessant at bemærke, at i organisationer hvor der er tale om hyppige
vagtskifter, som fx inden for hospitalsvæsnet er overlevering af viden om dagen der gik
en absolut nødvendighed for at det næste hold medarbejdere kan få arbejdet til at
fungere. Man betaler ligefrem medarbejderne for at overlappe hinanden så der er fx en
halv time til at udveksle de vigtige informationer, som gør det muligt at overtage
hinandens arbejde forholdsvis uproblematisk.
I organisationer hvor der ikke er korte vagtskift er der en tendens til at glemme, at alle
organisationer i grunden har vagtskifter, nogle har bare længere ”vagter” end andre. Fx
kunne man tale om et vagtskifte når en kollega skal overtage en anden medarbejders
opgaver i forbindelse med barsel eller på anden måde fratræder sit arbejdsområde i en
rum tid eller simpelthen når en medarbejder udskiftes med en nyansat. I alle tilfælde er
der tale om et vagtskifte og dermed et behov for videnskollektivisering, så andre vil
være i stand til at genoptage de opgaver som en anden har påbegyndt.
Tid

I en kultur hvor alt gøres op i tid og man måles på sin debiteringsgrad er tid i højere
grad lig penge. Man løber derfor hurtigt ind i argumentet ”det har vi ikke råd til” om
end det – som vittighedstegningen illustrerer – kan blive dyrt at lade være.
Videnskollektivisering tager tid som ikke umiddelbart kan konteres og er som sådan at
betragte som udviklingsarbejde, men det klassiske dilemma med at man prioriterer her
og nu drift over den langsigtede udvikling eksisterer også i RAMBØLL. For hvor skal
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man kontere det udviklingsarbejde som ikke giver et umiddelbart afkast? Her er det
dog vigtigt at huske på, at enhver virksomhed har behov for at tænke nyt.
I den forbindelse er det iøvrigt værd at tilføje, at det er en defensiv strategi kun at sælge
eksisterende produkter til eksisterende kunder – eller eksisterende produkter til nye
kunder. I stedet for skulle man se på hvilke nye produkter ens gamle kunder har brug
for så loyaliteten bevares. Hvis en anden virksomhed opfinder et nyt produkt som
kunden kan bruge, er kunden væk – og så er det lige meget at man i stedet for har fået
en ny kunde til eksisterende produkt, for antallet af kunder er det samme og der er ikke
skabt vækst.

Magt

Vidensholdere som besidder en viden ingen andre besidder har magt, særligt i en
vidensvirksomhed som RAMBØLL. Om forholdet mellem viden og magt siger
Foucault: ”It is not possible for power to be exercised without knowledge. It is impossible for
knowledge not to engender power.” (i: Alleé, 1997, s. 9). Det at vide noget som andre ikke
ved, giver automatisk én en mulighed for at handle strategisk i forhold til beskyttelse af
ens egen position. Ligger man inde med en viden andre har brug for, vil de være
afhængige af hvorvidt man vælger at dele ud af denne viden. For nogle er dette
ensbetydende med en fornemmelse af at være vigtig, måske ligefrem uundværlig og
man føler sig derfor mere tryg i ansættelsen.
Selvom man i informationssamfundet taler om det værdiforøgende ved at dele viden,
om at viden i modsætning til andre ting ikke forringes ved at blive delt men derimod
får større værdi er dette ikke altid indlysende for medarbejderne. Kan den enkelte
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medarbejder ikke se en fordel ved at dele sin viden med andre, og er det reelt mere
fordelagtigt at lade være, har videnskollektiviseringen ringe kår.
Den faglige selvforståelse

Som vi beskriver i common sense kapitlet er mange medarbejdere i RAMBØLL
optagede af interessen for den tekniske opgaveløsning. De betragter specialopgaver
som det vigtigste og mest interessante i modsætning til mere rutineprægede opgaver66.
Dette kan både være et problem fordi medarbejderne til tider løser opgaven bedre end
kunden reelt har bedt om (og derfor også betaler for). Men et andet problem kan også
være at man ”forelsker sig” så meget i tanken om den unikke opgave, at man helt
glemmer at have øje for at der – selv i den unikke opgave – vil være elementer der går
igen i andre opgaver. I iveren for at løse opgaven optimalt bruger man gerne sit krudt
på at løse opgaven på egen hånd og kommer derfor let til at tilsidesætte muligheden for
at udnytte den viden andre allerede har udviklet og måske med fordel kan overføres på
lignende projekter.
Det faglige engagement i opgaven tror vi ikke kun er kendetegnende for
medarbejderne i RAMBØLL, men vidensvirksomheder generelt. Idet man lever af at
sælge viden af høj faglig kvalitet taler dette indirekte til, at der helst ikke skal være tale
om alt for megen genbrug af tidligere opgaver. Kombinationen af det enestående
produkt og den faglige fordybelse betyder til gengæld at man ofte forbigår den positive
side ved genbrug, nemlig at udgangspunktet kan tages på et kvalitativt højere niveau.
Selvom den faglige selvforståelse kan være vanskelig at ændre på fra organisationens
side, mener vi ikke desto mindre at det er en faktor som er vigtig for organisationen at
tage højde for i planlægningen af virksomhedens vidensstrategi.
Belønning og anerkendelse

Som vi ser har medarbejderne ikke nødvendigvis en naturlig interesse for
videnskollektivisering. En normal reaktion på opfordringen om at man skal dele sin
viden med andre er derfor at spørge: ”Hvad får jeg ud af det?” Eftersom
videnskollektivisering er et spørgsmål om at medarbejderne indvilger, bør
organisationen derfor spørge sig selv hvilke ledelsessignaler man udsender i den
Det fremadstormende fænomen e-consulting udfordrer i øvrigt på det kraftigste dette syn på
opgave løsning, idet denne rådgivningsform er lagt an på standardiserede problemstillinger.
66

112

retning: Belønner man fx videnskollektivisering eller bliver man måske indirekte
”straffet” for det? Har man skabt de fornødne rammer for at medarbejderne føler sig
motiverede til at videnskollektivisere? osv.
Hidtil er medarbejdernes værdi primært blevet vurderet ud fra vedkommendes faglige
kvalifikationer. Men for at bryde forholdet mellem viden og magt og for at
videnskollektivisering skal lykkes, bliver organisationer nødt til at sætte øget fokus på
medarbejdernes evne til udnytte egen og andres viden. Derigennem skal man vende
holdningen fra at ”min viden er mit værd, så jeg har ikke lyst til at skilte med den”, til
at det er et mål i sig selv at formidle sin viden til andre. Vi tror at et grundliggende
incitament som kan motivere til dette holdningsskift ligger i fundamentale ting som
anerkendelse og belønning.
Udover at videnskollektivisering skal give personlig mening, er en vigtig forudsætning
for videnskollektivisering at man fra organisationens side viser medarbejderne at det er
noget man tillægger stor betydning. Dette kan bl.a. ske ved at man skaber øget
anerkendelse af de medarbejdere som deler deres viden. I den videnskabelige verden
skaber det fx prestige at videnskollektivisere i form af to parametre: Hvor mange
videnskabelige artikler man har fået publiceret i (internationale) anerkendte tidsskrifter,
og i hvilket omfang den viden man fremstiller citeres af andre67. Endelig kunne man
tilføje, at man i den videnskabelige verden kun kan retfærdiggøre den viden man
fremfører, hvis man indvilliger i at dele sine fremgangsmetoder. Er man ikke villig til at
dele sin viden, skal man med andre ord ikke regne med andres anerkendelse af ens
viden.
Ovenstående kunne være en model til efterligning i RAMBØLL omend på en lidt
anden måde. Fx kunne man vælge at belønne de medarbejdere som ofte bidrager med
indlæg på intranettet, eller som har mange “hits” på de artikler eller indlæg som de
“offentliggører”. Sidstnævnte vidner selvfølgelig ikke nødvendigvis om i hvilken grad
andre anvender det, man har lagt ud, men er der mange hits på en side må det betyde,
at her sker noget spændende. Om end det sandsynligvis vil kræve en
mentalitetsændring hos nogle medarbejdere kunne en mulighed være at man ugentligt
udarbejder en topti liste over de indlæg med flest ”hits”. Indførelsen af en sådan liste
vil dog forudsætte at man samtidig arbejder på at gøre det prestigefyldt at være nævnt
på denne liste.
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Dette ser man i General Citation Index hvor det er opført, hvor mange gange man er citeret.
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Endelig kunne man fra organisationens side vælge at gøre videnskollektivisering til en
del af medarbejdernes stillingsbeskrivelser og dermed en parameter man kunne blive
vurderet på i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Den enkelte
medarbejder ville således ikke kun blive vurderet i forhold til de faglige kvalifikationer
og resultater men også evnen til at formidle egen og andres viden. Hvis indsatsen i
forbindelse med videnskollektivisering samtidig kunne være med til at danne grundlag
for lønforhandlinger, ville det uden tvivl også bidrage til medarbejdernes motivation.
Efter disse generelle betragtninger over dét at videnskollektivisere vil vi i det følgende
– med tanke på den tidligere introducerede distinktion mellem videnskollektivisering
og informationsspredning – præsentere, hvilken viden vi mener man bør kollektivisere,
fordi det er vigtigt at flere besidder den og hvilken viden vi mener bør spredes, fordi
det skal være muligt for alle at have adgang til den.

Hvilken viden skal kollektiviseres?
Overordnet set mener vi at det især er vigtigt at dele den viden, der skaber økonomisk
værdi68. Hvad dette helt præcist er for en viden er svært at pege på, idet tingene ikke er
så ligetil at adskille. Noget viden skaber økonomisk værdi på kort sigt, noget viden
skaber økonomisk værdi på lang sigt, og noget viden er ikke direkte økonomisk
værdiskabende i sig selv men understøtter blot værdiskabende vidensprocesser og er
dermed indirekte værdiskabende.
Med RAMBØLL som eksempel har vi undersøgt hvilken viden der skaber værdi ved at
se på, hvad det er som får en ny kunde til at vælge RAMBØLL og hvad der bevirker at
kunden kommer igen69. Skal vi forsøge at danne os et overblik over resultaterne af
vores empiriske undersøgelser giver det mening at indplacere dem i vores model på
Udover den viden som skaber økonomisk værdi er det også vigtigt at man sørger for at
generel viden om organisation bliver kollektiviseret. Fx er det vigtigt at virksomhedens værdier
og de beslutninger som ledelsen træffer på vegne af virksomheden formidles til alle i
organisationen, sådan at denne viden kan blive en integreret del af virksomhedens fælles viden.
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Det er vigtigt at nævne, at udover den viden som kunderne tillægger værdi og som derfor
skaber vækst i RAMBØLL er der også en anden viden som er værdiskabende for RAMBØLL.
Den handler om, at vidensvirksomheder i høj grad (over)lever på de medarbejdere som er
ansat, deres viden og evne til at bringe den i anvendelse. En vidensvirksomhed tiltrækker i høj
grad nye medarbejdere hvis den besidder en viden som er attraktiv at få del i og såldes bliver
den viden, der gør RAMBØLL til en attraktiv arbejdsplads også værdiskabende for RAMBØLL.
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aksen med de fire videnstyper idet de forskellige videnstyper befinder sig på forskellige
niveauer i organisationen.
Stiller vi det firkantet op kunne der potentielt set tegne sig to billeder: Kunden vælger
RAMBØLL på grund af dens image i omverdenen samt virksomhedens tidligere
erfaringer og de specialistkompetencer, som konkurrenterne ikke besidder. Med andre
ord RAMBØLLs offentlige- og fælles viden. Et andet billede kunne være at kundens
valg er bestemt er enkeltpersoner fx hvis man kender en medarbejder i RAMBØLL i
forvejen, og dermed den enkelte medarbejders handle- og refleksive viden afgørende70.
For at kvalificere disse billeder giver det mening at skelne mellem:
•
•
•

Den viden medarbejderne tillægger værdi
Den viden en ny kunde tillægger værdi
Den viden en gammel kunde tillægger værdi

Ser vi først på medarbejdernes opfattelse af, hvad det er som får kunden til at vælge
RAMBØLL tillægger medarbejderne den refleksive viden den største værdi. Det anses
først og fremmest for vigtigt at man er fagligt funderet. Dette betyder ikke at man
samtidig tror at det er RAMBØLLs fælles faglighed der er vigtig, idet man tillægger den
personlige relation stor betydning. Dette betyder, at man også anser den enkelte
medarbejders handleviden for vigtig og afgørende i fx en salgssituation, men kun
såfremt fagligheden er i orden. Endelig mener mange at renomé er afgørende for
kundens valg af RAMBØLL. I forhold til modellen kunne fordelingen mellem de fire
videnstyper illustreres på denne måde:
Evnen til at
samarbejde

Handleviden

Faglig viden
Specialistviden

Refleksiv viden

Det multidisciplinære
Erfaringer

Fælles viden

Renomé

Offentlig viden

Figur 11: Medarbejdernes syn på den værdiskabende viden

Vi er bevidste om, at prisen i mange tilfælde spiller en afgørende rolle, men her ser vi på
hvilken viden der tillægges værdi.
70
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Ser vi på hvad den nye kunde lægger vægt på i valget af rådgiver er billedet en smule
anderledes. For den nye kunde er den enkelte ingeniørs evne til at samarbejde og
kommunikere udslagsgivende for om de vælger RAMBØLL eller ej. Det betyder
selvfølgelig også noget, om virksomheden kan byde på den specialviden som kunden
er på udkig efter, men den kan blive underordnet hvis man ikke tror at man kan
samarbejde med den medarbejder, der skal udføre opgaven.
Ligesom medarbejderne tillægger den nye kunde et godt renomé stor betydning.
Derudover finder de det værdifuldt at virksomheden søger at få en viden om det
marked de befinder sig i og dermed har forståelse og indsigt i kundernes behov.
Endelig fremhæver kunden også referencer fra tidligere opgaver som et væsentligt
grundlag for tildelingen af en opgave. I forhold til modellen fordeler den nye kundes
prioriteringer sig på denne måde:

Evnen til at
samarbejde
og kommunikere

Handleviden

Specialistviden

Refleksiv viden

Referencelister

Fælles viden

Renomé

Offentlig viden

Figur 12: Den nye kundes syn på den værdiskabende viden
Endelig er der den gamle kunde, hvilket vil sige en kunde som gentagende gange har
benyttet RAMBØLL som rådgiver. Her er det særligt medarbejderens handleviden, der
har stor værdi. Evnen til at samarbejde og skabe personlig kontakt mellem kunde og
rådgiver er det helt afgørende for om kunden vælger RAMBØLL eller en anden
rådgiver. Dernæst peger kunden på virksomhedens fælles viden som en væsentlig
faktor, altså det faktum at virksomheden har en stor faglig bredde og mange erfaringer.
Den gamle kunde skeler ikke i så høj grad til den enkeltes faglige kvalifikationer men
forudsætter at de er i orden eller at en anden i virksomheden i givet fald kan tage over.
Dermed ikke sagt at faglig viden er irrelevant, den er blot ikke så udslagsgivende som
den personlige relation. Endelig slutter den gamle kunde sig til punktet om renomé i
omverdenen. I forhold til modellen fordeler den gamle kundes prioriteringer sig på
denne måde:
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Evnen til at
samarbejde og
skabe
personlige
kontakter
Erfaring

Handleviden

Det multidisciplinære
Spcialistviden

Refleksiv viden

Erfarings-

opsamling

Fælles viden

Renomé
Offentlig viden

Figur 13: Den gamle kundes syn på den værdiskabende viden
De tre synspunkter åbner mulighed for mange forskellige overvejelser, men eftersom
vores ærinde er at finde frem til hvilken viden der er vigtig at kollektivisere hæfter vi os
særligt ved to ting: Den ene er vores konstatering af at medarbejderne tillægger den
refleksive viden størst værdi, mens kunderne lægger vægt på medarbejdernes
handleviden. Den anden konstatering vi hæfter os ved er, at uanset om vi ser på
medarbejdernes eller kundernes udsagn er det viden på det individuelle niveau, altså
den subjektiverede viden, som begge parter vurderer er udslagsgivende.
Den indlysende grund til at vi mener at den værdiskabende viden netop bør
kollektiviseres er selvfølgelig at denne viden giver et (direkte) økonomisk afkast og at
det derfor er i organisationens interesse at der er flest mulige medarbejdere som
besidder denne viden. Men den anden grund har at gøre med den videnstype som den
værdiskabende viden, handleviden, er. Som tidligere omtalt er dette en videnstype som
er svær at objektivere uden at den mister sin betydning og derfor mener vi at den mest
hensigtsmæssige strategi er at objektivere den immaterielt, men hvordan vi tror dette
kan gøres vender vi tilbage til senere.
Vigtigheden af handleviden

Spørgsmålet er, om ovenstående resultat kun gælder inden for ingeniørbranchen – eller
endda kun for RAMBØLL – eller om handleviden også er den værdiskabende
videnstype i andre brancher? Hvorfor er handleviden vigtig at kollektivisere? Vi tror
faktisk at handleviden i stigende grad får betydning i arbejdslivet. For at nuancere og
begrunde denne antagelse vil vi kort fundere over hvorfor denne videnstype mon er så
vigtig.
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Som vi har antydet i specialets indledning lever vi i et informationssamfundet som
betyder at information i højere grad er tilgængelig – endda på tværs af både tid og sted.
Mængden af information er således større end tidligere for den enkelte og viden
repræsenterer derfor ikke længere i sig selv noget værdifuldt men får først værdi, når den
anvendes og fører til ny erkendelse.
En af forudsætningerne for at viden kan føre til nye resultater er, at medarbejderne er i
stand til at omgås og kommunikere med andre mennesker. Særligt i en tid hvor de
traditionelle hierarkier rives ned og erstattes af fladere organisationsstrukturer, hvor
”alle er lige”, stilles øgede krav til medarbejdernes menneskelige kvalifikationer
(Goleman, 1999). ”People at all levels of the organization must combine the mastery of some highly
specializes technical expertise with the ability to work effectively in teams, form productive relationships
with clients and customers, and critically reflect on and then change their own organizational practices”
(Argyris, 1992, s. 85).
I forsøget på at påvise sammenhængen mellem arbejdsmæssig succes og følelsesmæssig
intelligens peger Goleman (1999) på at de vigtigste egenskaber hos medarbejderen er
vedkommendes kommunikative evner, mellemmenneskelige færdigheder og personlige
engagement. Jo mere sammensat medarbejderens arbejdsopgave er, des større behov
vil der være for at skabe bredde i vedkommendes personlige kompetencer. Overført på
medarbejderne i RAMBØLL betyder dette, at hvis arbejdsopgaverne ikke kun
involverer klassisk ingeniørvirksomhed men ligeledes indebærer kontakt med kunder
og tværfagligt projektarbejde er det ikke tilstrækkeligt at have den refleksive viden i
orden. Man må også sørge for at ens handleviden er i top71. Med reference til en
videnskabelig undersøgelse af, hvad der kendetegner de medarbejdere, der er i stand til
at opnå fremragende resultater, peger Goleman på betydningen af følgende personlige
evner:
•
•
•
•

Evnen til at have føling med en situation og være i stand til at handle derefter
Evnen til at være bevidst om sig selv og egne kompetencer
Evnen til at samarbejde med andre og involvere sig socialt
Evnen til at lytte og være opmærksom på andres behov

71 Goleman (1999) nævner i den forbindelse at de væsentligste årsager til fiasko i arbejdslivet
(uanset faglig kompetence) skyldes stivhed over for forandring, modvillighed over for at høre
på andre samt svage sociale relationer og menneskelige forbindelser.

118

Derudover er det værd at bemærke, at RAMBØLL i høj grad bevæger sig i et marked
hvor udbuddet er større end efterspørgslen. Bjuström & Petersen (1993) påpeger, at
netop i et købers marked er evnen til at markedsføre sig selv, yde service og tilpasse sin
ydelse præcist til kundens behov særlig vigtig. Dette er alle tre aspekter som først og
fremmest kræver en god social kompetence og en evne til at skabe personlige
relationer. Således bliver det klart, at vi befinder os i et samfund der i højere grad har
en tendens til at vægte den sociale handleviden fremfor den faglige refleksive viden.

Hvilken viden skal spredes?
Når man som RAMBØLL råder over næsten 2000 medarbejdere fordelt over hele
landet kan der af gode grunde ikke være fysisk nærhed til alle. I det øjeblik man er mere
end 200-300 medarbejdere er det ikke længere muligt at være i kontakt med alle og
holde rede på hvad der foregår overalt i virksomheden. Der opstår i stedet det Nonaka
& Takeuchi kalder for en ”multilokal” virksomhedskultur (1995). Som Moltke
påpeger72 forudsætter videnskollektivisering en vis grad af fysisk nærhed, så i takt med
at antallet af ansatte stiger mindskes den organisatoriske videnskollektivisering og
overgår i højere grad til lokale aktiviteter i mindre enheder på divisions- eller
afdelingsniveau.
Fordi det er umuligt at holde rede på alle aktiviteter i den store virksomhed på én gang
må visse dele af virksomhedens viden nødvendigvis omsættes til information og
kodificeres så den kan gøres til genstand for spredning. Men hvilken viden mener vi er
central og som burde gøres tilgængelig for alle medarbejderne?
Kort fortalt bør man kun sprede den viden, som medarbejderne hyppigt oplever et behov
for og som ikke taber værdi ved materialisering. Hvilken viden der hyppigt er behov for vil
variere fra virksomhed til virksomhed men det er vigtigt at huske på, at den viden man
lagrer elektronisk skal optræde som data og information, og kunne fungre
kontekstuafhængigt. I RAMBØLL har vi fundet en del eksempler på information som
medarbejderne hyppigt har behov for og som man med fordel kunne kodificere og
lagre så alle kan indhente den:

I forbindelse med symposiet ”Læring og fundamental ledelse – et strategisk symposium” på
Teknologisk Institut den 27. marts 2000.
72
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Referencelister
En oversigt over virksomhedens samlede erfaring som organisation og som afdeling.
Hvilke opgaver har virksomheden udført tidligere og for hvilken kunde blev den løst?
Hvem ved hvad
En oversigt over den enkelte medarbejders personlige erfaringer. Altså en CV database
som også kan bruges til at vise hvilke faglige kvalifikationer virksomheden råder over
og hvor vedkommende befinder sig, hvis man vil have yderligere information om et
givent emne.
Igangværende opgaver
En synlig projektoversigt over, hvilke opgaver man løser i øjeblikket i afdelingen, for
en given kunde osv. Det gode ved den projektoversigt som allerede eksisterer på
RAMBØLLs intranet, at den trækker sine informationer fra økonomistyringssystemet
så man ikke skal aflevere den samme information flere steder. Det dårlige ved den er,
at den er usynlig fordi den ligger i den elektroniske telefonbog og der er for få
informationer om, hvad de enkelte projekter går ud på.
Opgavestandarder
Eksplicitering af elementer som går igen i alle opgaver (også de unikke!) og som derfor
med fordel kan genbruges og spare tid. Det kan være i form af makroer, checkskemaer
osv. så der sikres en ensartethed i udformningen af projekterne og der etableres en
“RAMBØLL-way”. Faldgruben er, at man tror at standarderne skal være ens for alle
enheder i virksomheden, men når værktøjer bliver for generelle passer de ikke til
nogen. Fx kunne man indføre makroer i hele virksomheden og ikke kun i én division,
men gøre indholdet forskelligt alt efter hvilket behov den enkelte division eller afdeling
har.
Flere vil måske undre sig over, at vi ikke stiller forslag om at oprette vidensbaser med
faglig viden, for den er jo refleksiv og dermed allerede ekspliciteret i en eller anden
grad. Den primære grund er, at en database med faglig viden virkelig kræver
vedligeholdelse i form af opdatering og frasortering af uddaterede informationer, ellers
mister den både sit dynamiske element og sin troværdighed blandt dets brugere. Vi tror
med andre ord ikke at anstrengelserne står mål med udbyttet i sidste ende. Derudover
tror vi også at den faglige viden taber lidt værdi ved materiel objektivering, fx lagring i
en database. Dette vil vi kort uddybe i det følgende.
For det første er det sandsynligt at den viden som lægges ned i databasen af én person
ikke nødvendigvis er den samme som tages op af en anden. Selv om viden er i stand til
at eksistere uafhængig af sin oprindelige kontekst og i princippet har en objektiv
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betydning vil den stadig have forskellig personlig mening for forskellig medarbejdere. I
bedste fald medfører den forskellige anvendelse af den samme information at man
udvikler ny viden på baggrund af det eksisterende, i værste fald risikerer man at
informationen bruges forkert og derfor medfører at man begår fejl. Derfor skal man
sørge for at den information som puttes i databasen fremstår så entydig som mulig
men her opstår et andet problem. Dette indebærer nemlig ofte at informationen
dekontekstualiseres og ikke fremstår lige så interessant og vedkommende, som når den
er sat ind i en større sammenhæng.
Drucker (1998) peger på, at der må gøres op med to vrangforestillinger i forhold til
vidensspredning: For det første er det fejlagtigt at tro at jo flere data der er til rådighed,
des mere information (og viden) vil det føre til. For det andet at det er forkert at tro at
vidensspecialister automatisk ved hvilken viden andre har brug for.
Derudover tror vi at der er en latent fare forbundet med standardisering af faglig viden.
Choo (1998) refererer til en undersøgelse udført af Orlikowski i et stort management
konsulent firma. Firmaet udviklede en standard applikation til systemudvikling ved at
opsamle erfaringer og tommelfingerregler fra alle de opgaver, de havde haft over en
rum tid. Desuden udviklede man en række standard værktøjer til at understøtte og
hjælpe hele implementeringsprocessen af standard applikationen. Kort fortalt havde
standardiseringen den bagside at:
1. Rutiniseringen resulterede i et tab af konsulenternes tekniske kompetencer. Ved
hjælp af værktøjerne kunne udførslen af implementeringen gøres uden den
bagvedliggende tekniske viden om, hvordan systemet fungerede.
2. Konsulenterne blev altså afhængige af værktøjerne og forstod ikke længere selve
programmeringen af applikationen, hvilket ofte forhindrede projekt-udvikling.
3. Undersøgelsen viste, at formalisering, standardisering og rutinisering kan ødelægge
den individuelle kreativitet og fleksibilitet, opmuntrer ikke til reflektion og ligefrem
opfordrer til passivitet.
”The danger here is that the widespread use of standardized tools and methods is likely to increase
reliance on tools and reduce the motivation to probe more deeply and creatively into the underlying
assumptions and rules.” (Choo, 1998, s. 109).
På den ene side er der altså en pointe i at vidensopsamle faglig viden på materiel vis så
man ikke bruger ressourcer på at opfinde hjulet igen og igen. På den anden side kan en
systematisering af erfaringer munde ud i procedurer, som låser medarbejderne snarere
end de virker befordrende for nytænkning. Man kunne måske oven i købet forestille
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sig, at der kan ske noget positivt ved at opfinde hjulet igen – hvis man gør det bevidst
vel at mærke. En gentagelse af en proces kan jo resultere i et mere forfinet og bedre
produkt, eller så frø til et helt nyt produkt. En filosof har sagt, at så snart tankens
bevægelse bremses omdannes sandhed til løgn. Hvis ikke man konstant udfordrer og
gentænker eksisterende sandheder, vil de ikke være sandheder ret længe og derfor kan
det synes omsonst at bruge tid på at fastholde en faglig forgængelig viden elektronisk.
I det hele taget er videns forgængelighed et interessant aspekt i en vidensgenererende
virksomhed. Hele formålet med objektivering af viden er jo netop, at forsøge at
fastholde eksisterende viden. Men hvis viden er så forgængelig, som nogle peger på, kan
det synes omsonst og faktisk en helt umulig opgave at nå at opsamle, kodificere og
genbruge viden inden den er forældet. Et vigtigt succeskriterie for udviklingen af
databaser må derfor være at de udelukkende opbevarer viden som ikke uden videre
forgår og derfor fremstår som en fejlagtige kilde til information.
I det følgende vil vi udelukkende beskæftige os med hvordan man kollektiviserer viden
og undlade at give forslag til hvordan man kan oprette elektroniske systemer og sprede
viden. For det første føler vi at det er et område, som vi slet ikke er i stand til at kunne
sige noget nyt eller bedre omkring. Der er multinationale virksomheder som lever af at
udvikle elektroniske værktøjer til informationsstyring og datalagring (SAP, Orakel osv).
For det andet er specialets fokus videnskollektivisering og ikke vidensspredning. Vi
bevæger os således længere og længere ind af akserne i vores model mod handleviden i
form af visdom som kollektiviseres via praksis læring, og væk fra den offentlige viden i
form af data, som spredes via medier. Dette bringer os endelig til de forslag, som vi ser
kunne optimere videnskollektivisering i RAMBØLL og vidensvirksomheder generelt.

Hvilke forslag til videnskollektivisering kan vi stille?
Overordnet set bør organisationen sørge for at der sker en kollektivisering af den viden
som er nødvendig at flere besidder ved at skabe formaliserede processer og rutiner, der
sikrer at medarbejderne modtager den ønskede viden og skabe rammer hvorunder
uformaliserede vidensprocesser (faglige og sociale) kan finde sted.
Det sidste punkt er mindst lige så vigtigt som det første, idet alt ikke kan tilrettelægges
på forhånd og formaliseres. Desuden skal man huske på at medarbejderne i
RAMBØLL lægger særligt vægt på det uformelle, og at det er i de uformelle situationer
at ny viden og skæve ideer opstår. I det følgende vil vi stille nogle konkrete forslag til
hvordan man kan skabe disse formaliserede processer og uformaliserede rammer så
medarbejdernes videnskollektivisering øges.
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Mentorordning

Som nævnt tidligere er en af de mest værdiskabende videnstyper medarbejderens
handleviden. ifølge vores model hænger handleviden sammen med praksis læring
hvorfor en måde at udvikle og kollektivisere denne videnstype kan være at indføre
forskellige former for mentorordninger (bl.a. Sveiby & Risling, 1987). Mentorordninger
kan indebære alt fra det længerevarende vejlederforhold mellem den vidende og den
mindre vidende til ad hoc-modeller hvor den lærende deltager i udvalgte
praksissituationer såsom kundemøder, faglige arrangementer uden for organisationen,
relevante projektmøder osv. Mentorordningen kan altså bestå i alt fra introducerende
følordninger til en fast faglig sparringspartner.
Ved at skabe en ramme hvor den uerfarne medarbejder har lejlighed til at møde den
erfarne, skaber man muligheden for gensidig læring. For den uerfarne er forbindelsen
til den mere kapable ensbetydende med en chance for at flytte sig til vedkommendes
nærmeste udviklingszone. For den erfarne kan ordningen være en måde hvorpå
vedkommende i højere grad bliver bevidst om sin egen viden og dermed også den
viden som ikke længere virker efter hensigten og derfor bør aflæres.
I forhold til videnskollektivisering er dette vigtigt fordi, som nævnt i kapitlet om
virkosmhedsteori, handlinger og viden kan blive så indlejrede at de omdannes til ikkebevidste operationer. Er man ikke bevidst om måden man handler og tænker på
risikerer man at ens viden lige så stille udvikler sig fra at være kompetent til at være
inkompetent. Blot fordi ens viden plejer at virke er det nemlig langt fra ensbetydende
med at den bliver ved med at gøre det og derfor skal medarbejdernes eksisterende
viden udfordres en gang imellem. Lad os illustrere denne pointe med et skema hentet
fra Chaize (i: Hildebrandt & Brandi, 1998, s. 38):

Bevidst
kompetent

Bevidst

inkompetent

Ubevidst
kompetent

Ubevidst

inkompetent

Figur 14: Kompetence og inkompetence
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Hildebrandt og Brandi skriver: ”[...] der [er] en klar risiko for at glide fra tilstanden af ubevidst
kompetence til ubevidst inkompetence, fordi der i tilstanden af ubevidsthed kan ske en række ting i og
udenfor mennesket og virksomheden, der umærkeligt flytter mennesket og organisation over i en
tilstand af inkompetence og fordi det foregår på det ubevidste niveau, vil også inkompetencetilstanden
være ubevidst.” (ibid., s. 39).
Grænsen mellem det ubevidst kompetente og ubevidst inkompetente har imidlertid
ikke kun betydning for om man handler rigtigt eller forkert. Uvidenhed om sin egen
inkompetence kan tilmed medføre en barriere for at lære nyt og dermed tage imod
viden fra andre. Er man ikke bevidst om at ens viden er forældet vil man natuligvis
ikke føle behov for at aflære sine gamle forståelser for at bane vej for nye (Hildebrandt
& Brandi, 1998). Sørger man imidlertid ikke for at få aflært det man gør forkert dannes
et forkert udgangspunkt for al ny viden og det kan være roden til meget ondt.
Videnskollektivisering handler derfor også om at blive bevidst om og få afviklet den
forældede og fejlagtige viden i organisationen hos den enkelte medarbejder såvel som
organisationen som et hele73.
Som vi ser det kan en mentorordning således være lige så frugtbar og lærerig for
”mesteren” som den er for ”lærlingen” idet begge parter tilfører hinanden noget nyt
(Nielsen og Kvale, 1999).
Barrierer i forbindelse med kollektiviseringen af handleviden

Fra udviklingen af vidensbegrebet ved vi at handleviden er et udtryk for en persons
kropslige og sociale viden. En væsentlig barriere for mentorordningen vil derfor være
de problemer, som uvilkårligt er forbundet med at overføre en medarbejders
handleviden til andre personer. Som beskrevet i kapitlet om læring er det ikke al viden
man kan tilegne sig refleksivt, man må nødvendigvis erfare visse ting på sin egen krop.
Meget handleviden bygger på at man har en fornemmelse af hvordan noget skal gribes
an, og denne fornemmelse udvikler man typisk gennem praktisk erfaring. Da det ikke
altid er muligt at basere medarbejdernes læring på personlig erfaring, kan en måde at
opbygge viden dog være at iagttage en anden person udføre den handling som man

73 Begrebet aflæring gør sig i øvrigt gældende for alle fire videnstyper, men vil ofte være særligt
påkrævet i forbindelse med medarbejderens tavse viden idet den fortrinsvis optræder ikkebevidst for medarbejderen.
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ønsker at kollektivisere74. Derfor er det vigtigt at en del af mentorordningen finder sted
i praksis eller i direkte forlængelse af opgaven, hvor man har mulighed for at udføre
handlingen i fællesskab. Er der ikke rum for at den erfarne kan demonstrere sin
handleviden, er det med andre ord vanskeligt at kollektivisere den.
En mulighed er dog at den erfarne forsøger at sætte ord på sin tavse viden og dermed
omdanner den til refleksiv viden. Fra at være tavs operationel viden transformeres
vedkommendes handleviden til en bevidst tilstand så den kan gøres til genstand for
refleksion. Som vi lige har set kan dette være utrolig svært, fordi den tavse viden er så
tæt forbundet med noget kropsligt og derfor kan være vanskelig at udtrykke i ord. En
anden årsag til at det er svært at italesætte sin handleviden er dog også at den er en del
af ens grundliggende værdier og antagelser og dermed optræder så implicit i ens
handlinger at de kan være svære at bevidstgøre. Skal man have en chance for at
kollektivsere en medarbejders tavse viden må man altså sørge for at personen så vidt
muligt bringes i en situation hvor vedkommende forklarer for sig selv og andre, hvad
det er han eller hun gør og helst også hvorfor75.
Udover at det kan være vanskeligt at demonstrere og forklare sine handlinger så det
giver mening for andre end én selv, består en væsentlig barriere for at kollektivisere
handleviden i en generel tendens til at negligere denne type viden76. Idet handleviden i
høj grad er forbundet med kroppens tavse erfaringer skaber det problemer for dens
anerkendelse som viden, at mange mennesker primært forbinder viden med noget
eksplicit og objektivt. I praksis kommer dette fx til udtryk i medarbejdernes holdning
til salg. Fordi man selv er så optaget af den faglige viden tror mange at
videnskollektivisering udelukkende handler om at udveksle og forankre den faglige
viden og ser således helt bort fra den viden, som i praksis udløser en opgave. Men som
Nonaka & Takeuchi kalder denne proces for socialisering og bemærker, at det er muligt at lære
af andre uden at sprogliggøre viden. Dette kan fx ske gennem mesterlære hvor der observeres,
imiteres og arbejdes i praksis. (1995, s. 63).
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I den forbindelse taler Nonaka & Takeuchi (1995) om eksternalisering, det vil sige sproglig
eksplicitering af viden.
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Siden Descartes (1596-1650) indførelse af det dualistiske syn på mennesket har man i Vesten
haft tradition for tænke hoved og krop som to adskilte dele i forhold til det at vide og lære, hvor
man fx i Østen har taget udgangspunkt i en helt anderledes og langt mere holistisk opfattelse af
mennesket (Takeuchi, 1998). I modsætning til et syn på viden som en implicit del af menneskets
kropslige handlinger, er vi i Vesten påvirket af en langvarig tradition for at betragte viden som
noget ydre og objektivt.
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vi så tidligere er det netop medarbejderens handleviden som er værdiskabende i
RAMBØLL. I vores øjne bliver netop denne videnstype stadig vigtigere i fremtiden, og
det er derfor problematisk hvis man ikke tager højde for at udvikle og kollektivisere
den.
Udnyttelse af projektorganisationen

I en virksomhed som RAMBØLL hvor mange opgaver løses på baggrund af
projektarbejde udgør projektorganisationen et frugtbart udgangspunkt for
videnskollektivisering. I og med at projekterne foregår på tværs af såvel faglige som
organisatoriske grænser er de i sig selv en oplagt mulighed for den enkelte medarbejder
til at få et indblik i andres viden samt at udvide kendskabet til kolleger rundt om i
andre afdelinger. Projekter i en virksomhed som RAMBØLL har typisk karakter af det
Nonaka & Takeuchi (1995) betegner som stafetløb. I modsætning til rugby, der
karakteriseres ved at alle spillere er på banen på én gang og således løser opgaven i
fællesskab, kendetegnes stafetløbet ved at der kun er en ”spiller” på banen ad gangen
som overdrager opgaven til en kollega som igen overdrager den næsten uden
overlapninger.
Set ud fra et spørgsmål om effektivitet er stafetløbet uden tvivl hensigtsmæssigt, idet
rugby tilgangen på mange måder er både dyr og vanskelig at gennemføre i praksis.
Udover at det vil være alt for kostbart at alle involverede medarbejdere på et projekt
allokeres under hele projektprocessen er de fleste medarbejdere tilknyttet mere end et
projekt ad gangen og har derfor ikke mulighed for at arbejde på det samme projekt
hele tiden. Fra et kollektiviseringssynspunkt mener vi imidlertid at det er problematisk
hvis projektarbejdet udelukkende bærer præg af stafet. For at drage fordel af at
projekterne netop består i et samarbejde mellem flere parter, er et forslag derfor at man
i højere grad tilfører det elementer af rugby tankegangen og netop øger
”vagtskiftementaliteten”. I praksis kunne dette ske ved at men bevidst indlagde flere
overlappende aktiviteter såsom orienteringsmøder om andre arbejdsgruppers
delresultater, løbende formidling af gode og dårlige erfaringer undervejs i
projektforløbet, statusmøder over det samlede projektforløb osv.
Fortællingen

Jo længere vi har opholdt os blandt medarbejderne i RAMBØLL, des tydeligere er det
blevet for os hvilken værdi fortællingen har i forbindelse med kollektiviseringen af
viden. Idet man indlejrer et budskab i en fortælling omdannes budskabet til en
personlig historie hvis virkning ofte er langt større end budskaber der optræder
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uafhængigt af en sammenhæng. Et konkret eksempel på dette er den unge ingeniør
Jens Peters beretning om sin første opgave i udlandet, hvor han sendes til Polen for at
rådgive om brandhaner. Han ved dog ikke at de har en anden standard i Polen end i
Danmark, og der opstår en lettere pinlig situation med kunden der gør ham
opmærksom på denne forskellighed. Den gode Jens Peter får dog løst opgaven og kan
tage hjem med den nyttige viden, at tingene ikke nødvendigvis er lige sådan ude som
de er hjemme.
Jens Peters oplevelser i Polen kan efterfølgende formidles på to måder. Enten ved at
man omskriver den væsentligste pointe i generelle vendinger, eksempelvis: ”Standarder
i udlandet er ikke nødvendigvis de samme som i Danmark”. Dermed handler
erfaringen ikke kun om polske brandhaner men de problemstillinger, som man generelt
bør tage højde for i udlandet. Men en mulighed er også at man bevarer formidlingen i
form af en skæg historie hvor budskabet ikke tages ud af den sammenhæng, hvori den
er blevet til. På den måde vil Jens Peters historie fortsat fremstå som en specifik
fortælling med et vigtigt budskab og vi tror, at dette budskab internaliseres og huskes
af flere, fordi det kan hænges op på en konkret sammenhæng.
Når fortællingen er virkningsfuld i forbindelse med videnskollektivisering skyldes det
flere ting. For det første forbinder man den ofte med noget socialt og man vil derfor
typisk være mere modtagelig og lytte mere aktivt, end hvis man blot modtager
information på traditionel vis eller selv skal tilegne sig den, fx via virksomhedens
intranet. Dertil kommer at en fortælling skaber en anden virkning hos modtageren end
enkeltstående informationer er i stand til. Får man fortalt en historie registrerer man
nemlig ikke alene de ord som historien bliver fortalt med, man danner tilmed selv
indvendige billeder af dét, der bliver fortalt og indlever sig derfor automatisk mere i
historien end i den dekontekstualiserede information.
Netop fordi fortællingen ofte involverer beretninger om andre mennesker (og måske
endda nogle man kender) er fortællingen ofte lettere at relatere til end en information
som ikke er tilknyttet en bestemt begivenhed. Selvom essensen i budskabet måske er
den samme hæfter man sig lettere ved informationer når man er i stand til at placere
dem i en sammenhængede forståelse, end hvis informationen står alene i en database.
Endelig har fortællingen også den fordel, at den er i stand til at formidle de former for
viden som ellers kan være vanskelige at kollektivisere. Er det fx ikke muligt at knytte
videnskollektiviseringen til erfaringsbaseret praksislæring kan modtageren danne sig et
indtryk af fortællerens handleviden hvis vedkommende illustrerer den gennem en
fortælling. Der kommer flere nuancer med omkring hvad man gjorde, hvad der skete osv.
fordi fortællingen netop udspringer af handlinger i praksis. Hvis en fortæller ikke selv
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er i stand til at hæve sig over sin kontekstualiserede fortælling og reflektere over
hvorfor man gjorde sådan eller hvorfor noget skete, kan formidlingen af fortællingen til
andre sætte denne proces igang. Enten fordi man opnår ny erkendelse gennem
italesættelse eller fordi andre kan hjælpe én til at begrunde og drage overordnede
konklusioner af erfaringen. Når man ikke ekspliciterer budskabet i fortællingen, som
man gør når historien omskrives i generelle vendinger, er der naturligvis også en fare
for at budskabet ikke når frem til modtageren og at den formidlede erfaring kun
fremstår som ”en god historie”.
Med tanke på den manglende interesse for andres indlæg som vi sporede ved
deltagelsen i et par afdelingsmøder i RAMBØLL kunne en ide være at man i højere
grad benytter sig af fortællingen som redskab for formidlingen af viden blandt
medarbejderne. I stedet for at medarbejdernes indlæg har karakter af afrapportering
kunne man opfordre til at de i højere grad formidler deres budskab i form af en god
historie, krydret med personlige iagttagelser og humor. At få andre til at forholde sig til
viden de ikke selv føler et aktuelt behov for fordrer en hvis underholdningsværdi, ellers
risikerer man hurtigt at miste lytternes opmærksomhed.
Formidling af fejl

Der er ingen tvivl om at fortællingen allerede lever i bedste velgående i RAMBØLL når
det gælder succeshistorierne. Det kniber mere så snart der er tale om dårlige erfaringer
og fejl. For at videnskollektiviseringen får størst mulig virkning er det derfor vigtigt at
der ”[...]skabes en fælles forståelse for og påskønnelse af at dele viden og erfaring inklusive alle
bommerter og fejltagelser. Ellers bliver vidensformidling reduceret til udveksling af succeshistorier uden
de sider af sagen, hvor kolleger i andre afdelinger eller virksomheder kan lære af ens fejl. En fejltagelse,
der koster en million, kan være en billig lærestreg for virksomheden hvis den deles med andre, der står
med lignende problemer.” (Møller, 1999).
Når man i vidensvirksomheden vægrer sig ved at formidle sine fejltagelser til sine
kolleger kan det hænge sammen med en iagttagelse Argyris (1992) har gjort i
forbindelse med højt uddannede. I en undersøgelse af hvorfor netop denne type
medarbejdere oplever det at begå fejl som en personlig fiasko, skriver han: ”People who
rarely experience failure, however, end up not knowing how to deal with it effectively. And this serves
to reinforce the normal tendency to reason defensively.” (s. 90). Selvom man måske godt ud fra
et rationelt synspunkt kan se det hensigtsmæssige i at fortælle andre om de fejl man har
begået, er en barriere for denne form for videnskollektivisering at den er forbundet
med ubehag for den enkelte. I praksis betyder det derfor at man, i stedet for åbent at
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fortælle andre hvad man har gjort galt, kommer til at handle defensivt for at undgå
følelsen af at tabe ansigt overfor omgivelserne.
En måde virksomheden kan imødegå dette problem er dels ved at man i
organisationen generelt vælger at være åben om de fejltagelser som uvilkårligt opstår i
forbindelse med al slags arbejde, dels at undgå at skabe en kultur hvor der peges fingre
af vedkommende som begår fejlen men i stedet betragte den som et kollektivt
anliggende som så vidt muligt kan danne udgangspunkt for organisatorisk læring.
Socialt samvær

En af de allerbedste måder at kollektivisere viden på er ved at etablere rammer der gør
det muligt for medarbejderne at have socialt samvær med hinanden. Som det fremgår
af vores common sense analyse er det tydeligt at alle i RAMBØLL er enige om at den
mest frugtbare måde at få del i andres viden er gennem samværet med andre. Hvad
enten mødet med andre foregår under formaliserede rammer som faglige work shops
og seminarer eller kollektiviseringen sker under mere uformelle rammer som
frokostpausen og festlige sammenkomster i virksomheden, er det vigtigt at man fra
virksomhedens side betragter det sociale samvær som en måde at kollektivisere
medarbejdernes viden.
I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket syn man har på arbejde
– hvad vil det sige at arbejde og hvad vil det sige at holde pause? Når
videnskollektivisering i høj grad handler om at skabe sociale relationer og tale uformelt
med hinanden skal man måske være varsom med at se på pauser og småsnak i
korridorerne som noget der skal undgås. Dette har kopimaskinevirksomheden Xerox
fået øjnene op for:
”For eksempel har Xerox foretaget en undersøgelse, der viser, at reparatørerne af fotokopimaskinerne
ikke lærer sig mest om at ordne maskinerne ved at læse virksomhedens tekniske manualer. De lærer
meget mere af at udveksle erfaringer med de andre reparatører. Og det gør de typisk, når de mødes på
hovedkontoret og sludrer sammen ved siden af kaffeautomaten. Så den chef, der jager reparatørerne
væk og ud på gaden forringer i virkeligheden Xerox’s beholdning af intellektuel kapital.”
(Lindholm, 1991).
Et forslag er derfor at man fra organisationens side skaber de fornødne betingelser for
at medarbejderne dels får lejlighed til at mødes på tværs af faglige og strukturelle
grænser, dels efterfølgende får mulighed for at følge op på nogle af disse aktiviteter. Fx
fortæller mange medarbejdere i RAMBØLL at de oplever fagseminarer som en
væsentlig kilde til videnskollektivisering, fordi de både indeholder elementer af noget
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fagligt og noget socialt. En mulighed kunne derfor være at man afholder sådanne
arrangementer oftere og evt. tilrettelægger dem i et omfang som muliggør at de kan
afholdes med kortere mellemrum.
En anden mulighed er i højere grad at lægge aktiviteter som gå-hjem-møder i
arbejdstiden i stedet for udelukkende at placere dem uden for arbejdstid. Selvom det vil
være dyrt for virksomheden vil en sådan beslutning både være et signal til
medarbejderne om at videnskollektivisering er noget man prioriterer højt, og samtidig
bevirke at flere medarbejdere har mulighed for at tage del i aktiviteterne. For at
videnskollektivisering ikke udelukkende skal foregå på frivillighedens princip mener vi
at dette vil være en vigtig prioritering.
Endelig er det vigtigt at man ikke fra organisationens side udelukkende opfatter sociale
arrangementer som en forsødelse af medarbejdernes hverdag. Etableringen af sociale
aktiviteter bør i høj grad regnes for et strategisk værktøj på højde med virksomhedens
økonomistyringssystemer og formaliseringen af dens kvalitetssikring. Betragter man
ikke det sociale element som et frugtbart kollektiviseringsværktøj vil det typisk være
den del af virksomhedens aktiviteter som først skæres bort i tilfælde af økonomisk
modgang.
Ekstroversion og introversion

Men selvom organisationen sørger for at skabe processer og rammer kan
videnskollektivisering kun lykkes, hvis medarbejderne er åbne herfor. En tanke der slår
os er, at videnskollektivisering i grunden er et ekstrovert projekt som fortrinsvis taler til
udadvendte personer og derfor uvilkårligt vil have tendens til at overse de mere
introverte medarbejdere. Som det bl.a. fremgår af dette kapitel handler
videnskollektivisering i høj grad om at være i kontakt med andre mennekser og
forudsætter bl.a. at den enkelte medarbejder er god til at skabe sociale relationer på
tværs af organisationen. I de fleste tilfælde er kombinationen af introverte og
ekstroverte medarbejdere god, idet de gensidigt kompletterer hinanden. Er der
imidlertid, som i RAMBØLLs tilfælde, tale om en organisation hvor antallet af
introverte ligger over gennemsnittet kan dette udfra et kollektiviseringssynspunkt
udgøre en barriere77.

77 Vi har i den forbindelse talt med en ekstern virksomhedskonsulent, som har MBTI (Myers
Briggs Type Indicator) testet omkring 1000 medarbejdere i RAMBØLL. Heraf vurderer han at

Fodnote forsættes på næste side
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For den type medarbejdere, som overvejende er ekstroverte i deres adfærd vil det fx
synes naturligt at vidensudvikle i fællesskab med andre, ligesom denne type
medarbejdere typisk vil føle et naturligt behov for at drøfte deres arbejde med andre.
For ekstroverte personer ligger dét at tilegne sig viden og løse faglige problemer ganske
enkelt i interaktionen med andre mennesker. Er man derimod mere introvert har man
ikke det samme behov for kollektiv problemløsning. For introverte handler et frugtbart
samarbejde ikke nødvendigvids om at løse opgaver gennem tale, idet denne type
medarbejdere ofte er mere fokuserede på at reflektere over problemstillingen på egen
hånd.
Dette kan hænge sammen med det faktum, at vi i forbindelse med common sense
analysen erfarer at der blandt medarbejderne i RAMBØLL er en tendens til at være
tilbageholdene over for at bede andre om hjælp. Og selvom de fleste er positivt
indstillede på at dele ud af deres viden gør de det kun på opfordring. Når ingen
opfordrer kollegerne til at dele ud af deres viden og ingen giver den uopfordret er det
problematisk hvis man vil videnskollektivisere.
Det fysiske rum

Indretningen af det fysiske rum kan betyde meget for om der sker en kollektivisering af
medarbejdernes viden. Det er på arbejdspladsen som til festlige sammenkomster:
Rammen, bordplanen og maden udgør den halve fest. Et væsentligt udgangspunkt for
videnskollektivisering er derfor at det fysiske miljø er indrettet så det indbyder og
skaber mulighed for at medarbejderne kan dele deres viden med hinanden.

ca. 33% af medarbejderne overvejende er introverte, mens resten kendetegnes ved en mere eller
mindre ekstrovert profil (fordelingen skal ses i forhold til en dansk normalfordeling hvor ca.
25% af befolkningen er introverte). Med disse tal skal der dog tages højde for to ting:
1) Mange ingeniører har oprindeligt primært været introverte (fx gennem deres studietid), men
har bevæget sig i retning af en mere ekstrovert adfærd efter at de er kommet ud på
arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at man ved at nærlæse de enkelte testresultater vil erfare at
mange kun lige akkurat kommer ud som ekstroverte og derfor ikke er entydigt ekstroverte men
befinder sig på grænsen til det introverte.
2) De medarbejdere som er blevet testet, (i forbindelse med ledertræningskurser), har typisk
været projektledere, der anses for værende den mest ekstroverte del af RAMBØLLs
medarbejdere. Antallet af introverte vil derfor sandsynligvis være lidt højere, hvis man ser på
den samlede medarbejdergruppe.
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Hos RAMBØLL er den fysiske indretning af kontorerne som bekendt en blanding af
enmandskontorer og åbne kontormiljøer, hvoraf begge er forbundet med både fordele
og ulemper. Fra et kollektiviseringsperspektiv er det imidlertid særligt de kontorer hvor
medarbejderen sidder alene som volder problemer, idet det forudsætter at den
pågældende medarbejder er ekstra opsøgende i forhold til andres viden. Sidder man
alene vil man ikke være tilbøjelig til at opsnappe så meget af den kommunikation som
foregår mellem ens kolleger og man bliver derfor ikke “udsat” for den tilfældige
information som kan vise sig at være anvendelig i andre sammenhænge. Er
medarbejderne derimod placeret tæt på hinanden kan de ikke undgå at dele deres viden
og erfaring med hinanden og vil måske også være mere tilbøjelige til at løse faglige
problemer i fællesskab.
Det er netop overvejelser som disse der ligger til grund for RAMBØLLs pilot projekt
New Office hvor formålet er at eksperimentere med hvordan man kan skabe flere
velfungerende åbne kontorer til fordel for de mange enekontorer. Tanken om at sidde i
åbne kontorer vækker dog langt fra begejstring hos alle medarbejdere, og mange
modsætter sig tanken om det åbne kontormiljø under påskud af at det vil forringe
arbejdets effketivitet pga det højere støjniveau. I den forbindelse er det derfor
interessant at hæfte sig ved resultatet af en svensk undersøgelse fra Linköping
Universitet (Moberg, 1997) som viser at på trods af at den enkelte medarbejder føler at
vedkommende arbejder mindre (effektivt) i et stort kontormiljø er det faktisk tilfældet
at afdelingens samlede produktivitet stiger. Hvor mange medarbejdere antager at det
store kontor vil være uhensigtmæssigt for effektiviteten af deres indsats tyder Mobergs
resultater altså på, at det modsatte faktisk er tilfældet.
Fællesarealer

Udover kontorene kan en anden indretning af fællesarealerne øge muligheden for flere
spontane møder mellem medarbejderne. Foregår ens arbejde udelukkende ved en fast
plads vil man være mindre tilbøjelig til ved et tilfælde at ”dumpe over” andres viden,
end hvis man generelt opholder sig flere steder i virksomheden. Opholder man sig i
fællesarealerne er der større chance for at falde i snak med andre kolleger, end dem
man sidder ved siden af på kontoret eller spiser frokost med i kantinen. Som vi
erindrer fra vores common sense analyse peger mange medarbejdere netop på at det
ofte er i forbindelse det spontane møde at de gode ideer opstår, og man kan derfor
forestille sig at indretningen af attraktive fællesarealer vil virke befordrende på disse
møder.
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Gangarealerne udgør de rum, hvor flest medarbejdere færdes. Går man en tur rundt på
gangene i RAMBØLL, som vi fx gjorde i forbindelse med vores
organisationsfotografering, er det påfaldende hvor lidt de vidner om, hvad det er man
beskæftiger sig med i denne virksomhed. Ved sin diskrete indretning fortæller
virksomheden meget lidt om sig selv og de produkter, den lever af at frembringe.
Sidstnævnte skyldes i overvejende grad at vidensvirksomheders produkter er af
imateriel karakter og derfor ikke umiddelbart er lige så synlige som fx produktionen af
tekstiler eller fødevarer. At det umiddelbart er svært at se, hvad der foregår rundt om i
virksomheden kan imidlertid både være en intern og en ekstern hindring for
videnskollektivisering. Internt fordi medarbejderne har svært ved at danne sig et
overblik over hvad der foregår andre steder i virksomheden, eksternt fordi man ikke
benytter sig af chancen for at reklamere for sig selv i forbindelse med besøg udefra.
Et forslag kan derfor være at man i højere grad benytter de mange gangarealer til at
synliggøre hvilket fagligt område det er man opholder sig i, og dermed viser andre
hvilke videnskompetencer man råder over det pågældende sted i virksomheden. Denne
eksponering af viden kan bestå i alt fra billeder af færdige projekter til opslag om
igangværende projekter eller måske endda løse ideer til kommende projekter.
Ser man på ovenstående med et virksomhedsteoretisk perspektiv handler det om, at
organisationen skal sørge for at der er placeret genstande som behovet kan møde så et
motiv kan opstå og virksomheden få en retning. Har medarbejderne et vidensbehov skal
der være vidensgenstande i organisationen som er synlige, så de kan få opfyldt dette
vidensbehov – og omvendt må der gerne være genstande i organisationen, som gør
medarbejderen nysgerrig og vækker et vidensbehov vedkommende ikke var klar over,
at han havde. Med andre ord er det en god idé at eksponere viden der hvor der færdes
mange medarbejdere.
Kommer man fx tilfældigt forbi noget der fanger ens interesse vil man have mulighed
for at stoppe op, orientere sig lidt nærmere og måske vælge at tage kontakt til en af
medarbejderne i afdelingen, selvom man måske ikke kender nogen det pågældende
sted78. Mange medarbejdere i RAMBØLL klager over manglende indsigt i andre
afdelingers faglige aktiviteter samt en generel tilbageholdenhed over uopfordret at
Vi bliver bl.a. inspireret til denne ide af arkitekten Ivar Moltke i forbindelse med symposiet
”Læring og fundamental ledelse – et strategisk symposium” på Teknologisk Institut den 27.
marts 2000. Han talte netop om betydningen af den fortælling som virksomheden skaber om
sig selv gennem indretningen af det fysiske rum.

78
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opsøge kolleger i andre afdelinger. Denne form for objektivisering af viden kan derfor
måske være med til at løse en del af dette problem.
Ved at omdanne gangarealer fra udelukkende at være passager til og fra arbejdspladser
får de pludselig en mere integreret funktion i forhold til virksomhedens øvrige
aktiviteter og bidrager således indirekte til en bedre ”samling” af virksomheden. Ved at
mindske anonymiteten i virksomhedens ydre fremtoning vil det måske ligefrem skabe
en øget bevidsthed blandt medarbejderne om hvad der kendetegner virksomheden
som et hele, og hvad det er den står for indadtil.

Afrunding
Vi er ved at nå til vejs ende i redegørelsen af dén kollektiviseringsstrategi, som vi
mener er mest hensigtsmæssig, set i lyset af vores teoretiske betragtninger og de
empiriske betingelser. Vi har foreslået hvad der skal spredes eletronisk og hvad der skal
kollektiviseres mellem menneskeligt. Vi har yderligere stillet nogle konkrete forslag til,
hvordan man kan skabe formaliserede processer og rutiner, der sikrer at
videnskollektivisering finder sted og hvordan man kan skabe rammer, hvorunder
uformaliserede vidensprocesser kan finde sted.
Afslutningsvis vil vi gerne gøre et par tanker om morgendagens teknologiske
nyskabelser idet vi tror at videnskollektivisering i fremtiden vil antage flere og måske
helt andre dimensioner, end vi har præsenteret i dette speciale. Lad os kigge lidt
nærmere på denne antagelse.
Vi tror, at megen medieret læring i dag uden tvivl begrænses af, at man endnu tænker
den for snævert og endnu ikke har formået at udvikle teknologiske
informationsmedier, der er tilstrækkeligt attraktive for dem der skal bruge dem.
Vidensspredning på baggrund af elektroniske værktøjer handler endnu i høj grad om
formidling af viden på baggrund af tekst som ikke korresponderer med de
multimediale og langt mere visuelle muligheder, som vi forestiller os er i vente.
Som det er i dag er brugernes interaktionsmuligheder endnu temmelig begrænsede.
Men forestiller man sig at man i løbet at nogle år vil kunne inddrage forskellige former
for ”virtual reality” faciliteter vil disse uden tvivl kunne danne udgangspunkt for helt
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andre muligheder for medieret læring end den måde, vi fremstiller den i vores model79.
Hvor vi i dag er nødsagede til at tænke den immaterielle og den materielle viden som
to adskilte størrelser, der hver især forudsætter forskellige former for behandling,
gemmer der sig måske i morgendagens medier en mulighed for at integrere de to i en
samlet kollektiviseringsform, hvor man på én gang er i stand til at bevare viden i sin
subjektiverede form og samtidig vil være i stand til at overføre den til flere. Et
udfordrende spørgsmål i den forbindelse er, om vores kollektiviseringsmodel
overhovedet holder vand om fem år, hvor praksis læringen i langt højere grad kan
foregå medieret end i dag. Kollektivisering af handleviden bliver i fremtiden ikke kun
mulig i mellemmenneskelige relationer, der er bundet af tid og sted men gennem
medier der kan fungere på tværs af grænser og tidszoner.

79 Jf fx det nyligt indvigede Virtual Reality Center på DTU som har til formål at udvikle den
tekniske side af virtual reality så det hen ad vejen kan blive et naturligt arbejdsredskab for alt fra
arkitekster og ingeniører til designere og hjernekiruger (Berlingske Tidende, den 1. april 2000).
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Afslutning
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11. Konklusion
På baggrund af en stigende fokusering på viden og vidensvirksomheder har interessen
for, hvordan man i denne type virksomhed kan blive bedre til at kollektivisere
medarbejdernes viden motiveret os til at skrive dette speciale. Med udgangspunkt i de
betingelser, som er til stede for videnskollektivisering blandt medarbejderne i
ingeniørvirksomheden RAMBØLL har vi undersøgt, hvordan man kan udvikle de
processer som er forbundet med omsættelsen af medarbejdernes individuelle viden til
organisationens fælles viden.
Som det første skridt på vejen til en samlet kollektiviseringsmodel har vi undersøgt
begrebet viden. Ud fra vores forståelse bygger begrebet på to dimensioner, hvoraf den
ene udtrykker fire videnstyper og den anden fire vidensformer. Tilsammen udgør de to
et interessant spændingsfelt mellem den subjektiverede viden, som knytter sig til den
enkelte medarbejder, og den objektiverede viden som er i stand til at fungere
uafhængigt af enkeltpersoner. Dette spændingsfelt danner efterfølgende udgangspunkt
for vores teoretiske analyse af spørgsmålet om videnkollektivisering
I næste led i udviklingen af modellen finder vi læringsbegrebet, som bygger på det
dialektiske udviklingsprincip. For at der ud fra vores forståelse kan være tale om læring,
må der være tale om etableringen af en kvalitativ ny viden. Opstillingen af en akse med
fire læringsformer indikerer i hvilke sammenhænge, de fire videnstyper kollektiviseres
mest frugtbart. Med tilføjelsen af læringsbegrebet tilføres kollektiviseringsmodellen
således den tredje af i sine ialt fire dimensioner. Den sidste akse består af to niveauer,
et individuelt og et organisatorisk, som blot skal indikere på hvilket niveau de andre
kategorier i modellen befinder sig.
Videnskollektivisering handler om omsættelsen af den individuelle subjektiverede
viden til organisationens fælles objektiverede viden. Denne proces kan foregå på to
måder: Man kan enten vælge at objektivere den subjektiverede viden ved at omsætte
den til en materiel form, eller man kan vælge at objektivere den subjektiverede viden
ved at bevare den i dens immaterielle form. På sidstnævnte måde eksisterer viden
dermed ikke som et fysisk objekt, men har objektiv karakter idet den lever i mere end
én person i organisationen og er forankret i fællesskabet.
Med denne sondren mellem materiel og immateriel viden udfordrer vi en udbredt
holdning til videnskollektivisering som, skarpt stillet op, drejer sig om at explicitere og
omsætte medarbejdernes viden til en materiel viden, som alle medarbejdere i
virksomheden skal have adgang til. På baggrund af kollektiviseringsmodellens
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teoretiske konklusioner og specialets empiriske resultater peger vi på, at en vigtig del af
medarbejdernes viden med fordel kan forankres som en immateriel del af
organisationens fælles viden.
Dette leder os over til at svare på vores egentlige fokusspørgsmål: Hvordan kan
kollektivisering af viden udvikles i en markedsbaseret vidensvirksomhed?
Når en organisationen gerne vil fremme videnskollektivisering skal der skabes
bevidsthed om en række faktorer: Bl.a. at medarbejderne kun hæfter sig ved viden, som
giver personlig mening, at viden er forbundet med magt og at anerkendelse og
belønning er grundliggende incitamenter for videnskollektivisering. Derudover er
forståelsen af at man sælger unik viden en barriere mod videnskollektivisering, idet
man ikke i lige så høj grad skuer bagud mod tidligere erfaringer.
Vi peger på, at den viden, som mange medarbejderne ofte føler et behov for i
forbindelse med udførelsen af deres arbejde og som samtidig ikke mister værdi ved at
blive materialiseret, kodificeret og lagret elektronisk bør gøres til genstand for
informationsspredning. Derimod skal viden som mister værdi ved denne omsættelse gøres
til genstand for videnskolletivisering. På baggrund af specialets empiriske resultater
fremgår det, at ud af de fire videnstyper er det særligt medarbejderens handleviden,
som er økonomisk værdiskabende, dvs tilfører virksomheden nye opgaver. Det kan
derfor konkluderes, at det i særlig grad er den individuelle handleviden, som
organisationen bør have en interesse i bliver kollektiviseret blandt medarbejderne.
Konkret mener vi at videnskollektivisering kan ske ved at skabe formaliserede processer
og rutiner, så organisationen i et vist omfang sikrer sig at medarbejderne modtager og
giver ny viden samt ved at etablere sociale og fysiske rammer, der gør det muligt og
attraktivt for medarbejderne at kollektivisere deres viden uformelt.
Vi stiller en række forslag til, hvordan man kan skabe disse formaliserede og
uformaliserede vidensprocesser. F.eks kan der oprettes forskellige former for
mentorordninger, den tværfaglige projektorganisation kan i højere grad udnyttes
gennem at skabe flere overlapninger når arbejde overdrages, de fysiske rammer kan
inddrages og og man kan udvikle en kultur, hvor det anerkendes at socialt samvær og
interpersonel kommunikation, herunder den mundtlige fortælling, tjener som et vigtigt
redskab i forbindelse med forankring af viden i et praksisfællesskab.
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12. Perspektivering
Nu hvor det sidste punktum er sat, er vi i stand til at skue tilbage over forløbet som en
samlet proces. Det er tid til at bevæge os ud i ”haven” og sætte os foran det
videnskabelige hus, som har dannet rammen om vores forløb og betragte det lidt på
afstand. Over de sidste mange måneder, hvor vi har set på huset indefra, er vi blevet
fortrolige med dets sære lyde og har lært dets krogede vinkler nærmere at kende. Men
hvordan tager vores videnskabelige hus sig i grunden ud, når man ser det udefra?
Noget af det første der slår os ved synet af vores hus i modsætning til mange af de
andre huse på ”vejen” er, i hvilken grad vores hus er præget af interessen for det
enkelte menneske. Sammenligner vi det med et ”sociologisk hus”, hvis fokus i denne
sammenhæng ville være rettet i mod overordnede organisatoriske strukturer og
processer, eller et ”økonomisk hus” med dets interesse for tal og vidensregnskaber, er
det tydeligt at det er individet i en organisatorisk kontekst som har optaget os. Når vi i
indledningen til specialet skriver, at det bl.a. er interessen for organisationsudvikling
som har motiveret os til at skrive om dette emne, er det altså interessen for
organisationsudvikling på individ niveau som har dannet baggrund for vores arbejde.
Vores hus har altså en psykologisk fremtoning, særligt i de øverste etager hvor det
teoretiske indhold af vores arbejde er psykologisk funderet. Dette kan synes naturligt
eftersom specialet netop er skrevet inden for faget psykologi, men vi skriver jo også
inden for rammerne af kommunikation. Derfor kunne vi være gået anderledes til værks
på det teoretiske niveau ved at have betonet det kommunikative element og dermed
skabt en helt anden teoretisk operant model. Fx kunne vores TOM have været udviklet
på baggrund af teoretikere som Barthes, Pierce og Saussure, hvormed modellen havde
fået en mere kommunikationsteoretisk (sprogteoretisk og symbolanalytisk) vinkling.
Havde vi valgt en sådan tilgang til emnet videnskollektivisering, ville netop begrebet
sprog som begreb have spillet en langt mere dominerende rolle end den implicitte
funktion, vi har tillagt det i dette speciale.
Når den kommunikative del af specialet har fået et psykologisk tilsnit skyldes det i høj
grad målsætningen om at skabe en indre sammenhæng mellem vores to fag,
kommunikation og psykologi. Idet faget kommunikation spænder bredt har vi
nødvendigvis måtte beslutte hvilket af dets genstandsområder, vi ønsker at betone. Det
er derfor forekommet os naturligt at beskæftige os med den del af faget som har med
interpersonel kommunikation at gøre og som samtidig er i berøring med store dele af
det social- og arbejdspsykologiske felt.
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Vender vi tilbage til iagttagelserne af vores videnskabelige hus, er de øverste etager –
udover overvejende at være psykologiske – også meget dominerende i det samlede
udtryk. Som vi erindrer startede vores færden i huset oppe under taget på det
metateoretiske niveau, hvorfra turen gik ned mod det empiriske niveau i stuen. Vi er
med andre ord gået fra det almene til det specifikke i modsætning til at slutte noget
generelt på baggrund af enkelt tilfælde. Spørgsmålet er, hvordan huset ville tage sig ud
hvis vi i stedet havde taget udgangspunkt i stuen og dernæst bevæget os opad, altså
udviklet vores teoretiske synspunkter på baggrund af praksis? Ville resultaterne have
været nogle andre? Ville vi have fattet interesse for andre tematikker, og ville de forslag
vi er endt med at stille være af en helt anden karakter?
Vi er af gode grunde ikke i stand til at besvare ovenstående spørgsmål. Vi kan blot
konstatere at det har givet mening for os at tage udgangspunkt i et eksisterende
teoretisk fundament som efterfølgende har dannet rammen om vores empiriske forløb.
Selvfølgelig bør man efterfølgende tage højde for, om man med en sådan tilgang har
”teoriinficeret” sit empiriske materiale. Altså om man, mere eller mindre bevidst, lader
sin teoretiske forforståelse overskygge sit empiriske materiale og dermed kommer til at
basere sine konklusioner på et forkert grundlag. Dét at vi opstiller en
kollektiviseringsmodel forud for vores empiriske undersøgelser er med andre ord
forbundet med en vis risiko for at vi primært har hæftet os ved det vi har forventet at
se og måske dermed undladt at tage højde for andre centrale aspekter. Skulle vores
arbejde med emnet videnskollektivisering genoptages i en anden sammenhæng, ville
det derfor være interessant at starte processen nederst i huset.
Fordi en af målsætningerne for specialet har været både at bevæge os i teori og praksis,
har det ikke været muligt for os at forholde os indgående til spørgsmålet om teoriernes
anvendelighed. Et nærliggende projekt ville derfor være at efterprøve selve gyldigheden af
modellens kategorier. Og skulle vi tage tråden fra dette speciale op igen, ville et
interessant teoretisk diskussionspunkt fx være det faktum, at virksomhedsteorien kun i
ringe grad fokuserer på den emotionelle del af menneskets virksomhed.
Et andet skridt, omend af mere praktisk karakter, som vi kunne tage i forlængelse af
dette speciale er realiseringen af vores kollektiviseringsforslag. Et sådant arbejde ville
sikkert sætte vores teori og empiri yderligere i relief. Den indbyrdes forbindelse mellem
de to, som vi har skabt i forbindelse med vores analys, ville blive udfordret fordi
realiseringen af forslagene ville afdække, hvorvidt de sammenhænge vi har skabt
mellem vores teoretiske forståelser og empiriske resultater er korrekte eller kræver
yderligere nuancering. Endelig ville vi kunne se i hvilken grad vores forslag er
tilstrækkelig konkrete, eller om der endnu er lang vej til en endelig operationalisering.
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Set i bakspejlet af vores samlede forløb har tilblivelsen af dette speciale medført en
række vigtige læreprocesser som vi mener er væsentlige at gøre til genstand for
yderligere refleksion. I det følgende vil vi derfor forsøge at forholde os til spørgsmål
som: Hvad har været vores største udfordringer undervejs i processen? Hvad har vi
lært? og hvor har vi endnu meget at lære?
Arbejdet med begrebet videnskollektivisering har budt på mange udfordringer af både
teoretisk og praktisk karakter. Vores største teoretiske udfordring har uden tvivl
bestået i arbejdet med et så omfattende begreb som viden. Viden repræsenterer i sig
selv en videnskabelig grundkategori, og indenfor psykologien er den automatisk
forbundet med almene kategorier som fx perception og kognition. Dette er store
emner at tage op på så begrænset plads, og eftersom vidensbegrebet har dybe rødder
inden for filosofien komplicerer det billedet yderligere. Her forholder man sig nemlig
så abstrakt til begrebet, at det ikke giver mening at forsøge at omsætte det til noget
operationelt. Således kan det være vanskeligt at vurdere hvilken side af vidensbegrebet
man ønsker at fokusere på – det psykologiske, det filosofiske eller som før nævnt det
kommunikative – og hvad man fravælger i kraft af dette valg.
På baggrund af interessen for videnskollektivisering inddrager vi indirekte endnu en
grundkategori i form af spørgsmålet om motivation. Fordi vi ikke har mulighed for at
gå i dybden med et så omfattende begreb opleves det derfor problematisk undervejs da
vi må sande, at vi ikke kan redegøre for alle de faktorer som spiller ind på spørgsmålet
om kollektivisering. Begrænsningens kunst er svær og kan nemt skabe usikkerhed om,
hvorvidt man fravælger de rigtige ting, eller om man hellere skulle disponere sit stof på
en anden måde.
Med udviklingen af den teoretiske indsigt i bagagen er vores tur gået videre til
empirien, som har skabt grobund for en række nye reflektioner og frem for alt har sat
vores egne roller i specialet i relief. Som altid fordrer dét at udføre empiri en vis
praktisk erfaring, og som vi netop har set udvikles den fortrinsvist over tid og gennem
træning. Selvom det ikke er første gang vi prøver kræfter med ”den virkelige verden”,
må vi endnu engang sande at det at inddrage empiriske undersøgelser både er
tidskrævende og kræver overblik.
Til gengæld har bevægelsen i praksis givet os en værdifuld indsigt i, hvordan livet på en
stor dansk arbejdsplads fungerer i det daglige og hvilke faktorer man må lære at tage
højde for i den forbindelse. Fx er det vigtigt at bide mærke i omfanget af den tid det
tager, at skabe det rette forhold til virksomheden samt at legitimere sin tilstedeværelse
på en måde, at man selv kan begynde at stille krav til samarbejdet.
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Endelig er en anden vigtig indsigt, som vi har opnået om det arbejdsmarked vi i løbet
af ganske kort tid selv bliver en del af, betydningen af økonomi. Den er et
grundliggende vilkår for mange af de aktiviteter som ligger til grund for en
virksomheds udvikling og selvom dette sådan set er indlysende er man som studerende
tilbøjelig til at glemme det når man sidder inden for universitetets tykke mure. Uden
forbindelsen til verden udenfor vil man være tilbøjelig til at basere sine ideer og
konklusioner på et alt for idealistisk billede af den virkelighed, som med tiden skal
aftage ens produkt. Lektien ”den bedste løsning er ikke altid den rigtigste” er dermed
én af de vigtigste erfaringer vi har gjort os i forbindelse med dette speciale.
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