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Förord 
 
Vi vill tacka samtliga på Markant Reklambyrå för deras deltagande i vår undersökning. Med 
deras hjälp kunde en totalundersökning genomföras med samtliga i en organisation. Dessutom 
vill vi tacka vår handledare Peter Rönnlund vid Karlstad universitet för hans engagemang och 
assistans under uppsatsarbetet. 
 
Karlstad den 22 maj 2006. 
 
 
Jessica & Magnus 
 
 



Sammanfattning 
En lärande organisation kännetecknas av att medarbetarna i en organisation utvecklar och för 
vidare kunskap mellan varandra, samt förmågan att förändra och tillämpa kunskaperna. Peter 
Senge utvecklade begreppet en lärande organisation och med hjälp av fem discipliner redogör 
han vad en organisation bör göra för att åstadkomma en lärande organisation. Kline och 
Saunders uppmärksammade att företag tog åt sig av Senge’s fem discipliner och märkte även 
att företagen behövde en mer detaljerad information om hur den lärande organisationen 
skapas. Därav grundade Kline och Saunders tio detaljerade steg som skapar en sådan 
organisation.  
 
Genom att ett företag är en lärande organisation anpassar den sin verksamhet till det som 
händer i omvärlden för att det ska gynna både medarbetare och ägare. Kline och Saunders 
förklarar att en lärande organisation har bra sammanhållning och en förenande kraft. Det   
leder sedan i sin tur till att grupparbetet, kreativiteten och problemlösningarna effektiviseras, 
och att tankeverksamheten gynnas. 
 
Syftet med uppsatsen blev därför att undersöka vilka av Kline och Saunders tio steg Markant 
Reklambyrå använder sig av för att ses som en lärande organisation. För att besvara syftet i 
uppsatsen valdes att undersöka hur kunskaper och erfarenheter används och förmedlas mellan 
medarbetarna i det valda fallföretaget. 
 
Undersökningen resulterade i att Markant Reklambyrå omedvetet använder sig av alla de steg 
som Kline och Saunders beskriver, dock finns det områden där lärandet kan förbättras. Med 
hjälp av utökad struktur vid dokumentering och möten kan Markant Reklambyrå bli en ännu 
effektivare organisation där medarbetarna förmedlar sina kunskaper och erfarenheter till 
varandra. 
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Lärande i små projektintensiva företag 
 
 

1. Inledning 
Uppsatsen beskriver på vilka sätt alla medlemmar i en projektintensiv organisation förmedlar 
och använder sina kunskaper samt erfarenheter sinsemellan. Med en projektintensiv 
organisation menas i uppsatsen ett företag som dagligen arbetar med projekt. Uppsatsen tar 
även upp teorier om vad som utmärker en lärande organisation och vad en sådan bör göra för 
att skapa en lärande organisation.  
 
Efter sökningar på Karlstads universitetsbibliotek hittades inga uppsatser som studerat 
lärandet med all personal i en organisation, vilket bidrog till att en totalundersökning i en 
organisation kändes mycket tilltalande. 
 

1.1 Bakgrund 
Intresset av att undersöka den lärande organisationen väcktes genom ett antal projektlednings-
kurser vid Karlstad universitet. Genom kurslitteratur och diverse föreläsningar har det fram-
kommit varför en lärande organisation kan vara gynnande för ett företag.  
 
En lärande organisation är som ett socialt system med förmåga att ta till sig, utveckla,  
förmedla och även anpassa ett företag till förändringar. Den allra viktigaste egenskapen med 
den lärande organisationen är den adaptiva förmågan, d.v.s. förmågan att anpassa sig till nya 
förutsättningar i dess omgivning. En organisation måste vara lärande för att kunna anpassa 
företaget till de förändringar som händer i omvärlden för att det ska gynna både kunder, 
medarbetare och ägare (Wiberg, 2003). 
 
Kline och Saunders (1995) förklarar att Peter Senge utvecklade begreppet; en lärande 
organisation. Författarna lade märkte till att det var många företag som tog del av Senge’s fem 
discipliner men att de inte gav tillräckligt med detaljerad information om hur den lärande 
organisationen skapas. Därav valde Kline och Saunders att med tio steg tydliggöra processen 
för hur ett företag ska bygga upp en lärande organisation. Albinsson (1998) tydliggör att 
lärande är en förutsättning för kunskap, att något finns och det gäller för lärande processen att 
ta fast upp detta något. Kunskap finns inte av sig själv, kunskapen och lärandet har en 
komplicerad relation till varandra. Senge (1995) beskriver fem olika discipliner som är 
användbara för att skapa en lärande organisation. Dessa fem disciplinerna; systemtänkande, 
personligt mästerskap, tankemodellen, gemensamma visioner och teamlärande, måste en 
organisation utveckla som en helhet istället för små delar för att lärandet ska genomsyra hela 
organisationen. Björkegren (1999) påpekar att ett projekt ska ses som en möjlighet till lärande 
inom en organisation, där kunskap och erfarenheter som erhållits i ett projekt kan tas med och 
användas på bästa sätt i nästa projekt.  
 
Med hänsyn till vad som nämns ovan valdes att undersöka ett företag som dagligen arbetar 
med projekt. Uppsatsen inriktar sig på området projekt vilket kan bidra till möten, som i sin 
tur kan bidra till att dokumentering skapas, och att kommunikationen gynnas. Dessa fyra 
områdena kan gemensamt i slutändan bidra till utökade kunskaper hos medarbetarna, som 
sedan kan bidra till en lärande organisation. 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning det valda fallföretaget är en 
lärande organisation. Med hjälp Kline och Saunders tio steg kommer den framtagna empirin i 
slutsatsen jämföras mot deras steg som beskriver vad ett företag ska göra för att skapa en 
lärande organisation. 
 

1.3 Frågeställningar 
För att besvara syftet har undersökningen utgått efter följande frågor: 
 
Hur används kunskap och erfarenheter mellan samtliga arbetsmedlemmar i en projektintensiv 
organisation? 
 
Hur förmedlas kunskap och erfarenheter mellan samtliga arbetsmedlemmar i en 
projektintensiv organisation? 
 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen är projektintensiva organisationer med cirka fem till nio medarbetare och större 
organisationer där projektgrupper upp till nio personer bildas. Uppsatsen riktar sig även till 
studenter och andra personer som finner ämnet intressant. 
 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen har avgränsats till en projektintensiv organisation, d.v.s. ett företag som dagligen 
arbetar med projekt. För att i mån av tid genomföra intervjuer med samtliga medarbetare inom 
en organisation avgränsades sökandet efter ett företag med fem till nio anställda. Uppsatsen 
avgränsades även till att undersöka områdena; projekt, möten, dokumentation, 
kommunikation och kunskap. Vad som undersöks i respektive område förklaras med hjälp av 
analysmodellen i delkapitel 3.8. 
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2. Metod 
I kapitlet beskrivs genomförandet av hur själva undersökningen har gått till. Davidsson och 
Patel (2003) redovisar att en metodbeskrivning är till för att underlätta för läsaren att på egen 
hand bedöma troligheten av de resultat och tolkningar som framkommer i uppsatsen.  
 

2.1 Kvalitativ och induktiv metod 
Uppsatsen ska undersöka i vilken utsträckning det valda fallföretaget är en lärande 
organisation. Analysen kommer att baseras på empirin och därför blir metoden för 
undersökningen induktiv. Thurén (1991) förklarar att en uppsats som grundar sig på en 
induktiv metod drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta.  
 
En kvantitativ studie undersöker bredden medan en kvalitativ metod studerar ämnet mer på 
djupet. I en kvalitativ undersökning ska verkligheten speglas så noggrant som möjligt för att 
förstå helheten (Angelöw och Jonsson, 2000). På grund av att uppsatsen undersöker en 
organisation på sju personer valdes därför en kvalitativ metod. 
 

2.3 Tillförlitlighet 
Det går aldrig att vara hundraprocentigt säker på en induktiv slutledning eftersom den bygger 
på empiriskt material som sällan utgör en fullständig uppräkning (Thurén, 1991). För att få 
uppsatsen så trovärdig som möjligt är den uppbyggd med hjälp av validitet och reliabilitet. 
 
Validitet är förmågan att mäta det som avses att mätas och reliabilitet är när upprepade 
mätningar ger samma resultat under exakt samma förhållanden (Thurén, 1991). På grund av 
att frågorna är exakt de samma till samtliga respondenter anses validiteten i uppsatsen vara 
hög. Angelöw och Jonsson (2000) nämner dock att reliabiliteten kan variera i en intervju som 
innehar samma frågor eftersom den bygger på mellanmänsklig interaktion och kommuni-
kation, d.v.s. att intervjuresultaten kan styras av hur bra samvaron mellan intervjuaren och 
respondenten fungerar.  
 

2.4 Källkritik 
Kline och Saunders är inte de enda författarna som har beskrivit hur företag ska göra för att 
bli en lärande organisation. Kline och Saunders valdes på grund av att de på ett praktiskt sätt 
beskriver hur företag ska göra för att skapa en lärande organisation. Med hjälp av deras steg 
blir det lättare att undersöka i vilken utsträckning Markant Reklambyrå är en lärande 
organisation. De källor som använts bedöms vara pålitliga.  
 

2.4 Generaliserbarhet 
I Sverige fanns det år 2005 mer än 35 000 olika företag med fem till nio personer (Statistiska 
Centralbyrån, 2006). Uppsatsen redogör för vilka steg en organisation bör använda sig av för 
att vara en lärande organisation. På grund av att undersökningen är gjord på en reklambyrå 
utesluter inte det företag i andra branscher. Intervjuerna är formade på så sätt att bransch och 
yrke saknar betydelse. Undersökningen i uppsatsen kan därmed vara intressant för samtliga 
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organisationer med fem till nio personer och även dem som vill lära sig mer om hur kunskap 
och erfarenheter förmedlas i det valda fallföretaget. 
 

2.5 Val av vetenskaplig ansats 
Med hjälp av djupintervjuer kartläggs ett nuläge som visar hur projektdeltagarna arbetar i en 
organisation. Informationen används därefter för att redovisa hur medarbetarna överför sin 
kunskap mellan varandra. Den kommer inte användas för att tolka någonting, utan den ska 
enbart tydliggöra respondenternas reflektioner. Goldkuhl (1998) förklarar att fenomenologi är 
läran om det som visar sig, en företeelse. Den används alltså inte för att ta reda på dolda 
budskap. De kunskaper som uppsatsen lägger fram är den förklarande och den normativa 
kunskapen. Goldkuhl (1998) redogör att förklarande kunskap beskriver varför något är på ett 
visst sätt och att en normativ kunskap förklarar hur någon bör handla i olika situationer. 
 

2.6 Val av fallföretag 
Uppsatsen är avgränsad till företag med fem till nio medarbetare och som dagligen arbetar 
med projekt. Statistiska centralbyrån (2006) framställer att det år 2002 fanns exakt 357 
stycken reklambyråer med fem till nio anställda, se bilaga 3, och enligt Sveriges 
Reklamförbund (2006) är reklambyråer ständigt involverade i olika projekt. Därför kändes en 
reklambyrå som ett lämpligt alternativ, dels för omfånget av reklambyråer i Sverige och för 
att de är, enligt uppsatsens beskrivning, en projektintensiv organisation. 
 
För att undersöka en reklambyrå i närheten av studieområdet vid Karlstad universitet gjordes 
en avgränsning till Karlstadregionen. Med hjälp av Eniro (2006) och en sökning på ordet 
”reklambyråer” i Karlstadområdet uppkom 59 olika företag. Efter vidareforskning på 
reklambyråernas hemsidor och telefonsamtal med intressanta organisationer bokades 
intervjuer inför valet av fallföretag. 
 
Den sista januari år 2006 gjordes en förintervju med Bosse Hesselheim och på grund av att 
hans företag ansågs lämpligt och att han själv tyckte att idén lät intressant för byrån föll valet 
till slut på Markant Reklambyrå. 
 

2.7 Presentation av fallföretag 
Markant Reklambyrå är en organisation med totalt sju medarbetare. I en förintervju med en av 
de två delägarna, Bosse Hesselheim, berättar han att de arbetar dagligen med projekt. Markant 
Reklambyrå har bland annat haft projekt ihop med företag som Länsförsäkringar Värmland, 
Byggbeslag och Färjestads BK. 
 

2.8 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna är uppbyggd både på hur en strukturerad intervju är uppställd och hur en 
förutsättningslös intervju genomförs. Angelöw och Jonsson (2000) refererar till Lundahl och 
Skärvad (1982) som förklarar att i en strukturerad intervju har intervjuaren i förväg utformat 
frågor som uppföljningsfrågor för att stödja en systematisk genomgång av de områden som 
intervjuaren är intresserad av. I en förutsättningslös intervju syftar den på att locka fram 
respondentens värdering av situation, åsikter, attityder och föreställningar lika mycket som 
rena fakta. 
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Exakt samma frågor har blivit ställda till alla respondenter. Inga följdfrågor ställdes under 
intervjuerna med risk för att råka styra eller leda dem. Intervjuerna har genomförts av samma 
intervjuare, på samma plats och med samma möblering för att uppsatsen ska få en så hög 
reliabilitet som möjligt. Alla de sju intervjuerna har spelats in, skrivits ut och fått ett 
godkännande av samtliga respondenter. 
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3. Teori  
I teorikapitlet redovisas den teori som har använts som grund till uppsatsens undersökning. 
Varje delkapitel klargör de begrepp som uppsatsen bygger på. Med hjälp av de utvalda 
områdena i teorin ska läsaren förstå de begrepp som framkommer i empirin, analysen och 
slutsatsen. Tanken med teorikapitlets upplägg är att förmedla hur en organisation inom 
reklambranschen arbetar, och utifrån denna beskriva olika verktyg för kommunikation och 
dokumentation, vilket kan bidra till den lärande organisationen.   
 

3.1 Organisation 
Bruzelius och Skärvad (2004) skildrar att en organisation (företag) är ett samarbete mellan 
människor som avsiktligt är inriktade mot något eller några mål. För att ett mål ska kunna 
uppfyllas krävs det ofta arbetsfördelningar och specialiseringar av olika slag. Med hjälp av det 
kan organisationens medlemmar samarbeta, samt styra upp, och samordna arbetet. Samarbetet 
kan i många fall ske spontant, medan samordningen och styrningen är mer planerad. Det finns 
en eller flera personer i en organisation som samordnar och styr handlingarna och besluten i 
riktning mot målen för organisationen. Styrningen utgörs av att samordna och målinrikta 
företagen vilket gör att organisationen kan uppnå hög effektivitet.   
 

3.1.1 Reklambyrå  
En reklambyrå arbetar med att förmedla en bild av en vara eller tjänst till en konsument1. Till 
sin hjälp använder sig en reklambyrå av annonser i tidningar, TV och radio, direktreklam, 
butiksreklam, mötesplatser på Internet med flera (Sveriges Reklamförbund, 2006). För att 
tydliggöra hur ett projektarbete med en konsument kan gå till från början till slut beskriver 
Sveriges Reklamförbund (2006) följande åtta steg: 
 
1. Uppdraget2 

En konsument vill marknadsföra sitt företag ute på marknaden.  
 
2. Reklambyrån 

Konsumenten tar kontakt med en reklambyrå och ger dem förutsättningarna för 
uppdraget. Här börjar projektet. 

 
3. Arbetet inleds 

En projektgrupp tillsätts som kan bestå av en projektledare, Art Director (AD), 
copywriter och en formgivare/originalare.  

 
4. Strategin slås fast 

Efter ett tag träffas reklambyrån och konsumenten igen där det diskuteras riktlinjer och 
strategiska vägval. 

 
5. Idéerna tar form 

Reklambyrån visar exempelvis skisser på annonser för konsumenten. 
 

                                                 
1 En konsument är i uppsatsen detsamma som en kund 
2 Uppdraget är i uppsatsen detsamma som ett projekt 
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6. Ångerveckan 
I det här skedet inträder de flesta projekt i den stora ”göra-om-fasen”. Här kan det dyka 
upp händelser som; ändrad budget, konkurrenter som lanserar på liknande sätt, kunden 
funderar angående de presenterade lösningar etc.  

 
7. Produktionsstart 

En AD och en copywriter börjar med att skapa reklamlösningar. Tillsammans arbetar de 
fram till bildlösningar, rubriker, texter m.m. Vid behov kan även fotografer och 
illustratörer anlitas. 

 
8. Godkännande 

Konsumenten godkänner, reklamen färdigställs och projektet är avslutat. 
 
För att läsaren ska få en förståelse för de olika arbeten som finns på en reklambyrå används 
Sveriges Reklamförbund’s (2006) definition: 
 
Projektledare  
Detta är kundens kontaktperson. Det är projektledaren som är ekonomiskt ansvarig för 
projektet. En duktig projektledare är även en duktig strateg.   
 
Art Director (AD)  
Bild och layout är huvuduppgifter för denna kreatör. En AD har god förmåga att lösa 
uppgifter och eventuella problem som kan uppstå.  
 
Formgivare  
Denna person skapar logotyper, ger ett företag en ny grafisk profil eller formger andra 
produkter som är uppdrag från en kund.  
 
Copywriter 
Detta är en kreatör med huvudansvar för all text i projekten. Copywriters är bra skribenter och 
har god idéförmåga.  
 
Originalare 
Arbetsuppgiften för en originalare är att arbeta med AD`n och se till att idéerna blir verkliga.  
Denne projektdeltagare har ansvar för tryckoriginalet som skickas ut till ett tryckeri eller 
berörda annonsavdelningar på diverse tidningar. 
 

3.2 Projekt 
Projekt är någonting unikt som tydligt särskiljer sig från de normala aktiviteterna i en 
organisation, förklarar Björkegren (1999). En anständig plan är ett måste för att ett projekt ska 
lyckas. Jansson och Ljung (2004) beskriver ett projekt med hjälp av de här fem 
karaktärsdragen:  
 
1. Det är en engångsuppgift.    
2. Den temporära karaktären. 
3. Syftet är att skapa något nytt. 
4. Det är omfattande eller komplext. 
5. Projektet är särskilt viktigt för företagens verksamhet. 
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Björkegren (1999) påpekar att ett projekt ska ses som en möjlighet till lärande inom en 
organisation, där kunskap och erfarenheter som erhållits i ett projekt kan tas med och 
användas på bästa sätt i nästa projekt.  
 
En projektgrupp bildas för att utföra en tillfällig uppgift som upplöses efter det att projektet är 
avslutat (Jansson och Ljung, 2004). Det blir då även naturligt att fråga sig vilka personer som 
ska ingå i projektgruppen, vilket gör att en tillfällig organisation samordnas för att skapa 
någonting nytt. Block och Frame (1998) framlägger dock att ju fler projekt en organisation 
har, desto svårare är det att få en bra översikt på dem. Därav kan det vara bra att införa ett 
system som underlättar överblicken på de projekt som är aktiva. 
 
Björkegren (1999) illustrerar med en bild, se figur 1, för att visa fyra olika varianter på 
projektsituationer. Där (A) är en liknande projektuppgift med liknande projektgrupp; (B) där 
projektuppgiften alltid är annorlunda fast med liknande projektgrupp; (C) både olika 
projektuppgifter och projektgrupper; och slutligen (D) med liknande projektuppgift men med 
en annan projektgrupp. 
 

 
Figur 1: Fyra olika varianter på projektsituationer 

Källa: Björkegren (1999) 
 
I situationerna A och B är det störst sannolikhet att projektdeltagarna har nytta av det de lärt 
sig av ett tidigare projekt. I fallet med en liknande projektuppgift och grupp får projektet ett 
rutinliknande beteende, vilket innebär att det inte finns rum för incitament eller individuella 
reflektioner. Istället vet projektdeltagarna vad de ska göra och vad som gjordes fel i det 
tidigare projektet (ibid.). 
 
I fallet B och C är själva inlärandet från de olika projekten inte av så hög karaktär. På grund 
av att projekten är så olikartade varandra kan det vara svårt att använda sig av den kunskapen 
i ett framtida projekt. Däremot är den individuella inlärningen bra eftersom den unika 
uppgiften kräver mer tankearbete av projektdeltagarna (ibid.).  
 
I fallet D med liknande uppdrag fast med en annan projektgrupp finns det stora chanser till att 
erfarenheter som projektdeltagarna innehar delar med sig till varandra. Med hjälp av 
projektdeltagarnas erfarenheter från tidigare projekt kan det utnyttjas på bästa sätt i det 
kommande projektet för att uppnå dess mål. Nackdelen är dock att själva arbetet kan ske på 
rutin som försvårar att skapa nya tillvägagångssätt, vilket i sig kan generera att det blir 
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konflikter i gruppen eftersom var och en har skapat sin arbetsrutin som grundas på sina 
tidigare erfarenheter (ibid.). 
 
Jansson och Ljung (2004) förvarnar om att i takt med att projektuppgiften växer gör även 
osäkerheten det och därför är projektplaneringen väldigt viktig. En projektledare är den 
person som effektivt ska agera som ledare för deltagarna i projektet eftersom omfattande och 
komplexa uppgifter ofta kräver mycket ledningsarbete. Björkegren (1999) refererar till Lock 
(1996) som framlägger att tid, kostnader och kvalitet är de viktigaste dimensionerna i ett 
projektledarskap och att arbetet för en projektledare kan delas in i tre olika faser: planera, 
kontrollera och värdera.  
 
Det går inte alltid att på förhand tala om vad resultatet i ett projekt kommer att bli, men det är 
viktigt att ha bildat sig en uppfattning om slutresultatet för att veta när projektet är klart 
(Jansson och Ljung, 2004). Svensson och Otter (2005) refererar till Morris och Hough (1987) 
som listar tre punkter som utmärker ett lyckat projekt:  
 
1. Funktionalitet, d.v.s. att finansiärernas förväntningar av projektet har uppfyllts. 
2. Tids- och kostnadsbudgeten har hållits och att de tekniska specifikationerna har 

uppfyllts. 
3. Projektet har varit en lönsam affär. 
 
Projekt är en uppgift som innebär mycket arbete. Med en komplex uppgift menas att den kan 
vara uppdelad i många olika delar som till exempel många människor är inblandade i (Jansson 
och Ljung, 2004). 
 

3.2.1 Ledarskap 
Att leda handlar om en kompetens som många människor kan ta till sig. Mognad, erfarenhet 
och kunskap är tre viktiga huvuddelar inom ledarskapet (Nilsson, 1993). Mognaden handlar 
om att ha livserfarenhet, vilket måste ha upplevt i praktiken. Kunskapen handlar om 
ledarfunktionen och om grupprocesser, vilka är två viktiga bitar för att kunna leda en grupp 
människor.  
 
Nilsson (1993) hävdar att för att bli en bra ledare behövs intresse för ledarskap, läsa om det, 
pröva det, reflektera över det som gjorts, studerat andra ledare och även frågat sina 
projektdeltagare. Det går aldrig att bli en komplett ledare, utan en ledare måste ständigt 
utvecklas för att hela tiden kunna leda andra bättre. Ledarskap handlar om ett ömsesidigt 
förhållande mellan ledaren och de övriga i gruppen. Att leda en grupp innebär att motivera 
deltagarna att arbeta för gruppens målsättning. Det handlar om ett samarbete, där ledaren är 
mer eller mindre godkänd av deltagarna i gruppen. Ledarskapet kan synas tydligt i vissa 
situationer och ligga dolt i andra. Detta är beroende på vilken situation gruppen befinner sig i, 
samt på hur väl gruppen samarbetar mot bra resultat.  
 
Albinsson (1998) tar upp parallellen som många författare gör mellan chefskapet och 
ledarskapet. En person blir utnämnd till chef av en eller ett antal människor på högre poster i 
organisationen. Personen i fråga måste dock senare förtjäna sitt ledarskap av sina kollegor och 
arbetskamrater. Organisationer behöver chefer som är ledare, men ledarskapet kräver i sig 
mer än bara chefskap. 
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3.3 Möten 
Genom att skapa mötesplatser för deltagarna i ett projekt uppmuntras öppenheten och 
relationerna i gruppen enligt Jansson och Ljung (2004). En stor fördel med att arrangera 
fysiska möten mellan deltagarna är att individerna får mötas öga mot öga. Då kan de använda 
sig av alla sina kommunikationsverktyg med allt från tal till kroppsspråk.  
 
Arrangerade fysiska möten bör ha ett syfte som det ska hålla sig till för att få ut det som 
önskas av mötet. De formella arrangerade mötena gör det möjligt att ta tydliga beslut och det 
blir då enkelt att föra protokoll för att komma ihåg vad som bestämts (ibid.). Röjdalen, G. 
(2004) refererar till Docherty och Nyhan (1997) som menar att genom att medarbetarna i ett 
företag utbyter kunskap på direkta och informella möten utökar de möjligheterna till att lösa 
de problem som kan finnas inom en organisation. Beroende på företagsledarens förmåga att 
behandla sina medarbetare som ”partners” kan stora fördelar dras ut av de anställda. De 
anställda kan då känna sig kapabla till att själva ta ansvar och utveckla sig själva. Jansson och 
Ljung ( 2004) nämner dock en nackdel med dessa möten och det kan vara att de kräver att 
regler ska följas, vilket kan göra att en del deltagare blir passiva under mötena. 
 

3.3.1 Informella möten 
Korta spontana (informella) möten med få deltagare kan vara väldigt bra för 
informationsutbytet om de är formade efter deltagarna. Missförstånd som kan uppstå går på så 
sätt enklare att lösa genom nya spontana möten med samma personer. De spontana mötena 
kan vara till stor hjälp för att projektdeltagarna ska upptäcka var och ens kompetens och 
kreativitet, vilket kan generera i vänskap och lojalitet mellan deltagarna (Jansson och Ljung, 
2004). 
 
Spontana möten kan skapas i fikarummet eller på andra mer avslappnade ställen där 
deltagarna rör sig. När deltagarna lär känna allas egenheter och får större tillit till varandra 
kan de arbeta bättre mot de gemensamma målen i ett projekt. Spontana möten kan 
frambringas enkelt genom att exempelvis arbeta i ett kontorslandskap eller placera gemensam 
utrustning på ett sådant sätt för att deltagarna kan kunna stöta på varandra med jämna 
mellanrum (ibid.). 
 

3.4 Kommunikation 
Hallström (1987) framlägger att kommunicera handlar om att byta information, åsikter och 
ställningstagande med andra. När två personer eller flera kommunicerar ett ämne skapas det 
en gemensam förståelse för det som diskuteras. Det behöver inte betyda att den ene accepterar 
den andres åsikt utan kan enbart innebära att den ene värderar det som framkommer med 
hänsyn till de egna och den andres synpunkter gällande ämnet. Att lyssna och fråga blir därför 
viktiga verktyg för att kunna kommunicera. Kommunikation är ett redskap för att vidga sina 
intryck och ett sätt att få nya intryck. 
 
Hallström (1987) förklarar vidare att kommunikationen ska ses som en process, att den hela 
tiden fortlöper. Det betyder att varje kommunikationsstillfälle ska följas upp. Kommunikation 
är till för att ta tillvara på medarbetarnas åsikter och idéer, samtidigt som kommunikations-
tillfället ska informera om händelser och företagets syn på det som sker och det som kommer 
att ske i framtiden. Lika viktigt som det är att informera deltagarna innan ett kommunikations-
tillfälle, är det att informera dem om vad de har kommit fram till efter tillfället.          
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För intern kommunikation finns det tre stycken huvuddelar i kommunikationsprocessen. 
Huvuddelarna består av: planering, genomförande och uppföljning. Ingen av de här tre 
skedena kan utesluta om att kommunikationsprocessen ska kunna fungera som en helhet. 
Planering innebär att i möjligaste mån förbereda sig för de kommande kommunikations-
tillfällena som skapas (ibid.).  
 
Syftet med internkommunikation är att ge deltagarna ett positivt och riktigt tankesätt om 
ämnet. Det är även viktigt att få dem att uppleva budskapet som intressant och betydelsefullt, 
vilket leder till att de förstår meningen med budskapet. Att i förväg ge information om det 
som ska hända till deltagarna är väldigt viktigt för att de ska kunna förbereda sig på rätt sätt. 
För att budskapet ska framgå tydligt till deltagarna är det viktigt att ha ett enkelt, tydligt och 
klart språk. Det är väsentligt för deltagarna att förstå vad budskapet kommer att betyda för 
dem och vad de kan ha för nytta av det (ibid.). 

3.4.1 Kontorslandskap / Kontor 
Det är viktigt att överlägga vilka värderingar och normer som ska gälla på en arbetsplats. Om 
det är många medarbetare som börjar arbeta hemifrån är det ett tecken på att det inte fungerar 
speciellt bra på arbetsplatsen. I ett öppet kontorslandskap är det svårt att dela arbetsplatsen 
helt lika. När kontorslandskapen är genomtänkta och välplanerade kan det gynna kommunika-
tionen och stämningen i organisationen. Om ledningen tar förarbetet på allvar och följer upp 
vad som händer i processen är det en god idé att skapa ett kontorslandskap (Myrén, 2002). 
 
Ledarna (2004) varslar om att det kan bli ett stort problem med öppna lösningar. 
Informationen kan spridas till fler än den är avsedd till. Kommunikationen och flexibiliteten 
kan underlätta arbetet, samtidigt som den enskilda individen ibland kan önska sig arbetsro och 
eget revir. Det är alltså att föredra att det finns avskilda rum och rörliga telefoner. På så sätt 
kan allas behov tillgodoses i den mån det går. Det kan vara bra för ett team att jobba i ett 
kontorslandskap för att lättare bli medvetna om vad som händer, men det kan även orsaka 
stress hos dem. 

 

3.4.2 Gemenskap och relationer 
När det gäller att arbeta eller leda en grupp ska det förutom normer, mål och regler även 
finnas relationer mellan gruppmedlemmarna i åtanke (Nilsson, 1993). Attraktionen och 
samspelet som uppkommer i en grupp med ett gemensamt mål är viktigt för gemenskapen och 
sammanhållningen mellan deltagarna. En del tycker väldigt mycket om varandra och andra 
mindre, en del arbetar mycket bra tillsammans och andra inte.  
 
Det är ofta olika situationer som har skapat dessa relationer som deltagarna har till varandra. 
Det bildas olika konstellationer beroende på vad gruppen ska göra. På arbetet är någon med i 
en viss grupp och på fritiden kan det vara en helt annan konstellation. Relationer är väldigt 
viktigt för människan. De kan hjälpa oss att lösa svåra situationer vi hamnar i och de kan ge 
oss glädje och livskraft. Kommunikationen och relationerna till andra utgör arenan för de 
sociala arenorna. Förmågan att knyta an till, samspela och kommunicera med andra 
människor för att skapa gemenskap och närhet skapas i relationer. Den kan även användas till 
att ta avstånd från människor i fall någon känner sig ha kommit för nära, eller har svårt för att 
komma överens med en annan människa (ibid.). 
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3.4.3 Internet-teknik 
Internet är en sammankoppling av datorernas nätverk som länkar samman miljontals av 
människor, organisationer, företag och regeringar världen runt. Det geniala med Internet är att 
det alltid fungerar fastän delar av det har kraschat (Ender och Jelassi, 2005). Internet använder 
en del av det offentliga telefonnätet. Den här formen av trafikplats möjliggör utvecklingen av 
många applikationer där den mest viktigaste är elektroniska meddelande, även kallad mejl. 
 
Tekniken med att sända elektroniska textmeddelanden (mejl) var en av de första sätten att 
använda Internet. Idag är mejl ett av de vanliga sätten för människor att använda sig av 
Internet. Fördelen med mejl i jämförelse med fysiska brev är snabbheten av leveransen, 
möjligheterna till att sända samma meddelande till flera personer samtidigt, vidarebefordra 
meddelanden och arkiverandet av dem. Därefter går det att bifoga filer i ett mejl som 
inkluderar vilken informationstyp som helst, allt från bilder till ljud och video. Förutom mejl 
finns snabbmeddelanden (chat) där två eller fler skickar direktmeddelanden till varandra. 
Nackdelarna med mejl är spammejl, privatanvändande av det på arbetsplatsen och datorvirus 
(ibid.). 
 
I en artikel av Höij (2004) förklarar Magnus Holmlid som driver Camako, ett konsultföretag 
som arbetar mycket med projektverktyg, att flertalet av hans kunder använder sig av 
Intranätet3 i sina projekt. Med hjälp av det blir kommunikationen bättre, konstaterar han. 
 

3.5 Dokumentation 
Jansson och Ljung (2004) förklarar att det har stor betydelse för vad som sammanställs och 
hur det dokumenteras för att tydliggöra kommunikationen i ett projekt. Den skriftliga 
dokumentationen är betydelsefull för de personer som inte är dagligen aktivt involverade i 
projektet men som ändå är berörda av det. Dokumentationen av de administrativa dokumenten 
som skapats under projektets gång och även slutrapporten ska arkiveras efter organisationens 
regler. Block och Frame (1998) klargör att när projekt är avslutade innehåller de mängder 
med information som kan förloras ifall ingenting arkiveras. Det är viktigt att ta beslut som 
baseras på erfarenhet, istället för instinkt. Om information hur arbetena med projekten har gått 
till arkiveras utvecklas det en meningsfull databas med erfarenheter som kan vägleda framtida 
beslut. 
 
Här nedan beskriver Jansson och Ljung (2004) fyra generella exempel på projektdokument 
som kan användas i ett projekt:  
 
Projektdirektiv 
I ett projektdirektiv ska det beskrivas hur projektet är tänkt och projektledarens uppgift och 
handlingsfrihet under planeringsfasen. Direktivet bör innehålla relevant information om 
projektmotivet och vilken effekt som eftersträvas, kraven på projektresultatet, leveranstider 
och kostnadsram.  

 
Projektspecifikation 
För att beskriva projektets krav, mål och omfattning, hur det ska genomföra och 
projektledarens handlingsfrihet används en projektspecifikation. En sådan specifikation bör 

                                                 
3 Intranät är en Internet-baserad applikation som vanligen används för att utbyta information inom en organsation 
(Enders and Jelassi, 2005). 
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innehålla motiven till projektet, vad projektet kommer att resultera i, tidsgränser och 
kostnadsram.  
 
Progressrapport 
En progressrapport används för att uppdatera om läget i ett projekt. Denna rapport bör 
innehålla vad som har åstadkommits, hur mycket arbete som uppskattas vara kvar och förslag 
till åtgärder. 

 
Slutrapport  
I en slutrapport sammanfattas de erfarenheter som organisationen och kommande projekt kan 
ha nytta av. Den bör innehålla en beskrivning av projektets bakgrund, av hur projektet 
genomfördes och hur det lyckades. Till sist en sammanfattning av viktiga iakttagelser och 
erfarenheter de erhållit från projektet.  
 

3.6 Kunskap 
Kunskap är information som en människa har tolkat och förstått (Gustavsson, 2002). Kunskap 
tar tid att skaffa sig och den behöver bearbetas och tillämpas för att förstås. Om vi redan vet 
en sak lönar det sig inte att undersöka den saken vidare eftersom vi redan kan det. Om vi 
däremot inte vet någonting förstår vi inte ens hur vi ska söka eller vad vi ska fråga efter. En 
människa måste veta på något sätt vad hon avser söka för att kunna finna det.  
 
Gustavsson (2002) förklarar att själva frågandet är en medfödd eller naturlig nyfikenhet för att 
ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Enligt Angelöw och Jonsson (2000) lär sig 
människor genom att pröva sig fram och uppleva de konsekvenser som uppstår i ett visst 
handlande. 
 
Behovet av kunskap uppkommer när våra vanor bryts, när vi blir överraskade och förvånade, 
eller när vi stöter på problem. Det är inte förrän ett hinder uppstår som vi tvingas tänka om 
och komma på en ny lösning, därav skapar vi ny kunskap. Kunskapen utökas på de sätt vi 
forskar, efter våra handlingar, för hur vi tolkar och förstår tillvaron. Kunskap kan ses som en 
koppling mellan en ständigt pågående process och ett färdigt resultat (Gustavsson, 2002). 
  

3.6.1 Lärande 
Albinsson (1998) tydliggör att lärande är en förutsättning för kunskap, att något finns och det 
gäller för lärande processen att ta fasta på detta något. Kunskap finns inte av sig själv, 
kunskapen och lärandet har en komplicerad relation till varandra. Kunskap skapas av 
människor och då bildas ett lärande, därför hör dessa två begrepp ihop. Det finns två sätt att 
lära, det adaptiva och det generativa lärandet. Det adaptiva lärandet är det som utgör att en 
organisation kan överleva medan det generativa möjliggör lärandet som beviljar ett eget 
skapande av framtiden. Det adaptiva begreppet menar Albinsson (1998) står i centrum för 
Peter Senge’s fem discipliner som kommer att förklaras närmare i delkapitel 3.7 Den lärande 
organisationen. 
 
Argyris och Schön (1978) skiljer mellan tre typer av lärande: single-loop, double-loop och 
deutero-lärandet. Single-loop lärandet handlar om att en individ ska lära sig att göra det den 
redan kan ännu bättre. Double-loop lärandet handlar istället om en djupare förståelse och 
gemensam granskning av de normer och värderingar som finns i organisationen. Saker som 
tidigare tagits förgivet ifrågasätts i double-loop lärandet och det testas nya vägar för att kunna 
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lösa uppgifterna. I ett deutero lärande sker det däremot både ett individuellt och organisa-
toriskt lärande. Nya insikter bildas och kvalitén på lärandet blir bättre än förut och det leder 
till utveckling. När en organisation uppnått deutero-lärandet går det smidigare att lösa 
problem och individerna är medvetna om vad som händer i organisationen. En organisation 
uppmärksammar därför snabbare ifall de är på väg att stöta på problem och kan därav finna en 
ny väg att genomföra uppgiften på.    
 
Albinsson (1998) påstår att lärandet är uppdelat i fyra delar vilka är: frågor, idéer, tester och 
reflektion, vilket han tydliggör med hjälp av ”lärhjulet”, se figur 2. Han menar att till en 
början ställs det frågor som efterlyser svar eller idéer. Dessa idéer måste testas och sedan 
reflekteras det agerande som utfördes. Hjulet måste rulla igenom dessa fyra delar för att en 
person ska kunna lära sig något. Det gäller att hålla hjulet rullande och vara medveten om att 
det inte finns några genvägar för att kunna lära.    
 

 
Figur 2: Lärhjulet 

Källa: fritt översatt från Albinsson (1998) 
 

3.6.2 Utbildning 
För att varje individ ska kunna ha självtillit och kunna utveckla den vidare i takt med sin egen, 
företagets och omvärldens utveckling krävs det att personen känner sig ha en viktig roll i 
organisationen (Hallström,1987). För att utvecklas krävs det kunskapsutveckling, det vill säga 
utbildning. Det finns två olika slags nödvändiga utbildningar för medarbetarna, nämligen 
utbildning för att kunna sköta sitt jobb och sedan vidareutbildning. Den första utbildningen är 
som en allmän företagsutbildning för att de anställda exempelvis ska se sin roll i det totala 
sammanhanget. Vidareutbildningen handlar om att de anställda inte ska känna att de halkar 
efter i förhållande till företagets verksamhet.      
 

3.6.3 Arbetserfarenhet 
Hansson (2004) refererar till Sandberg och Targama (1998) där författarna beskriver 
arbetserfarenhet som förståelse av arbetet. De menar att arbetserfarenhet i sig inte handlar om 
kunskaperna eller färdigheterna, utan vad kompetensen ger för att kunna utföra ett arbete på 
ett effektivt sätt. Med detta vill författarna säga att individens kunskaper och färdigheter 
grundas på personens förståelse av sitt arbete, att människans kunskaper och färdigheter hon 
utvecklar blir även bunden till dennes förståelse av sin arbetssituation. Individen skapar sedan 
en förståelse av sin kompetens inom ramen för en lärprocess som betyder en ständig 
konstruktion av arbetets mening och betydelse. Erfarenheten kan genom detta beskrivas som 
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ett grundläggande mönster i personens tankegångar och föreställningar om arbetets betydelse 
och vad det går ut på.  

3.7 Den lärande organisationen 
En lärande organisation är ett företag som ständigt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina 
uppgifter på ett effektivare sätt (Nationalencyklopedin, 2006). Wiberg (2003) beskriver en 
lärande organisation som ett socialt system med förmåga att ta till sig, utveckla och förmedla, 
även anpassa en organisation till förändringar. Den allra viktigaste egenskapen med den 
lärande organisationen är den adaptiva förmågan, d.v.s. förmågan att anpassa sig till nya 
förutsättningar i dess omgivning. En organisation måste vara lärande för att kunna anpassa 
företaget till de förändringar som händer i omvärlden för att det ska gynna både kunder, 
medarbetare och ägare. 
 
Senge (1995) beskriver fem olika discipliner som är användbara vid skapandet av en lärande 
organisation. Dessa fem discipliner måste en organisation utveckla som en helhet istället för 
som små delar för att lärandet ska genomsyra hela organisationen. Det finns många företag 
som kan ha ett inlärningshinder vilka kan redas ut om de använder sig av de fem 
disciplinerna. Det är ingen ny tanke att företag drar nytta av olika discipliner, men enligt 
Senge (1995), skiljer sig hans fem discipliner från de andra genom att de är alla personliga. 
De har att göra med hur vi tänker, hur vi samverkar med andra och vad vi egentligen vill. Här 
följer en presentation av Peter Senge’s fem discipliner för en lärande organisation: 
 
1. Systemtänkande 

I och med att alla människor är en del i systemet är det svårt att se hela utvecklings-
mönstret för många av oss. Många har en tendens att se vissa delar och ögonblicksbilder 
och förstår inte varför de inte kan hitta lösningar på eventuella problem. System-
tänkandet innefattar en mängd olika kunskaper och verktyg, som kan hjälpa oss att 
förstå och påverka systemets mönster.   

  
2. Personligt Mästerskap 

Att bemästra kan betyda att dominera situationer och människor, vilket även kan 
översättas till att ha kontroll. Personligt mästerskap kan likväl betyda att behärska en 
färdighet. Ett personligt mästerskap innebär att i varje situation vara medveten om vad 
som är det viktigaste. Detta är konsten att kunna bredda och fördjupa sina visioner, 
utveckla sitt tålamod, kunna se sakligt på det som är verkligt och att kunna samla energi.         

 
3. Tankemodellen  

Tankemodeller är generaliseringar i bild- och symbolform som påverkar förmågan att 
förstå välden vi lever i och hur vi ska bete oss för att leva i den. Det är väldigt sällan 
som vi är medvetna om att dessa tankemodeller finns. För att kunna ändra på de 
tankemodeller som finns i en organisation måste först en granskning av sig själv göras 
och ifrågasätta det man försvarar. Andra måste bedöma en individs värderingar och 
tankemodeller.   

  
4. Gemensamma visioner 

Människor utvecklas när det finns en stark gemensam vision och inte bara ett önskemål 
från ledningens sida. Om det finns en gemensam vision i en organisation utvecklas inte 
individerna för att någon säger åt dem att göra det, utan för att de själva vill. Väldigt ofta 
är en vision i hög grad beroende av en organisations chef och dennes personliga 
utstrålning eller av en kris som uppstår. Det gäller att få fram de framtidsbilder som 
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engagerar och som de flesta delar. Det är i många fall så att mål som kommer direkt från 
ledningen inte stimulerar till produktivitet i en organisation.  

 
5. Teamlärande 

Denna disciplin börjar med en dialog mellan medlemmarna. Detta för att medlemmarna 
ska öppna sina sinnen för att samarbeta och lära sig tillsammans. Teamlärande får 
medlemmarna om de lär sig känna igen de mönster som motarbetar samverkan i 
gruppen. Dessa mönster styr gruppen och om ingen lägger märke till dem förstör de och 
till slut upphör gruppens samverkan. Om mönstren synliggörs kommer de istället vara 
till stor nytta för att utveckla gruppen. Teamlärandet är nödvändigt för en modern 
organisation för att utbildning är uppbyggt i grupper istället för att vara individuellt. Om 
inte gruppen utvecklas kan inte heller organisationen utvecklas. 

 
Samspelet mellan människor är grunden till allt samarbete. Alla organisationer är beroende av 
att information kan flöda fritt och att kunskap hela tiden tillkommer och utvecklas. Kline och 
Saunders (1995) redovisar här nedan tio praktiska steg som leder till förverkligande av 
lärande organisationer: 
 
1. Analysera er inlärningskultur 

Att erkänna vad som inte fungerar i organisationen är nödvändigt och det första steget 
för att skapa en lärande organisation. För att analysera inlärningskulturen måste man 
först och främst ta reda på vad alla som är med i organisationen tycker. Medarbetarna 
måste få tid på sig att våga visa vad de tycker. När de börjat få upp förtroendet för 
varandra och när de märker att de blir respekterade kommer ansvarskänslan för vad som 
händer i organisationen att bli påtaglig. För att en organisation ska kunna skapa sådan 
lojalitet är det viktigt att inte nonchalera de mänskliga och de affärsmässiga värdena, 
utan istället visa att ansvarskänslan genomsyrar hela organisationsstrukturen. 
 

2.    Uppmuntra det positiva 
Detta steg mot den lärande organisationen förändrar medarbetarnas attityder för att 
tänka mer positivt. Istället för att tala om de negativa händelserna i organisationen är det 
viktigt att börja betrakta dessa som möjligheter till förbättring. Varje misstag och kris är 
egentligen en potentiell inlärningserfarenhet som kan förbättra organisationen. För att 
detta synsätt ska kunna användas måste det finnas en positiv syn till förändringar och 
nya erfarenhetsmöjligheter. Att berömma saker som någon medarbetare gjort bra istället 
för att kritisera ger en positiv inställning och ansvarskänsla till arbetet.  

 
3. Skapa trygghet för tankeverksamhet på arbetsplatsen 

Det finns många medarbetare som kommer på idéer men de lägger ingen energi på att 
genomföra dem. På grund av att idéerna inte utvecklas hindrar det utvecklingen och 
effektiviteten för organisationen. Det finns tre krav som skapar en trygg miljö för 
inlärning, nämligen struktur, understöd och specificering. Som ledare till ett team ska 
man tala om det som är nödvändigt att veta för att de ska åstadkomma det resultat som 
denne vill ha. Ledaren ska alltså låta medarbetarna själva tänka ut alla detaljerna.   

 
4.    Belöna risktagande 

Om ett företag inte vågar ta risker kan ett företag inte bli framgångsrikt. När en 
organisation har lyckats skapa den positiva tankeverksamheten för alla deltagare som 
nämns i steg 3, kan fantasin hjälpa till att ta risker i sunda lägen, vilket blir att våga 
chansa. Det som är avgörande för om organisationen ska lyckas med risktagandet är 
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chefens eller ledarens inställning, vilken går ut på att veta, lära och lösa problem. Även 
om det inte går att lära hur och vad olika risker kan innebära i alla situationer, kan bra 
stimulans och förebilder bidra till de rätta tankebanorna som medarbetarna bör skaffa sig 
för att organisationen ska ta tillvara lärandet. Det går att ta lärdom av misslyckanden för 
att inte göra om samma misstag igen.  

 
5.    Hjälp människor att bli resurser åt varandra    

När de första fyra stegen mot en lärande organisation är genomförda är det mycket 
lättare för deltagarna att se varandra som resurser. Ju bättre en deltagare är på att 
uppmärksamma de andras talanger desto bättre blir deltagarens egna effektivitet i sitt 
egna arbete. Det effektiva arbetet grundar sig på samverkan med de andra i organisa-
tionen, vilket blir en följd av den positiva stämning som bildas när deltagarna vet de 
goda egenskaperna hos alla istället för bristerna. Alla människor tar till sig kunskap på 
olika sätt med hjälp av sina sinnen. Detta är bra för att kunna bli en effektiv och lärande 
organisation där varje individs egenskaper och intelligens utnyttjas på ett bra sätt. 

 
6.    Låt inlärningskraften verka  

I detta sjätte steg ska tyngden läggas på inlärningen. I en lärande organisation anses alla 
medarbetare vara lika viktiga för företagets överlevnad. Talang kan i stor utsträckning 
utvecklas av alla men det tar olika lång tid för människor att lära sig en sak. Det bästa 
sättet för ett företag att uppmuntra medarbetarnas kunskaper på en arbetsplats är att 
erbjuda utbildningar som förbättrar kunskap och liknande som har ett samband med 
arbetet. Det gäller att få alla deltagarna medvetna om deras eget sätt att arbeta med 
varandra och få dem att bli nyfikna, få dem att själva vilja upptäcka nya saker. Lärandet 
måste ske genom själva arbetet samt vara utvecklande och innebära nya upptäckter för 
den som ska lära.  

 
7.    Kartlägg visionen  

Den lärande organisationen kan endast fungera om många kreativa individer samarbetar 
i ett gemensamt projekt där alla gör sitt bästa. En gemensam vision bör uppmuntra till de 
enskilda individernas engagemang och unika resurser. Organisationen i sig är också 
väldigt viktig för den gemensamma visionen. Alla medarbetare måste veta varför de gör 
på ett visst sätt och känna det värde som bildas i deras grupp om de samarbetar för att 
uppnå det bästa resultatet.  

 
8.    Ge visionen liv

Alla måste lära sig att kommunicera, speciellt när nittiotre procent av all kommunikation 
är icke-verbal. Allt eftersom en person blir medveten om de gester, tonfall och signaler 
som denne ger uttryck åt, börjar dennes funderingar på de omedvetna budskap som 
sänds ut av någon analyseras. Kroppen sänder ofta ut ärligare signaler än talet, så genom 
att bli medveten om sambandet mellan kroppen och talet går det att uppnå nya 
möjligheter och framsteg i kommunikationen med andra.  

 
9.    Bind samman systemen  

På både gott och ont är allt som händer i en organisation en följd av en mängd 
samverkande saker. Nästan alla organisationer skulle kunna dra nytta av att granska på 
vilket sätt de för vidare kunskap och lärande. Kline och Saunders (1995) lägger tyngd på 
varför det är viktigt att binda samman systemen. I en lärande organisation gäller det att 
få alla deltagarna att se det som sker genom ett systemtänkande och eventuellt ändra på 
en del saker för att bli effektivare. Systemtänkandet är en strävan om att bli maximalt 
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effektiv och att kunna utnyttja sina resurser på rätt sätt. Det bygger på en sund förståelse 
för hur man ska motivera deltagarna. En organisation som litar på, stärker och belönar 
beteenden som medarbetarna uppvisar av inre motivation har stora möjligheter till att bli 
en framgångsrik lärande organisation. 

 
10.  Den lärande organisationen 

I en lärande organisation upplevs i det sista steget en sammanhållning och en förenande 
kraft. Dessutom är det många som känner en överlappning av energi mellan organisa-
tionen de arbetar i och livet de lever. Detta kommer att leda till att grupparbetet, 
kreativiteten och problemlösningarna kommer att ha en hög nivå och tankeverksamheten 
kommer att finnas där hela tiden. De anställda kommer att tycka om sina arbets-
uppgifter, varandras sällskap samt att de kommer att ha en klar och gemensam vision av 
organisationen, vilket leder till systemtänkandet.    

 
Mayo och Lank (1995) beskriver den lärande organisation som en organisation som lär sig 
själv, ökar kunskapsbanken och som utvecklas genom den interna dialogen. Gruppmed-
lemmarna tar tillvara av varandras kunskaper och utbyter den med varandra. De fyra 
begreppen grupper, projektarbete, utrymme för dialog och samverkan är ledord för att bilda en 
lärande organisation. Personalen måste förstå vikten av ständig inlärning och ha förmågan till 
det. Ifall deras inlärda kunskaper går hand i hand med vad som behövs i branschen, har 
företaget större möjligheter att ha rätt människor med rätt kunskap på rätt plats i rätt tid.  
 
Forslin och Thulstedt (1993) anser att begreppet lärande i organisationer är mycket brett och 
inte är bundet till någon speciell bransch. Det handlar om att utveckla både individerna och 
organisationen till ökad kompetens och ett lärande som är kontinuerligt. Att utvecklas inom 
ett specialområde räcker alltså inte, lärandet måste alstras över yrkes och befattnings-
gränserna. Lärandet ska ske så pass naturligt att det blir en del av organisationen.  
 
 
 
 

 

 

 

 18



Lärande i små projektintensiva företag 
 
 

3.8 Analysmodell 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning det valda fallföretaget är en 
lärande organisation. Med teorin som utgångspunkt har en analysmodell konstruerats på 
följande sätt, se figur 3. Begreppen projekt, möten, kommunikation, dokumentation och 
kunskap är hämtade ur teorin och uppsatsen undersöker hur de tillsammans kan bidra till en 
lärande organisation. Den sista punkten i analysmodellen, lärande inom Markant Reklambyrå, 
ska besvara uppsatsens syfte och det redogörs i slutsatsen. Motivering utifrån teorin till de 
valda undersökningsområdena inom varje begrepp redovisas efter figuren. 
 
 

 
 

Figur 3: Analysmodell 
Källa: Författarna 
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1. Projekt 
Projekt är någonting unikt som tydligt särskiljer sig från de normala aktiviteterna i en 
organisation, förklarar Björkegren (1999). Ett projekt ska ses som en möjlighet till lärande 
inom en organisation, där kunskap och erfarenheter som erhållits i ett projekt kan tas med och 
användas på bästa sätt i nästa projekt. 
 
Projektgrupp 
Jansson och Ljung (2004) klargör att en projektgrupp bildas för att utföra en tillfällig uppgift 
och projektledaren är den som effektivt ska agera som ledare för gruppen. 
 
Uppsatsen granskar: 
Vem som bestämmer vilka ska vara med i respektive projekt och om projektdeltagarna arbetar 
med olika personer i projekten. 
 
Arbetsuppgifter 
I en organisation finns det en eller fler personer som styr handlingarna och besluten i riktning 
mot målen för organisationen (Bruzelius och Skärvad 2004). 
 
Uppsatsen granskar:  
Vem som beslutar om att påbörja ett nytt projekt, av vem projektdeltagarna får sina 
arbetsuppgifter, hur mycket projektdeltagarna får veta om ett projekt innan de blir tilldelad sin 
arbetsuppgift, om projektdeltagarna arbetar efter några specifika instruktioner för att klara av 
sitt arbete, vem projektdeltagarna har mest kontakt med när de utför sina arbetsuppgifter, vad 
projektdeltagarna anser om att ha olika arbetsuppgifter och vad de gör för att lösa ett 
arbetsproblem. 
 
Nuläget i projekten 
Den skriftliga dokumentationen är betydelsefull för de personer som inte är dagligen aktivt 
involverade i projektet men som ändå är berörda av det (Jansson och Ljung, 2004). 
 
Uppsatsen granskar:  
Hur behöriga projektdeltagare blir uppdaterade om nuläget i ett projekt, vad som gjorts och 
vad som finns kvar att göra. 
 
Antal projekt per person 
Block och Frame (1998) antyder att ju fler projekt en organisation har, desto svårare är det att 
få en bra översikt över dem. 
  
Uppsatsen granskar: 
Om en projektdeltagare är inblandad i fler än ett projekt samtidigt. 
 
 
2. Möten 
Genom att skapa mötesplatser för deltagarna i ett projekt understödjas öppenheten och 
relationerna i gruppen, enligt Jansson och Ljung (2004).  
 
Huvudsyfte 
Röjdalen, G. (2004) refererar till Docherty och Nyhan (1997) som menar att genom att 
medarbetarna i ett företag utbyter kunskap på direkta och informella möten utökar de 
möjligheterna till att lösa de problem som kan finnas inom en organisation. 
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Uppsatsen granskar:  
Vad personalen anser vara det väsentligaste med möten och vad det får för utbyte av dem. 

 
Upplägg 
Hallström (1987) tydliggör att det är viktigt för deltagarna att få information om vad som ska 
hända innan ett möte för att det ska hinna förbereda sig på rätt sätt. 
 
Uppsatsen granskar:  
Hur möten är upplagda, vem som håller i dem och vad som bestäms. 
 
Inblandade 
En stor fördel med att arrangera fysiska möten mellan deltagarna är att individerna får mötas 
öga mot öga (Jansson och Ljung, 2004). 
 
Uppsatsen granskar:  
Vilka som är med under mötena. 

 
Antal 
De spontana mötena kan vara till stor hjälp så att projektdeltagarna upptäcker varandras 
kompetens och kreativitet, vilket kan generera vänskap och lojalitet mellan deltagarna 
(Jansson och Ljung, 2004). 
 
Uppsatsen granskar:  
Hur ofta de har möten gällande ett projekt. 
 
 
3. Kommunikation  
Hallström (1987) förklarar att kommunicera handlar om att byta information, åsikter och 
ställningstagande med andra.  
 
Kontorslandskap / kontor 
I ett öppet kontorslandskap är det svårt att dela arbetsplatsen helt lika. När kontorslandskapen 
är genomtänkta och välplanerade kan det gynna kommunikationen och stämningen i organisa-
tionen. (Myrén, 2002). 
 
Uppsatsen granskar: 
Om projektdeltagarna arbetar i ett kontor eller ett kontorslandskap och deras synpunkter på 
det. 
 
Gemenskap och relationer 
Attraktionen och samspelet som uppkommer i en grupp med ett gemensamt mål är viktigt för 
gemenskapen och sammanhållningen mellan deltagarna (Nilsson, 1993). 
 
Uppsatsen granskar:  
Om personalen har bra gemenskap och vad de anser om bra gemenskap, hur ofta de har 
gemensamma fikapauser, hur väl de anser känna sina arbetskollegor och ifall de även umgås 
på fritiden. 

 
Internet-teknik 
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I en artikel av Höij (2004) förklarar Magnus Holmlid som driver Camako, ett konsultföretag 
som arbetar mycket med projektverktyg, att flertalet av hans kunder använder sig av intranätet 
i sina projekt för att kommunicera med varandra. 
 
Uppsatsen granskar:  
Ifall projektdeltagarna använder sig av Internet-teknik för att kommunicera eller dela 
information internt med berörda i ett projekt och deras synpunkter på det. 
 
 
4. Dokumentation 
Jansson och Ljung (2004) förklarar för att få kommunikationen tydlig i ett projekt har det stor 
betydelse för vad som sammanställs och hur det dokumenteras. 
 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
Den skriftliga dokumentationen är betydelsefull för de personer som inte är dagligen aktivt 
involverade i projektet men som ändå är berörda av det (Jansson och Ljung, 2004) 
 
Uppsatsen granskar:  
Hur Markant Reklambyrå gör för att sammanställa det som diskuteras och beslutas på möten, 
samt om skriftlig dokumentering görs efter ett avslutat projekt. 

 
Arkivering 
När projekt är avslutade innehåller de mängder med information som kan förloras ifall 
ingenting arkiveras. Det är viktigt att ta beslut som baseras på erfarenhet, istället för instinkt 
(Block och Frame, 1998). 
 
Uppsatsen granskar:  
Var dokumenten arkiveras och hur behöriga får del av dem. 

 
Användandet av eventuella dokumentationer 
Saker som tidigare tagits förgivet ifrågasätts i double-loop lärandet och det testas nya vägar 
för att kunna lösa uppgifterna (Argyris och Schön, 1978). 
 
Uppsatsen granskar:  
Hur projektdeltagarna använder sig av de eventuella skriftliga dokumentationerna från diverse 
möten och avslutade projekt. 
 
 
5. Kunskap 
Lärandet är uppdelat i fyra delar vilka är: frågor, idéer, tester och reflektion. Kunskap skapas 
av människor och då bildas ett lärande (Albinsson, 1998). 
 
Personalens projekt / arbetserfarenhet 
Hansson (2004) refererar till Sandberg och Targama (1998) som menar att arbetserfarenhet  
handlar bland annat om vad kompetensen ger för att kunna utföra ett arbete på ett effektivt 
sätt.  
 
Uppsatsen granskar:  
Personalens erfarenhet med projektarbeten, hur de tar del av erfarenheter och kunskaper som 
erhållits från tidigare avslutade projekt som de själva inte varit inblandade i.  
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Kunskapsdelning mellan personalen 
Teamlärandet är nödvändigt för en modern organisation för att utbildning är uppbyggt i 
grupper istället för att vara individuellt (Senge, 1995). 
 
Uppsatsen granskar:  
Vad personalen anser om att dela med sig kunskap till varandra, hur personalen gör för att 
förmedla sina kunskaper till andra och hur personalen själva tar del av sina kollegors kunskap. 
 
Personalens kunskapsutveckling 
Det finns två sätt att lära, det adaptiva och det generativa lärandet. Det adaptiva lärandet är det 
som utgör att en organisation kan överleva medan det generativa möjliggör lärandet som 
beviljar ett eget skapande av framtiden i vår värld (Albinsson, 1998). 
 
Uppsatsen granskar:  
Hur personalen har utvecklats kunskapsmässigt sedan de började på Markant Reklambyrå, 
vems ansvar det är att utöka personalens kunskap inom sitt arbetsområde, samt vad 
personalen och företaget gör för att förbättra personalens kunskaper inom sitt arbetsområde. 
 
 
6. Lärande inom Markant Reklambyrå 
Mayo och Lank (1995) beskriver den lärande organisation som en organisation som lär sig 
själv, ökar kunskapsbanken och som utveckla genom den interna dialogen. Enligt Kline och 
Saunders (1995) är en lärande organisation när medarbetarna upplever sammanhållning och 
en förenande kraft. Wiberg (2003) konstaterar att en organisation måste vara lärande för att 
kunna anpassa företaget till de förändringar som händer i omvärlden. Senge (1995) nämner 
fem olika steg; systemtänkande, personligt mästerskap, tankemodellen, gemensamma visioner 
och teamlärande, som leder fram till en lärande organisation. 
 
Uppsatsen granskar: 
I vilken utsträckning Markant Reklambyrå är en lärande organisation, hur kunskap och 
erfarenheter förmedlas och används mellan medlemmarna vilka de tagit del av i diverse 
projekt. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de djupintervjuer som genomförts med samtliga medarbetare inom 
Markant Reklambyrå. Respondenterna presenteras i bokstavsordning efter deras efternamn. 
De frågor som har blivit ställda i djupintervjuerna bygger på de begrepp som anses vara 
relevanta i uppsatsens undersökning, vilka framkommit i analysmodellen i delkapitel 3.8.  
De frågor som ställdes under intervjun redovisas i bilaga 1. 
 

4.1 Markant Reklambyrå  
Markant Reklambyrå ligger i centrala Karlstad. I en förintervju med Bosse Hesselheim 
berättar han att han äger byrån tillsammans med Bengt Haffling. Enligt Bosse har Markant 
Reklambyrå funnits sedan 1981. Bengt tog så småningom över företaget och efter ett tag 
anställde Bengt även Bosse som till slut år 2004 blev delägare till byrån. 
 
Idag arbetar det totalt sju personer på Markant Reklambyrå, förutom de båda delägarna, består 
personalen av Kim, Lena, Håkan, Mattias och Pelle. Markant Reklambyrå har bland annat 
haft projekt ihop med företag som Länsförsäkringar Värmland, Byggbeslag och Färjestads 
BK. 
 

4.1.1 Intervju med Gidebratt, Håkan  
 
Datum:  
2006-03-14 
 
Arbetsuppgifter: 
Art Director, arbetar 60 procent på Markant Reklambyrå 
 
Har arbetat i Markant Reklambyrå: 
Sedan 2004 
 
 
Projekt: 
Projektgrupp 
Det är Bengt och Bosse som bestämmer vilka som ska vara med i respektive projekt, även om 
det ska påbörjas ett nytt projekt. De ställer även frågan till Håkan och Kim om hur de vill 
lägga upp det. Kim och Håkan arbetar ofta med att ta med varandra i projekten där de kan 
bolla lite idéer så att de inte sitter själv för att försöka komma på allting, de testar varandra.  
 
Håkan har inte alltid arbetat med samma personer. Han tycker det är bra att arbeta med olika 
personer i projekten. Det är kunden som ska styra vilka personer som ska vara i ett projekt, 
anser Håkan. Markant har två projektledare, som också är ägarna, och de två är väldigt olika, 
förklarar han. De passar bra mot olika kunder och där gäller det väl också att välja rätt AD. 
Det skiljer ett antal år mellan Håkan och Kim och han tycker det är bra att de två har olika syn 
på saker och ting. 
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Arbetsuppgifter 
Håkan får sina arbetsuppgifter av Bengt och Bosse. Innan ett projekt börjar får han veta 
ganska mycket eftersom han är med på första mötet med kunden och där får han mycket 
information. Kunden vet inte alltid vad han själv vill ha och då bollar de fram idéer med hjälp 
av dem, förklarar Håkan. 
 
Det finns ingen arbetsmodell eller färdigskrivna instruktioner Håkan följer för att utföra sina 
arbetsuppgifter, inte vad han tror i alla fall. Han har mest kontakt med Kim, AD, när han utför 
sina arbetsuppgifter. De sitter mittemot varandra och arbetar med samma uppgifter. Annars 
har Håkan arbetat mest med Bengt när det gäller projekt. 
 
Arbetsuppgifterna är snarlika enligt Håkan. Han tror inte det hade varit så bra med olika 
arbetsuppgifter för hans egen del eftersom han bara arbetar 60 procent på Markant 
Reklambyrå. Han tror att han skulle bli ganska splittrad så för hans del anser han att det är bra 
att han har en given roll. 
 
För att lösa arbetsproblem som kan dyka upp brukar han och Kim ta en promenad eller sätter 
sig på ett fik, just för att komma ifrån byrån en stund eller så går de till ett av konferens-
rummen. Håkan förklarar att personalen sitter väldigt öppet och att det är bra på många sätt 
men ibland kan han känna sig för att vara för sig själv. Han brukar då sätta på sig hörlurar och 
lyssna på musik.  
 
Nuläget i projekten 
För att behöriga projektdeltagare ska bli uppdaterad om nuläget i ett projekt har de 
veckomöten. Där brukar de snabbt gå igenom vad som har hänt för att alla ska veta vad det är 
som händer. De projekten Håkan är involverad i brukar de ha några avstämningar men 
angående det tycker han nog att de kanske kan bli lite bättre. Att stämma av vart de är nu, hur 
många dagar det är kvar, att de kanske borde göra så. Där kan han tycka att projektledarna 
agerar olika gällande uppföljningen av projekten. En del har mer strukturerad koll och en del 
går mer på magkänsla. 
 
Antal projekt per person 
Håkan tror att han är med i sex stycken olika projekt idag. Det blir ganska naturligt för honom 
eftersom han arbetar på Markant Reklambyrå tre dagar i veckan. Då är det viktigt att byrån 
utnyttjar hans kapacitet på rätt sätt, vilket innebär att han borde släppa grejerna lite tidigare. 
Håkan är med i inledningsskedet, är med och styr upp och sen kanske går in stötvis. Så 
fungerar det tyvärr inte alltid, påpekar han. 
 
 
Möten: 
Huvudsyfte 
Med interna möten tycker Håkan det är viktigt att var och en får komma till tals, även de som 
inte brukar säga så mycket. Han menar att många kan sitta inne med bra grejer, att det är högt 
till tak. Inom Markant Reklambyrå har de pratat mycket om att alla får ha idéer, att vem som 
helst får komma med synpunkter på varandras jobb och det tycker Håkan är bra. Sedan 
behöver man nog strukturera upp arbetena lite grann för att det ska bli någonting gjort också, 
förklarar han. Man klargör varandras roller och så träffas man senare igen för att stämma av 
hur långt alla har kommit. En mix mellan öppenhet och kreativitet, kontra struktur. 
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Upplägg 
Det blir ganska naturligt att Bosse och Bengt leder mötena, berättar Håkan, eftersom de är 
projektledare men sedan anser han att det är en ganska öppen diskussion. Under mötena 
bestäms om Markant Reklambyrå ska ta ett jobb, vad det är de ska göra, vad kunden vill att 
Markant Reklambyrå ska göra. Ibland kan det även vara kostnadsfrågor och hur mycket tid de 
ska lägga ned. Så att de anställda får upplysningar om att de måste arbeta ganska snabbt 
 
Mötena ger Håkan en viss trygghet, sen är det väl så att var och en ställer de frågor som man 
vill, berättar han. Det gäller att samla på sig så mycket information som möjligt så att man vet 
vad man ska göra.  
 
Inblandade 
Den vanliga konstellationen är en projektledare, en AD och en copywriter, ibland Lena. De 
berörda inom den vanliga konstellationen har pratat om att värva in Lena lite mer för hon får 
oftast det sista att göra i ett projekt. Det kan bli ett stort tryck på AD’arna eller projektledarna 
och då kan eventuellt Lena bistå med assistans ifall hon inte har så mycket att göra, istället för 
att hon sedan får allt på en gång. Det är svårt att få en bra balans i arbetet med reklam, 
förklarar Håkan, ett flöde som är jämnt. 
 
Antal 
Beroende på hur stort och tajt det är så är det lite olika men enligt Håkan kanske de inte har 
tillräckligt med möten. Det kanske behövs något extra möte för att de själva ska känna en viss 
trygghet, föreslår han. 
 
 
Kommunikation: 
Kontorslandskap / kontor 
Håkan arbetar i ett kontorslandskap. Han ser det som positivt att se varandra och att snabbt 
kunna få svar, kunna ställa frågor. Han blir medveten om vad som händer, han lyssnar lite 
grann men anser det även vara lite stressande och irriterande ibland. Håkan är en sådan som 
skulle tycka det var skönt att någon gång ibland kunna få sätta sig i en vrå. I alla fall stänga av 
lite av omgivningen.  
 
Ifall de arbetat i kontor istället för kontorslandskap hade de varit tvungna att ha riktiga 
fikapauser för att kunna träffa alla, kanske två gånger om dagen, påpekar Håkan. Idag går han 
över med en kopp kaffe till någon annan för att prata. Nackdelen med att arbeta i kontor är att 
man kan bli sittande där och inte kunna ta del av det som händer lika enkelt som i ett kontors-
landskap, förklarar Håkan. 
 
Gemenskap och relationer 
Håkan tycker att gemenskapen mellan honom och hans kollegor är bra. Han tror det betyder 
oerhört mycket om personalen har bra gemenskap. Det blir roligare att arbeta vilket resulterar 
i bättre jobb.  
 
Ett par gånger i veckan antar han att alla i Markant Reklambyrå är med och fikar ihop, det är 
lite till och från, tillägger Håkan. Han berättar att han känner en del av sina kollegor bättre än 
andra.  
”Man drar sig till andra människor som man umgås med och så arbetar man med några 
andra”, förklarar han. 
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Det är ingen på Markant som han umgås med så ofta på fritiden. Det är mer att han och någon 
arbetskollega går ut och tar en öl. 
 
Internet-teknik 
För att kommunicera internt med andra berörda i ett projekt mejlar inte Håkan till någon om 
vad som händer, utan det förklarar han på mötena. Byråns pågåenden arbeten finns i 
gemensamma mappar. Det finns även en almanacka där var och en skriver in om det ska 
komma en kund eller om någon i personalen ska resa iväg, även vilka dagar Håkan arbetar 
eftersom han inte arbetar full tid. Almanackan i sig kan man se som en kommunikation, 
tillägger Håkan.  
 
Håkan använder sig av denna almanacka ett par gånger i veckan och sedan måste han alltid 
skriva tidsrapporter. För- och nackdelarna han ser med denna teknik är att vissa kan vara bra 
på det och tycker det är jättekul medan några andra struntar i det och då blir det luckor i 
systemet. Håkan tycker annars det är skönt att slippa alla papper. De har tidigare försökt med 
tavlor för att tydliggöra vem som gör vad men det har inte fungerat. Håkan försöker själv 
bryta ned vad som ska göras varje dag och vad som är viktigt för veckan. Det kan ha att göra 
med att inte han arbetar full tid på grund av hans företag vid sidan av Markant Reklambyrå.  
 
 
Dokumentation: 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
Om Håkan sitter tillsammans med en projektledare i ett kundmöte sitter oftast Håkan och ritar 
medan projektledaren skriver. Han vet att Pelle, copywriter, skriver under mötena men han 
själv skissar fram idéer under mötets gång och ger eventuellt förslag.   
 
När de har interna möten med olika frågor så har en del protokoll skrivits ut och de har en 
mapp som de sparar allt i, deras egna grejer. Det är upp till var och en att gå dit och titta.  
 
Arkivering 
Från mötena sparas det digitalt i mapparna och sedan får personalen ett papper utdelat till sig 
som har en förmåga att försvinna någonstans, förklarar Håkan. De behöriga får del av 
protokollen genom att de delas ut på mötena eller så får de hämta dem digitalt via datorn. 
 
Användandet av eventuella dokumentationer 
Håkan brukar läsa de protokoll som skrivits efter mötena. De noteringar han anser vara 
viktiga lägger han i en mapp i en låda bakom sig. Om det gör en skriftlig dokumentering efter 
ett avslutat projekt vet inte Håkan. Han antyder att de har diskuterat om det inom Markant 
Reklambyrå, att de behöver gå igenom vad som varit bra och dåligt i ett projekt. Eventuellt 
rensa i mapparna som ligger lite överallt, det ligger gamla skisser som blandas med nya 
grejer. Det är han själv väldigt dålig på att slänga. Även de som ligger digitalt i datorn.  
”Det blir ju mycket enklare nästa gång att veta hur man ska fortsätta”, berättar Håkan. En 
gammal lärare lärde Håkan att städa rent varje gång innan han gick hem och det kan han 
känna idag att det var ganska skönt när han gjorde så. För blir det för rörigt tar det alldeles för 
mycket tid och kraft, i värsta fall kommer det bort grejer också. Så där tror Håkan att Markant 
Reklambyrå har lite att jobba på.  
 
På grund av att de inte har riktigt koll på om de skriver dokumentationer efter avslutat projekt 
använder han sig inte av dem. Utan det blir ett nytt möte och de sitter och pratar och kollar 
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igenom gamla broschyrer för att undersöka det. De har ju mapparna i och för sig som de kan 
kolla igenom, berättar Håkan. 
 
 
Kunskap: 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Håkans erfarenhet gällande projektarbeten är att han haft ett eget företag i femton år där han 
har varit i olika konstellationer så han har fått dragit en del lass själv, d.v.s. från att sälja in 
idén till att göra grejen, kontakt med tryckerier och kunder. Han har insett att folk är bra på 
olika saker och att det är väldigt viktigt att det finns både och. Så det är ingen slump att han 
numera vill ha andra människor som sköter sådant åt honom. 
 
För att ta del av erfarenheter och kunskap i projekt som han inte deltagit i tar han in 
information genom veckomötena, fast då kan det vara så att han själv måste fråga mer 
specifikt om ett projekt. Det kan vara viktigt att tänka på gällande feedbacken vad kunden 
tyckte om, blev de nöjda, vad kände dom. Han tycker att det är projektledarens ansvar att ta 
reda på vad kunden tyckte så att de andra i Markant Reklambyrå får reda på det.  
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
Håkan tycker det är bra om personalen i företaget delar med sig av sin kunskap till varandra, 
då höjs nivån på allihop. Plus att man lär sig av varandra och man vet ungefär vad den andra 
kan, tillägger han.  
 
Håkan tycker att han är ganska bra på att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till 
andra. Han och Kim arbetar med samma sak och de båda vet vad den ena kan bättre än den 
andra. Det kanske är bra att den ena är bättre på annat än en själv, att den andra tycker lite 
annorlunda för att komma fram till något, berättar Håkan. Eftersom de sitter i ett kontors-
landskap med skrivborden i närheten av varandra är det lätt att besvara en fråga snabbt. För att 
ta del av andras kunskap frågar han andra, speciellt när det gäller teknik och program. Håkan 
menar att man måste våga fråga och inte känna att man måste kunna allt. 
 
Personalens kunskapsutveckling 
Kunskapsmässigt sedan Håkan började på Markant Reklambyrå har han utvecklats genom att 
ha varit med i lite större projekt. Han har hyfsat med erfarenhet eftersom han arbetat med 
annat innan han började på byrån. Det blir mer lagkänsla på Markant Reklambyrå i jämförelse 
med att arbeta själv, antyder Håkan. Han vill göra sin grej, kunna släppa vidare den men även 
delegera och puscha på andra.  
 
Håkan anser att det är ägarnas plus personalens eget ansvar att utöka sin kunskap inom sitt 
arbetsområde. Personalen bör informera ägarna om att de vill utbilda sig men den frågan ställs 
av ägarna själva. 
 
För att förbättra sin egen kunskap inom sitt arbetsområde har han kontinuerligt utbildat sig i 
Stockholm i diverse designutbildningar för att ta reda på vad han själv är bra på och vad han 
kan göra bättre. Företaget försöker förbättra personalens kunskap genom att ställa frågan om 
det är någon som vill gå en utbildning eller kurs får den enskilde säga till om det. De frågorna 
brukar komma fram när de har kick-off, då det planeras inför det kommande året.  
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4.1.2 Intervju med Grindvall, Kim 
 
Datum: 
2006-03-14 
 
Arbetsuppgifter: 
Art Director 
 
Har arbetat i Markant Reklambyrå: 
Sedan 2005 
 
 
Projekt: 
Projektgrupp 
Det är Bosse och Bengt som bestämmer vilka som ska vara med i respektive projekt men det 
beror på vilken kunskap man har. Kim har en förpackningsdesignsbakgrund och då är det mer 
lämpligt att han är med i såna projekt. Håkan, AD, har mer rutin när det gäller reklam-
branschen, han har en annan design men de kör båda mycket gemensamt också. Nästan alla är 
med i projekten bortsett från en basgrupp. 
 
Enligt Kim har han arbetat med olika personer i de projekt han involverad i. Markant 
Reklambyrå anlitar de personer som krävs för uppdraget. Det finns ingen i reklambyrån som 
arbetar med film och ljus, sådan personal anlitar de utifrån och därav blir det olika personer 
han arbetar med. Inom Markant Reklambyrå är alla med i projekten 
 
Kim tycker det är bra att arbeta med olika personer i projekten. Alla har ju sitt sätt att arbeta 
och sina idéer, förklarar han. Kör de fast någonstans så tar de in idéer från andra inom byrån. 
 
Arbetsuppgifter 
Det är kunden som beslutar om det blir ett nytt projekt. Markant brukar få visa ett förslag först 
för hur de har tänkt göra projektet, sedan har kunden exempel som han fått av andra byråer, 
om han säger att de får det så börjar de göra en plan på hur de ska gå till väga, hur de ska 
komma i mål. I ett tidigare skede säger projektledarna att just den kunden vill de ha. 
 
Kim får sina arbetsuppgifter av Bengt och Bosse. Innan han får sin arbetsuppgift brukar han 
oftast läsa på kundens hemsida och lite tryckmaterial från denne för att få en mer bakgrunds-
information om kunden. Sedan löser de det mesta under kundmötena. Han går med ett öppet 
sinne och lyssnar mycket, han tänker inte på att lösa uppgiften utan tar in intryck från 
företaget först.  
 
Kim tror inte det finns någon arbetsmodell eller instruktioner om hur han ska lägga upp sitt 
arbete. Han arbetar olika varje gång. Han tar intryck från överallt, oftast från andra 
reklamkampanjer hur de har gjort, tar lite från var och en. Det är inte bra om det finns 
regelverk. 
 
Den som Kim har mest kontakt med när han arbetar är projektledaren och Håkan, AD. Hans 
arbetsuppgifter är snarlika varandra i olika projekt. Om han hade haft olika tror han inte att 
han hade fått så mycket av det. Inom Markant Reklambyrå är de bra på olika saker. Han 
påstår att han varken kan skriva (som copywritern) eller leda ett projekt särskilt bra utan det 
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gör de andra utvalda mycket bättre. Han tycker att det är bra att han inte är med på så många 
olika ställen utan att han kan koncentrera sig på sitt eget istället.  
 
Ifall ett arbetsproblem uppstår som hindrar hans fortsätta arbete försöker han vända på det, 
han försöker ta det på ett bra sätt, inte se det som ett problem. Han kan tycka en del av det han 
skapat är bra. Det flesta av problemen brukar lösas med diskussioner, sedan gäller det att vara 
öppen för kritiken man får av de andra, förklarar Kim. 
 
Nuläget i projekten 
Det är projektledarnas uppgift att uppdatera projektdeltagarna om nuläget i ett projekt 
eftersom det är de som har kontakt med kunden, vilka tider och deadlines som gäller, hur 
projektet har utvecklats. Sedan har de en planeringstavla i Markant Reklambyrå där var och 
en ser vilken vecka de är på och hur långt projektet sträcker sig. Alla inom byrån har en liten 
koll på den slutliga deadlinen men annars är det projektledarna som berättar för personalen. 
 
Antal projekt per person 
Kim är inblandad i cirka femton olika projekt idag. Han brukar vara inblandad i flera stycken 
samtidigt men olika är aktuella för stunden. Just nu är tre stycken heta, förklarar han.  
 
 
Möten: 
Huvudsyfte 
Det väsentliga med möten enligt Kim är att få en insikt om kundens företag, bara få en känsla 
av det. Vid första kundmötet är det att få kunden att känna sig trygg och vid nästa möte ska 
det vara mer avslappnat, det är hans tanke angående det första mötet. 
 
De interna mötena är till för att ta reda på hur de ska komma vidare, mycket uppstartsmöten, 
där de går igenom punkt för punkt för vad de ska göra, vilken röd tråd de ska ha för att klara 
det. Idémötena är till för att de ska bolla de idéer de har. De försöker lägga mest tid till de 
interna mötena för det är där de skapar idéerna, de är jätteviktiga.   
 
Kim anser att mötena ger honom avlastning. Det är ofta han tänkt på en grej och gått in på ett 
spår som han kan ta itu med på mötena. Sedan under internmötena kan han få en annan syn på 
det. Han menar att han får idéer av andra, det skapar mer inspiration. 
 
Upplägg 
Det är oftast Bengt som håller i mötena och de är upplagda på det sättet att de oftast går in 
några stycken till ett konferensrum och bollar idéer med varandra. Efter ett tag går de ned i 
roten och benar ut företaget för att ta reda på vad de ska göra. Utifrån det kollar de vad som 
håller måttet för att lösa uppgiften. På så sätt kommer de fram till det bästa.  
 
Under mötena bestäms hur projektet ska skötas, hur de ska göra för att komma rätt, hur de 
tycker att kundföretagets reklam ska se ut, det bestäms hur lång tid de har på sig för att 
färdigställa projektet, hur lång tid varje moment i projektet får ta. På de interna mötena 
bestäms det nästan direkt vad det är som ska göra inom en viss tid.  
 
Inblandade 
De som är med på kundmötena är en AD, projektledare och copywriter. På de 
interna (kreativa) mötena så är det bägge AD’arna, projektledare och copywriter. 
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Antal 
De har cirka tre kundmöten sedan har de två till tre internmöten i ett litet större projekt.  
 
 
Kommunikation: 
Kontorslandskap / kontor 
Kim arbetar i ett kontorslandskap och de fördelar han ser med det är att det är öppet och att 
han har ögonkontakt med allihop. Nackdelarna kan vara att han ibland vill stänga in sig men 
då finns konferensrummen han kan göra det i. Han tycker det är trevligare att komma in till en 
arbetsplats som är öppen som Markants. 
 
Fördelen med kontor är att man kan göra det till sitt egna lilla rum och göra det mysigt, 
berättar Kim. Nackdelen är att man inte har den direkta kontakten med sina kollegor. Man blir 
tvungen att gå ut och fråga. Man måste till exempel gå ut och fråga de andra om de vill fika.  
 
Han tror inte gemenskapen hade varit annorlunda om personalen på byrån hade arbetat i 
varsina kontor. Personalen hade kanske varit lite mer inne i sina projekt, hållit sig mer till 
projektgruppen. De hade inte bollat idéer med de andra lika mycket. Man skulle ha kört mer 
på sitt eget race. 
 
Gemenskap och relationer 
Kim tror att det betyder allt om personalen i ett företag har bra gemenskap, speciellt på ett 
ställa som Markant Reklambyrå där personalen hänger mycket ihop och diskuterar mycket. 
Det är viktigt att var och en kan ta varandras kritik på ett bra sätt, att ta allas åsikter och vända 
till någonting positivt. Alla har ju sin syn på projektet, hur det ska göras, berättar Kim. Det 
gäller att vara öppen och ta åt sig. Man får inte ha några taggar utåt.  
 
De fikar gemensamt en gång i veckan under deras veckomöten, enligt Kim. De brukar fika i 
samband med mötena annars brukar det bli mycket kaffe vid datorn. Gemenskapen mellan 
han och sina kollegor tycker han är väldigt bra. De är inte så många och alla känner varandra 
ganska bra. Han anser sig känna sina arbetskollegor så väl han behöver. Vissa umgås Kim 
även privat med, annars umgås han inte så ofta privat med några från Markant Reklambyrå.  
 
Internet-teknik 
Den Internet-teknik Kim använder sig av för att kommunicera internt är mejl. Till sina 
arbetskompisar skickar han mejl eventuellt två gånger per dag. Fördelen han ser med tekniken 
är att det går snabbt och enkelt. Nackdelen är att det blir lite mer anonymt än om han går fram 
och pratar. 
 
 
Dokumentation: 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
För att komma ihåg det som diskuteras och beslutas på kundmötena antecknar och ritar Kim. 
Copywritern, Pelle, skriver ned och sedan efter kundmötet skriver Pelle ett protokoll som de 
använder sig av vid nästa kundmöte för att de lättare ska kunna diskutera fram priser.  
 
I de interna mötena skriver de mycket på whiteboardtavlan och personalen själva skriver ned 
det de anser vara viktigt.  
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Arkivering 
Anteckningarna från de interna och de externa mötena arkiveras i mappar i datorn som alla 
inom Markant Reklambyrå har tillgång till. 
 
Användandet av eventuella dokumentationer  
Kim använder sig av de skrivna mötesprotokollen för att han ska se att han gör rätt saker. Om 
de gör en skriftlig dokumentering efter ett avslutat projekt vet han inte. Han tror att 
projektledarna skriver en sammanfattning på vad som har gjorts och varför det gjordes så, vad 
kunden har fått, hur de ska se på projektet i framtiden, vad de hoppas få ut av det. 
 
Kim tror sig aldrig ha använt sig av några skriftliga dokumentationer från ett avslutat projekt 
när han ska påbörja ett nytt. Om han skulle göra det skulle han kolla om vad de har gjort för 
fel och vad som blev bra. Oftast har han alla uppgifter i huvudet, han påpekar att man lär sig 
av misstagen. Det har inte hänt än att han har gått tillbaka men de finns sparade i mapparna i 
datorerna ifall han skulle behöva gå tillbaka och titta. 
 
 
Kunskap: 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Kims erfarenhet inom projekt är att han dagligen bara arbetar i projekt. Sedan har han även 
arbetat som projektledare i utbildning och liknande. För att ta reda på erfarenheter och 
kunskaper som erhållits från avslutade projekt som han inte varit inblandad i brukar han fråga 
annars är samtliga på Markant Reklambyrå delaktiga i alla projekt på ett eller annat sätt. Det 
har att göra med Markant Reklambyrå är en liten arbetsplats och det gör så att personalen får 
bra koll på vad som händer inom företaget.  
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
Kim tror att ett företag vinner jättemycket på att personalen delar med sig av sin kunskap till 
varandra eftersom det är mycket idéarbete de håller på med. De minimerar risken med att det 
blir likadant i alla projekt. Risken är stor att det går att se vilken reklambyrå som ligger 
bakom reklamen ifall den personen inte vill ta åt sig åsikter. Ifall personalen inte lyssnar på 
varandra tror Kim att en byrås färdiga projekt kan se likadana ut. 
 
Kim förmedlar sina kunskaper och erfarenheter till andra genom säga till om han anser 
någonting vara bra eller dåligt. Han försöker med andra ord vara ärlig. Han har nästan ensamt 
ansvar vad gäller bildretusch och bildredigering, vad gäller sånt försöker han dela med sig av 
den kunskapen, hur han på bästa sätt får en bild att se bra ut utan att förstöra den. Själv tar han 
del av andras kunskap genom att lyssna och tjuvkika lite grann. 
 
Personalens kunskapsutveckling 
Kim har utvecklats kunskapsmässigt på det sättet att han har lättare för sig att komma fram till 
en idé, vilken process han måste gå igenom och han har lärt sig för hur han ska göra. Sedan 
har han lärt sig vikten av att samarbeta med andra, att det gäller att kunna ta andras åsikter på 
ett bra sätt. 
 
Ansvaret på att utöka personalens kunskap inom sitt arbetsområde anser Kim vara vd:ns. Han 
tycker att de ska vara öppna för förslag från personalen ifall någon vill gå på kurs men där 
ligger även ett ansvar på personalen att säga till om det. Men det främsta ansvaret ligger på 
vd’n eftersom de har pengarna, påpekar han, allting kostar. 
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För att förbättra sin egen kunskap tittar Kim mycket på hur andra AD arbetar i andra företag. 
Hur de större byråerna tänker när det gäller färgsättningar och trender, hur de arbetar med 
bilderna för att förmedla känslorna. Han tror inte det är negativt att göra så, snarare tvärtom. 
Han undersöker varför vissa kampanjer de har gjort som blev väldigt bra och försöker ta reda 
på hur och varför han känner så. Markant Reklambyrå erbjuder kurser ibland och lär 
personalen att lyssna mer på andra människor som föreläser för att förbättra deras kunskap 
inom sitt arbetsområde.  
 

4.1.3 Intervju med Haffling, Bengt  
 
Datum: 
2006-03-13 
 
Arbetsuppgifter: 
Projektledare, copywriter, vd och delägare av Markant Reklambyrå 
 
Har arbetat i Markant Reklambyrå: 
Sedan år 2000 
 
 
Projekt: 
Projektgrupp 
Det är Bengt, ibland tillsammans med Bosse, som bestämmer vilka i personalen som ska delta 
i respektive projekt eftersom han är projektledare och besitter all information om de nya 
projekten. På grund av att han inte arbetar med samma personer i varje projekt anser han att 
det är utvecklande eftersom var och en alltid tillför någonting. 
 
Arbetsuppgifter 
Bengts arbetsuppgifter är snarlika varandra, han kan i och för sig ha olika roller i samma 
projekt. Han kan både vara projektledare och copywriter i ett och samma projekt. Med olika 
arbetsuppgifter påpekar han att man får ut en helt annan bredd än om man arbetat med exakt 
samma uppgifter dagligen. 
 
Det är mestadels Bengt i samarbete med kunderna som bestämmer ifall ett projekt ska 
påbörjas. Han påpekar att det oftast är kunden som har det avgörande beslutet om Markant 
Reklambyrå ska få ett uppdrag av dem. Det är sedan kunden som styr hans arbetsuppgifter, 
annars bestämmer de själva inom Markant Reklambyrå vilka uppgifter de tar sig an.  
 
Det finns ingen arbetsmodell eller specifika arbetsinstruktioner för personalen att arbeta efter. 
De personer han har mest kontakt med under sitt projektarbete är de båda AD’arna, Håkan 
och Kim. Ifall det uppstår ett arbetsproblem som hindrar det fortsatta arbetet för Bengt 
försöker han lösa det på ett eller annat sätt. Han inventerar vad problemet är. Han nämner att 
han löste ett problem precis innan intervjun med fyra telefonsamtal och en offert.  
”Man får gå till grunden med problemet och ta reda på vilka alternativen är för att lösa det”, 
förklarar han, ”sedan göra det som känns bäst.” 
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Nuläget i projekten 
Behöriga projektdeltagare blir uppdaterade om nuläget i ett projekt genom återkoppling från 
Bengt och via veckomötena där de överskådligt går igenom varje projekt personligt detaljerat. 
 
Antal projekt per person 
Idag är han inblandad i fler än femtio olika projekt och han är van med att vara inblandad i 
fler än ett uppdrag samtidigt.  
 
 
Möten: 
Huvudsyfte 
Det väsentligaste med möten är att stämma av hur de ligger till, få in synpunkter från andra, 
menar Bengt. Det är viktigt att få en tid att få ventilera sig om olika åsikter som inte passar 
alla andra gånger i vardagen. Det underlättar för personalen att veta att det finns en tid då de 
kan ta upp en specifik fråga.  
 
Mötena ger Bengt information om avstämningen hur projektet löper vidare, att de inte missar 
någonting angående projektet, att de har samsyn inom projektet, att de arbetar med rätt saker, 
att de levererar i tid, en bra avstämning anser han att mötena ger honom. 
 
Upplägg 
Bengt berättar att mötena är upplagda på det sättet att det alltid är någon som är ansvarig för 
veckomötena, att det varierar och går runt. Idag tog exempelvis Bengt själv initiativet och han 
uppmärksammade att de har 85 jobb öppna. Oftast är det Bengt som håller i mötena.  
 
Under mötena går de igenom vad som hände under ett visst projekt och vad som ska göras, 
sedan blir det allmänna frågeställningar. De sätter även betyg på vad de har gjort hittills, 
genomgång av jobb. Om någonting ska ändras. Vad som händer framåt, vad som är nästa steg, 
vem ska göra vad, hur de stämmer av nästa gång, hur de avrapporterar. 
 
Inblandade 
De som är med under mötena är de involverande i olika konstellationer, säger Bengt. Ibland är 
det möten internt på byrån och ibland är kunden med. Allt är beroende på status i projektet. 
 
Antal 
Markant har möten gällande ett projekt vid behov.  
 
 
Kommunikation: 
Kontorslandskap / kontor 
Bengt arbetar i ett kontorslandskap och i denna bransch är det en stor fördel med det eftersom 
den bygger mycket på kommunikation, kontakt med människor. Nackdelen han ser med att 
arbeta i kontorslandskap är att man aldrig får vara ensam när man vill vara det. Fast då går det 
alltid att sätta sig i något av konferensrummen, påpekar han. Om han ska skriva någonting går 
han och sätter sig i nåt av dessa.  
 
Ifall personalen i Markant Reklambyrå hade arbetat i varsitt kontor tror han att gemenskapen 
hade varit sämre. Fördelarna med kontor är att man inte blir störd. Nackdelen är att det blir 
svårare att kommunicera, att man är ensam. Man måste gå ut från ett rum in till ett annat för 
att ha en normal samvaro 
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Gemenskap och relationer 
Bengt anser att det betyder väldigt mycket för personalen att ha en bra gemenskap. Det 
gynnar till en roligare arbetsplats vilket leder till ett bra slutresultat. Gemenskapen mellan 
honom och hans kollegor tycker han är ganska bra. De har fikapauser nästan varje dag där alla 
i personalen deltar. 
 
Markant Reklambyrå är ett litet företag och de försöker även göra saker utanför företaget. Han 
anser sig känna sina kollegor i varierande grad, en del känner han bättre än andra. På fritiden 
umgås han mest med Bosse. 
 
Internet-teknik 
För att kommunicera eller dela information med andra som är berörda internt i ett projekt 
använder de inom Markant Reklambyrå sig av hemsidor och mejl. Det använder Bengt sig av 
dagligen. Fördelarna med detta är att alla får samma information vid samma tid och samma 
tillfälle. Han menar att det förenklar arbetet väldigt mycket, de får upp tempot, det går 
snabbare.  
 
 
Dokumentation: 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
För att komma ihåg det som diskuteras och beslutas på mötena skriver de noteringar, om 
kunden är involverad kallas det för kontaktrapporter. Om kunden inte är inblandad för de 
noteringar och skisser. 
 
En skriftlig dokumentation efter ett avslutat projekt görs inte så mycket, enligt Bengt. Han 
förklarar att dokumentationen blir under projektets gång.  
 
Arkivering 
Kontaktrapporter arkiveras i ett system (affärssystem) där alla i personalen arbetar upplagda, 
där går det att titta vad som har blivit sagt sist, man kan ta ut åtgärdslistor, personliga 
noteringar för vem som ska göra vad, skisser för AD’arna. 
 
Användandet av eventuella dokumentationer 
Bengt använder sig av mötesprotokollen för att komma ihåg vad som sagts och vad som ska 
göras. Att använda sig av skriftliga dokumentationer från ett avslutat projekt när det är dags 
kan han gå tillbaka om ett projekt är snarlikt ett tidigare, han undersöker hur de gjorde då. 
Annars bygger allt på hans erfarenhet, vilka som var involverade och pengar i tidigare projekt.  
 
 
Kunskap: 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Bengt har tidigare arbetat på marknadssidan i Sparbanksvärlden sedan 1986 fram till år 2000. 
Han har 20 års erfarenhet inom projekt i olika former. För att ta reda på information om vad 
som gjorts i projekt han inte varit deltagande i pratar han med andra som varit med om det 
kombinerat med den informationen som finns i systemet (affärssystemet). Han tar de 
erfarenheterna från det de gjorde förut och tar det med sig det i det nya projektet.  
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Kunskapsdelning mellan personalen 
”Genom att personalen delar med sig av sin kunskap till varandra utvecklas företaget”, 
berättar Bengt. Han menar att man pratar om en lärande organisation. Där ser han som en 
förutsättning att utveckla ett företag att var och en bidrar med sin kompetens och delar med 
sig av den.  
 
Det sker främst i projekten där han förmedlar sin kunskap och erfarenheter till andra. Det är 
mycket diskussioner och tyckande där han pratar om erfarenhet och känslor. Via 
diskussionerna kommer denna form av kunskap fram, menar Bengt. Hans åsikt väger lika 
mycket som någon annans. Det är ens skyldighet att säga det den personen känner för fastän 
inte denne har en expertkunskap. Alla måste uttrycka sin magkänsla, påpekar han. 
 
Tack vare många diskussioner och erfarenheter från andra företag tar han del av andras 
kunskaper. Bengt förklarar att det gäller att vara öppen och inte tro att man redan kan allting. 
 
Personalens kunskapsutveckling 
Bengt har utvecklats kunskapsmässigt på Markant Reklambyrå genom att ha fått en större 
vana gällande projektarbete, större förståelse gällande olika branscher eftersom han numera 
arbetar inom fler branscher än förr. Han tycker sig ha fått större erfarenhet av att vara chef 
och ledare.  
 
Ansvaret för att utöka personalens kunskap inom sitt arbetsområde anser Bengt vara 
personalen själv, men även byråns. Han menar att det är svårt för en utomstående att säga till 
någon att den personen har dålig kunskapsbrist av någonting. Det är individen själv som får 
säga till vad den kan för dåligt, påpekar han, och föreslå en kurs eller en bok för att utöka sin 
kunskap.  
 
För att förbättra sin egen kunskap inom sitt arbetsområde utbyter Bengt erfarenheter både 
inom och utanför Markant Reklambyrå för att lära sig om andra branscher. Han säger att han 
lär sig hela tiden genom att vara öppen och prata med folk. Även genom att läsa mycket 
litteratur och tidningar. 
 
För att utöka personalens kunskap inom sitt arbetsområde erbjuder de ibland vanliga 
utbildningar och kurser. Bengt menar att det är en kombination, hela företaget är en lärande 
organisation eftersom man lär sig hela tiden av varandra. 
 

4.1.4 Intervju med Hedberg, Lena  
 
Datum:  
2006-03-14 
 
Arbetsuppgifter: 
Originalare och AD-assistent 
 
Har arbetat i Markant Reklambyrå: 
Sedan 1995 
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Projekt 
Projektgrupp 
Bengt och Bosse bestämmer vilka som ska vara med i respektive projekt eftersom de är 
projektledare, förklarar Lena. Om det kommer nya kunder eller helt nya jobb tar de ett möte 
om det för hur de ska gå tillväga. Lena blir inblandad i det mesta för nästan allting går igenom 
henne innan det lämnar Markant Reklambyrå. 
 
Lena har alltid arbetar med samma personer i de projekt hon varit deltagande i inom Markant 
Reklambyrå men hon anser att det är bra att arbeta med olika personer också i projekt. 
 
Arbetsuppgifter 
Vem som beslutar om ett projekt ska påbörja är antingen kunden eller projektledaren, berättar 
Lena. Oftast är det en kund som efterfrågar ett uppdrag hos dem. Lena får oftast sina 
arbetsuppgifter av Bengt och Bosse men ibland även från kunden. Hon anser att hon får den 
informationen hon behöver veta innan hon får sina arbetsuppgifter gällande ett projekt. Den 
informationen Lena inte vet får hon ta reda på själv, förklarar hon. Om Lena ska göra en 
annons behöver hon veta vilket format det ska vara på den, om den ska vara svart/vit eller 
färg, hur bråttom det är etc. Den brukar hon vanligtvis få i tid, annars kan det komma 
eftersom, säger hon. 
 
Det finns ingen arbetsmodell eller skrivna instruktioner som Lena arbetar efter. När hon 
exempelvis hjälper Föreningssparbanken med en inbjudan skiljer det i sig från om hon ska 
göra en broschyr, så om man ser det så, har hon olika arbetsuppgifter, förklarar Lena.  Hon 
arbetar med samma program fast med olika saker. 
 
Hon anser sig ha kontakt lika mycket med all personal på Markant Reklambyrå när hon utför 
sina arbetsuppgifter. Ifall ett arbetsproblem uppstår som hindrar hennes fortsatta arbete tar 
hon reda på vad det är för problem. Hon ringer någon, frågar eller söker på Internet beroende 
på vad det är för typ av problem.  
 
Nuläget i projekten 
De berörda projektdeltagarna blir uppdaterade om nuläget i ett projekt av de veckomöten som 
de har. Där går samtliga igenom en lista med alla jobb som är aktuella och då får alla reda på 
hur det går med allting. Det blir att var och en informerar de andra av det som berör sitt eget 
arbete, säger Lena. De tar upp om saker behöver ändras eller om det har hänt någonting.  
 
Vad för slags skriftlig dokumentering de gör efter ett avslutat projekt beror på hur stort det är, 
menar Lena. Bengt och Bosse skriver en del i ett program de har för det administrativa 
arbetet, en del saker skriver de ned och en del inte. Hon vet inte riktigt hur mycket Bengt och 
Bosse dokumenterar.  
 
Antal projekt per person 
Idag är Lena inblandad i mellan tio till femton projekt och det är vanligt att hon är inblandad i 
fler samtidigt.  
 
 
 
 

 37



Lärande i små projektintensiva företag 
 
 

 
Möten: 
Huvudsyfte 
Det väsentliga med möten beror på vad det är för typ av möten, förklarar Lena. Är det 
kundmöten är det för att informera kunden om hur långt Markant Reklambyrå har kommit i 
projektet och kunden ger feedback tillbaka. De kanske exempelvis vill påbörja ett nytt projekt. 
Om det är ett internt möte ska personalen bli uppdaterad om vad det är de ska göra och hur 
långt de har kommit i projekten. För Lena ger mötena henne en uppdatering av den 
information hon anser sig behöva.  
 
Upplägg 
De interna mötena är inte Lena med på så ofta. På de interna mötena är det enbart 
projektledare, en AD och copywritern som närvarar. På veckomötena är hon med för då är 
alla med. Under veckomötena är det en som är ansvarig och går igenom en arbetslista, tar upp 
allmänna frågor ifall det är nåt. Är det ett jobbmöte är det oftast en projektledare som håller i 
det, annars är det den som behöver prata som pratar, berättar Lena. 
 
Möten hålls mest av projektledarna, enligt Lena. Är det veckomöten blir det den som har tagit 
på sig att göra det. På veckomöten blir personalen enbart informerade om diverse saker. På 
jobbmötena tar de reda på hur de ligger till och vem som gör vad.  
 
Inblandade 
Om mötet gäller ett specifikt projekt är det oftast projektledare och AD, ibland copywriter om 
det behövs. Är det ett kundmöte är det också beroende på vad det är som ska göras, först är 
det en projektledare och sedan beror det på vad som ska diskuteras, om det är webbfrågor, 
designfrågor etc., förklarar Lena.  
 
Antal 
Lena kunde inte ge ett svar på hur många möten de har gällande ett projekt.  
 
 
Kommunikation: 
Kontorslandskap / kontor 
Lena arbetar i ett kontorslandskap och fördelen med det är att hon har sina arbetskamrater lätt 
tillhands. Hon ser direkt om någon är upptagen, lätt att fråga och gå runt och prata med de 
andra. Nackdelen kan vara att de stör varandra men det är inget hon tänker på. Det är bra 
ljuddämpat, berättar hon, man hör inte den bredvid om denne pratar telefon. Hon hör något 
ibland men hon blir inte störd av det. Hon skulle bli störd om någon satt bakom henne, så 
därför har hon valt att arbeta med ryggen mot väggen. 
 
De för- och nackdelar hon ser med att arbeta i ett kontor är att man kan stänga in sig men det 
kan man göra i ett av konferensrummen. Hon ser inga direkta fördelar efter att de arbetade i 
kontor förut. Ifall de fortfarande arbetat i kontor så hade personalen fått gå iväg en bit för att 
fråga någon om någonting. Nu är det mycket smidigare att snabbt slänga ut en fråga, menar 
Lena. Personalen pratar mer med sina arbetskompisar i ett kontorslandskap. 
 
Gemenskap och relationer 
Lena anser att det betyder väldigt mycket att personalen trivs och mår bra för ett företag. 
Hennes gemenskap med sina kollegor tycker hon är bra och tycker sig känna dem bra. Hon 
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kan diskutera om privata angelägenheter med dem men hon umgås dock inte privat med 
någon av dem.  
 
Angående fikapauser som de har gemensamt har det blivit sämre sedan de flyttade till den 
lokalen de befinner sig i idag. I den andra lokalen satt de och fikade på både för –och 
eftermiddagen, berättar Lena. Nu fikar de mer då och då, dräller runt, ibland är det två, ibland 
är det tre och ibland allihopa som fikar tillsammans. 
 
Internet-teknik 
Lena berättar att de inte använder sig av någon Internet-teknik för att kommunicera med 
varandra internt, eventuellt mejlar hon om någon inte finns på plats som en minnesanteckning 
annars pratar de och visar det de har gjort för varandra, eventuellt visar de det på dataskärmen 
för någon annan.  
 
Hon använder sig inte så ofta av Internet-tekniken. Hon går hellre iväg till någon 
arbetskompis om det behövs. Fördelen med denna teknik är att hon kan skicka till någon som 
inte befinner sig på sin plats. Nackdelen är att personalen blir sittande, att de kanske borde ha 
rört på sig istället.  
 
 
Dokumentation: 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
För att komma ihåg det som diskuteras och beslutas på mötena är det oftast någon som skriver 
på whiteboardtavlan i ett nytt projekt för att komma ihåg det som sagts och sammanfattar vad 
som sagts. Annars skriver var och en det de vill komma ihåg.  
 
Arkivering 
Enligt Lena arkiveras det inga protokoll efter mötena, därav kan inga behöriga ta del av dem. 
 
Användandet av eventuella dokumentationer  
Återanvändandet av mötesprotokollen blir att Lena använder sig av sina egna anteckningar. 
Hon använder sig inte direkt av några tidigare dokument från ett avslutat projekt. Ifall hon 
skulle göra en likadan produktion som de gjort tidigare skulle hon kunna tänka sig att de 
undersöker hur de gjorde då men det händer inte så ofta.  
 
 
Kunskap: 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Lenas erfarenhet gällande projektarbeten är att Markant Reklambyrå arbetar med projekt 
dagligen. Hon säger sig vara mest deltagare i ett projekt, ibland kan hon bli ledare över ett 
projekt som hon tidigare varit med och arbetat i, ett projekt som hon besitter all information 
om. Ibland ringer kunderna direkt till henne som hon själv kan ta hand om utan att behöva 
blanda in någon annan.  
 
För att ta reda på erfarenheter och kunskaper som erhållits från tidigare avslutade projekt som 
hon själv inte varit inblandad i frågar hon någon som arbetat med det. 
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
Genom att personalen i ett företag delar med sig av sin kunskap till varandra vinner man alltid 
på, säger Lena. Man kan inte få för mycket kunskap. För att förmedla sina kunskaper och 
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erfarenheter till andra försöker hon komma med goda råd och sedan händer det ganska ofta att 
några i personalen kommer fram till henne och frågar om råd. Lena frågar om det hon vill 
veta av någon annan, så tar hon del av andras kunskap. 
 
Personalens kunskapsutveckling 
Lena anser sig ha utvecklats otroligt mycket kunskapsmässigt under alla de år och med de 
olika människorna hon arbetat med på Markant Reklambyrå. Hon har även gått några kurser 
och lärt sig genom att t ex använda programmen de jobbar med. 
 
Lena tycker det är både arbetsledningen och den anställdes ansvar för att utöka personalens 
kunskap in om sitt arbetsområde. Hon menar att den anställda ska säga till om vad denne 
behöver lära sig, det är inte alltid att arbetsledningen ser det.  
 
För att förbättra sin egen kunskap försöker hon gå en kurs ibland och läser en del, går på 
föreläsningar och mässor. Företaget frågar personalen ibland ifall de vill gå på några 
utbildningar. 
 

4.1.5 Intervju med Hesselheim, Bosse 
 
Datum:  
2006-03-13 
 
Arbetsuppgifter: 
Projektledare, delägare av Markant Reklambyrå 
 
Har arbetat i Markant Reklambyrå: 
Sedan år 2002 
 
 
Projekt: 
Projektgrupper 
Vilka som ska vara med i respektive projekt bestämmer projektledarna, han själv eller Bengt, 
men det styrs även av arbetsbördan på de andra. Om en av de två AD’arna har för mycket att 
göra får naturligtvis den andra uppgiften, förklarar Bosse.  
 
Det är inte alltid Bosse arbetar med samma personer fastän de bara är sju personer i företaget 
men det ser han bara som positivt. Mest har han kontakt med Pelle när han utför sina 
arbetsuppgifter i och med att Pelle är med i säljdelen. Både Bosse och Pelle arbetar mycket 
med sälj.  
 
Arbetsuppgifter 
Ett projekt brukar påbörjas efter det att en kund har gjort en efterfrågan om reklam. Ibland gör 
Markant Reklambyrå ett så kallat spekulationsprojekt vilket går ut på att de går till kunden 
med en idé för att sälja in den. Då arbetar de med ett projekt på eget bevåg eftersom det inte 
alltid det lyckas, ibland går det och ibland inte. 
 
Bosses huvuduppgift är att leda projektet men det kan i sig bestå av hur mycket konstiga 
arbetsuppgifter som helst. I det stora hela är det mångfalden som är det roliga och eftersom de 
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arbetar med olika branscher hela tiden blir det väldigt allmänbildande. Bosse berättar att han 
ibland får veta saker han inte hade den blekaste om.  
 
I och med att det är kunden som anlitar Markant Reklambyrå får Bosse sina arbetsuppgifter av 
dem. För att kunna förmedla uppgifterna vidare till de berörda inom Markant Reklambyrå 
behöver han få veta allt om ett projekt innan det påbörjas. Sedan i projektgruppen fördelar de 
tillsammans arbetet och ger uppgifter till varandra. 
 
Ifall arbetsproblem uppstår försöker han ta reda på vart akilleshälen ligger och sen är det bara 
att gå på den, förklarar Bosse. Han har inga större problem med det. Han påstår att nästan alla 
problem uppklaras genom att kommunicera med andra människor.  
 
Det finns inga skrivna instruktioner på hur personalen ska arbeta. Det är sunt förnuft som får 
gälla och med det vill han påpeka att skriva instruktioner skulle bara bli fel för inom Markant 
Reklambyrå låter de varje individ få vara en individ. Han menar att personalen har lite olika 
arbetssätt och skrivna instruktioner skulle inte fungera i slutändan. 
 
Nuläget i projekten 
Personalen får reda på nuläget i de olika projekten genom att ställa frågor. Det handlar hela 
tiden om kommunikation, förklarar Bosse. Det händer ibland att någon kanske har missat att 
delge information till någon annan eller att denne har glömt bort det. Bosse vill veta när 
någonting blir gjort, det är till honom kunderna ringer och då känns det fel för honom att inte 
veta varit i projektet de befinner sig. Ibland måste han be personalen att informera sig om vart 
i sin arbetsuppgift de befinner sig. Han anser att det inte är några stora problem tack vare att 
de arbetar i ett kontorslandskap. Ifall en kund ringer kan han lätt fråga någon annan.  
 
Antal projekt per person 
Idag är han iblandad i ungefär sex till sju olika projekt. Det händer ofta att han är det, ibland 
kan det till och med vara fler än sju stycken.  
 
 
Möten: 
Huvudsyfte 
Inom interna möten är det viktigt för personalen att bli uppdaterade. På mötena tar de reda på 
vart i projektet de ligger. Innan varje möte sätter sig Bosse och Bengt och går igenom deras 
jobblistor på det kundprogram de har. På mötena undersöker de om ett projekt är klart, ifall 
det är det skickas det iväg en faktura till kunden. Även under mötena löser de praktiska saker, 
hur de exempelvis ska gå tillväga inom vissa områden. Mötena ger jättemycket utbyte för 
Bosse. Han påpekar att det är oljan i hela maskineriet. Personalen måste bli uppdaterad, det är 
en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.  
 
Upplägg 
Mötena är väldigt informellt upplagda. De har en typ av rundgång på de interna mötena. De 
tar en fika och det blir alltid en som håller i mötet. Det är inte alltid samma som håller i mötet 
utan det blir den som inte har hållit i ett på ett tag.  
 
De interna mötena är inte så mycket beslutande organ, Bosse anser inte att mötena ska handla 
om det. Det fattas beslut men inga stora, mötena är mer till för att förmedla information till 
varandra.  
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Inblandade 
Alla i personalen, om inte någon är borta på någonting annat. 
 
Antal 
Det beror på hur projektkrävande det är, förklarar Bosse. De har informella möten då de går 
till varandra och kollar hur det går. Någon i personalen visar förslag där denne ber andra att 
kolla på dem ifall de har några synpunkter. Såna möten har de hela tiden medan några större 
möten kanske inte inträffar alls. Det är uppdraget som styr mängden.  
 
 
Kommunikation: 
Kontorslandskap / kontor 
Bosse arbetar i ett kontorslandskap och trivs väldigt bra med det. Han tycker om att se ut, han 
tycker inte så mycket om väggar. Därför har de valt att ha glasväggar till de två 
konferensrummen, så att de inte ska kännas instängda. Glassväggar öppnar upp tycker han. 
Lokalen har även anpassats på ett bra sätt för den är väldigt dämpad. Det innebär att Bosse 
inte hör när någon annan pratar i telefonen, om han inte anstränger sig väldigt mycket. Så pass 
dämpad påstår Bosse att lokalen är och det är en förutsättning så att den inte blir slamrig.  
 
Att arbeta i ett kontor ser han egentligen inga fördelar med. Innan den nuvarande lokalen 
arbetade de i kontor och det är väl bra om någon i personalen vill kunna känna sig helt ostörd 
jämnt, de få gånger någon verkligen vill vara ostörd. Ifall någon vill vara ostörd i den lokalen 
Markant Reklambyrå har idag är det bara att ta med sig telefonen och sätta sig i ett av 
konferensrummen och stänga igen dörren, förklarar Bosse. 
 
På grund av att Markant Reklambyrå arbetade i kontor tidigare var anledningen till att de 
flyttade för att de springer jämnt till varandra. Om en kund ringer kan Bosse enkelt fråga en 
AD och på det sättet få ett snabbt svar tillbaka som han förmedlar vidare till kunden. 
Kommunikationen blir mycket snabbare och enklare. Ett kontorslandskap förutsätter att det 
fungerar på ett bra sätt.  
”Det kändes som en tandläkarmottagning där vi satt förut med olika rum”, berättar Bosse. 
 
Gemenskap och relationer 
Bosse anser att gemenskapen mellan honom och hans arbetskollegor är jättebra. Bengt och 
Pelle känner han jätteväl eftersom de umgås även på fritiden, de andra i personalen känner 
han bara väl. För ett företag som Markant Reklambyrå är det a och o om personalen har en bra 
gemenskap enligt Bosse. Han har förståelse för hur det kan vara i en industri med sjuttio 
anställda och så känner man bara sju väl och de andra sextiotre hälsar man bara lite lätt till. 
Personalen måste få komma till sin arbetsplats och känna att det är helt fritt från knepigheter 
med att gå till lokalen på morgonen. 
 
Vad gäller fikapauser har Markant Reklambyrå enligt Bosse varit jätteduktiga på det om man 
ser det i en branschsynpunkt. Med det menar han att andra byråer han pratat med påstår att de 
inte hinner fika, att de måste springa med koppen i handen men Bosse hävdar att alla har tid 
att sätta sig och fika ihop i bara några minuter för att snacka lite. Det är någonting Markant 
Reklambyrå är bra på att ta sig tid till att göra. 
 
Internet-teknik 
Idag använder jag Safari som sökmotor och det anser jag vara många gånger bättre än 
Explorer. Det är en Internet-teknik jag använder flera gånger varje dag. Nackdelen han ser 
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med denna teknik är ifall det blir privat bruk och att det tar för mycket av arbetstiden, ur den 
vinkeln ser han det som arbetsgivare. Han erkänner dock att han själv utnyttjar den tekniken 
för privata bruk själv idag för att söka information om en långresa han ska iväg på. Så fort han 
får fem minuter över går han in på Internet och söker. För honom är det en fördel att göra så 
just nu men om alla i personalen gjorde så ständigt och jämnt så tar det ju tid konstaterar han. 
 
 
Dokumentation 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
För att komma ihåg det som diskuteras och beslutas på mötena har Markant Reklambyrå en 
informell åtgärdslista, var och en har samma lista framför sig. Sedan gör samtliga noteringar 
på vad som åligger dem att göra. Det är ingen som skriver protokoll. Markant Reklambyrå har 
så många möten och det skulle falla i eget grepp. Det skulle skrivas rapporter i all oändlighet, 
förklarar Bosse. Han kommer själv från en organisation där allt skrevs ned och han tycker det 
är skönt att slippa det. Dokumentation är nog bra, påpekar han, men allt behövs inte skrivas 
ned. 
 
Det skrivs ingen skriftlig dokumentation mer än på det som görs och har gjorts under 
projektets gång. Är det däremot möten med kunden skriver Pelle, copywritern, en form av 
protokoll. Färdiga jobb är på något sätt färdiga jobb. Det är Markant Reklambyrå som gör den 
slutliga dokumentationen till kunden, d.v.s. den färdiga produkten eller tjänst som kunden 
efterfrågat. 
 
För Bosse är de anteckningar som görs på mötena mer som kom ihåg grejer. Han gör nästan 
allting alltid direkt. Han ringer på en gång om han måste göra det och på det sättet matar han 
av listan som uppkommit efter mötet. 
 
Arkivering 
Bosse säger att de inte arkiverar några dokument och därav kan inga behöriga ta del av några 
dokument. 
 
Användandet av eventuella dokumentationer 
Om de hittar beröringspunkten så går de inte över ån efter vatten, förklarar Bosse. Det är klart 
att de kan snegla tillbaka på det som de kan få gratis för att slippa uppfinna hjulet igen. Det 
sker dock inte på ett speciellt sätt. Tycker man sig känna igen någonting tidigare kan man titta 
tillbaka i företagsmapparna, påpekar Bosse. I företagsmappar förvaras det rader med möten de 
haft med varje kund och det kan i och för sig ses som en typ av protokoll. I mappen finns 
arbetsprover, där står allting från början till slut. Hela arbetsgången i ett projekt finns 
dokumenterat. 
 
 
Kunskap: 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Innan Markant Reklambyrå har Bosse arbetat med en del projekt. För att få reda på erfaren-
heter från projekt Bosse inte varit deltagande i frågar han jättemycket för att ta reda på 
relevant information.  
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
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Bosse tycker det är bra att dela med sig yrkeskunskap. Han menar dock att det finns en del 
som inte skulle klara av att göra ett säljsamtal och det har han full förståelse för och om han 
skulle säga till en person att gå en säljkurs tror han inte den personen vill det.  
 
Han personligen vill inte lära sig hur ett dataprogram fungerar, han är inte intresserad av att 
veta hur man bygger en hemsida. Det har Markant Reklambyrå personal för, Bosse är ju 
projektledare. Han har inga problem med vattentäta skott igenom kunskapsdelen och han tror 
det känns skönt för folk att vara lite experter på sina grejer. Jag vill kunna fråga personalen 
om saker säger han. Bosse anser sig inte behöva veta hur en tryckeriexpress går till bara för 
att han är en projektledare.  
 
Det Bosse vill veta frågar han om. Det kanske är många saker andra tycker att han bör fråga 
om men då är han inte intresserad och då struntar han i att fråga om det, sedan om det var 
någonting han skulle behöva kunna, det vet han inte. Det han är intresserad av att veta frågar 
han om och det har han aldrig haft några problem med.  
 
Bosse gör ingenting speciellt för att förmedla sina egna kunskaper och erfarenheter till andra 
utan det sker mestadels under deras mångfald av möten. Han menar att förmedlandet av 
kunskap är en ständig process som pågår hela tiden. Personalen känner varandra så väl och lär 
känna varandra bättra och bättre på gott och ont.  
 
Personalens kunskapsutveckling 
För Bosse har det har varit en otrolig skola gällande hans personliga utvecklande sedan han 
började på Markant Reklambyrå. Han påstår att han har utvecklats jättemycket. Han kunde 
andra saker bra men inte inom reklam och det tog tid för honom att lära sig innan han hade så 
mycket på fötterna att han ville och kunde utrycka sig, att kunna ta för sig på ett bra sätt. Han 
sög verkligen in kunskapen för att lära sig så mycket som möjligt.  
”Det gjordes inte på handvändning, man lär sig nya saker hela tiden”, förklarar han.  
 
Bosse tycker det är individens ansvar gemensamt med honom och Bengt angående utökandet 
om personalens kunskaper. På grund av att Bosse och Bengt vill att någon i personalen ska ha 
lite mer kunskap i en viss fråga än de andra och skickar de iväg någon för att få det. Eftersom 
de är litet företag är de måna om ekonomin. Utbildningar kostar pengar och om någon vill gå 
på en kurs som eventuellt kostar fyrtiotusen kanske de inte kan acceptera det på grund av 
deras resurser. De kan naturligtvis satsa mycket pengar på utbildningar men Markant 
Reklambyrå måste ju tjäna på det i längden också. Det är förenat med orsak och verkan. 
 
Markant Reklambyrå är väldigt tillåtande när det gäller kurser för att förbättra personalens 
kunskap inom deras arbetsområde. Om ekonomin tillåter och att de anser att det lönar sig för 
personen att gå utbildningen är det inga problem. Han berättar att det var ett tag sedan någon 
var iväg på en utbildning eller kurs men då det händer är någon i väg en eller två dagar. 
 
För att förbättra sin egen kunskap inom sitt arbetsområde är han lyhörd.  Han förklarar att han 
inte är någon som går på kurser och kommer aldrig bli en kursmänniska heller. Han är oerhört 
nyfiken på det pågående livet, vad som händer här och nu. Han påstår sig ha en väldigt bra 
uppsugningsförmåga när det gäller kunskap 
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4.1.6 Intervju med Norell, Mattias  
 
Datum:  
2006-03-13 
 
Arbetsuppgifter: 
Webbdesign, programmering och diverse datafrågor 
 
Har arbetat i Markant Reklambyrå: 
Sedan 2005 
 
 
Projekt: 
Projektgrupp 
De som bestämmer vilka som ska vara med i respektive projekt är projektledarna, Bengt och 
Bosse, utifrån vad det är som ska göras. Det är olika från gång till gång, förklarar Mattias. 
Han arbetar oftast med samma personer men det händer ibland att han inte gör det.  
 
Mattias anser det är bättre att arbeta med olika personer i projekten eftersom om man arbetar i 
samma grupp jämnt blir det att man tar samma idéer om och om igen. Det är bra att lära känna 
varandra på ett sätt. Då får man veta hur andra arbetar, menar Mattias. Man får reda på vad 
personer kan och inte kan lika bra. Det är bra att få in lite nytt som nya idéer och tankegångar. 
Egentligen räcker det om en ny person tillsluter en grupp i en timme och jobbar, fortsätter 
han. Det är bra att byta för det skapar inspiration. 
 
Arbetsuppgifter 
Det är projektledarna, Bengt och Bosse, som beslutar om att påbörja ett nytt projekt. Mattias 
får sina arbetsuppgifter från projektledarna, Bengt och Bosse. Innan han får dem tror han att 
han får veta så mycket som möjligt om ett projekt. Inför ett första möte med en kund får han 
veta det projektledarna vet och sen får han ta reda på resten.  
 
Det finns ingen arbetsmodell eller skrivna instruktioner på hur Mattias ska klara av sitt arbete. 
De instruktioner som finns är det som uppkommer efter kundmötet, annars lägger Mattias upp 
sitt arbeta på det sättet han vill.  
 
Mattias har mest kontakt med Kim, AD, när han utför sina arbetsuppgifter. Kim arbetar med 
det grafiska och sedan gör han det Kim ber om. Bortsett från honom och den andra AD’n har 
Mattias mest kontakt med projektledaren för projektet. 
 
I de olika projekten har Mattias snarlika arbetsuppgifter. Om han hade haft olika arbetsupp-
gifter skulle det ha betydelse om han gjort någonting bra och lärt sig något på resan. Ifall han 
stöter på ett arbetsproblem som hindrar honom från att fortsätta arbeta slutar han arbeta med 
det en kort stund och kopplar bort det problemet. Han sätter sig och pratar strunt med någon 
annan för en stund. Gör han det i tio femton minuter brukar det lösa sig för honom, hjärnan 
släpper med. Om inte det går så ”tok-kör” han tills han löser problemet.  
 
Nuläget i projekten 
För att de behöriga projektdeltagare ska bli uppdaterade om nuläget i ett projekt försöker de 
ha ett möte i veckan där de går igenom allt de gör så att alla vet vad alla gör, om någon annan 
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inte är närvarande kan någon annan ta över. Annars är det mest projektledarna som frågar 
projektdeltagarna om hur de ligger till. Fast den delen tror Mattias kan bli bättre, att alla vet 
vart gruppen ligger till. 
 
Antal projekt per person 
Mattias tror att han är med i fem eller sex stycken projekt nu och oftast är han inblandad i fler 
än ett projekt samtidigt.  
 
Möten: 
Huvudsyfte 
Det väsentliga med möten är att det finns en agenda innan mötet påbörjas, att alla ser vart 
mötet ska börja och vart det ska leda, förklarar Mattias. På mötena kan de även sitta och prata 
strunt också. Han tycker att mötena inte behöver vara jätteallvarliga men är det en fråga som 
måste besvaras så gör de det. Hur de däremot kommer fram till den lösningen anser inte 
Mattias vara så jätteviktig. Enligt honom har möten en tendens av att bli väldigt allvarliga 
eller affärsmässiga. De får gärna vara lite mer avslappnat för Mattias del. Det blir väldigt 
krystat annars, man vet vad man vill men man kommer aldrig dit, berättar han. 
 
För Mattias ger mötena honom en överblick, vilket i sig skapar magsår eller lugn, beroende på 
hur de ligger till och hur mycket tid de har kvar för att avsluta projektet 
 
Upplägg 
Mötena är upplagda på det sätt att de oftast går igenom en lista på vad som ska göras. De går 
igenom punkt för punkt och sedan är mötet klart. Det är oftast väldigt strukturerat. Det finns 
egentligen ingen som håller i mötena, berättar Mattias. Om någon av projektledarna är med 
blir det omedvetet nästan någon av dem. 
 
Det som bestäms under mötena är oftast det de har problem med. Ibland bestäms ingenting för 
de kan inte enas och ibland går det jättesmidigt. Mattias tycker det är jättesvårt att svara på 
vad som bestäms. De sätter sig ned för att de har ett problem och antingen så löser de det eller 
inte.  
 
Inblandade 
De som är med under mötena är oftast bara de som är berörda enligt Mattias, det behöver inte 
vara hela projektgruppen heller. Om AD’arna känner att de behöver diskutera sin del sätter 
dom sig ner tillsammans för att de andra inte behöver vara med. Vill andra närvara eller 
känner att de måste vara med får de säkert det. Annars är det bara de berörda som är med 
under mötena.  
 
Antal 
Mattias berättar att bortsett från varje veckomöte är det väldigt olika hur många möten de har 
gällande ett projekt. Det är när någon projektdeltagare känner att denne inte har koll så 
anordnas ett möte eller så säger projektledaren att han vill ha ta reda på vart de befinner sig i 
projektet. Han förklarar att det inte är någonting de sätter ut eller bestämmer att nu ska de ha 
ett möte, mötena uppstår mer spontant när någon vill få överblick.  
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Kommunikation: 
Kontorslandskap / kontor 
Mattias arbetar i ett kontorslandskap och fördelen med det enligt honom är att han inte blir så 
instängd, känner han för att sitta och prata med någon så kan han göra det. Han behöver inte 
gå ut från sin lilla kub och vandra iväg, om han arbetat i kontor. Den nackdelen han ser med 
kontorslandskap är att han kanske vill arbeta ostört någon gång och enda chansen då är om 
han sätter på sig ett par hörlurar, han försöker då gå in i sin egen lilla värld. Han tror att det är 
den enda nackdelen, annars ser han bara fördelar.  
 
Om man jämför med att arbeta hemifrån, inte ett kontor, är att man kan göra som man vill, 
säger Mattias. Om han vill börja arbeta tolv så gör han det. På ett kontor är det mer om han 
har ett problem så kan han ju gå till någon. Han behöver inte sitta via telefon eller mejl i 
evigheter utan det är mer socialt att arbeta i ett kontor än om man arbetar hemma. Han har 
arbetat hemifrån och det går bra i ett par månader men i längden fungerar det inte. Man blir 
för instängd i sin lägenhet. Om han kontrar kontor med ett kontorslandskap vill han definitivt 
arbeta i ett kontorslandskap. Han anser det vara helt klart bättre.  
 
Ifall personalen på Markant Reklambyrå arbetat i kontor och det varit fler anställda tror 
Mattias inte han hade pratat med lika många som han inte arbetar med. Nu om han går från 
punkt a till b passerar han ändå förbi allihop och kan enkelt prata med någon som inte arbetar 
i samma projekt som honom. Hade han gått i en korridor hade han inte stuckit in huvudet i 
varje kontor för att säga hej till var och en. Alla blir mer öppna mot varandra i ett 
kontorslandskap, konstaterar Mattias. 
 
Gemenskap och relationer 
Mattias anser att det betyder väldigt mycket om personalen har bra gemenskap, just för att de 
lär känna varandra på mer än ett sätt, att man inte är den personen som sitter där och gör det 
och det utan man får mer referensramar för man vet mer vad den andra kan, förklarar han. 
Han tycker att det blir lättare att rådfråga någon annan i personalen om de har bra gemenskap. 
 
Vad gäller fikapauser där alla i Markant Reklambyrå deltar, berättar Mattias, så är det mer att 
det brukar bli varje dag, någon tar en kopp kaffe och sedan kommer resten och ställer sig 
bredvid för att umgås. De försöker ha ett veckomöte men det är dock ingen fikapaus. 
 
Gemenskapen mellan honom och hans kollegor är bra. Med tanke på att han vill gå till 
Markant Reklambyrå och arbeta är ett svar nog. Sina kollegor känner han olika. En del känner 
han bara professionellt och en del umgås han även med på fritiden och de känner han av 
naturliga skäl bättre. Det är inte ofta han umgås med de övriga i personalen på sin fritid men 
det händer.  
 
Internet-teknik 
För att kommunicera eller dela information internt med berörda i ett projekt använder sig 
Mattias av nästan bara mejl. Det gör han cirka tjugo gånger om dagen. Nackdelen han ser med 
denna Internet-teknik är att den är väldigt långsam om personen i fråga inte är på plats. Mejl 
har även en risk för att vara opersonlig att man inte får fram det man vill säga, förklarar 
Mattias, att den andre missuppfattar eller att det helt enkelt inte kommer fram och det är en 
väldigt stor nackdel.  
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Dokumentation 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
De skriver upp, någon sitter och skriver för att de ska komma ihåg det som diskuteras och 
beslutas på mötena. Oftast får man ta ansvar för det själv, säger Mattias. Han antecknar det 
han själv vill komma ihåg. 
 
Någon slags skriftlig dokumentering tror han inte det görs efter ett avslutat projekt mer än 
fakturan till kunden. 
 
Arkivering 
Mattias tror inte att några protokoll sparas efter mötena. Han tror inte att det skriver några 
protokoll. Eftersom Mattias inte vet om ifall protokollen arkiveras någonstans antyder han att 
andra behöriga i projektet som inte deltagit på mötet inte får reda på vad som sagts, ifall inte 
någon annan har sparat de anteckningar denne själv har gjort. Mattias kommer på sig själv att 
han inte tänkt på att fråga någon om det. Ifall han själv inte närvarat frågar han någon annan 
som var med.  
 
Användandet av eventuella dokumentationer  
När Mattias inte kommer ihåg tittar han i sina egna anteckningar. Telefonnummer och 
liknande tycker han är svårt att komma ihåg och då anser han att det är bra att kunna gå 
tillbaka till anteckningarna. 
 
På grund av att han inte tror det finns några skriftliga dokumentationer från ett avslutat projekt 
använder han sig inte av dem när det är dags för att arbeta med ett nytt projekt. 
 
 
Kunskap: 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Mattias projekterfarenhet har han fått då han studerade och tryckte många tidningar. Det var 
projekt som sträckte sig över ett halvår och ibland år. Så därigenom har han fått en del 
erfarenhet gällande projektarbete. Projekt som pågått i Markant Reklambyrå han inte varit 
deltagande i får han kunskaper och erfarenheter genom att fråga de inblandade. 
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
Genom att personalen delar med sig av sin kunskap, berättar Mattias, får han veta vem som är 
med, att han vet vad de andra kan. Det gäller även att de som kan någonting också delar med 
sig av den kunskapen. Han förklarar att om en projektdeltagare från Markant Reklambyrå inte 
deltar i ett kundmöte kan de som deltar i mötet ändå förklara vad samtliga i personalen har för 
kunskaper och kan ta sig an för uppgifter, utan att behöva ljuga om att man själv kan det. 
Personalen blir mer säker på vad företaget kan åstadkomma, konstaterar Mattias. 
 
Om någon frågar Mattias förmedlar han sina kunskaper genom att svara annars brukar det 
komma fram när han diskuterar helt allmänt om ingenting med någon. Genom diskussioner 
brukar det komma fram vad var och en håller på med. Det mesta av sina dolda kunskaper, 
berättar Mattias, brukar komma fram när han sitter och pratar strunt med någon. Han går inte 
fram till någon helt spontant och berättar allt han kan, utan det brukar komma upp i en vanlig 
diskussion. 
 
Mattias tar del av andras kunskap genom att prata och eventuellt fråga. Om någon håller på 
med målning kan han fråga personen hur denne gör det, när och varför. Han snappar upp när 
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han pratar med någon, blir han intresserad så frågar han. Det här är inget ställe han vill vara 
bättre än någon annan, påpekar Mattias, han vill veta vad de andra kan men det är lite 
jantelagen, han vill inte utmärka sig mer än någon annan.   
 
Personalens kunskapsutveckling 
Mattias anser sig inte ha lärt sig så mycket nytt kunskapsmässigt sedan han började på 
Markant Reklambyrå förutom hur krävande mötena med kunder kan vara ibland. När han 
pluggade var det bara att köra på men nu helt plötsligt finns det kunder att ta hänsyn till och 
de delar inte alltid samma uppfattning som Mattias. Det han har lärt sig är att samarbeta mer  
och att det inte alltid är så enkelt som han vill att det ska vara. Sedan har han antagligen 
snappat upp en del som han inte har lagt märke till att han lärt sig. 
 
Mattias tycker det är personalens ansvar att utöka sin kunskap inom sitt arbetsområde. De 
måste själva säga till om att de vill lära sig någonting specifikt. Cheferna vet oftast inte vad de 
anställda kan eller bör kunna. De vet personalens arbetsuppgifter men inte att de måste lära 
sig någonting nytt som har kommit, förklarar Mattias. Det är personalens ansvar att säga till 
om att någonting nytt har kommit, vad det kostar och att de vill lära sig det. Sedan får 
cheferna besluta om ifall personen ifråga får gå den utbildningen eller inte. 
 
För att förbättra sin egen kunskap inom sitt arbetsområde läser Mattias böcker. Han berättar 
att han lär sig under tiden han arbetar, att han provar nya arbetssätt. Då märker han vad som 
känns bättre och så arbetar han på det sättet. Han antar att det är så han har lärt sig genom att 
prova nya sätt eftersom det inte är någon som har samma arbetsuppgifter som honom på 
Markant Reklambyrå. Han har fått plugga sig till sina kunskaper.  
 
Om personalen vill göra någonting för att utöka sin kunskap får de säga till om det till 
cheferna, säger Mattias. Personalen ger exempel på vilka böcker de vill ha och eventuellt 
vilka kurser de vill gå. Enligt Mattias är de alltid en kostnad kontra det personalen lär sig. Han 
antar att de troligen får det de vill om de lägger fram det på rätt sätt. Företaget bidrar nog med 
pengar till det de behöver för att lära sig.  
 

4.1.7 Intervju med Öhrn, Pelle  
 
Datum: 
2006-03-14 
 
Arbetsuppgifter: 
Copywriter och säljare 
 
Har arbetat i Markant Reklambyrå: 
Sedan 2004 
 
 
Projekt: 
Projektgrupp 
I Pelles fall blir det Bosse som bestämmer vilka som ska vara med i respektive projekt för han 
är projektledare i den gruppen (AD, copywriter och projektledare) han är med i. Det är oftast 
Pelle som raggar in kunderna så han tar den första kontakten med dem. När kunden kommer 
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till en första intervju bildas direkt en grupp och sedan blir det Bosse som blir projektledaren 
för den. 
 
Pelle har inte arbetat med samma personer i de projekt han deltagit i men för honom arbetar 
han mest tillsammans med Bosse och någon av de två AD’arna. För honom är det kreativt att 
arbeta med olika personer i projekten. Han anser att det måste de göra. Han personligen är så 
skrivinriktad och han tror att det skulle bli en katastrof om han bara skulle få sitta och prata 
med kunderna.  
 
Arbetsuppgifter 
Om ett nytt projekt skall påbörjas är det formellt Bosse som bestämmer det men alla nya 
kunder som kommer in är ett potentiellt projekt, förklarar Pelle. Det beror på hur många 
kunder de raggar upp. Bosse hjälper även Pelle med säljbiten för tillfället.  
 
För Pelle är hans arbetsuppgifter rätt klara enligt honom. Om Markant Reklambyrå ska göra 
en broschyr så är det han som ska skriva i den. Markant Reklambyrå diskuterar fram med 
kunden om vad den vill ha. Ibland vill kunden ha någonting där det inte går att skriva, säger 
Pelle. Kunden kanske bara vill köpa en idé och då är det i så fall Bosse som styr upp det hela. 
Så det är väl han som är ytterst ansvarig gällande hans arbetsuppgifter, förklarar han. 
 
Innan Pelle har fått sina arbetsuppgifter får han ibland inte veta något om projektet, speciellt 
inte om det är det första mötet med kunden men oftast gör han en research innan de träffar 
kunden, kollar på nätet och eventuellt ringer runt. Han försöker vara hyfsat förberedd för att 
kunna ställa någorlunda intelligenta frågor på det första mötet. Han tror sig lägga ned ett par 
timmar av förberedning inför det första mötet.  
 
Han arbetar inte efter någon arbetsmodell eller andra former av skriftliga instruktioner. Det 
görs mycket på gehör, förklarar Pelle. När han utför sina arbetsuppgifter har han mest kontakt 
med Bosse på grund av att han är projektledare. De arbetsuppgifter han har är snarlika 
varandra. Det hade säkert varit jättekreativt om han haft olika arbetsuppgifter i olika projekt 
och bra men han tror det är svårt att vara duktig på flera olika grejer i en reklambyrå. Pelle 
förklarar att han kanske kan se att en bild är snyggare än en annan bild men han kan inte 
förklara varför. Någonting han skulle vilja vara bättre på är att fotografera, tillägger han. 
 
Om ett arbetsproblem uppstår försöker han prata så fort som möjligt med den berörda. Han 
påstår sig vara väldigt duktig på att prata och det är så han löser sina problem. Om någonting 
otrevligt inträffar vill han bli av med det så fort som möjligt.  
 
Nuläget i projekten 
De behöriga projektdeltagarna blir uppdaterade om nuläget i projekten genom att titta på en 
tavla som de hela tiden följer. De har sedan veckomöten där de går igenom varje kund och 
vad som har hänt. Sedan går han ibland förbi en AD som han arbetar i samma projekt med för 
att undersöka hur det går. 
 
Antal projekt per person 
Pelle berättar att om man räknar ett projekt som en kund är han idag inblandad i åtta tio 
projekt samtidigt. Det är vanligt att han arbetar med flera projekt i samma veva. 
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Möten: 
Huvudsyfte 
Det väsentliga med möten, enligt Pelle, är informationen och att få chans att få säga någonting 
inför hela gruppen. Samtalen med de andra blir mer formellt då, påstår han. 
 
För Pelle är det ett måste att ha möten eftersom att han bara skriver så blir det väldigt 
enkelriktat honom. Han måste få input från alla håll och kanter för att få ett vettigt upplägg 
annars blir det rutin och då sitter man på pottan, förklarar han. 
 
Upplägg 
De brukar turas om att hålla i veckomötena. Ett veckomöte brukar ta en timme, först är det 
allmänna frågor sen går de igenom kund per kund. Sedan diskuterar de ’spekjobb’ 
(spekulationsjobb), vilka kunder som kan förväntas komma in och hur ligger de till insider-
mässigt. Mötena är det annars Bosse som håller i eftersom det är han som är ansvarig för att 
mötena blir av på grund av att han är projektledare. 
 
Pelle förklarar att det inte är något som de verkligen beslutar sig för under mötena, utan det är 
mer tankar om hur de ska bemöta kunden och få fram en idé. Sedan bestämmer de arbetet 
utifrån ett visst sätt och att de exempelvis ska efter en vecka ta fram en bild och textförslag. 
 
Inblandade 
På internmöten är det projektledarna, copywritern och AD’n, ibland Mattias som är den 
webbkunnige som är med på mötena, berättar Pelle. Mattias blir inblandad mer och mer på 
mötena.  
 
Antal 
Möten med kunden har de två till tre gånger under hela processen. Från första mötet till 
kunden har produkten färdigt. Internt kan det givetvis bli mer, förklarar Pelle. Om de sitter i 
möten för att spåna fram idéer kan de sitta ett par timmar varje vecka för att komma på en bra 
infallsvinkel.  
 
 
Kommunikation: 
Kontorslandskap / kontor 
Pelle arbetar i kontorslandskap och fördelen med det enligt honom är att det är en bra 
dynamik och att personalen kommer närmare varandra. Nackdelen är att han känner att de inte 
har någonting privat, vilket kanske är bra, tillägger Pelle, men det gör det svårt för personalen 
att ringa känsliga samtal. Annars tycker han att det är kul att arbeta i ett kontorslandskap. 
 
Tidigare har Pelle arbetat på bank och varit försäljare i ett annat företag och där satt han i ett 
kontor. Han tycker att det är mycket mer kreativt att arbeta i ett kontorslandskap än i ett 
kontor. Ifall Markant Reklambyrå hade arbetat i kontor tror han att deras gemenskap hade 
varit mindre. Innan de fick den lokalen de befinner sig i nu satt de i varsina bås och då blev 
kafferasterna ännu viktigare. Han tyckte att kommunikationen och styrkan var sämre då när 
de arbetade i kontor. 
 
Gemenskap och relationer 
Pelle anser att det betyder nästan allt om personalen har bra gemenskap, i alla fall hos dem 
eftersom de är enbart sju inom företaget. Han förklarar att en kund ringa och bara prata 
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eftersom alla inom företaget vet vem det är. Är någon det minsta lilla utanför märks det direkt 
och då får de försöka ordna till det, berättar han. 
 
De har fikapauser har två gånger om dagen men eftersom de sitter så öppet kan en sitta vid sitt 
skrivbord med en kopp och en annan vid sitt och konversera. Enligt Pelle blir det att de sitter 
så ett par gånger om dagen och pratar.  
 
Pelle påstår att gemenskapen mellan honom och hans kollegor är jättebra. Han nämner att 
Bosse är en av hans bästa kompisar på grund av att de bott grannar sedan tio år tillbaka. Sedan 
antar han att han känner Bengt och Håkan bäst. De andra tycker han sig inte känna lika väl. På 
fritiden umgås han mest med Bosse, de andra blir mer sällan, säger Pelle. 
 
Internet-teknik 
För att kommunicera med berörda internt i ett projekt med hjälp av Internet-teknik anser Pelle 
internmejl vara lite ”overkill”, speciellt när de sitter så nära varandra som de gör. Ifall han vill 
visa någon någonting blir det mest att han ropar till den personen. Han vidarebefordrar mejl 
om det behövs annars så pratar han med de berörda. Utåt sett använder han mycket mejl, han 
’googlar’ väldigt mycket eftersom han söker mycket information. Så den tekniken använder 
han sig mycket av. För att ha ett levande språk går han in på ’underground’-sidor för att 
snappa upp nya utryck.  
 
Pelle använder sig av denna teknik runt två till tre timmar varje dag. Fördelen med tekniken är 
att det går väldigt snabbt, via hemsidor kan han snabbt få en uppfattning om ett företag. 
Nackdelen är att det inte finns några källor han kan kontrollera om det är sant av det han hittar 
utan han måste lita på det på nåt sätt. I en bok är det lättare att söka reda på om det stämmer, 
förklarar han. 
 
 
Dokumentation: 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
För att komma ihåg det som diskuteras och beslutas på möten för Pelle alltid anteckningar. 
Han kommer mer ihåg om han skriver ner det. Håkan, AD, sitter till exempel och skissar 
under mötena. De flesta av projektdeltagarna tror Pelle läser av hans anteckningar som han 
skriver ut och lägger in i databasen. Han gör väldigt lösa anteckningar som är till för allihopa. 
 
De gör ingenting speciellt skriftligt efter ett avslutat projekt eftersom de sparar kundens alla 
anteckningar i plastmappar som de arkiverar och håller levande. Plastmapparna som de lägger 
olika delmoment i och det kan vara gamla broschyrer, bara komma ihåg anteckningar eller 
vanliga teckningar som Håkan (AD) gör.  
 
Arkivering 
Oftast läggs anteckningarna in under pågående aktuell kund i datorn. Ibland händer det att 
inga anteckningar alls skrivs under ett möte, att de under ett möte bestämmer att de ska i nästa 
vecka titta på en viss sak och så pass mycket kommer han själv ihåg utan att behöva skriva 
ned det. Annars sparas det i datorn och behöriga får del av det via sin dator.  
 
Användandet av eventuella dokumentationer  
Pelle berättar att det är en mer kom-ihåg-grej för hans egen del med att använda sig av 
mötesprotokollen. När de sitter internt utan kund så är det rätt så fladdrigt och då kanske det 

 52



Lärande i små projektintensiva företag 
 
 

inte blir någonting alls men om kunden är med antecknar han vad kundens synpunkter, tankar 
och vad denne har för önskemål. Så att han får en bakgrund.  
 
Om vi ska starta ett nytt projekt med samma kund så är det alltid bra att kolla hur de gjorde 
tidigare. På det sättet använder sig Pelle av tidigare dokumentationer. Det kan vara så att de 
haft företaget som kund tidigare men den kontaktpersonen är ny och då är det rätt kul att visa 
vad de har gjort till dem innan. De arkiverade arbetena finns väldigt lättillgängligt i en låda. 
Man kan även få inspiration till andra företag med hjälp av dessa, säger han. 
 
 
Kunskap: 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Pelles erfarenhet med projektarbeten är inte så mycket. Han har tidigare varit säljansvarig för 
ett stort företag inom Telenorkoncernen men då arbetade han inte så mycket i projekt. Han 
jobbade rätt ensam men arbetade mot olika hotellkedjor.  
 
För att ta reda på erfarenheter och kunskaper som erhållits från tidigare avslutade projekt som 
han inte varit inblandad i kollar han i mappar eller frågar för att få upplysningar om det. Pelle 
nämner att Lena bränner ner skivor så man kan ta en sådan och gå in och kolla på det som är 
inaktuellt, man får göra det själv. 
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
Pelle tror att företaget vinner väldigt mycket på om personalen delar med sig av sin kunskap 
till varandra för ingen behöver då känna sig utanför. Personalen får ett visst värde av att de 
känner att de kan minst lika mycket som alla andra kan. Han tror även ägarna till byrån tycker 
det eftersom ägarna berättar hur företaget ligger till ekonomiskt och då känns det tryggt för de 
anställda på grund av att ingenting mörkas.  
 
Via de informella mötena de har försöker Pelle förmedla sina kunskaper och erfarenheter till 
andra. Han menar inte att han säger till folk vad de kan göra bättre. I Markant Reklambyrå är 
det enbart Pelle och Bengt som arbetar med copywriting. De kan säga åt varandra vad som är 
bra respektive dåligt men det är alltid kul att höra de andras åsikter. Att få se sin text i ett 
sammanhang så ser det jätteproffsigt ut och så försöker han prata så mycket som möjligt, 
förklarar Pelle.  
 
Det är nog både aktivt och inaktivt att man går fram och pratar, säger Pelle. Han anser sig inte 
vara så bra på datorer men han är nyfiken på att veta hur en bild är uppbyggd i olika lager i 
’indesign’, om hur han kan lägga på texten på en bild direkt. Nu jobbar han bara i Word vilket 
är värdelöst när det gäller bild. Han tänker inte gå några kurser i ’indesign’ eller AD-verktyg 
för det har de personal som är tusen gånger bättre än vad han någonsin kan bli, konstaterar 
Pelle. Fast han tycker det alltid är kul att gå fram och fråga. Att vara nyfiken är bra, menar 
han. 
 
Personalens kunskapsutveckling 
Pelle anser sig ha utvecklats väldigt mycket kunskapsmässigt sedan han började arbeta på 
Markant Reklambyrå. Han har fått jättemycket träning. Fastän han har gått en copywriter kurs 
på Berghs School of Communication var han en riktigt ’rookie’, berättar Pelle. Han har 
tidigare arbetat som sälj- och marknadschef och enligt honom var inte det riktigt lika de 
arbetsuppgifterna han har idag. I början av sin karriär inom Markant Reklambyrå stämde Pelle 
av mycket med Bengt som gav förslag till eventuella ändringar. Det har varit en process för 
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Pelle och nu behöver ingen annan direkt kolla på han skriver. Han tycker det har varit 
spännande att gå från darrhänt till någonting andra kan läsa.  
 
Gällande vems ansvar det är för att utöka personalens kunskap anser Pelle att det hänger nog 
lite på allas ansvar att kunna ta kritik, om någon påpekar att Pelle stavar dåligt så är det ju bra 
om han får reda på det innan det trycks även om man tror att man gör det bra själv. Ta ansvar 
själv men även ta hjälp av andra, menar Pelle.  
 
För att förbättra sin egen kunskap läser och skriver Pelle väldigt mycket på fritiden. Han söker 
lite på nätet, efter några alternativa sajter. Han försöker hålla språket väldigt levande eftersom 
det förändrar väldigt snabbt. De yngre är bra att samtala med, påstår Pelle, för att lära sig nya 
begrepp för att lättare hänga med, plus att han pratar med sin tolvårige son som kan mycket 
mer än vad han kan inom vissa områden.  
 
Företaget erbjuder kurser och de är väldigt lyhörda ifall man vill gå kurser, berättar Pelle. Han 
pratar dagligen med ägarna och han ska själv iväg på en kurs nästa vecka.  

 54



Lärande i små projektintensiva företag 
 
 

5. Analys 
I analyskapitlet jämförs den utvalda teorin mot den empiri som framkommit efter de sju 
djupintervjuer som gjordes med samtliga medarbetare på Markant Reklambyrå. Med 
utgångspunkt från analysmodellen som innefattar områdena projekt, möten, kommunikation, 
dokumentering och kunskap, analyseras här de uppgifter som tagits fram. Strukturen i 
analysen är utformad efter hur analysmodellen i delkapitel 3.8 är illustrerad. 
 

5.1 Projekt 
Projekt är någonting unikt som tydligt särskiljer sig från de normala aktiviteterna i en 
organisation, förklarar Björkegren (1999). Ett projekt ska ses som en möjlighet till lärande 
inom en organisation, där kunskap och erfarenheter som erhållits i ett projekt kan tas med och 
användas på bästa sätt i nästa projekt. 
 
Projektgrupp: 
Jansson och Ljung (2004) klargör att en projektgrupp bildas för att utföra en tillfällig uppgift 
och projektledaren är den som effektivt ska agera som ledare för gruppen. För att ha ett bra 
ledarskap, beskriver Nilsson (1993), mognad, erfarenhet och kunskap som tre viktiga 
huvuddelar. De som oftast bestämmer vilka som vara med i respektive projekt, enligt samtliga 
på Markant Reklambyrå, är Bengt eller Bosse eftersom de är projektledare. Pelle, copywriter, 
säger att det är enbart Bosse som beslutar vilka som ska vara med i den projektgrupp Pelle 
medverkar i. 
 
Alla förutom Lena har arbetat med olika personer i de projekt Markant Reklambyrå varit 
involverade i. Björkegren (1999) redovisar att om en liknande projektuppgift och grupp 
arbetar ihop i fler projekt uppstår ett rutinliknande beteende. Det betyder att projektdeltagarna 
vet vad de ska göra och vad som gjordes fel i det tidigare projektet. 
 
Med liknande uppdrag fast med en annan projektgrupp finns det stora chanser till att 
erfarenheter som projektdeltagarna innehar delar med sig till varandra (Björkegren, 1999). På 
Markant Reklambyrå anser samtliga att arbeta med olika personer i projekten är bra och 
kreativt. Kim och Mattias antyder att det skapar nya arbetssätt och inspirerar till nya idéer. 
Håkan nämner att det skiljer ett antal år mellan honom och Kim och därför kan det vara bra 
för de två att samarbeta på grund av att de har olika syn på saker och ting. Nackdelen är dock, 
enligt Björkegren (1999), att själva arbetet kan ske på rutin som försvårar att skapa nya 
tillvägagångssätt, vilket i sig kan generera att det blir konflikter i gruppen eftersom var och en 
har skapat sin arbetsrutin som grundas på sina tidigare erfarenheter. 
 
Arbetsuppgifter 
I ett företag finns det en eller fler personer som styr handlingarna och besluten i riktning mot 
målen för organisationen (Bruzelius och Skärvad 2004). I Markant Reklambyrå är det kunden 
eller projektledaren som beslutar om ett nytt projekt skall påbörjas, förklarar Lena, för det 
mesta är det en kund som efterfrågar ett uppdrag hos dem. Enligt Bengt är det oftast han i 
samarbete med kunden som bestämmer ifall ett nytt projekt ska startas. Kim förklarar att 
projektledarna har i ett tidigare skede berättat vilken kund de vill ha ett projekt med innan 
samarbetet med kunden har påbörjats. Ett projekt kan även inledas utan en kund, berättar 
Bosse. Ett sådant projekt kallas för spekulationsprojekt vilket går ut på att de lämnar ett 
förslag på en reklamidé till en potentiell kund. Kline och Saunders (1995) nämner att om ett 
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företag inte vågar ta risker kan ett företag inte bli framgångsrikt. De övriga tre, Håkan, 
Mattias och Pelle, är eniga om att det är projektledarna som beslutar om att påbörja ett nytt 
projekt. 
 
Fyra av de anställda får sina arbetsuppgifter av projektledarna medan Bengt, Bosse och Pelle 
förklarar att det är kunden som ger dem deras arbetsuppgifter. Sedan sätter sig projektgruppen  
tillsammans och fördelar arbetet. Jansson och Ljung (2004) antyder att i takt med att 
uppgiften växer gör även osäkerheten det. Därför är planeringen av en uppgift i ett projekt 
mycket viktig. 
 
Bengt får reda på allt om ett projekt innan han får sin arbetsuppgift. Kline och Saunders 
(1995) framhäver att alla medarbetarna måste veta varför de gör på ett visst sätt och känna det 
värde som bildas i deras grupp om de samarbetar för att uppnå det bästa resultatet. Ibland får 
Pelle inte veta någonting men oftast har han tagit reda på den information han tror sig behöva 
inför ett första möte med kunden för att känna sig tillräckligt förberedd. Även Håkan är ibland 
involverad i de första mötena med kunden och där tar han del av den information som behövs 
för att arbeta vidare med projektet. Kim går in med ett öppet sinne och lyssnar mycket på 
första kundmötet för att kunna ta intryck av företaget för att sedan kunna lösa uppgiften. Den 
information Lena inte får, tar hon reda på själv men oftast anser hon sig få veta tillräckligt 
mycket om ett projekt innan hon får sin arbetsuppgift. Senge (1995) förklarar att människor 
utvecklas när det finns en stark gemensam vision, och inte bara ett önskemål från ledningens 
sida. Om det finns en gemensam vision i en organisation utvecklas individerna för att de 
själva vill. Bosse nämner att han måste veta så mycket som möjligt för att han ska dessutom 
förmedla uppgiften vidare och Mattias påstår sig få all den information han behöver av 
projektledarna för att sätta igång sitt arbete. Jansson och Ljung (2004) antyder att det inte 
alltid går på förhand att veta vad resultatet kommer att bli men det är viktigt att ha bildat sig 
en uppfattning av slutresultatet för att veta när projektet är klart. 
 
För att beskriva projektets krav, mål och omfattning, hur det ska genomföra och 
projektledarens handlingsfrihet används en projektspecifikation (Jansson och Ljung, 2004). 
Alla är överens om att det inte finns några specifika arbetsinstruktioner för hur var och en ska 
utföra sitt arbete. Håkan medger att han inte har sett några instruktioner. Jansson och Ljung 
(2004) beskriver en annan form av dokumentation, projektdirektiv. I den ska det beskrivas hur 
projektet är tänkt och projektledarens uppgift och handlingsfrihet under planeringsfasen. 
Direktivet bör innehålla relevant information om projektmotivet och vilken effekt som 
eftersträvas, kraven på projektresultatet, leveranstider och kostnadsram. Bosse berättar att det 
är sunt förnuft som får gälla och med det vill han påpeka att skriva instruktioner skulle bli fel. 
Projektledarna låter varje individ få vara en individ. Då har man lite olika arbetssätt och 
därför skulle inte de instruktionerna fungera, konstaterar Bosse. Kline och Saunders (1995) 
förklarar att som ledare till ett team ska man tala om det som är nödvändigt att veta för att de 
ska åstadkomma det resultat som denne vill ha. En ledare ska alltså låta medarbetarna själva 
tänka ut alla detaljerna.  
 
Bosse och Pelle har mest kontakt med varandra på grund av att Bosse är projektledare och 
arbetar mycket med kundkontakten tillsammans med Pelle. Nilson (1993) förklarar att 
ledarskap handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan ledaren och de övriga i gruppen. Att 
leda en grupp innebär att motivera deltagarna att arbeta för gruppens målsättning. Av 
naturliga skäl har Håkan och Kim mest kontakt eftersom de båda är Art Directors och har sina 
arbetsplatser mittemot varandra. På det sättet kan de bolla mycket idéer emellan sig. Förutom 
varandra, har de mest kontakt med projektledarna. Bengt har mest kontakt med Håkan och 
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Kim. Mattias har mest kontakt med Kim och projektledaren för respektive projekt. Lena säger 
sig ha lika mycket kontakt med allihopa. Alla anser sig ha snarlika arbetsuppgifter i de projekt 
de medverkar i. Björkegren (1999) antyder att om projektuppgifterna är olika gynnar det den 
individuella inlärningen eftersom den unika uppgiften kräver mer tankearbete av 
projektdeltagarna. 
 
Om Pelle hade haft olika arbetsuppgifter tror han att det skulle ha varit jättekreativt men han 
tror det är svårt att vara duktig på flera olika arbetsområden i en reklambyrå. Kim tror inte att 
han skulle få så mycket ut av att ha olika arbetsuppgifter. Han tycker det är bra att de inte är 
med på så många olika ställen, utan att var och en kan koncentrera sig på sin arbetsuppgift. 
Håkan anser att det är bra att han har en given roll. Han skulle känna sig splittrad om han hade 
olika arbetsuppgifter eftersom han inte arbetar heltid på Markant Reklambyrå.  
Enligt Lena har hon olika uppgifter men att arbetsrollen är densamma. Bengt anser att det blir 
en annan bredd med olika uppgifter. Mattias och Bosse antyder att det blir väldigt 
allmänbildande.  
 
Det är inte förrän ett hinder uppstår som vi tvingas tänka om och komma på en ny lösning, 
därav skapar vi ny kunskap (Gustavsson, 2002). Bosse, Lena och Bengt tar reda på varför ett 
arbetsproblem uppstått och försöker lösa det så fort som möjligt. Bosse förklarar att han löser 
nästan alla problem genom att kommunicera med andra människor. Senge (1995) redovisar att 
i och med att alla människor är en del i systemet kan det vara svårt att se hela utvecklings-
mönstret. Många har en tendens att se vissa delar och inte förstå varför de inte kan hitta 
lösningar på eventuella problem. För Pelle beror det på vad det är för problem, han löser 
oftast sina problem genom att prata med berörda. Mattias tar en paus från arbetet för att senare 
komma på en lösning på problemet, i värsta fall arbetar han stenhårt för att lösa det direkt. 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) lär människor sig genom att pröva sig fram och uppleva 
de konsekvenser som uppstår i ett visst handlande. Kim försöker vända på det, att se det 
positiva istället för det negativa när han ska lösa problemen. Han förklarar att lösningen 
brukar komma fram med hjälp av diskussioner. Kline och Saunders (1995) redogör att varje 
misstag och kris är en potentiell inlärningserfarenhet som kan förbättra organisationen. Enligt 
Håkan sitter personalen väldigt öppet och han kan ibland känna sig tvungen att vara för sig 
själv för att komma på en lösning på problemet. Han sätter då på sig ett par hörlurar och 
lyssnar på musik. I andra fall brukar han och Kim ta en promenad eller sätta sig i ett av 
konferensrummen för att gemensamt komma på en lösning. Kline och Saunders (1995) 
beskriver att även om att det inte går att lära sig hur och vad olika risker kan innebära i alla 
situationer, kan bra stimulans och förebilder bidra till de rätta tankebanorna som medarbetarna 
bör skaffa sig för att organisationen ska ta tillvara lärandet. Man kan lära av misslyckanden, 
så att man inte gör om samma misstag igen. 
 
Nuläget i projekten 
För att de behöriga projektdeltagarna ska bli uppdaterade om nuläget i ett projekt får de 
återkoppling från Bengt och via veckomöten där de överskådligt går igenom varje projekt. 
Jansson och Ljung (2004) beskriver en progressrapport som används för att uppdatera om 
läget i ett projekt. Denna rapport bör innehålla vad som har åstadkommits, hur mycket arbete 
som uppskattas vara kvar och förslag till åtgärder. Enligt Lena, Mattias, Pelle och Håkan har 
de veckomöten där de behöriga blir uppdaterade om nuläget. Bosse förklarar att behöriga blir 
uppdaterade genom att ställa frågor. Han vill veta när någonting blir gjort, det är till honom 
kunden ringer och då känns det fel om inte han vet nuläget i projektet. Ibland måste han säga 
åt projektdeltagarna att meddela honom vart i deras arbetsuppgifter de är men han tycker inte 
det är några stora problem. På grund av att de arbetar i ett kontorslandskap anser han att det är 
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lätt att fråga någon när det behövs. Kim och Pelle nämner en planeringstavla där de ser vilken 
vecka projekten är inne på och hur långt det sträcker sig. Genom den tavlan får 
projektdeltagarna, enligt Kim, ett hum på när deadlinen är men annars berättar projektledarna 
det för de behöriga. Håkan påpekar att projektledarna agerar olika gällande uppföljningen av 
projekten, att stämma av vart de är nu, hur många dagar det är kvar, att en del har mer 
strukturerad koll och en del går mer på magkänsla. Mattias tror att informationen om nulägen 
i projekten kan bli bättre. 
 
Antal projekt per person 
Block och Frame (1998) antyder att ju fler projekt en organisation har, desto svårare är det att 
få en bra översikt över dem om företaget inte skapar ett system som förenklar överblicken av 
projekten. Mattias, Håkan och Bosse är inblandade i cirka sex stycken projekt just nu. Ifall en 
kund räknas som ett projekt arbetar Pelle med åtta till tio olika projekt. Kim och Lena är med i 
ungefär femton olika projekt vardera medan Bengt påstår att han är med i ett femtiotal. 
Samtliga på Markant Reklambyrå är inblandade i fler än ett projekt samtidigt.  
 

5.2 Möten 
Genom att skapa mötesplatser för deltagarna i ett projekt understödjas öppenheten och 
relationerna i gruppen, enligt Jansson och Ljung (2004).  
 
Huvudsyfte 
Det väsentliga med interna möten tycker både Håkan och Pelle är att det är viktigt att var och 
en får komma till tals, även de som inte brukar säga så mycket. Hallström (1987) påpekar att 
lyssna och fråga är viktiga verktyg för att kunna kommunicera. En person behöver inte 
acceptera en annans åsikt. Det räcker att enbart värdera det som framkommer med hänsyn till 
de egna och motpartens synpunkter. Håkan berättar vidare att under mötet klargör de 
varandras roller och så ses de igen för att stämma av hur långt alla har kommit. En mix mellan 
öppenhet och kreativitet, kontra struktur. Bengt anser att de interna mötena är ett sätt att 
stämma av hur de ligger till i projekten och att få ventilera sina åsikter. Personalen är varse 
om att det finns en tid där de kan ventilera sig och ta en upp en specifik fråga. Kline och 
Saunders (1995) redogör för att analysera inlärningskulturen måste man först och främst ta 
reda på vad alla som är med i organisationen tycker. Medarbetarna måste få tid på sig att våga 
visa vad de tycker. Bosse och Lena tycker det är viktigt att uppdatera sig om vart de befinner 
sig i projekten och vad som ska göras. Mattias tycker det är viktigt att ha en agenda på mötet 
för att se vart mötet ska börja och sedan sluta fast ändå vill han inte att mötena ska behöva 
vara så jätteallvarliga eller affärsmässiga. För honom får de gärna vara lite mer avslappnat 
annars är risken stor att det blir för krystat. Jansson och Ljung (2004) nämner att en nackdel 
med formella och strukturerade möten kan vara att de kräver att man följer regler, vilket kan 
göra en del deltagare passiva under mötena. Lena och Kim nämner även kundmöten där 
Markant Reklambyrå uppdaterar nuläget i ett projekt för kunden.  
 
Mötena ger jättemycket, säger Bosse. Han menar att mötena är det som är oljan i hela 
maskineriet, att personalen måste bli uppdaterade. Det är en förutsättning för dem att kunna 
göra ett bra jobb. Arrangerade fysiska möten bör ha ett syfte som det ska hålla sig till (Jansson 
och Ljung, 2004). Kim tycker att mötena ger avlastning. Både han och Pelle blir inspirerade 
av sina arbetskollegor och ifall han grubblat på någonting kan arbetsmedlemmarna få Kim att 
se problemet ur en annan vinkel. Röjdalen, G. (2004) refererar till Docherty och Nyhan 
(1997) som menar att genom att medarbetarna i ett företag utbyter kunskap på direkta och 
informella möten utökar de möjligheterna till att lösa de problem som kan finnas inom en 
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organisation. Bengt och Håkan anser mötena ger dem en avstämning på hur projektet löper 
vidare vilket ger dem en viss trygghet. Lena och Mattias tycker sig få den information de 
behöver. De blir uppdaterade om hur de ligger till och hur mycket tid de har på sig att utföra 
sina arbetsuppgifter.  
 
Upplägg 
Enligt Pelle, Bengt, Bosse, Mattias och Lena varierar det vem som håller i veckomötena som 
de nämner. Hallström (1987) tydliggör att det är viktigt för deltagarna att få information om 
vad som ska hända innan ett möte för att det ska hinna förbereda sig på rätt sätt. Det är lika 
viktigt att informera deltagarna om vad de kom fram till efter tillfället. På veckomötena går de 
igenom vad som har hänt, vad som ska göras, sedan allmänna frågeställningar och kommande 
projekt. Håkan nämner också dessa möten men han påstår att det är Bengt och Bosse som 
leder dem eftersom de är projektledare. Kim nämner inte veckomöten, utan enbart möten med 
speciellt utvalda från projektgruppen. Under de mötena undersöker de vad som håller måttet 
för att lösa uppgiften och bollar idéer med varandra.  
       
Håkan och Lena anser att det är projektledarna som håller i mötena. Både Bengt och Kim 
tycker att det är Bengt som håller i dem. Enligt Pelle är det Bosse som är ansvarig för mötena 
eftersom han är projektledare. Bosse tycker i sin tur att han uppmanar den som inte hållit i ett 
möte på länge att göra det. Mattias säger däremot att det är någon av projektledarna som 
nästan omedvetet håller i dem.  
 
Samtliga förklarar att det inte tas några stora beslut på veckomötena utan de är mer till för 
informationsflöde om bland annat hur de ligger till i ett projekt. Beslut tas i möten i mindre 
grupper där det bestäms hur projektet ska skötas, hur de ska göra för att komma rätt, hur 
reklamkampanjen av kundens företag ska se ut. Det bestäms även hur lång tid de har på sig, 
hur lång tid varje moment får ta, förklarar Kim. 
 
Inblandade 
En stor fördel med att arrangera fysiska möten mellan deltagarna är att individerna får mötas 
öga mot öga. Då kan de använda sig av alla sina kommunikationsverktyg (Jansson och Ljung, 
2004). I de interna mötena förklarar Håkan, Kim, Lena och Pelle att det är en projektledare, 
en copywriter och en eller bägge AD-killarna. Håkan nämner att Lena är med ibland på grund 
av att hon får arbeta med det sista i ett projekt. Pelle menar att Mattias också får vara med mer 
och mer eftersom han är den webbkunnige på Markant Reklambyrå. Mattias och Bengt 
förklarar att det oftast är de som är berörda som är med under mötena. Enligt Bosse är alla i 
personalen med om inte någon är borta på någonting annat. 
 
Antal 
Mattias, Bengt och Håkan förklarar att de har möten gällande ett projekt vid behov, att det 
sker mer spontant. Jansson och Ljung (2004) påvisar att de spontana mötena kan vara till stor 
hjälp. Projektdeltagarna kan på så sätt upptäcka varandras kompetens och kreativitet, vilket 
kan generera vänskap och lojalitet mellan deltagarna. Håkan nämner dock att han tror det 
skulle ge en viss trygghet för personalen ifall de skulle ha några extra möten. Lena säger att 
hon inte har något svar på det för hon är mest med på veckomötena, de specifika mötena 
gällande ett projekt är hon inte med på så ofta. Kim berättar att de har två till tre möten i ett 
litet större projekt och Pelle säger att de sitter ett par timmar varje vecka. Enligt Bosse beror 
det på hur projektkrävande det är. De har informella möten då de går till varandra och kollar 
hur det går. Sådana möten har de hela tiden medan några större kanske inte inträffar alls. Han 
menar att det är uppdraget som kräver mängden. 
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5.3 Kommunikation 
Hallström (1987) menar att kommunicera handlar om att byta information, åsikter och 
ställningstagande med andra.  
   
Kontorslandskap / Kontor 
Samtliga arbetar i ett kontorslandskap. De för- och nackdelar Håkan ser med att arbeta i ett 
kontorslandskap är att det är positivt att de ser varandra och att han snabbt kan bli medveten 
om vad som händer. Det negativa enligt honom är att det kan vara lite stressande och 
irriterande då han vill kunna vara för sig själv ibland. Ledarna (2004) påvisar att det kan vara 
bra för ett team att jobba i ett kontorslandskap för att de blir medvetna om vad som händer, 
men det kan också bli en källa till stress. Bosse trodde inte han skulle trivas så bra i ett 
kontorslandskap men han förklarar att han verkligen trivs i det idag. Han tycker inte om 
väggar och därför är det glasväggar till deras två konferensrum. Enligt Bosse måste ett 
kontorslandskap vara dämpad för att eliminera störande ljud som kan uppstå när de sitter så 
öppet. Markant Reklambyrå är byggt på det sättet, förklarar han och tillägger att han inte hör 
någon annan prata i telefonen om han inte anstränger sig för att göra det.  
 
När kontorslandskapen är genomtänkta och välplanerade så kan det bli väldigt bra för 
kommunikationen och stämningen i organisationen. Om ledningen tar förarbetet på allvar och 
följer upp vad som händer i processen så är det en god ide att skapa ett kontorslandskap 
(Myrén, 2002). Fördelen förklarar Lena är att de har sina arbetskamrater lätt tillhands. Hon ser 
direkt när någon annan är upptagen, lätt att fråga och prata med de andra. Nackdelen kan vara 
att de stör varandra men det är inget hon tänker på. Hon tycker också att det är bra ljud-
dämpat, hon hör inte den bredvid om denne pratar telefon. Hon nämner att hon skulle bli störd 
om någon satt bakom henne, därför arbetar hon med ryggen mot väggen. 
 
Kim och Bengt berättar att fördelarna är att det är öppet och att de enkelt kan kommunicera 
med varandra inom Markant Reklambyrå. Hallström (1987) beskriver att kommunikation är 
ett redskap för att vidga sina intryck och ett sätt att få nya intryck på. När två personer eller 
flera kommunicerar ett ämne skapas det en gemensam förståelse för det som diskuteras. Den 
enda nackdelen Kim och Bengt ser med kontorslandskap är att de inte kan stänga in sig men 
då finns de två konferensrummen att stänga in sig i. Det att föredra att det finns avskilda rum 
och rörliga telefoner i ett kontorslandskap, (Ledarna, 2004), så att allas behov kan tillgodoses 
i den mån det går. Kim berättar att han tycker det är trevligare att komma in till en arbetsplats 
som är öppen. Mattias tycker att fördelen är att han inte blir så instängd, känner han för att 
sitta och prata med någon så kan han göra det. Nackdelen är, enligt honom, att han kanske vill 
arbeta ostört någon gång och enda chansen är att sätta på sig ett par hörlurar, försöka gå in i 
sin egen lilla värld. Enligt Pelle är fördelen att personalen kommer närmare varandra. 
Nackdelen är dock att de inte kan vara privat, vilket kanske är bra, men det gör det svårt att 
ringa känsliga samtal, berättar Pelle.  
 
Lena, Håkan, Mattias och Bosse ser inga direkta fördelar med att arbeta i ett kontor. Håkan 
anser att man kan bli sittande i ett kontor och inte kunna ta del av det som händer lika enkelt 
som i ett kontorslandskap. De satt i kontor innan den nuvarande lokalen, berättar Lena och 
Bosse. Bosse förklarar att det är bra om någon vill kunna känna sig helt ostörd jämnt. Bosse 
menar att om man vill vara ostörd i den lokalen de har nu så är det bara att ta med sig 
telefonen och sätta sig i ett av deras två konferensrum. Bengt anger att en fördel är att man 
inte blir störd i ett kontor. Nackdelen är att det blir svårare att kommunicera, förklarar han. 
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Kommunikationen och flexibiliteten kan gynna arbetet i ett kontorslandskap samtidigt som 
enskilda individer kan önska arbetsro och eget revir (Ledarna, 2004). Både Bengt och Kim 
berättar att man då måste gå från ett rum till ett annat för att prata med någon av sina kollegor. 
En fördel med kontor, enligt Kim, är att man kan göra det till sitt egna lilla rum och göra det 
mysigt. Pelle har tidigare arbetat i ett kontor och konstaterar att det är mycket mer kreativt att 
arbeta i ett kontorslandskap.  
 
Bosse, Bengt och Pelle anser att kommunikationen hade varit mycket sämre ifall de arbetat i 
kontor. Kommunikationen blir mycket snabbare och enklare i ett kontorslandskap, hävdar 
Bosse. Pelle och Håkan säger att fikapauserna är viktigare i ett kontor för att kunna träffa sina 
arbetskollegor. Lena förklarar att de hade behövt gått iväg till någon annan för att fråga. Hon 
konstaterar att i ett kontorslandskap pratar hon mer med sina arbetskompisar än vad hon 
gjorde när hon satt i ett kontor. Kim tror inte att gemenskapen hade varit särskilt annorlunda 
ifall de arbetat i kontor men projektdeltagarna hade antagligen hållit sig mer till varandra 
inom gruppen. Mattias tror inte att han hade pratat med lika många utanför projektgruppen 
ifall han suttit i kontor. Nu kan han enkelt prata med någon som han passerar som han 
troligtvis inte hade gjort annars. Alla blir mer öppna mot varandra i ett kontorslandskap, 
förklarar han. 
 
Gemenskap och relationer 
När det gäller att arbeta eller leda en grupp ska man förutom normer, mål och regler även ha 
relationer mellan gruppmedlemmarna i åtanke (Nilsson, 1993). Attraktionen och samspelet 
som uppkommer i en grupp med ett gemensamt mål är viktigt för gemenskapen och 
sammanhållningen mellan deltagarna. Det är fullständigt a och o för ett företag om personalen 
har bra gemenskap, framhäver Bosse, Kim och Pelle, definitivt i en grupp som på Markant 
Reklambyrå. Pelle säger även att om någon är det minsta lilla utanför märks det direkt och då 
får man försöka ordna till det. Kim påpekar att bra gemenskap bidrar till att de lättare kan ta 
varandras kritik, alla har en egen syn på projektet och hur det ska göras. Håkan, Bengt, 
Mattias och Lena tycker att det betyder oerhört mycket med bra gemenskap. Bengt och Håkan 
menar att det blir en roligare arbetsplats vilket i sig genererar till ett bättre slutresultat.  
 
Fikapauser har de två gånger om dagen, berättar Pelle, men på grund av att de sitter så öppet 
pratar de enkelt med varandra när de sitter vid sina skrivbord. Jansson och Ljung (2004) 
förklarar att fikapauser ger upphov till korta spontana möten där deltagare utbyter information 
på ett mer avslappnat sätt. Det är väldigt annorlunda, säger Mattias, de försöker ha ett 
veckomöte då alla i Markant Reklambyrå deltar fast det är ju ingen fikapaus. Lena tycker att 
det var bättre förr med fikapauser där alla deltog när de arbetade i kontor. I den här lokalen 
tycker hon att de fikar mer sporadiskt, ibland bara några och ibland allihop. Nilsson (1993) 
beskriver att relationer är väldigt viktigt för människan. De kan hjälpa oss att lösa svåra 
situationer vi hamnar i och de kan ge oss glädje och livskraft. Förmågan att knyta an till, 
samspela och kommunicera med andra människor för att skapa gemenskap och närhet skapas 
i relationer. Håkan säger att de fikar ett par gånger i veckan men eftersom han enbart arbetar 
sextio procent på Markant Reklambyrå så vet han inte hur många det blir i veckan. Bengt 
nämner att de fikar nästan varje dag, Kim säger en gång i veckan under deras veckomöten, 
annars blir det mycket kaffe vid datorn, tillägger han. Bosse säger att de är bra på att ta små 
fikapauser ihop där alla i Markant Reklambyrå deltar.  
 
Pelle, Bosse och Kim anser att gemenskapen mellan dem och sina kollegor är väldigt bra. 
Pelle säger att det är ingen på Markant Reklambyrå som inte passar in. Han menar att hela 
personalen är ett jätteskönt gäng. En del tycker väldigt mycket om varandra och andra mindre, 
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en del arbetar mycket bra tillsammans och andra inte (Nilsson, 1993). Det är ofta olika 
situationer som har skapat dessa relationer som deltagarna har till varandra. Det bildas olika 
konstellationer beroende på vad gruppen ska göra. Håkan, Lena och Mattias tycker att 
gemenskapen är bra och Bengt anser den vara ganska bra. Han förklarar att Markant 
Reklambyrå är ett litet företag och att de försöker göra saker utanför företaget.  
 
Alla förutom Lena säger att de känner några av sina arbetskollegor mer och andra mindre. 
Lena menar att hon känner alla bra för att vara arbetskollegor. Kim tillägger att han känner 
sina arbetskollegor så väl som han behöver. Nilsson (1993) förklarar att på arbetet så är man 
med i en viss grupp och på fritiden kan det vara en helt annan konstellation. Relationer är 
väldigt viktigt för människan. De kan hjälpa oss att lösa svåra situationer vi hamnar i och de 
kan ge oss glädje och livskraft. 
 
Håkan och Lena säger att de inte umgås så ofta med sina kollegor på fritiden. Kim berättar att 
han och Mattias umgås ibland. Bosse säger att han umgås mest med Bengt och Pelle och de 
två nämner att även dem umgås mest med Bosse på fritiden.  
 
Internet-teknik 
I en artikel av Höij (2004) förklarar Magnus Holmlid som driver Camako, ett konsultföretag 
som arbetar mycket med projektverktyg, att flertalet av hans kunder använder sig av intranätet 
i sina projekt för att kommunicera med varandra. Mattias, Bengt, Kim, Lena och Pelle 
använder sig av mejl för att kommunicera eller dela information med berörda i ett projekt. 
Pelle använder sig även av olika hemsidor ibland. Håkan använder sig inte av mejl utan 
nämner en almanacka där det skrivs in i ifall det ska komma en kund eller om någon ur 
personalen ska åka bort. Bosse missförstod frågan och svarade att han använder sig mycket av 
Safari istället för Internet Explorer.  
 
Mejl är idag ett av de vanliga sätten för människor att använda sig av Internet. Fördelen med 
mejl i jämförelse med fysiska brev är snabbheten av leveransen (Ender och Jelassi, 2005). 
Kim, Bengt, Pelle och Mattias använder sig av denna Internet-teknik dagligen. Mattias tror sig 
använda mejl cirka tjugo gånger per dag. Lena säger sig inte använda sig av mejl så ofta, hon 
går hellre iväg till någon arbetskompis ifall det behövs.  
 
I och med att Håkan svarade att han inte använder sig av en Internet-teknik för att 
kommunicera med de andra så blir hans svar aldrig. Bosse svarade massor med gånger varje 
dag men han syftade på Safari. 
 
Bengt nämner att fördelarna med att använda mejl är att alla får samma information vid 
samma tid och samma tillfälle. Det förenklar deras arbete väldigt mycket genom att de får upp 
tempot. Andra fördelar Ender och Jelassi (2005) lyfter fram med mejl är snabbheten av 
leveransen, möjligheterna till att sända samma meddelande till flera personer samtidigt, 
vidarebefordra meddelanden och arkiverandet av dem och slutligen att kunna bifoga filer. 
Nackdelen, enligt Mattias, är att mejl är väldigt långsam om personen i fråga inte är på plats. 
Mattias menar att mejl har en risk för att vara opersonlig att man inte får fram det man vill 
säga, att den andre missuppfattar eller att det helt enkelt inte kommer fram. Kim och Pelle 
tycker båda att det går väldigt snabbt. Nackdelen är enligt Kim att det blir mer anonymt än när 
han går fram och pratar med någon ur personalen. Kline och Saunders (1995) påstår att alla 
måste lära sig att kommunicera eftersom nittiotre procent av all kommunikation är icke-
verbal. Kroppen sänder ofta ut ärligare signaler än talet, om man blir medveten om sambandet 
mellan kroppen och talet kan man uppnå nya möjligheter och framsteg i kommunikationen 
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med andra. Lena framhäver fördelen med att det går att skicka till någon som inte befinner sig 
på sin plats. Nackdelarna med mejl som Ender och Jelassi (2005) lägger fram är spammejl, 
privatanvändande av det på arbetsplatsen och datorvirus. 
 
På grund av att Bosse och Håkan missförstått frågan mer eller mindre svarar Håkan att de 
försökt med tavlor för att visa vem som gör vad men att inte det har fungerat. Bosse förklarar 
att nackdelen med Internet är att det kan användas för privat bruk och att det kan ta onödig tid 
av arbetstiden. 
 

5.4 Dokumentation 
Jansson och Ljung (2004) förklarar för att få kommunikationen tydlig i ett projekt har  det stor 
betydelse för vad som sammanställs och hur det dokumenteras. 
 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
De formella arrangerade mötena gör det möjligt att ta tydliga beslut och det blir då enkelt att 
föra protokoll för att komma ihåg vad som bestämts (Jansson och Ljung, 2004). För att 
komma ihåg det som diskuteras och beslutas på mötena för var och en egna noteringar på vad 
som åligger dem att göra, förklarar Bosse. Enligt honom är det ingen som skriver protokoll på 
Markant Reklambyrå. Bosse berättar att han kommer från en organisation där de skrev ned 
allt och han tycker det är skönt att slippa det. Han poängterar dock att dokumentation kan vara 
bra men allt behöver inte skrivas ned. Enligt Lena och Kim är det oftast någon som skriver på 
en whiteboardtavla i ett nytt projekt för att de lättare ska komma ihåg vad som har sagts, 
annars är det upp till var och en att anteckna det de vill komma ihåg. Kim förklarar sedan att 
anteckningarna från mötena sparas i mappar i datorn. Mattias säger att någon sitter och skriver 
men oftast får de ta ansvar själv att anteckna de saker de vill komma ihåg. Bengt säger att de 
för noteringar och skisser på de interna mötena. Håkan förklarar att under de interna mötena 
med olika frågor skrivs ibland protokoll som sedan skrivs ut och sparas i en mapp. Pelle säger 
att han alltid för anteckningar. Han kommer mer ihåg om han skriver ner det. Pelle tror att de 
flesta inom Markant Reklambyrå läser hans anteckningar eftersom han lägger in dem i en 
gemensam databas.  
 
Håkan vet inte riktigt om någon skriftlig dokumentering görs efter ett avslutat projekt. Han 
nämner att de har pratat om det inom Markant Reklambyrå, att de bör gå igenom vad som 
varit bra och dåligt med ett projekt, att de eventuellt bör rensa i mapparna som ligger lite 
överallt med gamla skisser som blandas med nya grejer, även de som ligger digitalt i datorn. 
Jansson och Ljung  (2004) förklarar att i en slutrapport ska det sammanfattas vilka 
erfarenheter och iakttagelser som organisationen tagit del av i ett projekt och vad kommande 
projekt kan ha nytta av. Bengt säger att det inte blir så mycket skriftlig dokumentering efter 
ett avslutat projekt, snarare under projektets gång. Kim säger att han inte riktigt vet. Han tror 
att projektledarna skriver en sammanfattning på vad som har gjorts, varför det gjordes så, vad 
kunden har fått, hur de ska se på projektet i framtiden och vad Markant Reklambyrå hoppas få 
ut av det. Argyris och Schön (1978) påstår att när en organisation uppnått deutero-lärandet är 
det lättare att lösa problem och individerna är medvetna om vad som händer i organisationen. 
Det är lättare för organisationen att märka om de är på väg in i en återvändsgränd och lättare 
kunna finna en ny väg att genomföra uppgiften på.    
 
Lena förklarar att det beror på hur stort ett projekt är. Hon säger att projektledarna skriver i ett 
program de har för diverse minnesanteckningar men inte hur mycket de gör. Mattias tror att 
det inte görs någon skriftlig dokumentering efter ett avslutat projekt. Bosse säger att de inte 
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gör någon skriftlig dokumentation mer än på det som händer under projektets gång och har 
gjorts. Enligt Pelle skrivs ingen speciell dokumentation om ett projekt utan bara anteckningar 
som sedan arkiveras i plastmappar. 
 
Arkivering 
Enligt Kim arkiveras protokollen från mötena i mappar och Mattias tror inte att de arkiveras 
några protokoll alls. Jansson och Ljung (2004) hävdar att dokumentationen av de 
administrativa dokumenten som skapats under projektets gång, även slutrapporten, ska 
arkiveras efter organisationens regler. Lena och Bosse säger bestämt att det inte arkiveras 
några protokoll medan Håkan säger att protokollen sparas digitalt i datorn och sedan får 
samtliga en papperskopia. Bengt säger även han att de arkiveras i ett ”affärssystem” där det 
går att läsa vad som sagts, åtgärdslistor, personliga noteringar, vem som ska göra vad och 
eventuella skisser. Pelle förklarar att protokollen från mötena oftast läggs in under pågående 
aktuell kund (projekt) i datorn.  
 
Den skriftliga dokumentationen är betydelsefull för de personer som inte är dagligen aktivt 
involverade i projektet men som ändå är berörda av det (Jansson och Ljung, 2004). Pelle, 
Kim, Håkan och Bengt säger att de behöriga får del av protokollen via datorn på en server där 
det har sparats. Håkan påpekar att de lämnas ut på mötena också. Mattias tror inte att det 
sparas några protokoll och om han inte närvarat på ett möte frågar han någon om vad som har 
sagts. I annat fall kollar han i sina egna anteckningar. På grund av att Bosse och Lena säger att 
det inte arkiveras några protokoll kan de behöriga inte ta del av dem. Block och Frame (1998) 
påpekar att när projekt är avslutade innehåller de mängder med information som kan förloras 
ifall ingenting arkiveras. Det är viktigt att ta beslut som baseras på erfarenhet, istället för 
instinkt 
 
Användandet av eventuella dokumentationer 
Lena, Bengt, Kim, Mattias, Pelle och Bosse säger att de använder sig av sina egna 
anteckningar efter mötena för att komma ihåg vad som sagts. Håkan säger att han läser 
igenom mötesprotokollen och det han tycker är viktigt sparar han i en mapp. 
 
Håkan förklarar att eftersom de inte har riktigt koll på om de verkligen skriver 
dokumentationer efter ett avslutat projekt använder han sig inte av tidigare dokumentationer. 
Han nämner sedan mappar där det sparas dokumentationer som de kan kolla i. Pelle säger att 
det alltid är bra att kolla igenom vad de har gjort tidigare när de ska starta ett nytt projekt. Den 
dokumentationen finns lättillgänglig, vilket kan bidra till inspiration. Enligt Kim har han 
aldrig läst dokumentationer från ett avslutat projekt men han säger att de finns sparade i 
mappar om han behöver gå och titta. Han säger sig ha det mesta registrerat i huvudet. Lena 
säger att hon har gjort det ifall ett nytt projekt påminner om något tidigare. Bengt förklarar att 
han går tillbaka och tittar i ett tidigare projekt om det är snarlikt något annat för att undersöka 
hur de gick tillväga då och att han använder sig av sina egna tidigare erfarenheter. Argyris och 
Schön (1978) beskriver ett double-loop lärande som handlar om en djupare förståelse och 
gemensam granskning av de normer och värderingar som finns i organisationen. Saker som 
tidigare tagits förgivet ifrågasätts i double-loop lärandet och det testas nya vägar för att kunna 
lösa uppgifterna. Bosse nämner att det finns mappar för varje projekt där det står vad som 
beslutats med varje kund. Ifall han känner igen någonting går han och tittar i mapparna för att 
se hur de gjorde i ett tidigare projekt. Mattias däremot säger sig inte använda dessa 
dokumentationer alls för han tror inte att det finns några.  
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5.5 Kunskap 
Lärandet är uppdelat i fyra delar vilka är: frågor, idéer, tester och reflektion. Kunskap skapas 
av människor och då bildas ett lärande (Albinsson, 1998).  
 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
Kunskap tar tid att skaffa sig och den behöver bearbetas och tillämpas för att förstås. Om vi 
redan vet en sak lönar det sig inte att undersöka den saken vidare eftersom vi redan kan det 
(Gustavsson, 2002). Bosse säger att han har arbetat med en del projekt innan han började på 
Markant Reklambyrå. Enligt Bengt har han tjugo års erfarenhet inom projekt i olika former. 
Håkan arbetar enbart sextio procent på Markant Reklambyrå och har haft ett eget företag på 
sidan om i femton år. Han ser sitt egna företag som ett projekt. Pelle har tidigare arbetat som 
säljare och har inte så mycket erfarenhet gällande projektarbeten. Lena har arbetat med 
projektarbeten på Markant Reklambyrå i cirka elva år. Kim jobbar nästan enbart i projekt 
idag. Hansson (2004) refererar till Sandberg och Targama (1998) som menar att 
arbetserfarenhet handlar bland annat om vad kompetensen ger för att kunna utföra ett arbete 
på ett effektivt sätt. Mattias berättar att när han studerade tryckte de många tidningar och det 
var projekt som sträckte sig över ett halvår och ibland år. Därigenom har han fått en del 
erfarenhet gällande projektarbete 
 
För att få reda på erfarenheter och kunskaper som erhållits från tidigare avslutade projekt som 
de inte varit inblandad i, frågar Mattias och Lena någon som arbetat med det. Gustavsson 
(2002) förklarar att själva frågandet är en medfödd eller naturlig nyfikenhet för att ta reda på 
hur saker och ting förhåller sig. Kim säger att han alltid blir delaktig i projekten på något sätt. 
Han menar att någon brukar fråga om Kims åsikt. Han tror även att alla har bra koll på vad 
som händer inom Markant Reklambyrå eftersom det är en liten arbetsplats. Pelle kollar i 
mappar där de har sparat tidigare dokumentationer eller så frågar han någon. Han berättar att 
Lena bränner ned skivor där det finns material om vad som tidigare har gjorts i olika projekt.  
 
Håkan säger att han får reda på erfarenheter och kunskaper genom veckomötena fast han 
kanske måste fråga mer specifikt om ett projekt ifall han vill veta någonting. Han tycker även 
att det är projektledarens ansvar att vidarebefordra en kunds reflektioner på om denne blev 
nöjd och vad som var bra till personalen i Markant Reklambyrå. Hallström (1987) förespråkar 
att kommunikation är till för att ta tillvara på medarbetarnas åsikter och idéer samtidigt som 
kommunikationstillfället ska informera om händelser och företaget syn på det som sker och 
det som kommer att ske i framtiden. Bengt säger att han gör det genom att prata med andra 
som varit med om det och genom den information som finns sparad i systemet. Han menar att 
ta erfarenheter från det de gjorde förut och ta med sig det i det nya projektet. Bosse säger att 
han frågar jättemycket för att ta reda på tidigare erfarenheter och kunskaper.  
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
Teamlärandet är nödvändigt för en modern organisation för att utbildning är uppbyggt i 
grupper istället för att vara individuellt i den lärande organisationen (Senge, 1995). Bengt tror 
att företaget vinner på att personalen delar med sig av sin kunskap till varandra. Han menar att 
företaget utvecklas genom att var och en bidrar med sin kompetens och delar med sig av den 
och det leder till en lärande organisation. Senge (1995) beskriver fem olika discipliner som är 
användbara när man skapar en lärande organisation. Dessa fem discipliner måste en 
organisation utveckla som en helhet istället för som små delar för att lärandet ska genomsyra 
hela organisationen. De har att göra med hur vi tänker, hur vi samverkar med andra och vad vi 
egentligen vill. Håkan säger att det är bra att personalen delar med sig av sin kunskap för då 
höjer de nivån på allihop, plus att personalen lär sig av varandra och får då veta ungefär vad 
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den andra kan. Kline och Saunders (1995) förklarar att ju bättre man är på att uppmärksamma 
de andra deltagarnas talanger desto bättre blir den egna effektiviteten i ens egna arbete. Det 
effektiva arbetet grundar sig i samverkan med de andra i organisationen, vilket blir en följd av 
den positiva stämning som bildas när man det goda egenskaperna hos alla istället för 
bristerna. Alla människor tar till sig kunskap på olika sätt med hjälp av våra sinnen. Detta är 
bra för att kunna bli en effektiv och lärande organisation där man utnyttjar varje individs 
egenskaper och intelligens på ett bra sätt.  
 
Enligt Bosse, Kim, Pelle och Lena vinner personalen mycket på att dela med sig av kunskap. 
Mattias instämmer med de övriga och att personalen blir mer säker på vad företaget kan 
åstadkomma. Pelle säger också att personalen får ett visst värde av att de känner att de kan 
minst lika mycket som alla andra. Han tror även att ägarna till byrån tycker det eftersom 
ägarna berättar för personalen om hur företaget ligger till ekonomiskt och då känns det tryggt 
för personalen att veta att ingenting mörkas av ägarna. Bosse säger till sist att han tror att det 
känns skönt för personalen att vara lite experter på sina arbetsområden. Han vill kunna fråga 
personalen om saker. Hallström (1987) poängterar att för att varje individ ska kunna ha 
självtillit och kunna utveckla den vidare i takt med sin egen, företagets och omvärldens 
utveckling krävs det att personen känner sig ha en viktig roll i organisationen  
 
Bosse gör ingenting speciellt för att förmedla sina kunskaper och erfarenheter till andra. Han 
säger att det kommer fram på alla deras möten som han menar är en ständig process. Pelle 
förklarar att han förmedlar sina kunskaper via de interna mötena. Mattias berättar att han 
svarar vad han kan om någon frågar honom, annars brukar det komma fram i diverse 
diskussioner med de andra i personalen. Mayo och Lank (1995) beskriver den lärande 
organisation som ett företag som lär sig själv, ökar kunskapsbanken och som utvecklas genom 
den interna dialogen. Gruppmedlemmarna tar tillvara av varandras kunskaper och utbyter den 
med varandra. Personalen måste förstå vikten av ständig inlärning och ha förmågan till det. 
Ifall deras inlärda kunskaper går hand i hand med vad som behövs i branschen, har företaget 
större möjligheter att ha rätt människor med rätt kunskap på rätt plats i rätt tid. Kim förmedlar 
sina kunskaper och erfarenheter genom att vara ärlig, han säger till om någonting är bra 
respektive dåligt. Det är ganska ofta som någon frågar Håkan och Lena om förslag på hur de 
ska göra och då kommer de med goda råd som bygger på deras erfarenheter. Bengt säger att 
det är främst i projekten han förmedlar sina kunskaper där det diskuteras tyckande som 
grundar på varendas erfarenhet och känslor.  
 
Kline och Saunders (1995) lägger tyng på varför det är viktigt att binda samman systemen. I 
en lärande organisation ska man få alla deltagarna att se det som sker genom ett 
systemtänkande och eventuellt ändra på en del saker för att bli effektivare. Senge (1995) 
förklarar att ett systemtänkande innefattar en mängd olika kunskaper och verktyg, som kan 
hjälpa människor att förstå och påverka systemets mönster. Enligt Kline och Saunders (1995) 
är systemtänkandet en strävan om att bli maximalt effektiv och att kunna utnyttja sina resurser 
på rätt sätt bygger på en sund förståelse för hur man ska motivera deltagarna. En organisation 
som litar på, stärker och belönar beteenden som medarbetarna uppvisar av inre motivation har 
stora möjligheter till att bli en framgångsrik lärande organisation. Bengt och Håkan tar del av 
andras kunskap genom diskussioner, att vara öppen och inte tro att man kan allting innan. 
Lena och Mattias frågar om det de vill veta. Kim säger att han lyssnar och eventuellt tjuvkikar 
för att ta del av andras kunskap. Pelle säger att han gör det både aktivt och inaktivt genom att 
han går fram och pratar. Han menar att det är bra att vara nyfiken. Bosse frågar om det han 
vill veta och det har han aldrig haft problem med. Han säger dock att han tror andra kan tycka 
att han bör fråga mer, men om han inte frågar är han inte intresserad.  
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Personalens kunskapsutveckling 
Det finns två sätt att lära, det adaptiva och det generativa lärandet. Det adaptiva lärandet är det 
som utgör att en organisation kan överleva medan det generativa möjliggör lärandet som 
beviljar ett eget skapande av framtiden i vår värld (Albinsson, 1998). Pelle har utvecklats 
väldigt mycket kunskapsmässigt sedan han började på Markant Reklambyrå eftersom han 
tidigare arbetade som försäljare på ett annat företag med helt andra arbetsuppgifter. Lena har 
även hon utvecklats otroligt mycket eftersom hon har arbetat på Markant Reklambyrå i så 
många år och med så många olika människor. Hon och Pelle nämner även att de har gått 
några kurser. Hansson (2004) refererar till Sandberg och Targama (1998) som förklarar att 
kunskaper och färdigheter grundas på personens förståelse av sitt arbete. Det människan 
utvecklar blir även då bunden till dennes förståelse av sin arbetssituation. Individen skapar 
sedan en förståelse av sin kompetens inom ramen för en lärprocess som betyder en ständig 
konstruktion av arbetets mening och betydelse. Mattias säger sig ha lärt sig mest av 
kundkontakten sedan han började på Markant Reklambyrå. Kim berättar att han lättare 
kommer fram till en idé än tidigare eftersom han lärt sig vilken process han måste gå igenom 
för att komma på idén. Sedan nämner han att lärt sig att samarbeta med andra och lyssna på 
deras åsikter. Bosse säger att det har varit en otrolig skola för honom, att han har utvecklats 
jättemycket. Han berättar att han har tagit till sig så mycket kunskap som möjligt, att han lär 
sig nya saker hela tiden. Håkan har lärt sig att få vara med och arbeta i större projekt. Han har 
fått lära sig att samarbeta med andra än bara med sig själv. Bengt säger sig ha fått större vana 
gällande projektarbeten, och att vara chef och ledare. 
 
Det finns två olika slags nödvändiga utbildningar för medarbetarna, nämligen utbildning för 
att kunna sköta sitt jobb och sedan vidareutbildning. Den första utbildningen är som en allmän 
företagsutbildning för att de anställda exempelvis ska se sin roll i det totala sammanhanget. 
Vidareutbildningen handlar om att de anställda inte ska känna att de halkar efter i förhållande 
till företagets verksamhet (Hallström,1987). Vems ansvar det är för att utöka personalens 
kunskap inom sitt arbetsområde är ägarnas enligt Kim men det ligger även ett ansvar hos 
personalen också. Mattias säger att det är personalens egna ansvar att säga till om de vill lära 
sig någonting nytt. Lena, Håkan, Bosse, Pelle och Bengt tycker att det både är arbetsledningen 
och den anställdes ansvar om att utöka personalens kunskap inom sitt arbetsområde. Den 
anställda ska säga till om vad denne behöver lära sig, det är inte alltid att arbetsledningen ser 
det, menar de. Pelle säger även att alla ska ta eget ansvar men att också ta hjälp av andra. 
Kline och Saunders (1995) förklarar att när medarbetarna börjat få upp förtroendet för 
varandra och när de märker att de blir respekterade kommer ansvarskänslan för vad som 
händer i organisationen att bli påtaglig. 
 
Att bemästra kan betyda att man dominerar situationer och människor, vilket även kan 
översättas till att ha kontroll. Personligt mästerskap kan likväl betyda att man behärskar en 
färdighet och det innebär att man i varje situation är medveten om vad som är det viktigaste. 
Detta är konsten att kunna bredda och fördjupa sina visioner, utveckla sitt tålamod, kunna se 
sakligt på det som är verkligt och att kunna samla energi (Senge, 1995). För att förbättra sin 
egen kunskap inom sitt arbetsområde skriver och läser Pelle väldigt mycket på sin fritid. 
Bengt utbyter erfarenheter både inom och utanför Markant Reklambyrå för att lära sig om 
andra branscher. Han säger att man lär sig hela tiden genom att vara öppen och prata med 
folk, även att läsa mycket litteratur och tidningar. Håkan har kontinuerligt utbildat sig i 
diverse designutbildningar för att ta reda på vad han är bra på och vad han kan göra bättre. 
Senge (1995) beskriver att tankemodeller är generaliseringar i bild- och symbolform som 
påverkar vår förmåga att förstå välden vi lever i och hur vi ska bete oss för att leva i den. För 
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att kunna ändra på de tankemodeller som finns i en organisation måste man börja med att 
granska sig själv och ifrågasätta sådant som man försvarar. Bosse säger sig vara väldigt 
lyhörd. Han är ingen kursmänniska utan han lär sig genom att ta till sig kunskap av andra och 
atmosfären runt honom. Lena förbättrar sin kunskap inom sitt arbetsområde genom att gå en 
kurs ibland, läsa artiklar och litteratur och genom att gå på föreläsningar och mässor. Mattias 
läser och förbättrar sin kunskap genom att prova nya arbetssätt, på så sätt lär han sig vad som 
känns bäst. Kim tittar mycket på hur Art Directors arbetar i andra företag. Han undersöker 
varför vissa kampanjer de har gjort blev väldigt bra och försöker ta reda på hur och varför han 
känner så. 
 
Det bästa sättet för ett företag att uppmuntra medarbetarnas kunskaper på en arbetsplats är att 
erbjuda utbildningar som förbättrar kunskap och liknande som har ett samband med arbetet. 
Det gäller att få alla deltagarna medvetna om deras eget sätt arbeta med varandra och få dem 
att bli nyfikna för att få dem att upptäcka nya saker (Kline och Saunders, 1995). Håkan säger 
att frågor om personalen vill gå en utbildning för att förbättra sin egen kunskap inom sitt 
arbetsområde från ägarna brukar komma fram när de har kick-off där de planerar inför det 
kommande året. Lena säger att ägarna frågar personalen ibland ifall de vill gå en utbildning. 
Enligt Bengt är det en kombination. Han menar att de håller diskussionen öppen inom 
Markant Reklambyrå, att de lär sig hela tiden av varandra inom organisationen. Ibland erbjuds 
vanliga utbildningar och kurser till personalen. Forslin och Thulstedt (1993) antyder att 
lärandet ska ske så pass naturligt att det blir en del av organisationen. Det handlar om att 
utveckla både individerna och organisationen till ökad kompetens och ett lärande som är 
kontinuerligt. Att utvecklas inom ett specialområde räcker alltså inte, lärandet måste alstras 
över yrkes och befattningsgränserna. Bosse säger att han och Bengt är tillåtande när det gäller 
kurser om de bara har råd med dem och tycker att de lönar sig. Kim berättar att företaget 
bjuder personalen på kurser ibland och att de lär sig mer genom att lyssna på människor som 
föreläser. Pelle säger att företaget är väldigt lyhörda och erbjuder kurser om de kan. Mattias 
tror att företaget bidrar med böcker personalen vill köpa in och eventuellt vilka kurser de vill 
gå. 
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6. Slutsats 
I slutsatsen används analysen som utgångspunkt. Det sista steget (lärande inom Markant 
Reklambyrå) som presenteras i analysmodellen, delkapitel 3.8, är uppsatsens slutsats. Syftet 
med uppsatsen var att undersöka i vilken utsträckning det valda fallföretaget är en lärande 
organisation. Med hjälp av Kline och Saunders tio steg kommer den framtagna empirin i 
delkapitel 6.1 att jämföras mot deras steg som beskriver vad ett företag bör göra för att skapa 
en lärande organisation.  
 
Uppsatsen avslutas med en diskussion där åsikter om vad som är positivt respektive negativt 
angående lärandet inom Markant Reklambyrå, även eventuella förslag argumenteras som kan 
bidra till att lärandet förbättras. 
 

6.1 Lärande inom Markant Reklambyrå 
I detta delkapitel jämförs Kline och Saunders steg med den framtagna empirin för att på ett 
smidigt sätt konstatera i vilken utsträckning Markant Reklambyrå  är en lärande organisation.   
 
1. Analysera er inlärningskultur 

Under veckomötena på Markant Reklambyrå får personalen möjlighet att ventilera sina 
åsikter samt får chans att tycka till och detta är det första steget för att skapa en lärande 
organisation. Om personalen vågar uttrycka sina tankar och känslor skapar det ett större 
förtroende sinsemellan och när de märker att de blir respekterade stiger ansvarskänslan 
till organisationen. Det är viktigt att inte nonchalera de mänskliga och de affärsmässiga 
värdena och det som har framkommit i empirin är att om någon i personalen märker att 
en arbetskollega känner sig utanför, försöker de på bästa sätt att lösa det. På 
veckomötena klargörs även var och ens roller i ett projekt och en avstämning på hur 
långt projektdeltagarna har kommit med sina arbetsuppgifter. När alla får klarhet över 
vad sina arbetskollegor arbetar med kan det utöka ansvarskänslan på grund av att 
samtliga projektdeltagare är varse om de andras arbetsuppgifter.   

 
2. Uppmuntra det positiva 

Varje misstag och kris ska ses som en potentiell inlärningserfarenhet som kan förbättra 
organisationen. Inom Markant Reklambyrå uppmuntrar personalen varandra genom att 
bidra med sina åsikter på sådant de anser vara bra respektive dåligt. Ett problem med att 
arbeta med liknande arbetsuppgifter är att personen i fråga kan börja göra det på rutin än 
att prova nya sätt att ta itu med arbetsuppgifterna. Därför kan det vara lönsamt att få 
feedback av de andra projektdeltagarna för att medarbetaren ska kunna lösa uppgiften på 
ett nytt sätt. I empirin berättar personalen att de går till varandra för att få höra varandras 
åsikter om vad de tycker är bra respektive dåligt. Med tanke på att de arbetar i 
kontorslandskap kan de enkelt visa upp vad de har arbetat fram under projektets gång 
för varandra och på ett smidigt sätt byta åsikter sinsemellan. Genom att berömma saker 
som någon medarbetare har gjort bra skapas en positiv inställning och ansvarskänsla till 
arbetet.  

 
3. Skapa trygghet för tankeverksamhet på arbetsplatsen 

Enligt en av ägarna till byrån låter de medarbetarna tänka fritt och lösa arbetsuppgifterna 
på sina egna sätt. På mötena låter de även personalen komma med nya idéer eller förslag 
till förbättringar gällande projektet. För att medarbetarna ska våga uttrycka sina idéer 
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behöver de känna en trygghet på arbetsplatsen. Det resultat som empirin gav är att 
samtliga medarbetare känner sig trygga och är inte rädda för att yttra sin åsikt eller 
komma med ett förslag.  
 
Det finns tre krav som skapar en trygg miljö och det är struktur, understöd och 
specificering. Upplägget under mötena på Markant Reklambyrå verkar dock inte vara så 
strikt strukturerade. Det sker under en mer diskuterande form, än en bestämmande, 
vilket kan bidra till att mötena kan kännas mindre seriösa för en del. 
  
En ledare till ett team ska tala om det som är nödvändigt för personalen att veta för att 
de ska åstadkomma det resultat ledaren vill ha. Under veckomötena får medarbetarna 
reda på vad som har hänt, vad som ska göras och sedan har de allmänna frågeställningar 
och information om kommande projekt. Däremot kanske det inte är tillräckligt med 
många möten för att skapa en tillräckligt stark trygghet för personalen. 
 
En ledare ska även försöka få medarbetarna att själv tänka ut detaljer för att lösa sitt 
arbete. Alla inom Markant Reklambyrå vet vad de har för arbetsuppgifter eftersom 
uppgifterna oftast är det samma. Det finns inga arbetsinstruktioner de följer för att klara 
av sitt arbete utan de har samtliga fria tyglar för att utföra sina arbetsuppgifter. På grund 
av att de alltid vet vad de ska göra skapar det en större trygghet, de vet sin plats i 
företaget.  
 
För att skapa understöd arkiveras mötesprotokollen i mappar och digitalt i datorn, men 
alla vet dock inte om att det görs. Det ska finnas protokoll arkiverade i ett 
”affärssystem” där det går att läsa vad som har bestämts, åtgärdslistor, personliga 
noteringar och vem som ska göra vad. Det görs inga protokoll efter ett avslutat projekt 
utan det sker under projektets gång. Därav finns det inga nedskrivna erfarenheter på hur 
ett projekt genomfördes och vad kunden har givit för feedback. 

 
4.    Belöna risktagande 

För att ett företag ska kunna bli framgångsrikt måste företaget våga ta risker. Markant 
Reklambyrå gör stundtals så kallade ”spekulationsarbeten” som går ut på att de själva 
försöker sälja in en idé till ett företag. Ibland går det och ibland inte, och det kan ses som 
ett risktagande eftersom de satsar på att arbeta med något som i värsta fall inte ger 
någonting tillbaka. Varje nytt projekt är ett risktagande för ett företag på grund av att 
projektets resultat måste lyckas.  

 
5.    Hjälp människor att bli resurser åt varandra    

När de fyra första stegen är genomförda är det lättare för deltagarna att se varandra som 
resurser. Ju bättre en deltagare är på att uppmärksamma de andras talanger, desto bättre 
blir deltagarens egna effektivitet i sitt egna arbete. Under mötena förmedlar personalen 
på Markant Reklambyrå sina kunskaper och erfarenheter sinsemellan. Det bidrar till att 
personalen blir bättre på att veta vad sina arbetskollegor klarar av. På grund av att de 
arbetar i ett kontorslandskap förenklar det kommunikationen för arbetsmedlemmarna då 
de smidigt kan fråga en arbetskollega för att ta del av dennes kunskaper och 
erfarenheter. Det effektiva arbetet grundar sig på samverkan med andra i organisationen 
och när arbetsdeltagarna vet om de goda egenskaperna hos alla istället för bristerna blir 
det en följd av en positiv stämning. Alla människor tar till sig kunskap på olika sätt och 
det är bra för att kunna bli en effektiv och lärande organisation där varje individs 
egenskaper och intelligens utnyttjas på ett bra sätt.  
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6.    Låt inlärningskraften verka  

I sjätte steget ska tyngden läggas på inlärningen. I en lärande organisation anses alla 
medarbetare vara lika viktiga för företagets överlevnad. Det bästa sättet för ett företag 
att uppmuntra medarbetarnas kunskaper är att erbjuda utbildningar och liknande som har 
ett samband med arbetet. Ägarna till Markant Reklambyrå är öppna till förslag gällande 
utbildningar. Personalen vet att de kan bli beviljade en utbildning eller kurs om den är 
tillräckligt lönsam för byrån och om ekonomin tillåter. Det händer även ibland att det 
hålls föredrag av inbjudna föreläsare. Det gäller även att få alla deltagarna medvetna om 
deras eget sätt att arbeta med varandra och få dem att bli nyfikna, få dem att vilja 
upptäcka nya saker. Ur den framtagna empirin framgår det att arbetsmedlemmarna tar 
reda på mycket information för att lättare komma på idéer. En del av respondenterna 
svarade att de även läser på fritiden för att förbättra sin kunskap inom sitt arbetsområde. 
Därav går det att konstatera att arbetsmedlemmarna verkligen vill lära sig och vill 
upptäcka nya saker för att ta itu med sina arbetsuppgifter.  

 
7.    Kartlägg visionen  
 Den lärande organisationen kan enbart fungera om alla projektdeltagarna i ett projekt 

gör sitt allra bästa. För att uppmuntra till de enskilda individernas engagemang och 
unika resurser bör en gemensam vision framställas. Arbetsmedlemmarna på Markant 
Reklambyrå blir informerade via veckomötena om vad målen med de olika projekten är. 
Det finns även en tavla uppsatt där det visas vilka projekt som pågår och när de ska vara 
klara. Det gör så att personalen vet exakt vad visionen med projekten är och förstår 
varför de gör på ett visst sätt, vilket i sig får dem att känna ett högre värde för sitt egna 
arbete.  

 
8.    Ge visionen liv 

Det är viktigt att alla lär sig att kommunicera med varandra inom en organisation, 
speciellt när nittiotre procent av all kommunikation är icke-verbal. Allt eftersom en 
person blir medveten om de gester, tonfall och signaler som motparten ger uttryck åt, 
funderar personen på de omedvetna budskap som sänds ut av motparten. Kroppens 
språk är oftast ärligare än talet, genom att bli medveten om sambandet mellan kroppen 
och talet går det därmed att uppnå nya möjligheter och framsteg i kommunikationen 
med andra. Samtliga medarbetare i Markant Reklambyrå arbetar i ett kontorslandskap. 
Det bidrar till att de lättare kan kommunicera med varandra och de lär sig därmed 
snabbare varandras kroppspråk i samband med talet. Det gör så att personalen bättre kan 
föra en diskussion med varandra. Kommunikationen blir även öppnare mellan 
personalen och det skapar en bättre gemenskap. 
 

9.    Bind samman systemen   
I en lärande organisation gäller det att sträva efter att bli maximalt effektiv och kunna 
utnyttja sina resurser på rätt sätt. I Markant Reklambyrå ser projektledarna till att rätt 
person arbetar med rätt sak. På detta vis används projektdeltagarna på rätt sätt och på 
grund av att de vet exakt vad de ska göra kan det bidra till ett effektivare arbete. 
Projektledarna låter även projektdeltagarna få arbeta fritt och en organisation som litar 
på, stärker och belönar beteenden som medarbetarna uppvisar av inre motivation har 
stora möjligheter till att bli en framgångsrik lärande organisation. Detta gör att 
projektdeltagarna känner sig respekterade av projektledarna på grund av att de låter dem 
lägga upp sitt arbete på ett eget sätt. I de fall en arbetsmedlem behöver komma på en 
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lösning på ett problem har de möjligheter att stänga in sig i ett konferensrum eller ta en 
promenad, vilket bidrar till en form av frihetskänsla.  

 
10.  Den lärande organisationen  

I en lärande organisation upplevs i det sista steget som en förenande kraft. Om alla de 
tidigare nämnda nio stegen blivit uppfyllda kommer de anställda att tycka om sina 
arbetsuppgifter, varandras sällskap samt kommer att ha en klar och gemensam vision av 
organisationen. Enligt våra tolkningar är Markant Reklambyrå en lärande organisation 
eftersom de använder sig av alla de steg som Kline och Saunders rekommenderar. I 
nästa delkapitel förs en avslutande diskussion om våra egna reflektioner på det som 
framkommit i undersökningen, även eventuella förslag argumenteras som kan bidra till 
att lärandet förbättras inom Markant Reklambyrå. 

 

6.2 Avslutande diskussion  
Markant Reklambyrås sätt att arbeta med projekt är förhållandevis bra men vi föreslår att 
uppdateringen av nuläget i projekten bör förbättras. Genom att kontinuerligt uppdatera 
projektdeltagarna om nuläget blir samarbetet bättre och de blir tryggare av att alltid få 
informationen om vart i projektet de befinner sig.   
 
Detta kan göras med hjälp av att veckomötena blir mer strukturerade där en agenda följs 
punkt för punkt. En agenda inför ett möte kan kännas som onödigt arbete men om en 
dagordning alltid följs börjar medarbetarna tänka på samma sätt vilket gör att det skapas en 
trygghet i organisationen.  
 
Det är viktigt att alla medlemmarna i företaget är med under veckomötena för att ta del av 
informationen om vad som händer inom organisationen. I intervjuerna berättade en del av 
respondenterna att under mötena får var och en komma till tals, vilket gynnar kommunika-
tionen och gemenskapen. Medarbetarna ska känna sig som en del av företaget för då tar de ett 
större ansvar genom förståelse för sitt eget och sina arbetskollegors arbete.  
 
Genom intervjuerna har det framgått att det skrivs protokoll från de olika mötena samt att de 
sparas i en gemensam mapp på en server som alla har tillgång till. Att föra protokoll är till för 
att tydliggöra det som har diskuterats och eventuellt beslutats. Det är svårt att bibehålla allting 
i huvudet och därför underlättar det för personalen om protokollen finns sparade. Om en 
medarbetare  inte är närvarande på ett specifikt möte är det en fördel att skriva dessa för att 
personen i fråga ska kunna ta del av det som framkommit under mötet i efterhand. 
 
Enligt empirin har det framkommit att inga dokumentationer skrivs efter avslutade projekt, 
dock skrivs de under projektets gång. För att effektivisera framtida projektarbeten är det 
nödvändigt att ta del av erfarenheter som erhållits från avslutade projekt. Vissa av 
medarbetarna granskar tidigare avslutade projekt som finns bevarade i mappar som har 
skapats under projektets gång men där tydliggörs inte några reflektioner, samt med- och 
motgångar som kan ha uppstått i ett projekt. Den informationen anser vi vara relevant för att 
undvika eventuella fallgropar och utöka effektiviseringen. 
 
En struktur kan behövas för att utöka trygghetskänslan inom organisationen. Genom regel-
bundna mönster vet alla vad de ska göra och eventuella missförstånd som kan uppstå 
minimeras. Ifall en struktur på hur mötena, protokollen och avslutade projektrapporter 
(slutrapporter) tas fram blir organisationen effektivare vilket bidrar till större lönsamhet. 
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För att få en bra översikt och struktur på det som dokumenterats inom organisationen vore det 
enligt oss smidigt med ett Intranät. Där kan information om veckomötena, interna möten, 
protokoll, slutrapporter och aktuella projekt vara upplagda som smidigt kan hämtas av 
arbetsmedlemmarna. 
 
Beträffande gemenskapen på Markant Reklambyrå är den, vad vi förstår, väldigt bra. Ett 
kontorslandskap skapar en bättre atmosfär mellan arbetsmedlemmarna och de gånger 
personalen vill vara för sig själv har de möjlighet till att stänga in sig i ett av konferens-
rummen. På grund av att det finns en ”flyktväg” som personalen är medvetna om skapar det 
automatiskt ett lugn. Genom att arbetsmedlemmarna sitter nära varandra kan de enkelt utbyta 
information sinsemellan.  
 
Gällande fikapauser har de framgått att det sker mer spontant, det finns ingen utsatt tid för 
fika. Det beror på att de arbetar i ett kontorslandskap och då verkar inte behovet av en 
fikapaus finnas i lika stor utsträckning som om de arbetat i kontor. Fikapauserna i ett 
kontorslandskap kan enligt oss generera till att samtalsämnena blir för jobbinriktade eftersom 
det verkar vara så smidigt att ta sig en kaffe. Det blir enkelt att själv bestämma när en fikapaus 
ska tas. Alla sitter fortfarande i kontorslandskapet, vilket kan göra att en person kan ta fika 
och ändå pratat med de som arbetar. I och med att fikapausen tas i det rum som personalen 
arbetar i tror vi att den inte blir lika avkopplande som om de fikat i ett avskilt rum utanför 
kontorslandskapet. Det kan gynna personalens gemenskap att få avskärma sig från sin 
arbetsplats en stund tillsammans med sina arbetskollegor. 
 
Markant Reklambyrå är väldigt tillmötesgående gällande utbildningar och annat material som 
personalen har önskemål om, vilket vi anser vara väldigt positivt och gynnande för 
organisationen. Det bidrar till att kunskapen inom företaget stärks vilket ökar företagets 
möjligheter till vidareutveckling. 
 

6.3 Vidare forskning 
Uppsatsen undersökte sju deltagare i en reklambyrå som dagligen arbetar med projekt. Det 
skulle vara intressant att undersöka en ännu större byrå där det bildas två eller flera olika 
projektgrupper. En liknande studie skulle även vara lämplig att genomföra på olika 
projektgrupper inom andra branscher. Det skulle även vara spännande att undersöka en större 
organisation där enbart projektledarna undersöks för att ta reda på hur lärandet överförs 
mellan dem. De tio stegen från Kline och Saunders som används i uppsatsen kan ligga till 
grund för fortsatt forskning då det är möjligt att studera om ett företag oavsett bransch 
medvetet följer dessa steg för att vara en lärande organisation.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Inledning: 
Vill du vara anonym? 
 
Om inte, hur var namnet? 
 
Hur länge har du arbetat i Markant Reklambyrån? 
 
Vilka arbetsuppgifter har du inom Markant Reklambyrån? 
 
 
Projekt: 
 
Projektgrupp: 
 
Vem bestämmer vilka som ska vara med i respektive projekt?  
 
Har du alltid jobbat med samma personer i de projekten du arbetat i? 
 
Vad anser du om att arbeta med olika personer i projekten?  
 
 
Arbetsuppgifter 
 
Vem beslutar om att påbörja ett nytt projekt? 
 
Av vem får du dina arbetsuppgifter? 
 
Hur mycket får du veta om ett projekt innan du får din arbetsuppgift? 
 
Finns det instruktioner för hur du ska göra för att klara av ditt arbete? 
 
Vem har du mest kontakt med när du utför dina arbetsuppgifter?  
 
Har du snarlika arbetsuppgifter i olika projekt? 
 
Om du hade olika arbetsuppgifter, vad tror du att du skulle få ut av det? 
 
Vad gör du för att lösa ett arbetsproblem som hindrar dig från att fortsätta arbeta? 
 
 
Nuläget i projekten 
 
Hur blir behöriga projektdeltagare uppdaterade om nuläget i ett projekt, vad som gjorts och 
vad som finns kvar att göra? 



Antal projekt per person 
 
Hur många projekt är du inblandad i just nu? 
 
Brukar du vara inblandad i fler än ett projekt samtidigt?  
 
 
Möten: 
 
Huvudsyfte 
 
Vad anser du vara det väsentligaste med möten? 
 
Vad tycker du att mötena ger dig? 
 
 
Upplägg 
 
Hur är mötena upplagda? 
 
Vem håller i mötena? 
 
Vad bestäms under era möten? 
 
 
Inblandade 
 
Vilka är med under mötena? 
 
 
Antal 
 
Hur ofta har ni möten gällande ett projekt? 
 
 
Kommunikation: 
 
 
Kontorslandskap / Kontor 
 
Arbetar du i ett kontorslandskap eller har du ett eget kontor? 
 
Vad ser du för för- och nackdelar med att arbeta i ett kontorslandskap? 
 
Vad ser du för för- och nackdelar med att arbeta i ett kontor? 
 
Hur tror du gemenskapen med dina arbetskollegor hade varit annorlunda om du arbetat i 
kontor?  



Gemenskap och relationer 
 
Vad tror du det betyder för ett företag om personalen har bra gemenskap? 
 
Hur ofta har ni fikapauser där alla i Markant Reklambyrå deltar? 
 
Hur är gemenskapen mellan dig och dina kollegor? 
 
Hur pass väl anser du dig känna dina kollegor? 
 
Hur ofta umgås du på fritiden med dina kollegor?  
 
 
Internet-teknik 
 
Vad för typ av Internet-teknik använder du dig av för att kommunicera eller dela information 
internt med berörda i ett projekt?  
 
Hur ofta använder du dig av denna Internet-teknik? 
 
Vilka för- och nackdelar ser du med att använda denna teknik? 
 
 
Dokumentation: 
 
Protokoll / rapporter / anteckningar 
 
Vad gör ni för att komma ihåg det som diskuteras och beslutas på era möten? 
 
Vad för slags skriftlig dokumentering gör ni efter ett avslutat projekt? 
 
 
Arkivering 
 
Var arkiveras protokollen från era möten?  
 
Hur får behöriga del av protokollen? 
 
 
Användandet av eventuella dokumentationer 
 
På vilket sätt använder du dig av mötesprotokollen efter mötena? 
 
Hur använder du dig av de eventuella skriftliga dokumentationerna från ett avslutat projekt 
när det är dags för ett nytt projekt? 



Lärande: 
 
Personalens projekt- /arbetserfarenhet 
 
Vad är din erfarenhet med projektarbeten? 
 
Hur får du reda på erfarenheter och kunskaper som erhållits från tidigare avslutade projekt 
som du inte varit inblandad i? 
 
 
Kunskapsdelning mellan personalen 
 
Vad tror du ett företag vinner på att personalen delar med sig av sin kunskap till varandra? 
 
Vad gör du för att förmedla dina kunskaper och erfarenheter till andra? 
 
Hur tar du del av andras kunskap? 
 
 
Personalens kunskapsutveckling 
 
Hur har du utvecklats kunskapsmässigt sedan du började på Markant Reklambyrå? 
 
Vems ansvar tycker du det är för att utöka personalens kunskap inom sitt arbetsområde? 
 
Vad gör du för att förbättra din egen kunskap inom ditt arbetsområde? 
 
Vad gör företaget för att förbättra personalens kunskap inom deras arbetsområde? 
 



Bilaga 2 – Antal arbetsställen och företag 2005 
 
 

 



Bilaga 3 – Branschstatistik 2002 
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