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Sammendrag 

 
 
Problemområde/problemstilling: Utgangspunktet for studien er å undersøke hvorvidt 

læringskultur er et nyttig analytisk begrep, og studien tar sikte på å framstille kjennetegn ved 

læringskulturen i Gard AS. Studiens problemstilling er: ”Hva kjennetegner læringskulturen, 

og hvordan arter den seg i en kunnskapsintensiv bedrift som Gard AS?” I tillegg ønsker jeg å 

studere om medskapende prosesser er en del av læringskulturen i Gard AS. Med utgangspunkt 

i en sosiokulturell forståelse av kunnskap og læring gjør jeg en deskriptiv analytisk 

beskrivelse av læringskulturen. Læringsdimensjonen beskrives ut fra fem aspekter ved læring 

som er situativ, sosial, deltagelse i praksisfellesskap, distribuert og mediert. 

Kulturdimensjonen beskrives i termer av at kulturens deltagere deler et tradisjonelt opphav og 

en dynamisk samtidsforståelse.  

 

Metode: Det er en kvalitativ studie, der jeg studerer ett tilfelle av en læringskultur. Jeg 

presenterer materiale i forhold til det teoretiske rammeverket og har derfor tatt utgangspunkt i 

fem aspekt ved læring. Jeg benytter en kategoribasert analyse som utgangspunkt for en 

skjematisering av læringskulturens dimensjoner. Gjennom skjematiseringen leter jeg fram 

kjennetegn ved læringskulturen i Gard AS. Til slutt presenterer jeg åtte kjennetegn ved 

læringskulturen. 

 

Data/kilder: Det empiriske materialet er basert på 10 intervjuer og skriftlig dokumentasjon 

om bedriften. Informantene representerer henholdsvis Gard AS og konsulentfirmaet Institutt 

for Medskapende Ledelse.  

 

Resultat/hovedkonklusjon: De åtte kjennetegnene jeg kommer fram til er ressurser til 

læring, fleksibilitet, kunnskapsdeling, kommunikasjon, respekt, myndiggjøring, 

ansvarliggjøring og kontinuerlig læring. Kjennetegnene framstår på ulik måte i forhold til 

kulturens referansepunkt og er i ulik grad preget av fortid og nåtid. Jeg har gjennom studien 

anvendt læringskultur som begrep på en systematisk måte og mener at læringskultur er et 

nyttig analytisk begrep. Studien viser at læringskulturen i Gard AS til en viss grad preges av 

medskapende prosesser. Studien problematiserer også det sosiokulturelle perspektivet på 

læring og setter spørsmålstegn ved sider av samtidens paradigme. 
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Forord 

 
 
Pedagogikken har alltid ligget mitt hjerte nært. Jeg har gjennom hele livet vært opptatt av 

læring og utvikling. Uansett om jeg har jobbet som lærer i ungdomskolen eller som pedagog i 

en virksomhet bestående av økonomer, har pedagogikken vært mitt trygge utgangspunkt. 

 

For snart to år siden forlot jeg tilværelsen som yrkesaktiv og kastet meg ut i et studium innen 

didaktikk og organisasjonslæring. Et studium som så ut til å inneholde de 

utviklingsmulighetene jeg ønsket meg. Det har vært to spennende og innholdsrike år. Nå 

nærmer det seg slutten, og jeg gleder meg til å ta fatt på en ny etappe i livet! 

 

Jeg vil for det første takke min veileder Terje Grønning som virkelig har gitt meg utfordringer 

underveis. Han har med engasjement og faglige dyktighet vært inspirerende. Deretter vil jeg 

takke Jens Martinius Nilsen som oppfordret meg til å skrive om Gard, og som viste meg tillit 

slik at jeg fikk inntrede i organisasjonen. Han har under hele prosessen stilt seg tilgjengelig 

for alle mine spørsmål og hjulpet meg på veien fram mot et ferdig produkt. Informantene ved 

Gard fortjener også en stor takk. Uten deres evne og vilje til å dele erfaringer og tanker med 

meg, kunne jeg ikke skrevet en slik oppgave. Jeg vil takke Institutt for Medskapende Ledelse 

ved Rolf Olsen og Torbjørn Buer for deres samarbeidsvilje og for den tiden de ga meg. 

Medstudent Elin Schønberg Røe fortjener også en stor takk. Jeg har satt stor pris på vårt 

fellesskap disse to årene. Takk for alle kritiske innspill og oppmuntrende ord. 

 

Tilslutt vil jeg takke min kjære familie som også har bidratt til at jeg kom i mål. Takk kjære 

Rasmus for at du alltid stiller opp og for at du støtter meg i de valgene jeg tar. Takk Henrik og 

Sofie for at dere hjelper mamma til å ta pauser. Dere er to fantastiske barn som inspirerer meg 

til å stå på. Takk også til min egen mamma for at du leste de første utkastene og ga meg troen 

på at dette kunne bli til noe. Til alle som leser oppgaven vil jeg bare si: God lesning! 

 

 

Oslo, 22. mai 2007. 

 

Sissel Lyngvær Ramstad 
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1 Introduksjon 

 
 
Verden er til en hver tid i endring. Verdenssamfunnet bindes nå tettere sammen og påvirker 

organisasjoner i retning av mer internasjonal virksomhet. De fleste av oss tilbringer mange av 

døgnets 24 timer på arbeid. Arbeidsplassen kan bli, og er for mange, en hovedarena for læring 

og utvikling. Den teknologiske utviklingen vi opplever og samfunnets internasjonalisering, 

skaper et behov for kontinuerlig læring. Evnen til å lære blir en avgjørende faktorer i vår 

kultur. Livet kan bli en kontinuerlig læringsprosess. Lars Qvortrup hevder at verden nå er et 

hyperkomplekst samfunn som stiller helt andre krav til organisasjoner og mennesker enn 

tidligere samfunn har gjort. For at organisasjoner skal kunne overleve i et slikt samfunn må de 

bevege seg fra fremmedstyring ved direktiv fra ledere til selviakttakelse, fra kontroll til 

selvkontroll, fra å ha kvalifiserte medarbeidere til å ha kompetente og kreative medarbeidere, 

ledelsen må gå fra å gi direktiv til å være læringsstøttende (2004:183). Utviklingsprosessene 

som Qvortrup påpeker får konsekvenser for læringskulturen i organisasjoner. Det er kontekst 

for læring jeg vil studere i min masteroppgave.  

 

Mennesker lærer og utvikles som deltagere i sosiale relasjoner, gjennom å møte andre 

perspektiv, gjennom tid til refleksjon, gjennom mulighet til ansvar og selvstendig tenkning. 

Jeg tror mennesker har behov for læring og utvikling, og at det er en viktig faktor på veien 

mot et godt og meningsfullt liv. Vi vil i ulike faser av livet ha større eller mindre motivasjon 

for læring. Jeg tror at vi alle har behov for utvikling for vår egen del, ikke bare som et formelt 

bevis på fullført skolegang, men også gjennom de små hverdagslige situasjonene der vi lærer 

noe. Interaksjon og samspill med andre er viktige faktorer i læringsprosesser. Både gjennom 

bekreftelse og anerkjennelse, men også som en kilde til læring og utvikling. Vi er sosiale 

vesen som søker å utvikle våre horisonter gjennom samvær med andre. Nettopp derfor blir 

læring på arbeidsplassen verdt en studie. En viktig forutsetning for at organisasjoner skal 

overleve i dagens samfunn blir evnen til læring og utvikling (Senge 1991/2004; Argyris og 

Schön 1996; Dodgson 2000; Qvortrup 2004). 

 

 

 1



1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

 
Vi lever i et informasjonssamfunn og et samfunn som stadig krever at menneskene holder seg 

oppdaterte og følger med på utviklingen. Dette medfører at evnen til å lære i ulike situasjoner, 

stadig blir mer avgjørende. Man kan ikke lenger lene seg tilbake på en utdannelse og anse 

læringen for overstått. I dag er det mange som regner sin grunnutdannelse for en minste 

nødvendig basiskunnskap, deretter kommer utvikling og en faglig progresjon gjennom 

arbeidsliv og etterutdannelse. Det stiller nye krav til mennesket, men også til arbeidsplassen. 

Hvordan greier en organisasjon å ta vare på og følge opp denne utviklingen? Hvordan bygge 

læringssystemer? Hva må ligge i kulturen?  

 

Min hypotese bygger på at læringskulturen i en organisasjon er en av flere viktige 

suksessfaktorer. Jeg vil derfor fordype meg i en eksisterende læringskultur for å se hvordan 

den arter seg i en organisasjon i vekst og framgang. Denne studien handler om Gard AS som 

vektlegger læring og utvikling, og som arbeider med lederne ut fra et medskapende 

perspektiv. Tidligere undersøkelser i organisasjonen har vist til et godt arbeidsmiljø, og 

organisasjonen er omtalt som framgangsrik innenfor sin bransje (NRK Puls 2005; ESS 20051 

og HSBC Insurance Brokers 2007). Min hypotese er at læringskulturen i Gard AS er en av 

flere suksessfaktorer. En underliggende hypotese er at et medskapende perspektiv er med på å 

støtte opp om læringskulturen. Med dette som utgangspunkt har jeg valgt følgende 

problemstilling: 

 

”Hva kjennetegner læringskulturen, og hvordan arter den seg i en kunnskapsintensiv 

bedrift som Gard AS?” 

 

Gjennom problemstillingen håper jeg å oppnå en helhetlig og deskriptiv forståelse av 

læringskulturen i Gard AS (Gard). Samtidig ønsker jeg å finne ut om medskapende prosesser 

er en del av læringskulturen i organisasjonen. Studien avgrenses til å omhandle Gard og den 

spesifikke læringskulturen. Ved å definere Gard som en kunnskapsintensiv bedrift i 

problemstillingen, ønsker jeg å avgrense studien fra mer ordinære produksjonsorganisasjoner. 

Med en kunnskapsintensiv bedrift forutsetter jeg høyt utdanningsnivå, kontinuerlig 

                                                 
1 Se resultatoversikt for ESS (employee satisfaction survey) 2001, 2003, 2005 i vedlegg 1. 
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videreutvikling og høye krav til kvalitet på produkt og tjenester (ECON 2005)2. Jeg forsøker 

ikke å generalisere dette til å gjelde andre organisasjoner, men konseptuelt sett vil studien 

kunne gi et rammeverk for studier av andre læringskulturer. I hypotesen antar jeg at 

læringskulturen er en av flere suksessfaktorer i en organisasjon, men avgrenser meg fra å se 

på andre suksessfaktorer. Jeg vil imidlertid trekke fram alle faktorer som kan skape forståelse 

for læringskulturen. Gjennom studien søker jeg et svar på om læringskultur er et nyttig 

analytisk begrep. Jeg bygger studien på mitt empiriske materiale som består av samtaler, 

intervju, observasjon og lesing av dokument. Det er medarbeideres forståelse av læring og 

utvikling på arbeidsplassen som ligger til grunn for det empiriske materialet. 

 

I dette kapittelet tar jeg for meg begrepsavklaringer i forhold til hypotese og problemstilling. 

Jeg nøyer meg med en kort begrepsavklaring i forhold til læringskultur og det medskapende i 

dette kapittelet. Læringskultur vil bli presentert og diskutert mer utfyllende i kapittel 2, mens 

det medskapende vil få en bredere presentasjon gjennom konteksten i kapittel 4. 

 

 1.2 Begrepsavklaringer 

 
Jeg har valgt å belyse problemstillingen ut fra et sosiokulturelt perspektiv. Dette er et valg jeg 

senere vil komme tilbake til og drøfte konsekvensene av. I første omgang vil jeg kort avklare 

min teoretiske tilnærming, og kort definere begrep som læringskultur og medskapende. En 

utfyllende diskusjon vil bli ført under teorikapittelet. 

 

”Det sosiokulturelle perspektivet er forankra i eit syn på kunnskap som noko som primært 

ikkje høyrer individet til, men den sosiale gruppa som brukar kunnskapen” (Dysthe 1996:16). 

Røttene til det sosiokulturelle perspektivet kommer fra to ulike tradisjoner. På den ene siden 

har den kulturhistoriske skole representert ved bla Vygotsky stått for at mennesket kun kan 

forstås ut fra en forståelse av de historiske og samfunnsmessige omgivelsene (Jerlang og 

Ringsted 1987:281). Og på den andre siden har den amerikanske pragmatismen, for eksempel 

representert ved Dewey, stått for at kunnskap blir skapt gjennom aktivitet og at den 

konteksten det skjer i har betydning (Dysthe 2001b:33). At det sosiokulturelle perspektivet 

har innrettet seg ” mot att se på lärande som en fråga om hur individer och kollektiv tillägnar 

                                                 
2 Dette tilsvarer for casebedriften kodene NR-kode 741, som er juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk 
tjenesteyting og revisjon, og 748, som er forretningsmessig tjenesteyting ellers (ECON 2005). 
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sig, utvecklar og håller levende samhälleliga erfarenheter är et perspektiv som kan förefalla 

självklart och okontroversiellt ” (Säljö 2005:21). Men Säljö påpeker at dette perspektivet ikke 

er universelt, og det studerer ikke læring og utvikling generelt. Det jeg studerer er avhengig av 

hvilken kontekst læringskulturen befinner seg i og av hvilke artefakter som benyttes i 

kulturen. Verken det kollektive eller individet kan studeres isolert fra den omverden med 

teknikk og sosiale prosesser som er involvert (Säljö 2005:22). Det er som tidligere nevnt, det 

sosiokulturelle teoriperspektivet på kunnskap og læring jeg legger til grunn for studien. 

Viktige begrep som her avklares er læringskultur og medskapende. 

 

1.2.1 Læringskultur 

Læringskultur er et sentralt begrep i min studie og jeg vil derfor redegjøre for begrepet. Det 

har vært skrevet mye om læringskultur i forhold til skolevesenet, men jeg finner lite om 

begrepet innenfor organisasjonslitteraturen. Forskere med fokus innenfor skole og utdanning 

har flere definisjoner på læringsmiljø og læringskultur, men definisjonene er knyttet opp i mot 

lærer, elev, skole og undervisningssituasjoner (jf Dysthe 1995; Klette 1998; St.meld. nr 30, 

2003/2004). Disse definisjonene gir ikke samme mening innenfor arbeidslivslæring og 

organisasjonsutvikling og jeg kan derfor ikke benytte definisjonene i min studie.  

 

”In sum, it is not helpful to describe or discuss learning in workplaces using discourses and 
concepts drawn uncritically from practice within educational institutions. Instead, the core of 
workplace pedagogic practices may be understood through a consideration of reciprocal 
participatory practice at work, which include the tension between the continuity of individuals 
and the continuity of social practices are played out in workplace settings and through work” 
(Billett 2001:10). 

 

Gjennom søk på internett og ved lesing av managementlitteratur finner jeg mange konkrete 

råd om hvordan man skal kunne oppnå en god læringskultur, men jeg finner få akademiske 

drøftinger av selve begrepet. Begrepet ser ut til å figurere i normative sammenhenger, men jeg 

ønsker å gi begrepet et analytisk deskriptivt innhold. Jeg har i teorikapittelet valgt å belyse 

begrepet ved en oppspalting i læring og kultur. Min foreløpige definisjon er at læringskulturen 

er det som stimulerer til og muliggjør felles læring innenfor organisasjonen gjennom 

interaksjon mellom individ, gruppe, artefakter og miljø i en kontekst. 
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1.2.2 Medskapende 

Begrepet medskapende kan sammenlignes med det amerikanske begrepet co-creative. Co-

creative defineres av Nadyne Guzman som at deltakere ”can create new meaning, 

connections, influences, changes, and purpose through an evolving, dynamic flow of human 

energy” (Guzman 1994:6). Dette gir uttrykk for at det medskapende er noe innovativt som 

skjer i kollektive prosesser. 

 

Ved et søk på den norske søkemotoren Kvasir gir ordet medskapende 422 nettsidetreff3. En 

enkel gjennomgang av treffene viser at begrepet bl.a. benyttes innenfor ledelsesutvikling, 

kulturliv og musikk. Begrepet gir uttrykk for at man skaper noe sammen og at det ligger 

kreativitet integrert i bruken av det medskapende. Det medskapende representerer en kollektiv 

skapelsesprosess gjennom interaksjon og samspill. Slik jeg oppfatter begrepet kan man ikke 

være medskapende alene. Jeg vil komme tilbake til det medskapende og medskapende ledelse 

under kontekst og analysearbeid. I mangel av en bedre definisjon har jeg valgt å definere 

medskapende som en deltagende prosess, der ansvarsbevisste og bemyndigede mennesker i 

fellesskap tar del av hverandres kunnskap, kreativitet og erfaring i beslutnings og 

utviklingsprosesser. 

 

 

1.3 Struktur og oppbygging 

 
I kapittel 1 har jeg introdusert tema og problemstilling. Jeg har også gjort begrepsavklaringer i 

forhold til hva jeg legger i læringskultur og det medskapende. I kapittel 2 vil jeg ta for meg 

det teoretiske grunnlaget som studien bygger på. Her beskriver jeg et sosiokulturelt perspektiv 

relatert til læring i arbeidsliv og organisasjoner. Jeg tar utgangspunkt i en beskrivelse gjort av 

Olga Dysthe (2001b). Hun beskriver seks aspekt ved læring. En innholdsmessig 

omstrukturering av aspektene var nødvendig for denne studien. Konsekvensen ble at jeg tar 

utgangspunkt i fem aspekt ved læring. Dette argumenterer jeg for i kapittel 2. Jeg bygger 

videre på aspektene og setter læringen inn i en organisasjonsteoretisk sammenheng. 

Aspektene er fordelt på to seksjoner ettersom det sammenfaller med de teoretiske 

begrunnelsene. I siste del av kapittelet diskuterer jeg mitt valg av teoretisk perspektiv. 

Kapittel 3 er viet den metode og framgangsmåte jeg har benyttet. Her diskuterer jeg om mitt 
                                                 
3 Forfatters søk på Kvasir (http://www.kvasir.no/ ) 02.03.07 kl.15:12. 
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arbeid har vært etnografisk preget. Jeg setter også min studie inn i en sammenheng av case 

studier og beskriver den kategoribaserte analysen jeg har gjennomført. Til slutt i kapittel 3 

drøfter jeg studiens troverdighet. I kapittel 4 beskriver jeg studiens kontekst. Første del av 

kapittelet er viet en presentasjon av Gard. Bedriften blir framstilt slik at leseren skal få innsikt 

i hvilken type organisasjon studien er utført i. Jeg forklarer samtidig en del begrep for å 

tydeliggjøre deler av virksomheten. Dette gjør jeg for å lette leserens forståelse av 

analysekapittelet. I den andre delen av kapittel 4 presenterer jeg Institutt for Medskapende 

Ledelse (IML). IML er et konsulentfirma som har samarbeidet med Gard om ledelsesutvikling 

i organisasjonen. Gjennom utdrag fra et av intervjuene forsøker jeg å gi et bilde av 

samarbeidet mellom Gard og IML. Det 5 og 6 kapittelet er en redegjørelse av mitt empiriske 

materiale og analyse. Jeg presenterer materialet i forhold til teorikapittelets oppbygging rundt 

fem aspekter ved læring i et sosiokulturelt perspektiv. Analyse og redegjørelse er fordelt over 

to kapittel da det er innholdsmessig logisk. I kapittel 7 presenterer jeg en skjematisering av 

læringskulturen på grunnlag av læringsaspektene og den kulturelle dimensjonen. Ikke alle 

sidene ved læringskulturen faller innenfor et sosiokulturelt perspektiv og jeg får ikke fram et 

helhetlig bilde av læringskulturen gjennom skjematiseringen. Ved å gi slipp på en entydig 

sosiokulturell tolkning, kommer jeg fram til åtte kjennetegn på læringskulturen i Gard. 

Kapittel 8 består av konklusjoner og avsluttende kommentarer. Jeg drøfter også de 

begrensningene det sosiokulturelle perspektivet kan ha medført for min studie. Til slutt 

skisserer jeg forslag til videre arbeid innenfor studier av læringskulturer. 
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2 Teoretisk tilnærming 

 
 
Det finnes mange innfallsvinkler til studier av læring og det eksisterer ulike oppfatninger om 

hvilke tilnærmingsmåter som er mest hensiktsmessige. Dodgson (2000), for eksempel, hevder 

at: ”The organizational challenge for firms is to transfer individual learning into group 

practices and corporate routines” (2000:35). Jeg vil imidlertid ta utgangspunkt i et perspektiv 

som vektlegger samhandling og deltagelse som grunnleggende for læringsprosessene. I min 

teoretiske tilnærming legger jeg vekt på et sosiokulturelt perspektiv på læring, men jeg vil 

påpeke at det er med en organisasjonsteoretisk vinkling jeg gjør dette. 

 

 

2.1 Læring 

 
Læring er et begrep som har vært drøftet utallige ganger. Jeg velger å drøfte begrepet ut fra et 

sosiokulturelt perspektiv, da jeg tror at samhandling og kollektive prosesser er viktig for at 

læring skal finne sted. Dysthe tydeliggjør begrepet sosiokulturell ved å vektlegge at ”sosial” 

for det første markerer at vi er forankret i en kultur og et fellesskap og ”derfor kan vi ikkje 

studere læring som eit isolert fenomen og berre som mentale aktivitetar i individet, men vi må 

sjå på heile konteksten for å forstå kva som hemmar og fremmar læring” (Dysthe 2001a:11). 

Jeg ser læringskulturen i en organisasjon som en helhetlig kontekst for læring, som også 

innbefatter den andre siden ved sosial som Dysthe omtaler. Hun påpeker for det andre at det å 

være sosial innebærer relasjoner og interaksjon med andre mennesker. Interaksjon og 

samarbeid er grunnleggende prosesser for læring. ”Det å kunne er i sosiokulturell læringsteori 

nært knytta til praksisfellesskap og individets evne til å delta i desse” (Dysthe 2001b:42). Det 

lærende mennesket utvikler seg i et dynamisk samspill med omgivelsene, og Dysthe viser 

dette gjennom seks aspekter ved et sosiokulturelt syn på læring. Jeg velger å presentere disse 

som fem aspekter, da jeg anser språk for å være et medierende artefakt. Dysthe vektlegger at 

språket er sentralt i læringsprosesser og presenterer språk som eget aspekt, men sier samtidig 

at ”den viktigaste medierande reiskapen for mennesket er språket” (op.cit:47). Siden jeg 

støtter meg på retninger innenfor det sosiokulturelle perspektivet som vektlegger handling, 

finner jeg det mest hensiktsmessig for studien at språk inngår som en del av det medierende 

aspektet. Dette kommer fram ved presentasjonen av de fem aspektene jeg vil belyse. 
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2.2 Et sosiokulturelt perspektiv 

 
Det sosiokulturelle perspektivet henter inspirasjon fra den amerikanske pragmatismen 

representert ved Dewey og Mead, samt fra den russiske kulturhistoriske tradisjonen ved 

Vygotsky (Dysthe 2001a:10). Den sosiokulturelle retningen har i løpet av de siste 20 årene 

fått utvidet oppmerksomhet innenfor pedagogisk forskning (Dysthe 1996, 2001, Erstad 2005, 

Säljö 2000, 2006). Framveksten kan ha kommet som en reaksjon på og et supplement til 

fokuset på individ og individuell læring gjennom det kognitive perspektivet som tidligere 

dominerte (Dysthe 2001b:35). Behaviorismens oppskrift var at ”øvelse gjør mester” gjennom 

en gradvis styrking av læring ved motivasjonsbetinget belønning. Innsikt og forståelse kan i et 

slikt perspektiv forstås som et resultat av læring. Det kognitive synet snur saksforholdet og 

hevder at læring ikke skjer før den nødvendige innsikten foreligger og da blir det viktig å 

forstå meningen (Helstrup 1996:24). Her utelater jeg en videre drøfting av det behavioristiske 

perspektivet på læring, men vil påpeke at perspektivet også kan forklare læring. Jeg vil 

imidlertid diskutere forholdet mellom et kognitivt og situativt perspektiv på læring. 

 

I en artikkel drøfter Claus Elmholdt (2003) to ulike metaforer på læring (Sfard 1998). 

Gjennom analyser av arbeidslivslæring diskuterer han at det er i samspill mellom disse 

metaforene at medarbeiderne beskriver læring. Samspillet mellom metaforene burde ut fra et 

empirisk perspektiv være komplementære, ikke gjensidig ekskluderende (Elmholdt 

2003:119). Teorier kan med utgangspunkt i metaforene framstilles som mer eller mindre 

orientert mot kunnskapstilegnelse (acquisition) eller mot deltagelse (participation). To 

teoretiske perspektiv på læring som posisjonerer seg i forhold til metaforene er det kognitive 

perspektivet og det situative perspektivet. Det kognitive perspektivet på læring, representert 

ved f. eks Piaget (1972), har stått sentralt siden 70- årene og har hatt fokus på læring som 

progresjon fra enkle til stadig mer komplekse mentale modeller (Dysthe 2001b:37). Det 

kognitive perspektivet domineres av en metafor for læring som tilegnelse av kunnskap 

(acquisition). Det situative perspektivet representert ved f. eks Lave og Wenger (1995) står for 

en læringsmetafor som sosial deltagelse (participation). Elmholdt hevder at til tross for at 

begge metaforene er avgjørende for arbeidslivslæringen, kan de ikke inkluderes i en og 

samme teori. Han foreslår derfor at: 
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”a situated perspective, taking departure in the more inclusive participation metaphor, might be 
the better line of attack in pursuing the development of a theory on learning that can include and 
account for the effect of both metaphors” (Elmholdt 2003:130).  

 

Jeg tar altså utgangspunkt i det situative og for meg er dette gitt ved et sosiokulturelt 

perspektiv på læringen, men stiller meg åpen til at ikke all form for læring vil kunne beskrives 

innenfor disse rammene. Det sosiokulturelle perspektivet gir meg en forståelse av at 

deltagelse og kollektive prosesser er viktige element i læringsprosesser, og jeg vil komme 

tilbake til problematiseringen av at ikke alt kan beskrives som sosiokulturelt i mine 

avsluttende kommentarer til læringskulturen i Gard.  

 

Det sosiokulturelle perspektivet er å regne som et samlebegrep med mange ulike grener. Flere 

personer og grupper har videreutviklet perspektivet ”dels med utgangspunkt i pragmatismen, 

dels med utgangspunkt i den sovjetiske kulturhistoriske skolen og Bakhtin og dels med 

utgangspunkt i konstruktivismen og kognitivt orientert psykologi ” (Dysthe 2001:54). Til 

grunn for retningene ligger fellesstrekk i kunnskaps og læringssyn, men det er forskjeller i 

forståelse av begrep og hvilke faktorer i læringsprosessene som vektlegges. Jeg vil i denne 

studien forholde meg til Olga Dysthe (2001b) og hennes presentasjon av aspekter ved læring. 

Samtidig vektlegger jeg retninger innenfor perspektivet som fokuserer på handling og ikke 

språklig interaksjon.  

 

Jeg benytter Dysthes presentasjon av sentrale aspekt ved sosiokulturelle perspektiv på læring 

som utgangspunkt for min teoretiske framstilling. Jeg finner det som allerede nevnt, relevant å 

endre litt på hennes struktur. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i fem aspekt ved læring og jeg vil 

presentere aspektene i en annen rekkefølge. Jeg starter med å presentere at læring er situert, 

sosial og deltagelse i praksisfellesskap. Jeg valgte denne rekkefølgen fordi jeg 

gjennomgående støtter meg på forskere som Jane Lave og Etienne Wenger i presentasjonen 

av de tre aspektene. Lave og Wenger representerer et situert syn på læring og Wenger har ført 

dette videre gjennom sin teori om læring som deltagelse i praksisfellesskapet. Både Lave og 

Wenger knyttes til en sosiokulturell forståelse av læring (Dysthe 2001b). Stephen Billett har 

forsket på arbeidslivslæring og jeg benytter han til å understøtte mine argument da han hevder 

at ”workplace activities are structured by historical, cultural and situational factors and these 

factors influence the kind and quality of learning that occurs through work” (Billett 2001:1). 

Jeg velger å bruke Billett innenfor rammene av det sosiokulturelle perspektivet og tar del av 
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hans arbeider for å skille mellom læring som deltagelse og læring som kunnskapstilegnelse. 

Denne distinksjonen har jeg berørt tidligere i kapittelet. 

 

Deretter presenterer jeg at læring er distribuert og mediert. Roger Säljö og Olga Dysthe 

befinner seg innenfor det sosiokulturelle perspektivet og jeg benytter deres forståelse av hva 

redskap og artefakter er. Jeg benytter deretter Yrjö Engeström til å begrepsfeste min forståelse 

av det medierte. Engeström representerer en gren av det sosiokulturelle perspektivet som går 

under benevnelsen aktivitetssystem - teori. Ikujiro Nonaka og Hirotaka Takeuchi har utviklet 

”Organizational Knowledge Creation Theory”. Jeg mener at et sosiokulturelt perspektiv er 

forenelig med Nonaka og Takeuchis syn på læring, selv om de selv ikke bruker dette begrepet 

om sin egen teori, og har derfor valgt å benytte deres argumentasjon til å understøtte mine 

synspunkter. 

 

 

2.3 Fem aspekt ved et sosiokulturelt perspektiv på læring 

 
For det første er læring situert gjennom et fokus på hele det interaktive systemet som den 

lærende er en integrert del av. Den situerte læringen har vært fokus ved studier innenfor 

arbeidslivslæring. Med boken ”Situated Learning” (1991) rettet Lave og Wenger kritikk mot 

den vestlige verdens institusjonelt tilrettelagte læringssituasjoner og hevdet at det er gjennom 

deltakelse i praksisfellesskap at individ lærer. Den vestlige måten å organisere hierarkiet på 

kan være hemmende for deling av taus kunnskap (Nonaka et. al 2006:1188). Gjennom studier 

av mesterlære har Lave og Wenger utviklet en teoretisk læringsforståelse som de benevner 

situert læring og som står for at læring er situert til spesifikke sosiale situasjoner (Lave og 

Wenger 2003:9). De tror på en sosial praksisteori som legger vekt på den gjensidige 

relasjonelle avhengighet mellom aktører og verden, virksomhet, mening, kognisjon, læring og 

innsikt (op.cit:47). Læring blir en sosial konstruksjon av kunnskap gjennom interaksjon i 

dagligdagse situasjoner og utfordringer. Det er ikke bare konteksten som påvirker læringen, 

den lærende er selv en del av konteksten og læringen som skjer.  

 

For det andre er læringen grunnleggende sosial. Interaksjon med andre er avgjørende for hva 

og hvordan man lærer. Dysthe hevder at det å lære er å ta del i diskurser og praksiser innenfor 

ulike fellesskap. Hun benytter begrepet inkulturasjon, det å bli en del av en kultur, som viktig 
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for læring. De ulike diskursene og kontekstene individer tar del i og inngår i omtaler Dysthe 

som ”diskurssamfunn” (Dysthe 2001b:48). En læringskultur kan framstå som et 

diskurssamfunn. Arbeidsplassen befester den deltagende praksisen og ”The norms and 

practices often structure how individuals participate in work. Given the salience of access to 

the kind of activities individuals engage in guidance by more experienced coworkers, how the 

workplace afford these opportunities is key to the quality of learning through participation” 

(Billett 2001:7). Det er altså via deltagelse og interaksjon i praksisfellesskapet som læringen 

blir sosial, ikke gjennom instrumentell tilegnelse av kunnskap. Dette er i tråd med Lave og 

Wengers syn på læring som deltagelse i et fellesskap med andre og ikke individuell 

kunnskapstilegnelse. Nonaka og Takeuchi hevder at kunnskap utvikles i et samspill mellom 

taus og eksplisitt kunnskap gjennom fire ulike prosesser. Disse prosessene er sosialisering 

gjennom språkløs interaksjon, eksternalisering gjennom artikulasjon av taus kunnskap, 

kombinering gjennom utveksling av eksplisitt kunnskap og internalisering gjennom kunnskap 

som etter hvert tas for gitt (Nonaka og Takeuchi 1995). Når erfaringer oppnådd gjennom 

sosialisering, eksternalisering og kombinering blir internalisert i medarbeiderens tause 

kunnskapsbase i form av teknisk kunnskap og mentale modeller, blir denne kunnskapen som 

en verdifull tilgang. Disse kunnskapsutviklingsprosessene har Nonaka illustrert som en spiral 

(ibid:62). Spiralen starter på individ nivå og beveger seg i retning av nivå hvor flere aktører er 

involvert uten hensyn til avdeling eller organisasjonsgrenser (Nonaka et. al 2006:1184). Yrjö 

Engeström setter spørsmålstegn ved om Nonaka og Takeuchis overgang fra en matrise til en 

kontinuerlig spiral kan forsvares (Engeström 1999:379). Ved en kontinuerlig og dynamisk 

interaksjon og deling av taus og eksplisitt kunnskap, øker individuell mulighet og kapasitet til 

å definere en situasjon eller problem slik at kunnskap tilføres og handling kan løse problemet 

(Nonaka et. al 2006:1182). Sosialiseringsprosessen blir viktig og man må i følge Nonaka 

skape arenaer for interaksjon. Felles visjoner og organisasjonskultur forsøker å utvinne den 

tause kunnskapen, mens teknologien utvinner den eksplisitte kunnskapen (op. cit:1183). 

 

Et tredje aspekt som Dysthe løfter fram er læring som deltakelse i praksisfellesskapet. 

Praksisfellesskapet karakteriseres ved at ”deltakarane er involverte i ein felles praksis der 

hovudingrediensane er gjensidig engasjement, felles oppgåve og felles repertoar (t.d. rutinar, 

reiskapar, sjangrar og måtar å gjere ting på)” (Dysthe 2001b:63). Lave og Wenger er forskere 

som har studert læring gjennom praksisdeltakelse og i forordet til boken ”Situated learning” 

sier William F. Hanks at ”learning is a process that takes place in a participation framework, 

not in an individual mind” (1991:15). Lave og Wenger hevder at læring primært skjer 
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gjennom deltakelse i praksisfellesskapet og fokuserer på hvilke typer sosial aktivitet og 

deltakelse som gir den rette konteksten for at læring skal finne sted. Læringen vokser fram 

gjennom at deltakerne har ulike kunnskaper og ferdigheter som deles gjennom samhandling. 

Læring forstås som en dynamisk bevegelse fra perifer deltagelse til full deltagelse i et 

praksisfellesskap (Lave og Wenger 2003:8). Wenger (1998) har utviklet retningen innenfor 

sosiokulturelt perspektiv og gjort forsøk på en helhetlig framstilling av en sosial læringsteori. 

Den er basert på en forståelse av at samspillet mellom mennesker som er engasjert i en felles 

praksis er det grunnlegende elementet i læring. 

 

Det fjerde aspektet er at læring er distribuert. Erfaringer og kunnskaper er fordelt innenfor et 

praksisfellesskap og det er ved å ta i bruk hverandres ressurser at læringen blir distribuert. 

Kunnskap er distribuert mellom individer og i praksisfellesskapet. Læringen blir distribuert 

gjennom samspillet i organisasjonen ved at individ og gruppe tar del av hverandres kunnskap 

og organisasjonens kunnskap. Nonaka benytter seg av begrepet Ba som et sted hvor kunnskap 

blir delt, skapt og brukt (Nonaka et. al 2006:1185). Ba kan oppfattes som en læringsarena som 

oppstår, avvikles og innbefatter ulike deltakere i interaksjon. Læringsarenaer for sosialisering 

er situasjoner hvor man er ansikt til ansikt og deler erfaringer, følelser, stemninger og mentale 

modeller. Gjennom læringsarenaene bygges omsorg, kjærlighet, tillit og forpliktelser. 

Læringsarenaer for eksternalisering skapes gjennom dialog, ved ansikt til ansikt interaksjon 

og ved deling av taus kunnskap. Dette er ofte bevisst organisert ved at evner og kunnskap i 

gruppen ikke er tilfeldig. En læringsarena for kombinering av eksplisitt kunnskap kan skje 

ved IKT, digitale læringsplattformer og nettverk. Læringsarenaen knyttet til internalisering 

regner Nonaka som en utøvende Ba. Her internaliseres kunnskapen som bygges, deles og 

utvikles ved de andre læringsarenaene. Læringsarenaene, eller ba konseptet som Nonaka 

benytter, framprovoserer to kritiske utfordringer for ’organizational knowledge creation 

theory’. For det første kan gruppeatmosfæren få for stor betydning og ”ba might become self 

preserving, myopic, conservative, reinforcing existing routines rather than creating new 

knowledge” (op. cit:1187). Gruppeatmosfæren vil kunne påvirke læringskulturen. 

Atmosfæren vil ha konsekvenser for samspillet mellom medarbeiderne og påvirke hvor åpent 

klimaet for læring og utvikling vil kunne være. Den andre kritiske utfordringen består i at 

selve gruppeprosessen kan være hemmende for kunnskapskreeringen (ibid.). Dette kan også 

bli en kritisk faktor i forhold til læringskulturen. Det er medarbeiderne som sammen er med 

på å skape læringskulturen og gruppeprosessen kan påvirke utviklingen av læringskulturen. 

 

 12



Et femte aspekt som Dysthe trekker fram er at læringen er mediert. Mennesket utvikler 

redskaper som bærer med seg kunnskaper og erfaringer videre. Utviklingen av kulturelle 

redskaper påvirker både måten vi lærer på og måten vi oppfatter omverden på (Säljö 

2005:73). Redskap eller verktøy, ofte omtalt som artefakter, er de intellektuelle og praktiske 

ressursene vi har tilgang til. I opplæringssituasjoner ligger det en intensjon om at artefakter 

skal bidra i læringsprosessen. Ved at individet tar i bruk redskaper som ressurs i 

læringsprosessen, får redskapet en medierende effekt. Det medierte redskapet står ikke bare i 

et enveisforhold med et enkelt individ, men er knyttet til formidlingen i konteksten. Som 

Engeström sier ”a new view of mediation: instead of single instruments, one has to analyze a 

whole interconnected instrumentality” (Engeström 1999:7). Språk er i seg et medierende 

artefakt i læringsprosessen, og et tydelig eksempel på et artefakt som framstår 

sammenbindende og samtidig som formidler i læringsprosessen. Språk fungerer kulturelt og 

medierende. Det er et komplisert samspill der artefaktet er et uttrykk for, og samtidig bærer 

med seg ideologier fra spesifikke kulturer, som igjen påvirker læringskulturen når de blir 

introdusert (Dysthe 2001b:47). 

 

Jeg har valgt et sosiokulturelt perspektiv på læring, men beholder en organisasjonsteoretisk 

ramme. Ut fra redegjørelsen over kan jeg sammenfatte at jeg oppfatter læring som handlinger 

og aktiviteter vevd inn i en kompleks kulturell, sosial og materiell kontekst. Interaksjon og 

samarbeid ser jeg på som grunnleggende for læringsprosessen. Nå vil jeg gå videre og 

redegjøre for min forståelse av kulturbegrepet. 

 

 

2.4 Kultur 

 
Kultur benyttes i mange ulike sammenhenger og det er vanskelig å finne en god definisjon 

som dekker den utstrakte bruken av begrepet. Det er allikevel viktig at jeg redegjør for min 

oppfatning av begrepet kultur, da kultur og læringskultur er vesentlige elementer ved 

problemstillingen. 

 

Thomas Hylland Eriksen (2001) drøfter kulturbegrepet ut fra to ulike definisjoner. Han hevder 

at kultur for det første kan defineres som” de skikker, verdier og væremåter som overføres, 

om enn i noe forandret form, fra generasjon til generasjon” (Eriksen 2001:60). I den andre 
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definisjonen sier han at kultur ”er det som gjør kommunikasjon mulig; altså at kultur er de 

tankemønstrene, vanene og erfaringene som mennesker har felles og som gjør at vi forstår 

hverandre” (ibid.). Eriksen anser de to ulike definisjonene som komplementære måter for 

hvordan kultur skapes og videreføres. Den første definisjonen sammenfatter han i begrepet 

røtter og legger i det perspektivet trygghet, historie og skjebnefellesskap. Det gir et retroaktivt 

perspektiv på kulturbegrepet. Den andre definisjonen beskriver han ved hjelp av begrepet 

impuls, der kulturen skapes dynamisk og fortløpende. Dette skaper et framtidsperspektiv på 

kulturbegrepet.  

 

Det jeg finner interessant ved Eriksens drøfting av kulturbegrepet er hvordan han slår disse to 

definisjonene sammen for å framstille et så komplett bilde av kulturelle prosesser som mulig. 

Jeg ønsket å se kulturbegrepet i lys av både fortid og framtid. Kultur blir noe som er lært, og 

som samtidig både er overført og foranderlig. Kultur er knyttet til tradisjon og ligger i 

menneskers erfaringer (op.cit:61). Et slikt kulturbegrep er forenelig med mitt sosiokulturelle 

perspektiv på læring i organisasjonen. 

 

”Livsvärldens kunskaper skapas och upprätthålls innom ramen för en allmän kultur, som inte 

är särskilt enhetlig. Specialiserad kunskap upprätthålls innom olika delkulturer” (Molander 

1996:234). Det er ikke en allmenn kultur jeg søker, men en kultur innenfor rammene av 

organisasjonen. Derfor har jeg søkt et kulturbegrep som er allment nok til å romme fortid og 

nåtid i organisasjonen, men som er spesifikt nok inn mot analysen av læringskulturen i Gard. 

Læringskulturen ser jeg som en delkultur der spesialisert kunnskap utvikles og opprettholdes. 

Gjennom kommunikasjon utvikles og opprettholdes kunnskap innenfor kulturen. Språk er et 

viktig element i definisjonen av kultur. Språk er også det viktigste redskapet i 

læringsprosesser (Dysthe 2001a:12). Språk blir en fellesnevner som knytter læring og kultur 

sammen. Jeg vil nå redegjøre for hva jeg legger i begrepet læringskultur ved å knytte 

begrepene nærmere sammen. 
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2.5 Læringskultur 

 
Jeg har gjennom en oppsplitting av begrepet læringskultur forsøkt å si noe om hva begrepet 

rommer. Nå vil jeg sammenfatte begrepet igjen, og sette det inn i min kontekst, slik at jeg kan 

si noe selvstendig om begrepet læringskultur.  

 

Det sosiokulturelle perspektivet legger vekt på at motivasjonen for å lære, vil være avhengig 

av om individet opplever læring som viktig. Det vil igjen avhenge av om kunnskap og læring 

blir sett på som viktig i de praksisfellesskapene som individet er en del av (Dysthe 2001b:40). 

Jeg anser at læringskulturen ligger i skjæringsfeltet mellom fortid og nåtid, mellom 

individualitet, gruppefellesskap og organisasjon. Læringskulturen fanger opp både fortid og 

tradisjon, samtidig som den fanger opp framtidens potensial og gir rom for noe dynamisk. Jeg 

kunne ha benyttet læringsmiljø som begrep, men opplever at miljø er noe som omgir 

menneskene og at det ikke blir like dynamisk og utviklende som kulturbegrepet. Jeg mener at 

kultur er noe mer, noe som vokser og utvikles, noe som ikke inneholder klare og definerte 

grenser. ”Det å delta i ein kunnskapsfellesskap inneber også å evaluere sitt eige og 

fellesskapens arbeid” (Dysthe 2001b:41). Som et grunnlag for læring, og i utvikling av en 

læringskultur, blir tid til evaluering og refleksjon ytterligere aspekt som må inkluderes. 

 

En læringskultur består av mange elementer der ulike faktorer spiller inn. Ved en, etter min 

oppfatning, normativ framstilling av læringskulturbegrepet hevder Linda Lai at 

”organisasjons- og læringskulturen må passe til organisasjonens mål og behov” (Lai 

2004:212)4. Hun viser videre til Moxnes (1981) som har framsatt ni kriterier for en god 

læringskultur. Moxnes framstiller kriteriene gjennom en dikotomi av hva som fremmer og 

hemmer en god læringskultur. Det som fremmer en god læringskultur er for det første et 

aksepterende og trygt klima. Den hemmende motsatsen er frykt for statusendring. For det 

andre må det ligge til grunn en kunnskap om resultatene og ikke bare tilbakemeldinger ved 

negativt resultat. Et tredje kriterium er at kulturen tillater avvikende og annerledes adferd, 

mens det er hemmende om reglene og normene er alt for klart definert. En fleksibel struktur er 

det fjerde kriteriet for å fremme læringskulturen, mens det er hemmende at strukturen er for 

rigid. De fem følgende kriteriene som henholdsvis er fremmende og hemmende er at kulturen 

                                                 
4 Lai bruker begrepet læringskultur, men ved en gjennomgang av kildene hun benytter, ser det ut til at hun bruker 
begrepet synonymt med organisasjonskultur. Hennes kilder, Gunnigle and Moore (1994) benytter ikke 
læringskultur, men kultur som begrep. Det har derfor ikke vært mulig å følge kildene til en mer analytisk 
begrepsforståelse. 
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er personlig i motsetning til upersonlig, basert på samarbeid i motsetning til rivalisering, 

bygger på frigjøring framfor kontroll, åpner opp for desentralisering i motsetning til 

sentralisering og til slutt legger til rette for åpen kommunikasjon i stedet for lukket 

kommunikasjon. Etter mitt syn blir dette en normativ framstilling av læringskulturen. Både 

Lai og Moxnes beskriver hva som ut fra deres kriterier er en god læringskultur. 

 

Sundgren et. al (2005) opererer også med et normativt læringskultur begrep, i og med at 

begrepet viser til en om ikke ideell tilstand, så i hvert fall en sterkt understøttende tilstand som 

organisasjoner bør bestrebe seg for å oppnå. Definisjonen til Botcheval et. al (2002:42 sitert i 

Sundgren et. al 2005:362) innebærer også et slikt syn: ”A learning culture includes beliefs and 

attitudes that support the systematic and ongoing use of knowledge and information for 

improvement”. Det er imidlertid ikke sikkert at en læringskultur nødvendigvis fører til 

forbedringer. Hvis man ser analytisk på det, kan læringskultur være innrettet mot ”feil læring” 

så vel som mot læring som innebærer forbedringer. Jeg finner det derfor nødvendig å 

analysere læringskulturen på et friere grunnlag enn det de normative studiene gjør. 

 

Jeg vil beskrive læringskulturen ut fra et analytisk deskriptivt perspektiv. Jeg forsøker derfor 

ikke å si noe om hva som er en god eller dårlig læringskultur. Ut fra det jeg har lest om 

læringskultur innenfor organisasjonsteori, kan jeg ikke si å ha funnet en fullgod definisjon av 

begrepet. Jeg vil derfor, som tidligere nevnt, hevde at en læringskultur er det som stimulerer 

til og muliggjør felles læring innenfor organisasjonen gjennom interaksjon mellom individ, 

grupper, artefakter og miljø i en kontekst. Jeg anser alt som har med læring relatert til 

organisasjonen for å være en del av organisasjonens læringskultur. 

 

 

2.6 Avsluttende kommentar 

 
I en studie som denne kunne jeg valgt ulike perspektiv på læring. Hvorfor har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i sosiokulturell læringsteori? Kanskje mest fordi det er en teori som preger den 

samtiden studien gjøres i. Jeg har også en oppfatning av at det sosiokulturelle perspektivet på 

læring er omfattende og mangesidig. Jeg synes det er vanskelig å gi konkrete definisjoner av 

læring når jeg samtidig vil integrere kulturen. Jeg mener det komplekse innenfor et 

sosiokulturelt perspektiv på læring kan fange inn en bred forståelse av læring. Enkelte av 
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resultatene i studien sammenfaller ikke like godt med et sosiokulturelt perspektiv. Kanskje har 

jeg da vært for rigid i min tolkning av teorien eller finnes det bedre måter å forstå 

virkeligheten på? Kanskje er den sosiokulturelle tilnærmingen noe jeg skulle ha benyttet i 

tillegg til en kognitiv eller behavioristisk læringsforståelse? I min sosiokulturelle forståelse av 

læring legger jeg stor vekt på det situative og læring som deltagelse i et praksisfellesskap. 

Læring kan i så måte tolkes som sosial deltagelse (participation). En studie med utgangspunkt 

i et kognitivt teoriperspektiv vil kunne se på læring som tilegnelse av kunnskap (acquisition). 

Jeg vil komme tilbake til denne diskusjonen i mine avsluttende kommentarer under 

konklusjonskapittelet. Nå vil jeg imidlertid bevege meg inn på en presentasjon og diskusjon 

av de metoder og framgangsmåter jeg har benyttet i denne studien. 
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3 Metode 

 

 

Jeg har gjennomført en studie hos Gard med læringskulturen i organisasjonen som 

utgangspunktet. Jeg har til en viss grad inntatt en etnografisk holdning til arbeidet. Den 

etnografiske holdningen beror på at jeg har observert kick off arrangement i organisasjonen, 

vært på flere besøk og hatt inngående intervju med representanter fra organisasjonen. I 

forbindelse med intervjuene i Arendal, bodde jeg på Gard sine fasiliteter og tilbrakte to hele 

dager ved hovedkontoret. Da fikk jeg mulighet til å observere medarbeidernes hverdag. Jeg 

spiste lunsj i kantinen, observerte uformelle settinger og fasiliteter. Kick off samlingen som 

jeg observerte var en formell læringssituasjon der deltakerne ble informert om mitt prosjekt 

og hensikten med min tilstedeværelse. I tillegg har jeg hatt en fruktbar og åpen dialog med 

organisasjonens Competence Manager som har gitt meg innsikt i selve organisasjonen5. Jeg 

har også fått innsyn i de dokumenter jeg har sett som relevante for studien. Som en alternativ 

innfallsvinkel, har jeg intervjuet den eksterne konsulenten som har hatt ansvaret for 

ledelsesutviklingen i organisasjonen. Gjennom ham har jeg fått et utenfra perspektiv på 

læringskulturen i Gard. Alvesson og Sköldberg hevder at:  

 

”Etnografi bygger på att forskaren har ett öppet sinnelag om vad som studeras. Någon teori 
eller referansram måste naturligvis styra arbetet, men denna er snarare till för at ge riktning 
och systematikk i arbetet än att ställa sig i vägen för observationer och analyser. Avgörande 
för framgangsrikt arbete är också en rik tillgang till och ett gott hanterande av omfattande 
mängder data av olika slag. Dessutom fordras personlig involvering, flexibilitet och möjlighet 
att komma nära de studerade subjekten” (1994:111).  

 

I min studie av Gard har jeg delvis hatt en etnografisk tilnærming til organisasjonen, men jeg 

har ikke tilbrakt nok tid i den daglige virksomheten til at jeg fullt ut kan kalle dette en 

etnografisk studie. Dette samstemmer også med Alvesson og Sköldberg som hevder at det 

innenfor organisasjonsteori prates mer om etnografi, enn det faktisk arbeides etter metoden 

(op.cit:112). 

 

Jeg har valgt en kvalitativ innfallsvinkel til min problemstilling. Gjennom etableringen av den 

kvalitative forskningsprosessen, har intervju som metode blitt mer framtredende og den 

kvalitative forskningsprosessen er dominerende innenfor flere samfunnsvitenskaplige 
                                                 
5 I resten av oppgaven benyttes Competence Manager med små bokstaver. 
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disipliner (op.cit:10). Jeg har i tråd med dette, valgt en nærstudie av et begrenset antall 

informanter for å finne svar på problemstillingen, og jeg har derfor valgt det kvalitative 

forskningsintervjuet som utgangspunkt. Formålet med intervjuene har vært å framskaffe en 

fyldig situasjonsbeskrivelse for å skape en helhetlig forståelse av den spesifikke 

læringskulturen i Gard. Senere i prosessen har jeg forsøkt å løfte materialet fra ren beskrivelse 

til et mer fortolkende nivå. Da har jeg også tatt i bruk et kvantitativt materiale som bygger på 

trivselsundersøkelser og evalueringer gjennomført internt i organisasjonen. Jeg vil nå vise til 

hvilke metoder jeg har benyttet i studien og samtidig begrunne mine valg. 

 

 

3.1 Case studie 

 
Arbeidet kan karakteriseres som en case studie, da det er ett tilfelle jeg studerer. ”As a form of 

research, case study is defined by interest in individual cases, not by the methods of inquiry 

used” (Stake 1994:236). En forutsetning for å kunne kalle studien en case studie er at jeg 

fokuserer på hva som kan læres av akkurat denne konkrete studien. Studien tar utgangspunkt i 

Gard og jeg forsøker å lære noe om den spesifikke læringskulturen i organisasjonen. Jeg 

forsøker ikke å si noe generelt om læringskulturer i andre organisasjoner. Case studie som 

forskningsmetode er å foretrekke når ”a ‘how’ and ‘why’ question is being asked about a 

contemporary set of events, over which the investigator has little or no control” (Yin 2003:9). 

Jeg har i min studie av Gard ikke hatt noen kontroll over de hendelser og aktiviteter som kan 

knyttes til læringskulturen. Jeg har kun fokusert på informantenes fortellinger om læring og 

utvikling innenfor organisasjonens rammer. Jeg baserer min studie på det materiale som har 

kommet fram gjennom intervjuene og Yin definerer nettopp case studier som ”an empirical 

inquiry that investigates a contemporary phenomenon within real life context, especially when 

the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (Yin 2003:13). I 

følge Stake er dette en ”instrumental case study” som innebærer ”a particular case is 

examined to provide insight into an issue or refinement of theory” (Stake 1994:237). Med 

andre ord, tilfellet er av sekundær interesse og brukes som eksempel for å forstå noe annet. 

Jeg er interessert i Gard sin læringskultur fordi Gard har hatt stor framgang, og som min 

hypotese tilsier tror jeg en av suksessfaktorene er den spesifikke læringskulturen som 

organisasjonen har utviklet. ”The case is often looked at in depth, its contexts scrutinized, its 

ordinary activities detailed, but because this helps us pursue the external interest” (ibid). Jeg 
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er altså interessert i å finne ut av hva denne læringskulturen består av siden organisasjonen 

hele tiden tilegner seg ny kunnskap og ofte ligger i forkant av utviklingen innenfor sitt felt. 

 

 

3.2 Framgangsmåte 

 

Teori og metode er ofte sammenhengende innenfor kvalitativ forskning, også på den måten at 

metoder eller fremgangsmåter er grunnleggende for teoridannelse, og intervju har vist seg 

som en ramme for teori og vitenskapssyn (Holter og Kalleberg 1996:24). Mitt empiriske 

materiale er basert på åtte intervju av medarbeidere i Gard og to intervju hos Institutt for 

Medskapende Ledelse (IML). Spørsmålene var forberedt i to ulike intervjuguider. Jeg utviklet 

en intervjuguide for hver av organisasjonene (vedlegg 2 og 3). Intervjuguiden omfattet 

sentrale tema og spørsmål som var rettet mot hypotesene og problemstillingene. Intervjuene 

ble ikke sterkt styrt av intervjuguiden. Jeg lot informantene fritt komme til tale når det 

relaterte til problemstillingen, og jeg fulgte opp med spørsmål i forhold til intervjuguidens 

progresjon. Denne intervjumetoden omtaler Monica Dalen som et semistrukturert intervju 

(Dalen 2004:29). Under intervjuet benyttet jeg en digital lydopptaker, samtidig som jeg gjorde 

notater. Intervjuene er på gjennomsnittlig en time hver. Umiddelbart etter at 

intervjusituasjonen var over, noterte jeg ned egne inntrykk og iakttakelser. Deretter 

transkriberte jeg store deler av intervjuene. Intervjuene med IML ble transkribert i sin helhet. 

Transkripsjonene er delvis direkte nedtegning av det som blir sagt, delvis er det nedtegning av 

meningsinnhold. 

 

Intervjuene hos IML ble først gjennomført med daglig leder for konsulentfellesskapet. Daglig 

leder ble senere forelagt intervjuutskriften og godkjente denne. Dette er med på å styrke 

påliteligheten til transkriberingen (Holter og Kalleberg 1996:22). Deretter intervjuet jeg 

gründeren av IML som også har vært ansvarlig for samarbeidet med Gard. Han valgte å la 

meg benytte intervjuutskriften uten å ha lest igjennom teksten. Den delen av intervjuet som 

omhandler samarbeidet med Gard har han imidlertid lest igjennom og godkjent. Han har også 

samtykket til at han framstilles ved fult navn. Intervjuene var i utgangspunktet tenkt som 

bakgrunnsmateriale for å skape forståelse for de prosesser som rører seg i Gard og for å skape 

større innsikt i begrepet medskapende ledelse. Informantene hos IML mottok spørsmålene på 

forhånd, da jeg ønsket at de skulle få tid til å reflektere over teoretisk forankring og ståsted. 
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Jeg så deres refleksjon som vesentlig for at jeg skulle få best mulig innsikt i begrepet 

medskapende ledelse. 

 

Fra Gard sin side, ble en liste på ni personer foreslått som et utgangspunkt for intervju. Alle 

forespurte informanter sa seg villige til å delta, men av praktiske årsaker var det ett intervju 

jeg ikke fikk gjennomført. Informantene ble forespurt på grunnlag av at de enten representerte 

ledelsen, de ansatte eller deltok i et pågående prosjekt kalt Open Marine. Gard befinner seg i 

en omstillingsprosess hvor de skal implementere ny programvare for hele brukersystemet. 

Denne utviklings- og opplæringsprosessen går under benevnelsen Open Marine (OM).  

 

Informantene hadde posisjoner som senior vice president og organisasjonsdirektør, 

competence manager, implementation manager, super user, e-læringsforfatter, 

hovedstillitsvalgt og tillitsvalgt. Utvalget representerer en hierarkisk bredde i organisasjonen. 

Det kan til tross for dette finnes skjevheter i materialet, da personene ble valgt fra 

organisasjonens side og ikke ved et rent tilfeldig utvalg. Mitt materiale kan derfor bære preg 

av et utvalg som er på god fot med personalavdelingen og som representerer den type 

medarbeider personalavdelingen ønsker skal representere organisasjonen utad. ”I den 

kvalitative forskningsprosessen ligger materialets og konklusjonenes troverdighet innbygd i 

hver del av forskningsprosessen” (Holter og Kalleberg 1996:22). Seleksjonsprosessen av 

utvalget kan derfor være med på å svekke studiens troverdighet. Informantene var fordelt på 

fire kvinner og fire menn. Informantene hadde vært ved organisasjonen i alt fra to til ti år. To 

av intervjuene ble av praktiske årsaker gjennomført ved avdelingen i Oslo, de resterende 

intervjuene ble gjennomført ved hovedkontoret i Arendal. Alle informantene har tilholdssted i 

Arendal. Informantene fikk ikke spørsmålene på forhånd og de mottok minimalt med 

informasjon om prosjektet (vedlegg 4), da jeg var usikker på om informasjonen kunne påvirke 

svarene. Under intervjuene oppsummerte jeg til tider min oppfattelse av det informantene 

fortalte for å sikre meg en best mulig forståelse. Competence manager og 

organisasjonsdirektøren har i ettertid hatt sitatene jeg benytter i studien til gjennomlesning og 

godkjent at de framstilles med stillingsbetegnelse. 
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3.3 Kategoribasert analyse 

 
En kategoribasert analyse av forskningsmaterialet har hittil vært den vanligste i kvalitativ 

samfunnsforskning (Holter og Kalleberg 1996:17). Holter beskriver den kategoribaserte 

analysen ved at ”forskeren finner frem i intervjuteksten til kategorier av prosesser, 

begivenheter eller atferdsmåter som enten er betydningsfulle ved at de går igjen i materialet 

og står i sammenheng med hverandre, eller er viktige i forhold til de teoretiske interesser 

forskeren har” (ibid.). Jeg har med utgangspunkt i mitt materiale konstruert kategoriene ut i 

fra et teoretisk perspektiv. Jeg har funnet både prosesser, begivenheter og atferdsmåter som 

går igjen i materialet. Den første delen av analysearbeidet besto av å lese gjennom 

transkriberingene av intervju. Dette gjorde jeg opptil flere ganger mens jeg noterte ned i 

margen fellestrekk ved fortellinger, begrepsbruk, hendelser, prosesser og atferd. Neste fase i 

arbeidet besto av å samle disse fellestrekkene i forhold til mitt teoretiske utgangspunkt. Jeg 

valgte å benevne fellestrekkene ut fra aspektene ved læring som er presentert i kapittel 2. For 

å understreke fellestrekkene benyttet jeg meg av informantenes sitater. I den siste fasen tok 

jeg for meg fellestrekkene og skjematiserte disse i lys av den kulturell dimensjonen som er 

presentert i kapittel 2.4. Til slutt benyttet jeg sammenstillingen av læringsdimensjonen og 

kulturdimensjonen til å fremsette åtte kjennetegn ved læringskulturen i Gard. 

 

 

3.4 Forskningsmetodisk kommentar 

 

Gjennom intervjuene forsøker jeg å danne meg et bilde av hvordan informantene forstår 

læringskulturen og de medskapende prosessene i Gard. Svarene og fortellingene som 

informantene deler med meg i intervjuene skaper forståelse, men representerer ikke direkte 

avspeilinger av hvordan informantene tenker. Dalen hevder at det kvalitative intervjuet er 

spesielt godt egnet for å få innsikt i informantenes egne erfaringer, tanker og følelser (Dalen 

2004:15). En begrensning i det empiriske materiale kan være at informantene har reservert 

seg fra å dele alle relevante erfaringer, tanker og følelser med meg. Jeg forsøkte å legge til 

rette for en mest mulig avslappet atmosfære ved intervjuene, slik at informantene skulle føle 

seg trygge og frie til å dele sin kunnskap med meg. 
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Gjennom å gi informantene anonymitet og ved å skape en så avslappet situasjon som mulig, 

håper jeg at informantene har valgt å dele mest mulig av sine erfaringer, tanker og følelser 

knyttet til problemstillingen. Gard har ved sin tillatelse gitt meg legitimitet i 

intervjusituasjonen, samtidig som det har gått klart fram at dette er et selvstendig arbeid jeg 

som student utfører, og at det er informantene som i situasjonen bistår meg. Jeg har derfor 

ikke hatt en dominant rolle i forhold til informantene, noe som kan ha skapt et mer åpent 

klima i intervjusituasjonen. Jeg har bevisst unngått å ”legge ord i munnen på” informantene. 

Det har vært viktig for meg at informantene selv har valgt ord og begrep for å beskrive ulike 

situasjoner. Dette har også medført at materialet inneholder et mangfold av ord som beskriver 

samme begrep. Jeg har derimot gjentatt enkelte svar for å få bekreftelse på om jeg har forstått 

informasjonen. Jeg anså digital lydopptaker som tilstrekkelig hjelpemiddel ved innsamling av 

empirisk materiale, og tror at et videokamera kunne ha virket forstyrrende på den åpne 

intervjusituasjonen jeg ville skape. 

 

 

3.5 Studiens troverdighet 

 

Avslutningsvis vil jeg drøfte i hvilken grad resultatene fra min studie er troverdige og i 

hvilken grad de kan anvendes for andre grupper, organisasjoner og situasjoner enn 

læringskulturen i Gard. I en kvantitativ forskningstradisjon er det utviklet standardiserte 

metoder for å måle validitet og reliabilitet, men metodene er vanskelige å overføre til en 

kvalitativ studie. Dalen hevder at litteratur knyttet til etnografi, sosialantropologi og psykologi 

bare i liten grad drøfter spørsmål om validitet og reliabilitet. Forskerens nærhet til feltet og 

informantene har i seg selv blitt oppfattet som en sikkerhet i forhold til gyldighet og 

troverdighet (Dalen 2004:103). Innenfor kvalitativforskning har man funnet fram til andre 

termer og måter å behandle temaet på (jf Guba og Lincoln og 1985; Kvale 1997).  

 

Jeg har gjennom dette kapittelet forsøkt å beskrive de enkelte delene av min framgangsmåte 

og metode så godt som mulig, for at det skal være mulig å se hvilke valg jeg har gjort 

underveis. Det medfører ikke at andre vil kunne teste mine resultater ved å gjøre nøyaktig det 

samme, da studien er preget av meg som person i intervjusituasjonene. Omstendigheter og 

informanter kan også ha forandret seg etter at studien er over. Beskrivelsene jeg har gjort i 
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kapittelet er tenkt som utgangspunkt for at andre skal kunne forstå hvordan og på hvilken 

måte jeg har kommet fram til resultatene.  

 

Som tidligere nevnt har begge informantene fra IML fått tilbud om å lese mine 

transkriberinger fra intervjuene. Dette er med på å styrke studiens troverdighet. To av 

informantene ved Gard har også hatt til gjennomlesning de sitatene jeg benytter fra respektive 

intervju. Etter gjennomlesningen fikk jeg godkjenning til å benytte informantenes 

stillingstittel ved sitatene. Dette har styrket troverdigheten og gitt et mer nyansert bilde av 

hvem informantene er og med hvilket perspektiv de uttaler seg. 

 

Noe som kan ha svekket studiens troverdighet er det faktum at jeg ikke har et tilfeldig utvalg 

av informanter som representanter for Gard. Som jeg har diskutert over ligger det kriterier til 

grunn for utvelgelsen, men det var representanter fra personalavdelingen som valgte ut hvilke 

personer jeg kunne kontakte. En annen svakhet som kan påvirke studiens troverdighet er min 

egen forforståelse og i den grad jeg har latt meg påvirke i ulik grad av informantene. Med 

disse reservasjonene vil jeg i neste kapittel presentere den konteksten studien utspiller seg i. 
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4 Kontekst 

 

 

Jeg vil nå presentere korte fakta om Gard AS. Gjennom presentasjonen ønsker jeg å gi et bilde 

av arbeidsplassen og organisasjonen som informantene er en del av. Begrep og prosjekter som 

er relevant for studien vil bli presentert. Jeg presenterer også konsulentfirmaet Institutt for 

Medskapende Ledelse (IML) som har arbeidet med ledelsesutvikling i Gard gjennom flere år. 

 

 

4.1 Gard AS 

 
 

”Seilskutene i Arendal var grunnlaget da det lille forsikringsselskapet Gard ble etablert i 1907. 
I dag er de verdensledende innenfor skipsforsikring. En viktig årsak til suksessen ligger i godt 
arbeidsmiljø. Bedriften har kun 4 % sykefravær og de ansatte arbeider til de er 65 år” (sitat fra 
NRK Puls 03.10.05).  

 

Gard AS (Gard) har sitt kjerneområde innen forsikring av skip og offshore. De har kontorer i 

syv land, samt tre kontorer i Norge. Hovedkontoret ligger i Arendal. I 2005 hadde Gard et 

regnskapsmessig overskudd på 61 millioner USD og aktiva på 1,53 milliarder USD. Selskapet 

har mer enn 340 ansatte, representert ved 27 ulike nasjonaliteter (Gard 2007a). Gard omtales 

av en internasjonal forsikringsmegler som ”the only organization with a truly global reach 

across all sectors of marine insurance” (HSBC 2007:28). Gard har en visjon om å bli ”the 

leading international provider of marine and energy insurance products to quality ship-

owners, operators and insurance brokers” (Gard 2007b). Organisasjonens kjerneverdier er 

”enduring beliefs which Gard, its staff and management hold in common and endeavour to 

put into action”. Presentasjonen av kjerneverdiene er basert på ”The Gard Group Governance 

Manual”: 

 
Friendliness – being friendly and courteous towards colleagues and clients. We look for the 
positive in people. We aim to create an atmosphere where people feel like home. 
 
Adaptability – embracing changes as a way of life. To be curious and seek opportunities and 
accept challenges. 
 
Integrity – doing the right thing. Bringing integrity into everything we say and do. Striving 
for honesty, trust, transparency and respect both as individuals and as an organization. 

 25



 
Result oriented – To be successful, we must meet our goals on time, set new ones and seek 
better ways of achieving them.  

 

Kjerne verdiene, som i utgangspunktet bygger på tanker om likhet og rettferdighet, skal være 

veiledende for organisasjonen, de ansatte og ledelsen (Gard 2007b). 

 

Gard P&I Association ble etablert i 1907 og har under disse 100 årene utviklet seg til å bli en 

av de største aktørene innen skipsforsikring i verden. Det har vært ulike konstellasjoner og 

fusjoner underveis, men i dag består The Gard Group av fire enheter. 

 

 
 

 

Figur 1: The Gard Group management structure. Kilde: Gard (2007b) 

 

Medarbeidernes formalkompetanse er stort sett å finne innenfor de juridiske, økonomiske og 

maritime områdene, men det ansettes også folk med annen akademisk bakgrunn. 

Kompetansekravene for ulike arbeidsprosesser er beskrevet i atferdstermer, slik at enhver kan 

gjøre selvevalueringer og lage utviklingsplaner der det er et gap mellom intendert og reell 

kompetanse. Det gjennomføres en 360˚evaluering av alle ledere hvert annet år (vedlegg 5). I 

tillegg gjennomføres det en trivselsundersøkelse for alle ansatte. Dette går under betegnelsen 

’Employee Satisfaction Survey’ (ESS). Intern opplæring leveres stort sett av Gard Academy 
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(GA). GA administrerer flere kompetanse hevende tiltak, der i blant Jussforum som er spesielt 

rettet mot kompetanseheving for juristene. Gard har siden 1997 samarbeidet med et eksternt 

konsulentselskap, Institutt for Medskapende Ledelse, vedrørende lederutvikling i 

organisasjonen.  

 

Gard er i dag midt oppe i en omstillingsprosess der de skal implementere ny programvare for 

hele brukersystemet. Denne utviklings- og opplæringsprosessen går under benevnelsen Open 

Marine (OM). Hele implementeringsprosessen kjøres i regi av GA og det er satt av ressurser 

til implementeringsprosessen. Alle avdelinger har representanter som i første omgang skal 

læres opp til såkalte superbrukere. Disse medarbeiderne skal senere være ressurspersoner ved 

oppstart og skal sikre at alle ansatte kommer seg gjennom en opplæringsfase. 

 

4.1.1 Gard AS– læring og utvikling 

Gard fokuserer på læring og utvikling for alle ansatte. Gard anvender en syklisk 

læringsmodell for å sikre medarbeidernes kompetanseutvikling. Modellen består av tre 

elementer. Elementene er perform, assess og learn. 

 

 

                     

ASSESS LEARN 

PERFORM 

Figur 2: Læringssirkel som Gard Academy benytter. Kilde: Fra power point presentasjon av Gard 
Academy, med tillatelse fra Gard AS. 
 

 

Kort sagt står perform for hva Gard mener med god yteevne på ulike fagområder. Assess står 

for hvordan Gard måler kompetansen i forhold til god yteevne. Learn gir uttrykk for gjenbruk 

av gode erfaringer, og endring av mindre gode erfaringer. Learn deles videre inn i 

individlæring, teamlæring og organisasjonslæring. Læring og utvikling er i utgangspunktet 
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basert på medarbeidernes selvevaluering som i dialog med nærmeste leder blir utviklet til en 

personlig utviklingsplan. I utviklingsplanen er mål med tiltak beskrevet og mye av 

gjennomføringsansvaret ligger på den enkelte, men med støttepersoner som mentor, coach 

eller trainer. Evalueringer er vesentlige for den måten Gard jobber og utvikler sine 

medarbeidere på. Jeg finner det derfor hensiktsmessig å forklare lederevalueringen litt 

nærmere. 

 

4.1.2 360˚ evaluering 

I læreboken Behavior in Organizations beskriver Greenberg og Baron 360˚ evaluering som en 

viktig tilbakemeldingskilde for organisasjoner. ”The practice of collecting performance 

feedback from multiple sources at a variety of organizational levels” (Greenberg and Baron 

1997:95). Prosessen benytter seg av mange kilder rundt om i organisasjonen for å beskrive et 

individ. Kildene til evalueringen kan være kollegaer, overordnede og underordnede i 

organisasjonen og de benyttes for å gi et mer komplett bilde av medarbeideren både på 

individnivå, teamnivå og organisasjonsnivå. 

 

Gard gjennomfører en 360˚ evaluering på alle ledere annet hvert år. De impliserte partene 

fyller ut et skjema med spørsmål som angår den enkelte leder. Besvarelsene er anonyme og et 

eksternt konsulentfirma (IML) samler inn besvarelsene og analyserer resultatet. Deretter blir 

resultatet presentert for lederen, som i sin tur må kommunisere dette ut til impliserte parter. 

Presentasjonen gjøres gjennom å vise til hva de impliserte partene mener lederen er bra på. 

Deretter presenterer lederen hva vedkommende kan bli bedre på og hva som faktisk ikke kan 

bli bedre. Gard benytter 360˚ evaluering som et verktøy for å sikre organisasjonen dyktige 

ledere, men det er et prinsipp at ingen skal bli fratatt lederstillingen direkte etter en 

evaluering. Hver gang Gard gjennomfører evalueringen deler de inn lederne i tre grupper etter 

hvordan de har prestert på evalueringsskalaen. Måleskalaen går fra dårligste prestasjon 

representert ved 1 og opp til beste prestasjon ved 6. Gard har et ønske om at alle lederne skal 

kunne prestere over 4,5 på skalaen (vedlegg 6).  
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4.2 Institutt for Medskapende Ledelse 

 

Institutt for Medskapende Ledelse (IML) er et konsulentfellesskap som ble startet av Rolf 

Olsen i 1997. Det er et lite til mellomstort rådgivnings og konsulentfellesskap med kontor i 

Oslo. Kjerneaktiviteten ligger innenfor human resource området. Hovedfokuset er rettet mot 

ledelse og lederutvikling, men i tillegg arbeider de med organisasjonsutvikling. 

Oppdragsgivere befinner seg innenfor både privat og offentlig sektor. Konsulentene har 

bakgrunn innenfor samfunnsvitenskaplige fag som organisasjonspsykologi, sosiologi og 

pedagogikk. Et hovedmotto for virksomheten er ”å gjøre kundene mer kompetent” (daglig 

leder). 

 

IML har som konsulentselskap arbeidet med ledere og utviklingsprosesser i Gard. Jeg vil nå 

presentere hvordan IML framstiller sitt samarbeid med Gard og hvordan de som ekstern 

leverandør av ledelsesutvikling ser på Gard som organisasjon.  

 

4.2.1 IML om samarbeid og utvikling av medskapende ledelse i Gard AS 

I denne delen vil jeg la gründer Rolf Olsen fortelle om samarbeidet med Gard. Jeg mener at 

dette er en del av den historiske konteksten som er relevant for min senere analyse av 

læringskulturen i Gard. Språket vil til en viss grad være preget av den muntlige formidlingen 

teksten tar utgangspunkt i. Jeg har tillat meg å dempe den muntlige uttrykksformen noe. 

 

Utgangspunktet for samarbeidet med Gard startet i 1997. Da hadde Gard vært gjennom en 

mislykket organisasjonsutviklingsprosess. Organisasjonen hadde vært ledet av en 

dominerende leder med sterk personlighet som hadde styrt mye ”fra hofta”. Det hadde vært 

lite eller ingen medskapning og medvirkning. Kulturen var fokusert rundt en sterk leder. Dette 

skapte en dominerende horisontal kultur nede i systemet. Direktivene kom direkte fra sjefen 

på toppen. Det hadde vært en nyttig lederstil til sin tid, men nå ville organisasjonen jobbe mot 

en ny type organisasjonsdynamikk. Forholdet mellom toppledelse og mellomledelse skulle 

styrkes, men omstillingen fungerte ikke da toppledelsen ikke var moden for forandring. Slik 

var forholdene da IML og Olsen kom i kontakt med Gard. 

 

I forbindelse med den mislykkede prosessen kom nye ledere inn i organisasjonen. Ledere som 

ønsket å vektlegge den vertikale informasjonsstrømmen opp og ned i organisasjonen. Det var 
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også et ønske om at mellomledelsen skulle bidra til oppbyggingen av ”kloke kulturer” og 

medskapendebeslutninger. Det lå vel til rette for å tenke annerledes om medvirkning, 

delaktighet og informasjonsstrømmer. Tidligere hadde folk snakket sammen horisontalt. 

Ingen hadde formidlet negativ informasjonen oppover i systemet. Medarbeiderne våget ikke å 

ta informasjonen oppover. Ønsket var å få fram en organisasjon som tenkte annerledes og 

ønsket informasjonsflyt begge veier. 

 

Det var en lang prosess som tok utgangspunkt i ledelsen. Stegene framover var å legge til rette 

for større åpenhet og større forståelse. Den nye lederen for organisasjonen gikk gjennom en 

viktig utviklingsprosess. I første omgang tror ikke Olsen medarbeiderne merket noe til 

endringsprosessene. Lederkulturen måtte rettes mot en vertikal åpenhet. Dette førte til mindre 

horisontal støy, gjennom de involveringsprosessene toppledelsen og lederne arbeidet med. 

 

Ettersom kulturen endret seg mot mer involverende prosesser, arbeidet organisasjonen og 

IML med å skape arenaer for dialog mellom de ulike ledernivåene. Dette ble et viktig steg i 

prosessen med å utvikle medvirkning og medskapning i linjen. Målet har hele tiden vært å 

skape medskapende prosesser. Det har vokst fram sakte men sikkert i organisasjonen. Den 

gamle tradisjonen der man snakket mer horisontalt enn vertikalt er historie. Dette til tross for 

at mange av de ansatte fra den tiden fortsatt er ansatt. Olsen hevder at dynamikken i 

organisasjonen er annerledes i dag og at det er bygd opp en ny ledelseskultur. 

 

Olsen mener at utfordringen under utviklingsprosessen var organisasjonens høye 

ambisjonsnivå. De forsøkte å implementere mye samtidig. Utfordringen ble involvering og 

medskapning på den ene siden, samtidig som det skal besluttes og implementeres på den 

andre siden. Tempo, involvering, delaktighetsopplevelser og reell innflytelse på beslutninger 

er et evig dilemma. Olsen ser dette som et evig dilemma for Gard, da organisasjonen stadig 

lykkes med nye prosjekter og samtidig er ”state of the art” på mange områder innen utvikling 

og fornyelse. I dag handler mye av samarbeidet om å utvikle nye grupper og ledere til å forstå 

”the Gard Way”. 

 

Olsen mener at Gard har en sterk arbeidskultur. Han omtaler den som sterk, vennligsinnet og 

ydmyk. Han tror suksesskriteriene bygger på denne arbeidskulturen til sammen med evnene 

organisasjonen har til alltid å ligge langt fremme i utviklingen. Gard har vært sterke på 

utviklingen av tjenestekonsepter, måten å behandle medlemmer på og tilliten de skaper 
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gjennom langsiktig arbeid kombinert med teknologisk fornyelse. Olsen mener Gard har gjort 

mange smarte ting gjennom årene. Noe kan bero på at Gard har vært en outsider i bransjen. 

De har fått leve og vokse litt i skjul. 

 

Olsen hevder at ledelse er den største forklaringsfaktoren til å skape merverdi i en 

organisasjon. Ledelsesfunksjoner må ikke bli et venstrehåndsarbeid eller bli sett på som noe 

fagfolk gjør når de har tid. Ledelse er hovedjobben som skaper merverdi. En faglig 

støttefunksjon for kunnskap og teknologi. Olsen tror god ledelse er en av forklaringsfaktorene 

til Gard sin suksess. 

 

Olsen tror arbeidsomheten i Gard og måten medarbeiderne står på for å gjøre best mulig 

leveranser er utviklende. Medarbeiderne tar utgangspunkt i hva det faktisk er de skal levere 

kunden og gjennom det ser de hva de må lære for å gjøre en god leveranse. Arbeidet har blitt 

stimulert gjennom utvikling av plattformer, teknologi og organisasjonens vilje til å investere 

tid i læring. Olsen ser det som nøkkelen til mange av de løftene Gard har gjort. Det å sette 

læring på dagsordenen uten å være ekstravagant, men å se læring som en nødvendighet, tror 

Olsen har vært mye av suksesskriteriene så langt. 

 

Olsen håper at lederne gjennom IMLs arbeid skal forstå tre faktorer. For det første at de 

forstår når de skal involvere, for det andre hvordan de skal drive gode involveringsprosesser 

og for det tredje forstår når det er snakk om pålagte direktiv og når er det snakk om 

forhandling. Olsen mener at distanse og autoritet er på vei bort fra vår kultur. I forhold til 

internasjonale standarder kommer Norge langt ned på listen ved målinger av autoritet og 

distanse i organisasjoner. Han sammenligner nordmenn med dugnadsarbeidere som stabler 

seg i et hierarki uten å agere som om de er i et hierarki. I en slik sammenheng mener Olsen at 

involveringsprosesser er ganske uovertrufne. Involveringsprosessene får fram 

organisasjonsklokskap og skaper forankring rundt beslutninger i organisasjoner. Han tror 

Norge har en konkurransefordel på dette området og forteller at andre europeiske folk mener 

nordmenn er tannløse når de driver med medskapning og involvering. Selv mener han at den 

norske kulturen er uovertruffen. Avslutningsvis sier Olsen at ”jo mer kompetansebærere du 

har i organisasjonen og jo mer kompetansetung en organisasjon er, desto mer er dette måten å 

leve på”. 
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I dette kapittelet har jeg forsøkt å gi et fyldig bilde av Gard som organisasjon. Jeg har 

samtidig avgrenset meg fra å presentere interne dokument i form av trivselsundersøkelser og 

andre informative dokument. Jeg har derimot vektlagt å presentere det samarbeidet som Gard 

har hatt med IML om lederutviklingen da jeg tror det er relevant læringskulturen i Gard og for 

studiens problemstilling. Jeg vil nå bevege meg inn i analysen og tolkningene av studiens 

materiale.  
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5 Sosiokulturell analyse av læring i Gard AS: Det situerte, det 

sosiale og det deltagende 

 

 

Dette kapittelet er en redegjørelse for tolkning av mitt empiriske materiale. Jeg vil nå 

presentere materiale i forhold til teorikapittelets oppbygging og tar derfor utgangspunkt i fem 

aspekt ved læring. Grunnet analysens karakter strekker redegjørelsen seg over to kapittel. 

Med utgangspunkt i en sosiokulturell forståelse av læring vil jeg gjennom sitater fra 

intervjuene presentere aspekter ved læring. Jeg vil i første del av analysen kategorisere 

informantenes beskrivelser av læring ut fra at læring er: situert (5.1), sosial (5.2) og deltagelse 

i praksisfellesskapet (5.3). Mange beskrivelser er vanskelig å kategorisere da de berører flere 

av kategoriene samtidig, og det vil derfor være en tendens til at enkelte aspekt blir gjentatt 

under flere kategorier. Det vise samtidig hvor kompleks materialet er. 

 

 

5.1 Det situerte 

 

Den situerte læringen er i følge et sosiokulturelt perspektiv knyttet til konteksten og det 

medfører at læringen skjer gjennom hverdagslige aktiviteter på arbeidsplassen (Dysthe 

2001b). Hvordan medarbeiderne lærer, og hvilke situasjoner som fremmer læringen er en 

integrert del av konteksten. I eksemplene under vil jeg vise hvordan læringen er situert 

gjennom de utfordringer og problemstillinger medarbeiderne møter på arbeidsplassen. 

 

”I denne bransjen er du aldri utlært. Du kan være 20 år i en stilling eller 2 år i en stilling og 
allikevel ha lært like mye. Det er ofte sammentreffene som gir utfordringene og der igjennom 
den læringen og utviklingen som blir nødvendig. Det er sakene som avgjør. Veldig mye ‘on-
the-job training’. Både den diskusjonen jeg har med eksterne folk og den jeg har med 
kollegaer. Ikke minst blir lektyre viktig. Både fra internett og fra publikasjoner og bøker. I 
utgangspunktet er det jeg som finner informasjonen. Vi har også et kunnskapsarkiv. Hvis du 
får en ny problemstilling, er første prioritet er å sjekke der for så å ta kontakt med kollegaer” 
(informant 5). 

 

Læringen er situert gjennom hele det interaktive systemet medarbeiderne er en del av. Læring 

blir påvirket av konteksten samtidig som den er en del av konteksten (Dysthe 2001b:44)). Den 
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situerte læringen inngår i et samspill med ulike ressurser. Læringsressursene kommer jeg 

tilbake til under seksjon 6.2, men sitatet viser at læringen er integrert i de dagligdagse 

situasjoner og som Lave og Wenger hevder består av gjensidig avhengighet mellom aktør og 

verden (2003:47). Informantene forteller at de snakker mye om fagrelaterte spørsmål på 

avdelingen. Sitatet under viser hvordan læringen blir påvirket av konteksten samtidig som den 

er en del av konteksten. 

 

”I utgangspunktet blir en problemstilling drøftet i avdelingen, med nærmeste overordnede eller 
sammen med et større fellesskap. Det blir søkt om informasjon. Kanskje vi har det internt? 
Kanskje noe sitter på det eller har vært bort i tilsvarende problemstilling? Om noen har vært 
bort i dette tidligere blir det innhentet informasjon fra de som har vært involvert. Det blir 
kontaktet eksterne eksperter, som muligens har vært bort i tilsvarende eller har kjennskap til 
deler av det, og gjennom det får du inn informasjon. Så må du tygge på informasjon og 
problem, og gi tilbake eller komme opp med et løsningsforslag på problemstillingen. Dette 
finnes det tid og rom til” (informant 5). 

 

En av utfordringene ved den situerte læringen er at organisasjonen har medarbeidere fordelt 

på flere kontor rundt om i verden. Den geografiske spredningen i organisasjonen er en del av 

læringskonteksten, men sees av flere som et hinder for læring og utvikling.  

 

”Det er en utfordring at vi er distribuert. Det er en utfordring at vi driver mye distanse ledelse. 
Distanseledelse er i hvert fall en utfordring om ikke et problem, og i alle fall et hinder. Noen 
ledere har faktisk folk fordelt på fire til fem steder” (organisasjonsdirektøren). 

 

Informantene beskriver at den tette og stimulerende kontakten de er vant til å ha med 

kollegaer, blir mer utfordrende ved store avstander. På en annen side kan det også diskuteres 

om ikke den geografiske og kanskje kulturelle distansen er med på å stimulere den situerte 

læringen. Medarbeiderne kan gjennom sin geografiske plassering tilføre nye perspektiv 

gjennom ulike erfaringer fra andre land og kulturer. Ingen av informantene diskuterer denne 

siden ved distanseproblematikken. Læringen er situert i de fysiske og sosiale kontekstene som 

organisasjonen rommer. Flere informanter beskriver læringsprosesser gjennom de daglige 

utfordringene og er fornøyde med situasjonen slik den er. Det kan virke som informantene tar 

tak i de situasjoner som gir mulighet for læring og at de innser at læringsprosesser og 

utvikling må sees over tid. 

 

”Kan faktisk ikke si at det ligger noen hindringer for læring hos oss. Det er i grunnen en god 
kultur for læring. Ting tar tid og læringen må sees i et langt perspektiv” (informant 5). 
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Hverdagen er preget av den selvstendige rollen medarbeiderne har. Den selvstendige rollen 

inviterer til mange læringssituasjoner. Informantene forteller at gjennom det ansvaret og den 

myndighet de får fra organisasjonen, skapes situasjoner der egne evner utvikles samtidig som 

de lærer gjennom erfaring. Flere har hørt andre si at: ”Det å få mer ansvar gir meg også en 

mulighet til større myndighet og mulighet til påvirkning” (informant 3). Noen informanter 

ønsker å påvirke læringskonteksten ved å tilføre faste aktiviteter. En annen skulle ønske at det 

krevdes av medarbeiderne at det ble satt av tid til læring og utvikling. 

 

”Jeg tror hovedutfordringen er arbeidskapasiteten og arbeidsmengden. Man har en 
samvittighet som sier at man ikke skal være borte fra jobb. Men jeg ser det økonomiske 
perspektivet. Hadde man bare hatt mer tid til å lære. Det er ikke nødvendigvis sånn at man må 
reise bort, men om man kunne hatt en studiedag i måneden hvor man var tilstede på jobb og 
leste eller fordypet seg. Helst sånn at det ble formalisert gjennom at organisasjonen krevde at 
man gjorde det. Du skal bruke 2 timer i uka på videreutvikling, sånn at du bli mer bevisst hva 
du faktisk tilegner deg. Det snakkes mye om assessment og learning, men det har du ikke tid 
til. Det blir sånn i forbifarten uten at du får satt deg ned og studert” (informant 4). 

 

En slik løsrivelse fra den hverdagslige aktiviteten på arbeidsplassen vil være lite forenelig 

med situert læring. Det blir en konstruert situasjon og ikke en autentisk aktivitet. Den situerte 

læringen fokuserer spesielt på læringskonteksten og konteksten blir autentisk gjennom hva 

slags tenkning og problemløsningsferdigheter aktivitetene fremmer (Dysthe 2001b:44). Hvis 

medarbeideren trenger en dag for å framlegge et løsningsforslag på en problemstilling som 

har oppstått i arbeidssituasjonen, vil arbeidet med problemstillingen kunne føre til situert 

læring. Men hvis man løsriver det hele fra konteksten og setter seg til å studere en relevant, 

men konstruert problemstilling, vil da læringen være situert? 

 

Den situerte læringen har jeg framstilt ved eksempel som kan beskrive konteksten. Individene 

og gruppene er en integrert og aktiv del i konteksten. Eksemplene viser den hverdagslige og 

situasjonsnære siden ved læringen. Den situerte læringen vokser fram gjennom situasjoner der 

den enkelte eller grupper har behov for hverandres kunnskap og utveksler dette i et samspill 

seg i mellom. Det er situasjoner som oppstår ved konkrete utfordringer og problemstillinger, 

ikke konstruerte problemstillinger gitt i opplæringssituasjoner. Læring gjennom kurs og andre 

tilrettelagte situasjoner er ikke en del av den situerte læringen, men er noe jeg vil komme 

tilbake til senere (6.2). Nå vil jeg fokusere på den sosiale siden ved læringen. 
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5.2 Det sosiale 

 

Det å lære er å ta del i diskurser og praksiser innenfor ulike fellesskap (Dysthe 2001b:45). 

Dagligdagse situasjoner og utfordringer gjør læring til en sosial konstruksjon av kunnskap. 

Innsikt og handlingsmønster kan bygge opp kunnskap og ferdigheter over lang tid. Jeg vil 

eksemplifisere at læringen kan være sosial gjennom informantenes beskrivelse av interaksjon 

og deltagelse. Gjennom interaksjon med andre får medarbeideren tilgang til ferdigheter og 

kunnskap (ibid). Medarbeideren får også tilgangen til kunnskap og ferdigheter gjennom 

deltakelse i praksisfellesskapet. Informantene legger vekt på samspillet mellom medarbeider 

og nærmeste leder. Gjennom interaksjon tar de del i hverandres kunnskaper og ferdigheter. 

 

”Jeg jobber tett med min overordnede og han stiller krav. Vi snakker mye om hva vi ønsker 
framover og hvordan vi skal gjøre det. Vi kaller det ikke en stillingsbeskrivelse for vi vil ha 
rom for å jobbe variert. Slik at vi ikke blir låst av en beskrivelse. Når vi får en ny oppgave inn 
i gruppa så ser jeg på hvem jeg har og jeg kjenner disse folka ganske godt, så jeg vet hvem 
som vil ha mer å gjøre. De kommer til meg når de trenger nye utfordringer. Noen vet jeg liker 
å jobbe med kun rutinepregede saker. Sånn er vi forskjellig, og da gjelder det å finne balansen 
for alle. Trygghet er viktig” (informant 9). 

 

Normer og praksiserfaring kan påvirke hvordan medarbeiderne deltar i organisasjonen. 

Gjennom tilgang til erfarne kollegaers bistand og medarbeidernes mulighet til å engasjere seg 

i egne oppgaver, tilrettelegges kvaliteten på den sosiale læringen. Kvaliteten på den sosiale 

læringen er avhengig av om organisasjonen evner å tilrettelegge for aktiv bruk av mer erfarne 

kollegaer i møte med medarbeiderens problemstilling. Faktorer ved arbeidsplassen er med på 

å strukturere og distribuere mulighetene for deltagelse, og igjennom deltagelse oppnår 

medarbeideren læring (Billett 2001:7). 

 

”Da legges det opp et forslag til hvordan dette kan forbedres, hvis det er ønskelig. Det er en 
dynamisk prosess der Gard har kommet opp med en plan. Jeg føler at det har vært mange slike 
opplæringer før, og de følger en form for læringskurve som tilrettelegges for den enkelte. Jeg 
kan si at jeg mangler det eller det, men det er ofte Gard som finner hvilket kurs jeg da bør 
delta på. Forslaget kan jeg vurdere, for å se om det er noe for meg” (informant 5). 

 

Ulike faktorer strukturerer og distribuerer mulighetene for deltagelse, men 

organisasjonsdirektøren legger vekt på samspillet mellom medarbeidere og organisasjonen. 

Organisasjonen er en del av den historiske og kulturelle sammenhengen som medarbeiderne 

er vevd inn i. 
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”Vi skal jo den veien at hver enkelt føler de kan ta ansvar for mye og så skal de samtidig føle 
at de får støtte for det de holder på med. Og de skal ha mulighet for videreutvikling. De skal 
føle at bedriften tar vare på medarbeiderne, men det er et samspill så medarbeiderne må også 
ta vare på bedriften” (organisasjonsdirektøren). 

 

Informantene gir uttrykk for at den selvstendige posisjonen de har på arbeidsplassen kan være 

en av grunnene til at de søker samarbeid med andre kollegaer. Kanskje er tryggheten på egen 

rolle en av faktorene som bidrar til at medarbeiderne er aktive deltagere i 

kunnskapsutvekslingen og interaksjonen med andre kollegaer? Mange av informantene 

beskriver samarbeidet med andre kollegaer som avgjørende for kvaliteten på arbeidet og 

samarbeidet blir en inngang til andres kunnskap og erfaring. Kunnskapen er fordelt mellom 

medarbeidere, og samarbeidet er nødvendig for å skape en helhetlig forståelse. 

 

”Veldig selvstendig stilling, men også veldig god støtte i organisasjonen. Diskutere 
problemstillinger, samarbeide om problemstillinger og vanskelige saker. Selv om det er en 
selvstendig stilling, så er det en vi følelse og ikke en jeg følelse” (informant 5). 

 

I følge Nonaka og Takeuchi (1995) er det gjennom slike prosesser kunnskap utvikles. 

Gjennom sosialisering utvikles mulighetene for artikulasjon av taus kunnskap som 

kombineres med den eksplisitte kunnskapsdelingen i organisasjonen. Gjennom prosessen 

internaliseres kunnskapen og blir en del av det som tas for gitt. Interaksjonen og delingen av 

taus og eksplisitt kunnskap øker individuell mulighet og kapasitet til å definere en situasjon 

eller problem slik at kunnskap tilføres og handling kan løse problemet (Nonaka et. al 

20061182). Ansvaret legges på den enkelte i Gard, men flere av informantene gir uttrykk for 

en sosial gruppetilhørighet og et medansvar i arbeidsprosessene. Samarbeidet er også 

formalisert internt på avdelingene gjennom faste avløsere. 

 

”Som gruppe skal vi gi resultat, ikke som individ. Mer gruppeorientert. Det skal ikke stå og 
falle på en person. Det fungerer greit hos oss. De kjenner selv ansvar for egne 
arbeidsoppgaver. Ikke at de er en del eller et ledd av et samlebånd. Man er selvstendig og gjort 
myndig” (informant 9) 

 

”Alle i avdelingen har en backup som tar over hvis noen er syk eller tar ferie. Det er fokus på 
at man skal levere kvalitet og min saksbehandling ville blitt dårlig av en så stor 
arbeidsbelastning som jeg har under Open Marine. Når man er ute en dag, setter man mail 
boksen inn til en kollega, så det går ikke en dag uten at den er bevoktet” (informant 8). 

 

Informantene trives med at arbeidsoppgavene er både rutinepreget og utfordrende. 

Informantene opplever arbeidsdagen og arbeidsoppgavene så krevende, at det blir viktig med 

innslag av rutine i tilværelsen. 
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”Begge deler. Jeg kan nesten ikke bestemme min arbeidsdag for det kan skje så mye rundt om 
i verden som påvirker min arbeidsdag. Før eller senere dukker det opp en ny problemstilling 
som vil gi deg læring og ny kunnskap. Også har du en del rutinesaker som lett går unna. Den 
balansen bestemmer ikke jeg” (informant 5). 

 

Lederne er en integrert del av det faglige samarbeidet ved avdelingene. Tidligere var det 

tradisjon for at medarbeiderne samarbeidet horisontalt i organisasjonen, mens samarbeidet 

vertikalt med lederne var dårlig (seksjon 4.2.1). Kunnskapen er distribuert mellom 

medarbeiderne. Det er sjeldent at en person er bærer av alle sider ved kunnskapen på et felt. 

Men tiltross for det er det ofte lederne som har lang erfaring og gjennom en utveksling med 

lederne tar medarbeiderne del i deres erfaringer. Medarbeiderne føler at de har støtte fra 

lederne når de møter på faglige utfordringer. 

 

”Hvis jeg tar opp et faglig problem kan han [lederen] si; gå på kurs eller snakk med den og 
den, men som regel vet jeg selv hvem jeg skal snakke med. Vi samarbeider godt og drar 
veksler på hverandre innad i gruppa” (informant 9). 

 

Læring er til en stor grad integrert i den sosiale konteksten. Den sosiale konteksten er 

dynamisk, men bærer med seg tradisjoner. Medarbeiderne har ikke alltid vært like orientert 

mot å ta del av hverandres kunnskap. Gard har satset på involvering av medarbeidere og 

gjennom samspill og dialog tror informantene at organisasjonen på vei mot en sosial kontekst 

som preges av medskapende prosesser. Informantene forteller at interaksjonen mellom leder 

og medarbeider er i en endringsprosess. 

 

”Vi er under utvikling fra gamle måter å jobbe og tenke på. Før var det sånn at her sitter jeg og 
her styrer jeg. Noen har det kanskje slik enda. Det kan være et problem, men jeg tror absolutt 
vi er på vei bort i fra det. I noen situasjoner kan historien vise seg, og det tror jeg folk reagerer 
på. Det at man ikke blir tatt med på råd er noe man reagerer på. Men igjen et eksempel på at 
man er i en medskapende tankegang og når noe avviker fra det så reagerer man” (informant 9). 

 

Sitatet eksemplifiserer hvordan en gammel kultur fortsatt kan prege organisasjonen. De nye 

tankemønstrene hos lederne framstilles ulikt blant informantene. Flere informanter beskriver 

en ledelse som arbeider ut fra en tankegang om frihet under ansvar. Friheten kan være en 

strukturerende og distribuerende faktor som gir medarbeiderne mulighet til å lære gjennom 

deltagelse. 
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”Frihet under ansvar er for meg veldig personlighetsutviklende. Man får anledning til å tenke 
utvikling. Med både frihet og ansvar må du tenke hva du vil gjøre med ansvaret. Hvis man 
bare hadde friheten ville det blitt kjedelig. Litt ris bak speilet er bra.” (informant 4). 

 

Organisasjonsdirektøren benytter begrep som involvering og medskapende prosesser for å 

beskrive hvordan ledelsen jobber. Medskapende prosesser blir en strukturerende faktor som 

gjennom involvering gjør medarbeideren delaktig. Medarbeideren er deltager i en konkret 

sammenheng som legger grunnlag for læring. 

 

”Det med involvering og medskapende sier mye om det vi holder på med, at man skal skape 
noe sammen, at det skal gi en merverdi. Du kan ikke sitte og lede en liten avdeling på fire 
personer hvis ikke du greier å skape noe mer enn fire personer sammen. Det må bli noe mer” 
(organisasjonsdirektøren). 

 

Flere av informantene gir uttrykk for at den selvstendige rollen de har er viktig. De føler seg 

ansvarlig og myndiggjort. Mye av ansvaret er lagt på medarbeideren for selv å sørge for egen 

utvikling. Flere av informantene opplever det som svært positivt og ser det som en viktig 

faktor for deltagelse i fellesskapet. 

 

”Jeg må selv ta ansvar for at jeg fyller de kravene som stilles til meg. Jeg har alltid tenkt at nå 
må jeg lære meg noe nytt for å kunne gjøre en best mulig jobb. Der er virkelig Gard bra, for 
her får man komme med innspill selv og da får man lov til å gå på kurs eller lære seg det man 
føler at men trenger” (informant 2). 

 

Så lenge medarbeidernes ansvar for egen læring ikke går på bekostning av fellesskaps 

aktiviteter vil tendensen til individualisme kunne forenes med et sosiokulturelt perspektiv. Det 

blir derimot lite forenelig om ansvaret for egen læring skulle fortrenge interaksjon, dialog og 

samspill i praksisfellesskapet. Competence manager forteller om medarbeiderne i Gard og 

deres forhold til den selvstendige rollen de innehar: 

 

”For den enkelte medarbeider er dette ganske implisitt, en del av den tause kunnskapen mer 
eller mindre. Folk vil kunne beskrive dette på samme måte, men bruke helt forskjellige ord. 
Det virker som om folk føler at de får lov til å jobbe selvstendig. Det berører også 
lønnsforhold. Det er mange av oss som har en såkalt selvstendig stilling. En selvstendig 
stilling betyr at du ikke får overtidsarbeid. Du får en god lønn og så jobber du det du må for å 
få jobben din gjort. Jeg vil tippe at i alle fall halvparten av de som jobber i Gard har en sånn 
lønn. Og da er det en helt formell definisjon på hva som ligger i en sånn stilling og den 
selvstendigheten tror jeg mange setter pris på. Det å kunne gjøre jobben og være myndiggjort 
og beholde friheten” (competence manager). 
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Ingen av informantene har en klar definisjon på hva medskapende ledelse er, men svært 

mange har meninger om hvordan Gard arbeider med lederne og hvilke konsekvenser dette får 

for den enkelte i organisasjonen. Flere av respondentene mener å vite hva som ligger i 

begrepet medskapende ledelse, uten at de benytter uttrykket eksplisitt. 

 

”Ikke hørt mye om medskapende ledelse. Litt selvledelse, men jeg er en ganske selvgående 
person. Det [selvledelse] har jeg fått mulighet til og det har fungert for min del” (informant 2). 

 

”Inkluderende. Den skal være og jeg håper den er inkluderende. Tydelighet. Hands on 
management. Da tar man i problemene som dukker opp og så er vi tett på. En av de lederne vi 
endret på har sittet for lenge og sett på problemer i avdelingen uten å gjøre noe. Det aksepterer 
vi ikke i lengden. Handling. Sjefen er ekstremt tydelig, og det smitter nedover” 
(organisasjonsdirektøren). 

 

Medarbeiderne føler at lederne gir fra seg myndighet i form av større ansvar til den enkelte. 

Dette speiler seg i praksis, slik at lederne mottar stor tillit fra medarbeiderne. En slik gjensidig 

holdning i den sosiale konteksten blir en del av medskapende ledelse. Gjennom deltagelse i 

medskapende prosesser ligger muligheten til sosial læring. ”Jeg tror det ligger i begrepet at 

man har en påvirkningskraft” (informant 8). En annen informant sier indirekte at det er en del 

av den tause kunnskapen i organisasjonen. ”Har hørt begrepet og tror det innebærer at mange 

skal føle ansvar for helheten. I praksis så bruker vi det, men uten å sette ord på det” 

(informant 9). Interaksjonen med lederne er en del av den sosiale læringsprosessen. Blant 

informantene fortelles det om en stor tro på at ledelse er viktig for organisasjonen. 

 

”Vi må forsøke å gå fra dette som er bra til noe som er enda bedre og det tror jeg vi gjør 
gjennom enda bedre ledelse” (organisasjonsdirektøren). 

 

”Jeg er mer fornøyd med ledelsen nå det siste året. Både fordi jeg har fått mer ansvar, men 
også fordi det har vært en utvikling til mer delegering og ansvarsfordeling” (informant 8). 

 

”Jeg tror de fokuserer på resultatene. Du skal være ganske tøff som leder hvis du får til slike 
resultater uten det medskapende. Og det blir en veldig lite konstruktiv måte å jobbe på” 
(informant 9). 

 

Praksissammenhengen er mer enn individuell læring, og aktivitetene på en arbeidsplass kan 

være av ulik pedagogisk kvalitet. Som jeg har vist til kan den måten deltagende individer 

engasjerer seg på gi en pedagogisk struktur gjennom en psykologisk prosess basert på tenke-

handle-lære (Billett 2001:7). Det kan virke som om Gard forsøker å formalisere den 

konstruktive prosessen gjennom aktiv bruk av læringssirkelen (jf. kap.4). Informantene 
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forteller at de kjenner til kompetansekravene som stilles til den enkelte. Flere forteller at de 

har vært med på å utarbeide sine egne kompetansekrav og at de føler seg delaktig i prosessen. 

Den aktive rollen medarbeiderne har i utviklingen av egne kompetansekrav kan være 

nødvendig som en del av den sosiale læringsprosessen. ”Det er sånn at hver enkelt 

medarbeider ofte kan mer enn sjefen, i alle fall faglig og da blir folk hørt i forhold til å lage 

kompetansekrav” (competence manager). I beskrivelsene av kravene som stilles til egen 

stilling skinner det gjennom at informanten tror det kreves mer læring og utvikling enn det 

som står i stillingsbeskrivelsen. Informantene ser læring og utvikling som en vedvarende 

prosess. Det blir en utvikling av egen yrkesidentitet. 

 

”Kompetansekravet tror jeg er litt flytende. Man har en stillingsbeskrivelse, man har en basis 
gjennom utdannelse. En vet hva man skal jobbe med, men det forventes nok fra bedriftens side 
at man utvikler seg utover det og utvikler kompetansen sin. Man blir oppfordret til å ta kurs og 
dra andre plasser for å lære mer” (informant 8). 

 

I og med at medarbeiderne har vært med på å utvikle egne kompetansekrav, får de også et 

eierskap til kompetansekravene. Dette kan gjøre medarbeiderne mer kompetente til selv å 

evaluere sin kompetanse i forhold til forventet prestasjon. Gjennom en målrettet prosess 

involveres medarbeiderne til delaktighet. Selvevalueringen kan da bli en integrert del av 

læringsprosessene. 

 

”Kompetansekriterier som vi implementerer for underwriters og claim behandlere bygger på 
innspill fra de som skal vurderes, og de er aktivt med på å godkjenne disse kriteriene. Jeg tror 
dette er viktig. Hvis de skal ta det alvorlig og bruke kriteriene, må de kunne si at dette er god 
kravbehandling dette er godt saksbehandling. Og hvis de kjenner seg igjen og har eierskap til 
det, så vil det være mye lettere å gjennomføre selvevalueringer og forbedringer. Det er en 
prosess vi har gående nå med tillitsvalgte og fagpersonene det gjelder” (competence manager). 

 

Arbeidet med kompetansekravene kan bli en instrumentell aktivitet om den ikke knyttes til det 

situative og vil i så fall være lite forenelig med et sosiokulturelt syn på læring. Den praktiske 

sammenhengen og interaksjonen med andre er avgjørende for læringen. Vektleggingen av 

kompetansekravene som en instrumentell faktor kan hemme den sosiale siden ved læringen. 

Det kan bli vanskelig å overføre en abstrakt konstruksjon av prosessen til aktiv deltagelse i 

læringsprosessen. Selv om en slik tolkning av arbeidet med kompetansekravene ikke vil falle 

inn under et sosiokulturelt perspektiv på læringen, så vil arbeidet med kompetansekravene 

være en del av Gard sin læringskultur.  
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Over har jeg vist hvordan ulike faktorer strukturerer og distribuerer medarbeidernes mulighet 

til deltagelse og interaksjon. Gard muliggjør læring gjennom sosial konstruksjon ved at 

medarbeiderne tar del i hverandre og mer erfarne kollegaers kunnskap, samt at lederne 

involverer den enkelte i beslutningsprosesser. Det er gjennom interaksjon og deltagelse i ulike 

situasjoner og i møte med utfordringer at læringen blir sosial konstruksjon. Jeg har diskutert 

om selvstendigheten og ansvaret for egen læring kan være forenelig med at læring er sosialt 

konstruert. I en studie av en kunnskapsintensiv organisasjon som Gard kan det ligge en 

svakhet i det sosiokulturelle perspektivet ved at det ikke tas nok hensyn til individuelle 

forskjeller. En sosiokulturell studie av læring kan bli for fokusert på den sosiale 

læringsprosessen og læring som deltagelse, på bekostning av selve læringsproduktet og ved at 

læring som kunnskapstilegnelse ikke drøftes. Jeg har forsøkt å nyansere dette under det 

sosiale aspektet ved læringen, men ser at den sosiale prosessen og læring som deltagelse blir 

framtredende. En nærmere drøfting av læring som deltagelse i praksisfellesskapet er det neste 

aspektet jeg vil ta for meg. 

 

 

5.3 Deltagelse i praksisfellesskapet 

 
Praksisfellesskapet er mer enn et nettverk eller team. Praksisfellesskapet er karakterisert ved 

en felles historie og kultur som er med på å styre hvilke regler og normer som gjelder. 

Læringen skjer gjennom en gradvis tilnærming til praksisfellesskapet. Det er tilnærming til 

den praktiske arbeidskonteksten i Gard som fremmer læring ved deltagelse i 

praksisfellesskapet. Når informantene karakteriserer Gard som arbeidsplass er det svær mange 

positive uttalelser som presenteres. Det benyttes stikkord som kunnskap, effektivitet, tydelig 

kommunikasjon, positive holdninger, vilje til innsats og høy arbeidsmoral. Samtidig kommer 

det fram at det er en arbeidsplass med høyt tempo og stor fagkunnskap i et internasjonalt 

miljø. Arbeidsmiljøet beskrives som positivt og inkluderende. Flere av informantene kan 

fortelle om noe de betegner som en vennlig kultur. 

 

”En veldig god stemning i organisasjonen. Folk er høflige og vennlige mot hverandre, uansett 
hvor du er i organisasjonen så er vennligheten tatt veldig godt vare på. Det er veldig tydelig 
her” (informant 5). 
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Andre stikkord som benyttes er hjelpsom, hektisk og krevende. En informant forteller at Gard 

er en god arbeidsplass som tar arbeiderne på alvor og at organisasjonen gir god støtte slik at 

man aldri føler seg alene. Et gjennomgående trekk ved informantene er at de har en 

oppfatning om at både de selv og andre er villig til å strekke seg langt for organisasjonens 

beste. ”Folk gir det lille ekstra” (informant 2). Praksisfellesskapet er preget av at deltagerne er 

involvert i en felles praksis med et gjensidig engasjement. 

 

”Hvis ikke vi stiller opp for Gard, hvis ikke folka var her, så var ikke Gard noe som helst. Det 
er jo en kunnskapsbedrift. Derfor er det viktig å ta vare på kunnskapen, videreformidle 
kunnskapen og øke den. Det blir tatt veldig godt vare på her” (informant 5). 

 

En av sidene ved praksisfellesskapet i Gard er ønsket om kvalitet på arbeidet. IML omtaler 

denne siden ved praksisfellesskapet som en av organisasjonens styrker. Men iveren etter å 

prestere på topp hele tiden, kan få negative konsekvenser. Det er flere informanter som 

reflekterer over hva det innebærer for enkeltindividet at alle til en hver tid skal prestere høyt. 

 

”Den største utfordringen er at folk er så dedikerte i å gjøre en god jobb og holde kunden godt 
i varetatt. Det finnes ingen prinsipper for å prioritere ned kundearbeid. Jeg tror kanskje at det 
er veldig mye oppe i den enkeltes hodet, som en del av kulturen, at man hele tiden skal levere 
til kunden. Kanskje skulle det vært noen eksplisitte prinsipper som kunne regulert det så det 
ble tid til mer nødvendig refleksjon”(competence manager). 

 

Et annet fenomen som kommer fram er den respekt og posisjon Gard har i sitt lokalmiljø. 

Organisasjonen omtales med respekt og beundring. Mange av de som har vokst opp i Arendal 

har hatt et ønske om Gard som framtidig arbeidsplass. Flere informanter forteller om en sterk 

lojalitetsfølelse til organisasjonen.  

 

”Vi har mange dyktige folk og i lokalmiljøet sies det: ”Look to Gard!”. Mange av 
medarbeiderne har vært her lenge og innehar spesial kompetanse” (informant 2). 

 

”Det er veldig bra. En stor internasjonal organisasjon på en liten plass. Jeg kommer her i fra. 
Så jeg kjenner plassen bedre enn de som flytter hit. Omgivelsene her er fantastiske. Det legger 
lista for arbeidsdagen. Hvis det skulle være noe kan du bare se ut av vinduet og bli i godt 
humør. Det er internasjonalt og jeg treffer mange jeg ellers ikke ville truffet. Organisasjonen 
er aktiv i lokalmiljøet og sponser mange aktiviteter” (informant 8). 

 

De tilflyttende informantene gir uttrykk for at lokalbefolkningen har en litt naiv holdning til 

Gard som arbeidsplass. De med kortest fartstid i organisasjonen reagerer mest. Innflyttere 
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som har vært i Gard over flere år, utrykker mye av den samme respekten som lokalt 

oppvokste medarbeidere har. En av informantene som ikke er født og oppvokst i Arendal sier: 

 

”Det bor mye i veggene og lojaliteten til organisasjonen er nok langt over gjennomsnittet [i 
Norge]. Det ligger mye i tradisjonen og forankringen, den posisjonen Gard har i lokalmiljøet, 
noe sørlandsk om jeg kan si det, en respektert bedrift, bare man fikk jobb i Gard var alt bra, 
man stilte ikke krav, verken økonomisk eller utviklingmessig” (informant 6). 

 

Dette er et eksempel som setter det hele litt på spissen, men essensen av utsagnet preger 

respondentene. De tar stilling til organisasjonen i forhold til om de er født og oppvokst i 

lokalsamfunnet eller om de kommer fra andre deler av landet. Gjennom å ta del i den felles 

kulturen og forståelse av regler og rutiner som ligger til grunn for samspillet i organisasjonen, 

beveger medarbeiderne seg stadig nærmere praksisfellesskapet. Fra å være ny medarbeider 

som f. eks oppfatter lokalbefolkningens syn på organisasjonen som litt naivt, til selv å bli en 

del av dette fellesskapet. De som kommer fra andre deler av landet mener at det er en 

holdningsendring på gang i organisasjonen, som dels skyldes en mer mobil befolkning samt at 

man i dag er mer opptatt av egen utvikling med tanke på lønn, fag og karriere. 

 

”De fleste som jobber i Gard er veldig opptatt av å få fast stilling. Da sier man: Å så heldig, og 
så klamrer man seg fast resten av livet. Alle er kjempefornøyd med det. For meg er det ikke så 
viktig med fast jobb, men jeg vil ha det spennende mens jeg er her. Jeg synes en midlertidig 
stilling er ok. Det kan ha noe med at jeg er av en annen generasjon” (informant 2). 

 

Sitatet viser at praksisfellesskapet er preget av en tradisjon der Gard har representert trygghet 

for både individ, gruppe og lokalmiljø. Men noe er i endring, og en mer mobil og 

individorientert medarbeider inntar organisasjonen. Dette preger praksisfellesskapet. Sitatet 

under eksemplifiserer hvordan røttene til en tidligere kultur henger ved, samtidig som det gror 

fram noe nytt i praksisfellesskapet. 

 

”Hierarkisk. En tung toppledelse. Men det skyldes nok at Gard er en gammel og ærverdig 
organisasjon. Vi er 100 år og det skal markeres. Vi er bygd opp av gamle ærverdige 
skipsredere. Tungt inne på kultur. Det har vært en type gammelmodig mannskultur som har 
regjert, og det henger igjen. Det sitter i veggene, men er i endring. Ved claims er det mange 
som har lang fartstid og de gjør alt på samme måte som før. Å få endret på det, er en 
utfordring. Jeg vet at toppledelsen er interessert i forandring, men tradisjonene sitter i veggene 
og det skal noen år til før vi ser endring. Jeg tror de prøver på at vi skal bli ett som firma, i 
kultur, i måten å jobbe på og det er derfor vi har Open Marine prosjektet. Vi på regnskap 
merker at vi gjør ting ulikt innenfor organisasjonen. Jeg jobber en del med 
kvalitetssikringssjefen. Vi forsøker å se hvor vi gjør det best, og så kopiere vi det til de andre 
avdelingene. Får vi samlet bedriften, står vi sterkere mot kunden (informant 9). 
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Opplæring eller innkulturering er en viktig del av tilgangen til praksisfellesskapet. Prosessen 

fra den perifere deltagelsen, der medarbeideren mangler mye kunnskap, til fullverdig 

deltagelse i praksisfellesskapet er lang. Deltagelsen blir stadig mer kompleks, og det er 

avgjørende for læringen som primært skjer gjennom deltagelse i praksisfellesskapet. 

 
”En introduksjonsrunde finnes ved at man treffer 18 personer. Etter et halvt år visste jeg lite, 
men jeg synes det er vesentlig å ha et helhetssyn på hele organisasjonen. Jeg savnet et 
overblikk i begynnelsen” (informant 2). 

 

En av informantene ser at det har tendenser til å bli litt lukket mellom avdelingene fordi 

fagområdene er så ulike. Det medfører at veien mot full deltagelse i praksisfellesskapet kan 

være ulik. Flere påpeker at opplæring innenfor avdelingene kan variere. 

 

”De innenfor claims har jeg hørt har gode opplæringsrutiner. På underwriting har de mindre 
håndfaste opplæringsrutiner. Klart de får opplæring på sikt, men ikke et ferdig læringsprogram 
slik de får ved claims” (informant 2). 

 

Kulturen har vært preget av skiller og ulikheter mellom avdelingene. Noe som får 

konsekvenser for praksisfellesskapet. En av informantene mener at denne ulikheten mellom 

avdelingene er noe ledelsen arbeider med å få fjernet. Hun forteller at man etterstreber et 

helhetlig syn på organisasjonen og at OM prosjektet er et ledd i denne prosessen. 

 

”Organisasjonen må være åpen for nytenkning. Det er Gard. Vi er villig til å prøve nye ting. 
Ikke sitte og gjøre ting som vi alltid har gjort, for det kan man faktisk se i gamle deler av Gard. 
Men jeg opplever at ledelsen vil bort fra det. Jeg er med på et prosjekt hvor vi ser på hvordan 
vi skal kunne jobbe på tvers av avdelingene. Det er nyttig. For man kan lett bli sittende og se 
på sitt lille området, men det vi ønsker gjennom prosjektet er at folk skal se bredden på 
hvordan alt henger sammen. Vi på regnskap er litt mer vant til å se organisasjonen som en 
helhet. Dette ønsker vi også at andre skal kunne se” (informant 9). 

 

Informantene gir uttrykk for at store endringsprosesser blir prioritert i form av ekstra ressurser 

knyttet til implementeringsprosesser. Da gjennomføres det formelle opplæringstiltak på tvers 

av avdelingene. Dette gir i utgangspunktet lik mulighet for inntrede og deltagelse i 

praksisfellesskapet. En gjentagende holdning blant informantene er at de ser hva andre gjør 

som er bra. Gjennom observasjon forsøker de å lære hva som må til for å gjøre en god jobb. 

 

”Kravene til stillingen min har kanskje kommet litt mer intravenøst etter som man ser hvordan 
andre jobber og så tenker man: Hva er en god saksbehandler, og så vil man gjerne være sånn, 
og jobber etter det” (informant 4). 
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På en slik måte beveger medarbeideren seg inn mot praksisfellesskapet. Informantene forteller 

om en trygghet som ligger til grunn i organisasjonen og som gjennom den tillit medarbeiderne 

føler at de får, er med på å drive utviklingslysten framover. 

 

”Jeg må være trygg på det jeg gjør, og så må det være tillit mellom meg og sjefen min. Jeg må 
ha motivasjon og energi til å lære. Ofte får jeg motivasjon og energi gjennom samtaler i 
ledergruppen eller med sjefen min eller de andre rundt meg. At vi kommer på noe eller 
diskuterer noe som gjør at man kjenner at dette er riktig retning. Vi har en veldig høy 
gjennomføringsevne. Hvis Gard sier at vi skal gjøre noe, så gjør vi det. Det tror jeg blir lagt 
merke til der ute” (organisasjonsdirektøren). 

 

Medarbeiderne lærer gjennom aktivitetene og er deltagere i et interaktivt system representert 

ved organisasjonen. Competence manager beskriver samspillet med organisasjonen i forhold 

til faglige posisjon: 

 

”Jeg er en fagperson i Gard. Det er ikke så mange med min bakgrunn. Jeg er veldig glad for at 
jeg ikke får tildelt oppgaver og måter jeg må jobbe på, som kanskje ville vært helt feil i 
forhold til min overbevisning. På så måte er jeg bare en av mange sterke fagpersoner som 
denne organisasjonen består av og som setter pris på å få lov til å komme med forslag, lage 
ideer og å være med på implementering. Samtidig kan jeg påvirke egen situasjon” 
(competence manager). 

 

En av de største kontekstuelle utfordringene informantene forteller om er ressurser. Den 

daglige belastningen føles så tyngende at det kan være vanskelig å finne motivasjon for 

utvikling med mindre man blir løst fra sine daglige gjøremål. De påpeker viktigheten av tid 

hvis det skal kunne forekomme læring og utvikling. Hvor i hierarkiet man befinner seg, 

påvirker hvor avgjørende denne ressursen er for muligheten til utvikling og læring. De av 

informantene som befinner seg nederst i hierarkiet, ser det som en utfordring å finne tid til 

kompetanseheving. Informantene forteller: 

 

”Folk sier at du kan få de timene, men ofte kommer det opp på toppen av folks vanlige 
arbeidsoppgaver. I dette prosjektet [OM] er det noen som er superbrukere, det er testere og på 
toppen av det hele kommer jeg og forlanger at de skal skrive manus til det helt nye fine e-
læringssystemet, så ressurser er problemet. Skulle gjerne tatt ut folk fra de vanlige oppgavene, 
men så er det spesialoppgavene og det er vanskelig å finne folk som kan sjøforsikring” 
(informant 2). 

 

”Tid er et hinder. Spes for folk med familie og lignende. Ideelt kunne man gitt folk en halv 
dag til å jobbe med utvikling. Folk er hardt belastet. Nå skal vi ut å lære alle de nye punktene i 
Open Marine prosjektet, men jeg skulle ønske at folk fikk tid til å lære seg noe de hadde lyst 
til også” (informant 2). 
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”Tid! Her er det mye og gjøre. Jeg var faktisk for en tid tilbake nødt til å bremse opp for å få 
jobbet godt med læringsdelen i forbindelse med OM prosjektet. Jeg ba om det og det ble 
mottatt positivt. Jeg hadde dialog med min sjef om dette. En tar av avdelingsressurser når man 
må gjøre noe ekstra. Det som kommer i tillegg kan man ofte legge ned og la ligge til man får 
tid, men når et skip braser inn i en kai i Rotterdam og holder på å synke, kan man ikke bare 
legge det fra seg og si at man skal se på det når man får tid” (informant 8). 

 

Læringskonteksten påvirkes av tid som ressurs, samtidig som tid er en del av konteksten for 

medarbeiderne. Behovet for tid blir tydelig kommunisert gjennom intervju med competence 

manager når han skal sette ord på muligheter for egen utvikling i organisasjonen.  

 

”Det som er viktig er for det første at jeg har tid til meg selv. Tid til å sette meg ned, planlegge 
og forberede, og gjennom det lære. Tid til å reflektere i etterkant. Tid med meg selv er viktig. 
Tid med mitt team er viktig, slik at vi får diskutert leveranser og ting som skal og har blitt 
gjort. Jeg må få feedback når jeg har kjørt en leveranse internt, jeg må måle slutteffekten av 
tiltaket. Også trenger jeg av og til å gå ut av hele jobb situasjonen, og gå på et kurs eller 
seminar hvor jeg kan lære samt reflektere over nye ting. Med min kompetanse må jeg ofte gå 
eksternt for å finne dette for det er ikke så mange med pedagogisk konsulent kompetansen 
her” (competence manager). 

 

Tid er en strukturerende faktor i konteksten som medarbeiderne må forholde seg til. 

Informantene tror ledelsen ser hvor stor arbeidsbelastningen kan være for medarbeiderne. 

 

”Ved en normal uke har jeg kun mitt, men du kan si at to til tre måneder i løpet av et år har jeg 
dobbelt eller tredobbelt. Det skyldes reisevirksomhet, kursing, prosjektdeltagelse og sykdom. 
Nå skyldes det Open Marine prosjektet. Ledelsen er veldig bevist på denne prosessen og er 
klar over at det kommer til å kreve tid, noe de også har tatt på alvor” (informant 5). 

 

Competence manager mener at organisasjonen kan løse deler av tidsproblemet gjennom 

utarbeidelse av prinsipper for hva som er god nok kundebehandling. Læringskonteksten er en 

del av det som styrer tidsressursen og gjennom endring i konteksten ønsker informanten en 

utvidet mulighet til læringsaktiviteter. 

 

”Folk sier vi har ikke tid til å gjøre mer enn det som er i den vanlige hverdagen, 
kundebehandlingene og den vanlige runddansen vi er i. En runddans der vi kanskje er ubevisst 
kompetente. Vi trenger å bli bevisst kompetente og ha bevisste kriterier på hvordan vi skal 
kunne frigi tid til refleksjon. Jeg tror at vi i mange sammenhenger leverer mer enn kunden 
forventer. Hvis vi var veldig gode til å finne ut hva som er godt nok, et godt nivå, så er jeg 
sikker på at vi kunne frigjort tid som kunne ha gjort oss bedre. Det er lettere å få til dette ved 
hovedkontoret i Arendal, der de fleste er, enn i Tokyo og Hong Kong med små enheter langt 
unna” (competence manager). 

 

Flere av informantene tror at det ligger en bevisst handling bak ledelsesutviklingen i Gard og 

at denne prosessen begynner tidlig. Dette blir også en måte å nærme seg praksisfellesskapet 
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på. Gjennom mer og mer komplekse oppgaver vokser medarbeideren inn i praksisfellesskapet 

som leder. 

 

”Å skape kompetente ledere. Kanskje at man ser seg ut noen i god tid og jobber med disse ved 
lederutviklingsprogram og videreutdannelse. Litt sånn lederrekruttering internt. Jeg synes 
intern rekruttering er bra når folket er kompetent. Det koster mye å lære opp nye folk, og man 
tar tid fra andre” (informant 2). 

 

Hovedtyngden av respondentene har en høyere akademisk utdannelse. Mange er jurister og 

mener selv at den selvstendigheten som forventes hos Gard passer deres utdannelse godt. De 

er opptatt av å kunne disponere egen tid og ønsker selvstendighet. Informantene uttrykker 

faglig fokus. De med juridisk bakgrunn ser det som en selvfølge at de må tilegne seg faglig 

påfyll for å kunne gjøre en best mulig jobb. De utgår fra et felles repertoar og utviser et 

gjensidig engasjement. 

 

”Veldig viktig med en arbeidsplass som gir mulighet for læring og utvikling. Og det er kanskje 
fordi den utdannelsen jeg har, utvikler seg hele tiden. I tillegg til en grunnkompetanse fra 
utdannelsen, må du kunne følge med på utviklingen” (informant 4). 

 

Det kan virke som om juristene ser sin tilnæring til praksisfellesskapet som en vedvarende 

prosess. Over har jeg forsøkt å vise hvordan læringen kan framstå gjennom en tilnærming til 

full deltagelse i praksisfellesskapet. Forståelse, kunnskap og ferdigheter blir utviklet gjennom 

en stadig mer deltagende rolle i praksisfellesskapet. Opplæringssituasjonene er ulik ved de 

forskjellige avdelingene, men informantene tror at den ulike praksisen er i endring mot en mer 

helhetlig opplæringssituasjon. Holdninger til organisasjonen ser ut til å være ulik ettersom om 

informantene er tilflyttende eller født og oppvokst i Arendal. Gjennom deltagelse over tid 

utvikler medarbeiderne en identitet knyttet til organisasjonen. De tar del i en felles kultur, og 

forstår gradvis regler og rutiner som ligger tilgrunn for samspillet i organisasjonen.  

 

Over har jeg fokusert på læring som situativ, sosial og deltagelse i praksisfellesskapet. I neste 

kapittel vil jeg fokusere på læring i organisasjonen som distribuert og mediert. 
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6 Sosiokulturell analyse av læring i Gard AS: Det distribuerte og 

det medierte 

 

 

I denne andre delen av analysen vil jeg redegjøre for tolkninger av mitt materiale i forhold til 

at læring er distribuert (6.1) og mediert (6.2). Mange beskrivelser er som tidligere nevnt 

vanskelig å dele opp da de berører flere av kategoriene samtidig. Denne inndelingen og 

omstruktureringen er et forsøk på å tydeliggjøre læringsaspektene. 

 

 

6.1 Det distribuerte 

 
Læring kan være distribuert mellom medarbeiderne. Individene og gruppene i organisasjonen 

har ulike ferdigheter og kompetanser. Her vil jeg løfte fram eksempel der informantene 

beskriver den faglige kompetansen andre personer og grupper i organisasjonen innehar. Jeg 

vil også se nærmere på hva ledelsesformen innebærer i forhold til den distribuerte læringen. 

Medarbeiderne benytter først og fremst hverandre når de møter nye problem og utfordringer i 

arbeidssituasjonen. ”Utfordringen blir ofte å finne kunnskapen du mangler. Hvem du skal 

spørre, for det er mange som kan mye” (informant 9). Denne holdningen og respekten overfor 

andres erfaringer og kunnskap gir seg utslag i at man involverer andre medarbeidere i egne 

problemstillinger. Competence manager mener at det er den måten som fungerer best i en så 

kunnskapsintensiv bedrift. 

 

”Den beste måten å få resultater på er at de selv får rammene og at de selv får bestemme. Ting 
må forankres. Folk må involveres når man har med såpass oppegående mennesker i en 
kunnskapsbedrift” (competence manager). 

 

Hvis selvstendigheten til medarbeiderne fører til økt interaksjon og samspill vil det kunne 

styrke kunnskapsdistribusjonen, men om individualismen skulle dominere vil det svekke 

læringsprosessene sett ut fra et sosiokulturelt perspektiv. En mellomleder forteller at noen av 

de eldste ved hennes avdeling ikke ønsker videre læring og utvikling som en del av arbeidet. 

Dette respekteres, og seniorene blir sett på som ressurspersoner, da de innehar stor 
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kompetanse og lang erfaring. Ved å ta del i den erfaring og innsikt seniorene innehar, blir 

kunnskapen distribuert. 

 

”Du tar tak i andres erfaringer og du utveksler mest mulig informasjon. Det er ingenting som 
er verre enn å sette seg fast i en research greie for så å finne ut fem minutter senere at det er 
noen som har skrevet 25 sider om det. Alle har brent seg på det, og lært at utveksling av 
erfaringer er viktig i denne jobben. Det er helt vanlig og vi oppfordres til deling” (informant 
8). 

 

Mye av innsikten og erfaringene blir registrert inn i en kunnskapsbase som er tilgjengelig for 

alle. Læring, utvikling og kunnskapsdeling er tema alle informantene snakker mye om. Ingen 

synes det er vanskelig å innrømme at de trenger hjelp eller har behov for faglig påfyll. Det er 

en del av hverdagen, og medarbeiderne benytter gjerne folk med mer kompetanse eller en 

annen type kompetanse som ressurspersoner. Dette medfører som tidligere nevnt at læringen 

blir sosial. Competence manager forteller: 

 

”De aller fleste tar kontakt med sin sjef hvis de opplever at det er ting de ikke kan eller trenger 
å lære noe om. Sjefen vil henvise medarbeideren til meg hvis det er noe. Det skjer hele tiden. 
Det er en del av jobben min. Nesten daglig kommer det folk som trenger hjelp til noe. Det kan 
for eksempel være folk som sliter med å prioritere, noen som trenger et fagkurs eller folk som 
trenger å lære seg språk. Det er en såpass vennlig kultur i Gard, at det er ingen som er redde 
for å innrømme at de har noe å lære. Det er en del av kulturen vår. Alle trenger noe å lære fra 
tid til annen” (competence manager). 

 

Eget initiativ til læring og utvikling blir lagt merke til. Viljen til kunnskapsdeling er stor, både 

i den daglige problematikken, men også ved rapportering og informasjonsdeling etter at noen 

har deltatt på kompetansehevende tiltak. 

 

”Ikke en formalisert presentasjon etter kurs eller kompetansehevende tiltak, men på 
mandagsmøtene snakker vi om det når noen kommer tilbake fra slike tiltak. Og hvis det er noe 
som er veldig interessant, og flere kan ha nytte av, har vi sesjoner hvor vi går nøye gjennom 
det. Materiell fra slike kurs sirkulerer på avdelingen” (informant 8). 

 

En slik presentasjon vil framstå mer som informasjon til medarbeidere. Det er først når 

medarbeiderne tar i bruk informasjonen og nyttegjør seg den ved egne utfordringer at det 

integreres i læringsprosessene. En av informantene forteller om deling av kunnskap som 

strekker seg ut over avdelingene. Kunnskapsdelingen går på tvers i organisasjonen. Han 

kommenterer også den utfordringen man står ovenfor når man legger oppgaver ovenpå en 

allerede belastet arbeidssituasjon. 
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”Det som er bra med den er at det er lav terskel for å dele kunnskap. Folk deler den på tvers av 
organisasjonen. Ingen holder informasjon for seg selv. Det er veldig mye refleksjon eller hva 
skal jeg si, det er veldig praktisk orientert. Det handler om å gjøre en jobb og så reflekterer en 
mens en går. Det er det positive. Og så kan jeg vel si at det negative ved det er at vi av og til 
ikke klarer å reflektere nok. Sette av nok tid til refleksjon. Sånn at når man skal gjøre 
opplæring som tar tid ut over det man gjør i den daglige jobben da blir det veldig krevende” 
(competence manager). 

 

Enkelte informanter tror at denne belastningen kan bli for stor, men kanskje er problemet at 

opplæringssituasjonen i eksempelet over ikke er en integrert del av hverdagen? Det sosiale og 

situative kan forsvinne ved en opplæringssituasjon som ikke er integrert i den daglige 

virksomheten. Selv om læringen er distribuert ved at flere medarbeidere innehar ulik 

kunnskap, mangler opplæringen noe av den sosiale konteksten ved at den blir lagt ovenpå 

andre arbeidsoppgaver. En av informantene er redd for at den store arbeidsbelastningen 

medarbeiderne beskriver kan ødelegge for miljøet som har eksistert i organisasjonen gjennom 

mange år. Hun mener derfor at andre ferdigheter enn faglig kompetanse må vektlegges ved 

ansettelser. 

 

”Mange jobber størsteparten av døgnets 24 timer. Noen har forsvunnet pga for stort 
arbeidspress og det er viktig at ikke Gard blir et trappetrinn på vei ut i verden. En utfordring 
for ledelsen blir da å se på personen som søker jobb for å se om vedkommende kan tilpasse 
seg her i Arendal. Ikke bare fokusere på de faglige kunnskapene. Den ideelle medarbeideren er 
nok som meg, oppvokst i Arendal og med relevant utdannelse” (informant 8). 

 

Informanten ser medarbeidernes kunnskap og ferdigheter som noe mer enn bare faglig og 

sosial kunnskap. Tilpasning og innkulturering blir vesentlig for at samspillet og derigjennom 

kunnskapsdistribusjonen skal bli meningsfylte aktiviteter. Hun tror at organisasjonen i større 

grad må vurdere den sosiale konteksten ved ansettelser. En stabil medarbeider blir viktig for 

den interne kunnskapsproduksjonen og for medarbeidernes læringsprosesser. Informantene 

forteller om ledere som tar medarbeidernes kunnskap på alvor. Kunnskapen om fagspesifikke 

tema er distribuert mellom ledere og medarbeidere og det er ikke slik at lederen alene er bærer 

av all kunnskap. Competence manager forteller om sitt inntrykk av lederne: 

 

”Alle ledere vil i Gard legger vekt på at: ”Mine medarbeidere kan mer enn meg og de er så 
dyktige og de tar så mye ansvar, så min jobb er bare å legge til rett og involvere og hjelpe de 
til å gjøre en best mulig jobb”. Det hører jeg ofte” (competence manager). 

 

Ledelsen og medarbeiderne er deltagere i den samme sosiale konteksten. Informantene har 

ulikt syn på ledelsesformen og lederne. Organisasjonsdirektøren forteller at det ikke har blitt 
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brukt ett konkret begrep for å kategorisere ledelsesfilosofien i organisasjonen. Han mener 

likevel at det ligger et tydelig verdigrunnlag i bunnen av lederutviklingen i Gard og at dette 

preger lederne. Hvordan dette så langt har påvirket organisasjonen er han mer usikker på. 

Competence manager gir uttrykk for samme oppfatning: 

 

”Jeg tror veldig få har et eksplisitt forhold til begrepet medskapende ledelse. Men innholdet 
tror jeg er veldig tydelig og det bør være det blant de tillitsvalgte for det er deres jobb å 
påvirke fra medarbeidernes ståsted. Det er veldig jordnært teknisk her og nå, med konkret 
sansing i organisasjonen. Bare å snakke om samfunnsvitenskaplige begreper, medskapende 
begrep kan være litt fremmed for noen, men hvis du setter folk på noen dilemma eller prøver, 
så vil de komme med klare eksempler på medbestemmelse, være med, være involvert, kunne 
påvirke, litt sjåfør og ikke bare passasjer i org” (competence manager). 

 

Historisk sett har det vært ulikt hva som kvalifiserte til lederskap. Flere av informantene 

mener at dette er i endring. Organisasjonsdirektøren bekrefter denne utviklingen. 

 

”De siste 5 til 10 årene tror jeg medarbeiderne har fått mer forutsigbarhet og tydelighet. 
Samtidig som det har vist at vi kan endre på ting som ikke fungerer. Det går å endre på ting. 
Det er ikke slik som før at bare du har vært her lenge nok, så blir du leder. Det er andre ting 
som kreves. Vi må finne en balanse for selvstendigheten. Jeg tror folk nå føler seg trygge på at 
de har en rak og god dialog med leder” (organisasjonsdirektøren). 

 

Informantene beskriver ledelsen i Gard med ulike begrep, men med en forholdsvis likt 

innhold. Eksempel på stikkordsmessig beskrivelse av lederne: ”Vennlighet, tar medarbeiderne 

på alvor, er interessert i folka” (informant 5). ”Forutsigbarhet, tydelighet, oppfølging, ris og 

ros” (informant 7). ”Samarbeid, godt miljø, effektivitet, resultater” (informant 9). Denne 

holdningen kompletteres med identifisering mot en skandinavisk ledelseskultur. Competence 

manager tror det skandinaviske setter preg på ledelsesformen og er en del av konteksten. Det 

gir en overgripende kulturell kontekstforankring. 

 

”Vi er i en Skandinavisk kultur der dette med medbestemmelse og bedriftsdemokrati er viktig. 
Det preger oss og vår leder stil i stor grad. Det er noe som konkurrentene våre oppdager og 
kommenterer, at vi bruker for mye tid på interne prosesser. Og det tror jeg har noe med at vi er 
skandinavisk med et lavt hierarki. Det typiske skandinaviske medbestemmende er nok en del 
av vår ledelsesfilosofi” (competence manager). 

 

De kollektive prosessene er vektlagt innenfor en skandinavisk ledelsesfilosofi og det kan 

danne grunnlaget for synet på læring som distribuert. Svakheten kan være om det lave 

hierarkiet og de medskapende prosessene smuldrer opp det overordnede ansvaret. 
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”Det er kort vei mellom toppledelsen og mellomledelsen. Hos oss har folk med mye 
fagkunnskap høy autoritet og du behøver ikke sitte høyt i hierarkiet for å ha mye autoritet. 
Toppledelsen støtter seg på de med stor fagkunnskap lenger ned i systemet” (informant 6). 

 

Det kan derimot virke som om medarbeidernes individuelle fagkunnskap er kollektivt rettet 

og dermed blir distribuert gjennom et lavere hierarki. Kunnskapsdelingen styrker i så fall den 

distribuerte læringen. 

 

”Men i et medskapende perspektiv får folk myndighet, myndighet til å prioritere, myndighet 
til å balansere ansvaret i dialog med sjefen sin” (competence manager). 

 

Gjennom å ta del i hverandres kunnskap, viser sitatene at læringen også er distribuert i 

organisasjonen. Kollegaene blir viktige i læringsprosessen og gjennom kunnskapsdelingen 

blir læringen en sosial prosess. Det kan virke som om det forholdsvis lave hierarkiet og de 

medskapende prosessene er faktorer som muliggjør den distribuerte læringen. Sett i forhold til 

Nonakas begrep ba, oppstår det og avvikles det stadig små læringsarenaer internt i 

organisasjonen. Læringsarenaene blir dynamiske baser for den distribuerte læringen som 

muliggjør kunnskapsdelingen og kunnskapsdistribusjon i organisasjonen. I læringsprosessen 

tar medarbeiderne i bruk ulike ressurser til hjelp og støtte. Under vil jeg fokusere på 

ressursene, og beskrive noen av de medierte artefakter og redskaper som benyttes i prosessen. 

 

 

6.2 Det medierte 

 
Det er ulikt hva medarbeiderne benytter som støtte og hjelp i læringsprosessene. Redskapene 

eller de medierende artefaktene innenfor læringskulturen er mange. Artefaktene er i seg selv 

ute av stand til å gjøre noe med læringsprosessene, men gjennom bruk får artefaktene en 

medierende funksjon. Jeg vil nå ta for meg Open Marine (OM), Gard Academy (GA), 

evaluering, medarbeidersamtale og partnerskapsavtale som redskaper de ansatte kan bruke, 

forholde seg til og eventuelt forsøke å forandre. Det er med andre ord ikke artefaktet som 

enkelt instrument, men hele interaksjonsrommet det er en del av som er medierende 

(Engeström 1999:7). Jeg drøfter ikke språk, selv om jeg anser det som grunnlegende for 

læringsprosessen, men er klar over at det er et viktig artefakt.  
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Informantene beskriver ulike intellektuelle og praktiske redskaper som benyttes i 

læringsprosesser. OM prosjektet kan i sin helhet sees som et medierende artefakt, da det har 

til hensikt å organisere implementeringen av det nye software programmet. Det er ikke 

medierende i seg, men gjennom OM tar medarbeiderne del i den kunnskapen som de må 

tilegne seg i forbindelse med implementeringen. OM prosjektet er gjort med tanke på en 

situativ læringsprosess. Det inneholder flere kilder til informasjon og tar i bruk bestemte 

artefakt som superbrukere og e-læringsprogram i den medierende læringsprosessen. 

 

”Det vi spesielt jobber med nå i forhold til OM prosjektet er e-læring. Vi har 10 
manusforfattere som skriver om de 75 viktigste oppgavene i det nye forsikringssystemet. Det 
brukes store ressurser på opplæring i OM prosjektet” (informant 2). 

 

Satsningen på flere læringsressurser ved implementeringsprosessen beskrives som viktig for å 

få en helhetlig forståelse av prosessen. Flere av informantene mener at dette er noe nytt og at 

det ikke har vært tradisjon for en aktiv bruk av læringsressurser ved implementering av nye 

produkt eller prosedyrer. 

 

”Det har blitt mye mer fokus på læring i det siste. Jeg har vært med på OM helt siden det 
begynte. De som hadde vært med på slike prosesser før i organisasjonen fortalte at det ikke var 
noe fokus på læringsdelen ved implementering av nye produkter eller prosesser. Det hadde 
tidligere handlet om å prøve seg fram og stå på egne ben. Nå er det mer fokus på læringsdelen 
og implementeringen” (informant 8). 

 

Internt i organisasjonen har det utviklet seg flere redskaper som bærer kunnskap og erfaringer 

videre. Informantene forteller om et kunnskapsarkiv der de søker etter informasjon og 

kunnskap når nye problemstillinger oppstår. I tillegg benytter de ulike ressurser som bøker, 

publikasjoner og internett. Informantene ser personalavdelingen som en katalysator og 

pådriver ved lærings- og utviklingsarbeid. De fleste ønsker å utvikle sin kompetanse internt i 

organisasjonen og vil gjerne ha rask og effektiv tilgang til kompetansehevende tiltak. 

 

”Det må være en personalavdeling som tilrettelegger for kursvirksomhet. I Gard finnes det en 
slik avdeling som tar tak i de som vil noe. De som vil utvikle seg og ta videre utdannelse får 
hjelp til det. Hvis man har ideer og ting man har lyst til å gjøre, så føler jeg at det er ganske 
fritt fram. For meg vil det vært naturlig å diskutere dette med min overordnede” (informant 2). 

 

Gard Academy (GA) kan i så måte fungere som et medierende artefakt ved at den 

tilrettelegger for læring og at den gjennom bruk blir medierende i læringsprosessen. GA kan 

som en form for utdanningsinstitusjon i organisasjonen være en meningsfylt og nyttig 
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kontekst i medarbeidernes læringsprosess. Hvis ikke GA oppleves som meningsfylt i forhold 

til medarbeidernes læringsprosess og sosiale kontekst, vil ikke GA kunne fungere som et 

medierende artefakt. Intensjonen bak GA er at den skal organisere og tilrettelegge for læring i 

organisasjonen og om innholdet avviker fra den hverdagslige aktiviteten i organisasjonen 

mister GA sitt konkrete formål. 

 

”Mine utviklingsmuligheter får jeg høre om gjennom for eksempel Gard Academy. De 
kommer med tilbud om seminarer, enkeltkurs, spesialprogram og videreutdanning godkjent 
for advokater med spesialemner innenfor sjørett. Det meste er basert på enkeltemner. Nå 
jobber vi med et nytt Marine Insurance program som skal dekke basiskunnskap innenfor 
sjøforsikring. Dette skal kunne tilbys våre nyansatte og cross training til medlemmer som 
trenger opplæring” (informant 2). 

 

Competence manager er ansvarlig for utviklingen av GA. Han tror folk setter pris på at det nå 

skjer noe som støtter medarbeiderne i deres utvikling og læring. Competence manager 

forteller om GA ut i fra sitt perspektiv: 

 

”Min funksjon er å sørge for at GA er et instrument som bidrar til læring i organisasjonen, at 
det finnes tydelige krav til hva som er god kompetanse i organisasjonen, at det finnes 
mekanismer til selvevaluering og at det finnes mekanismer for læring. Alt fra e-læring til on-
the-job læring til kurs og sånne ting. Det er min jobb å sørge for at dette fungerer. Det er også 
min jobb å sørge for at folk tar ansvar for egen læring og at de føler seg bemyndiget til å gjøre 
det” (competence manager). 

 

Det kan virke som om GA har lagt sine aktiviteter så nært opp til medarbeidernes hverdag at 

informantene ser aktivitetene som meningsfulle og reelle i forhold til egne arbeidsoppgaver. 

Flere informanter bekrefter at de verdsetter arbeidet som gjøres i GA og de har ønsket en slik 

organisasjon i organisasjonen lenge. 

 
”En organisasjon i organisasjonen som setter læring og utdanning i fokus. Men den er ikke 
kommet ordentlig i gang. Det var et godt initiativ da den ble lansert for noen år siden, men nå 
tror jeg kompetanselederen tar et godt tak i GA og gjør noe med det" (informant 9). 

 

Flere av informantene ser GA som en pådriver for læring og utvikling. Juristene ved Gard 

føler at Jussforum har fått en styrket rolle etter at det ble innlemmet i GA. En myndiggjøring 

av Jussforum har medført styrking av kompetansen gjennom det arbeidet Jussforum nå driver. 

 

”GA ser ut til å skulle ha et høyt ambisjonsnivå framover. Jeg sitter i Jussforum og er med på 
alle Open Marine greiene. Superbrukerne er mye innom GA. Jeg har styrket min framføring 
og adferd gjennom evalueringer der det ikke bare har vært fokus på fakta. Kurset i 
presentasjonsteknikk var nyttig for å styrke selvtilliten. Nyttig med nøytral tilbakemelding. 

 55



For når man kommer tilbake til avdelingen etter å ha holdt en presentasjon så sier alle 
kjempebra og så vet man ikke helt om de mener det” (informant 8). 

 

Flere av respondentene viser til at det har vært en endring de siste årene og at Gard har vokst 

til en større og mer kompleks organisasjon. Dette har medført en egen stilling som skal sikre 

læring og kompetanseutvikling i organisasjonen. Opprettelsen av den nye stillingen kan 

fungere som en ny ressurs. Ressursen får konsekvenser for læringsprosessene hos 

medarbeiderne. GA har gjennom dette fått en tydeligere profil. De som har jobbet direkte med 

GA eller deltatt på kompetansehevende tiltak i samarbeid med GA, ser ressursen som en 

styrking av kompetanseutviklingen i organisasjonen. En av respondentene fortalte om sin 

erfaring med GA på det individuelle plan. 

 

”Jeg hadde problemer med min tidsdisponering og tok det opp med min leder. Da ble jeg 
henvist til GA der competence manager hadde samtaler med meg og hjalp meg med en plan 
for hvordan jeg bør disponere min arbeidsdag. Dette har ført til en klar forbedring i min 
arbeidssituasjon som jeg virkelig ser resultat av” (informant 6). 

 

Organisasjonens vilje til å sette fokus på læring, samt å frigi ressurser er fremtredene i 

beskrivelsene av Gard. Lave og Wenger er kritiske til institusjonelt tilrettelagte 

læringssituasjoner og hevder at det er gjennom praksisfellesskapet at individ lærer. 

Tilrettelagte opplæringssituasjoner kan allikevel fungere som medierende artefakter i 

læringsprosesser.  

 

”Penger, tid og et miljø som oppmuntrer til læring. At det er et pluss at man vil dra og bli 
bedre. Jeg synes det finnes et slikt miljø i Gard. Så lenge kursingen er relevant for 
arbeidsoppgavene, så strekker man seg langt for at folk skal kunne tilegne seg kunnskap. Det 
er et veldig positivt læringsmiljø her. Fokus på kapasitet, kompetanse og utvikling” (informant 
4). 

 

Opplæringssituasjonen kan integreres som en del av helheten og formidle kunnskap og innsikt 

gjennom konkrete problemstillinger knyttet til medarbeiderens arbeidssituasjon. Historien 

viser at den positive holdningen til kursvirksomhet kan skyldes en tradisjon der 

kompetansehevende tiltak ble sett på som en form for bonus. Selv om kriteriene for 

kompetansehevende tiltak er endret, preges fortsatt kulturen av at dette er høyt verdsatt og noe 

man streber etter. 

 

”Før var det sånn at man fikk videreutvikling som en belønning ved at men ble sendt på kurs. 
Det forsøker vi å slutte med nå. Nå skal det være mer ”what’s in it for you and Gard”. Ikke 
lenger en belønning, men en vinn - vinn for begge” (organisasjonsdirektøren). 
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”Det har vært stort å være den som får dra på kurs. Slik er det ikke lenger, nå kommer det ut i 
fra behov. Kompetansehevingen kommer nedenifra” (informant 9). 

 

Informantene opplever det ikke som et nederlag å måtte ta initiativ til kurs eller be om et 

kompetanseløft, men det oppfattes heller ikke som en bonus og konsekvens av god innsats. 

Alle påpeker at læring og utvikling krever fritak fra den daglige arbeidsmengden og at det 

finnes en vilje i organisasjonen til å gi dette.  

 

”De som vil får lære så mye de vil. Det er stor vilje til læring og det er satt av midler til dette i 
budsjettene. For eksempel kan man følge kurs ved BI. Flere av mine [medarbeidere] kommer 
til meg med forslag på kurs de gjerne vil ta og det går som regel greit. Så lenge det er relatert 
til det vi driver med. Når jeg er usikker sjekker jeg med andre og vi er ansvarlig for å ta slike 
avgjørelser selv. Vi tar oss tid til videreutdanning og vi har lagt opp vår avdeling slik at vi kan 
overlappe hverandre for da er det lettere å si ja til kurs” (informant 9). 

 

”De [lederne] er pådrivere og kommer med forslag til kurs både internt og eksternt. De 
kommer også med forslag til videre utdannelse for de som ønsker det. Så sånn sett legger de 
absolutt til rette for læring og utvikling. Det blir en dialog med medarbeider om hvor mye tid 
hver enkelt faktisk ønsker å bruke på videre utdanning” (informant 5). 

 

Jeg er litt i tvil om GAs funksjoner kan inkluderes i et sosiokulturelt perspektiv på læring. Jeg 

tror det avhenger av hvor relevant og situativ opplæringsarenaene blir. Ut fra metaforene som 

jeg har drøftet vil jeg si at GAs funksjoner kan inkluderes om læringen representeres ved 

deltagelse, men at det blir vanskeligere å plasserer GAs funksjoner under det sosiokulturelle 

hvis læring framstår som kunnskapstilegnelse. Jeg er imidlertid sikker på at GA representerer 

et vesentlig trekk ved læringskulturen i Gard. Samtidig er det vanskelig å avvise GA med det 

sosiokulturelle perspektivet, da veldig mange opplæringsinstitusjoner baserer seg på 

praksisnære opplæringssituasjoner og at det må kunne være forenelig med perspektivet, selv 

om det delvis avviker fra det situative. 

 

360˚ evalueringene kan framstå som et medierende artefakt i læringsprosessen, da det ofte er 

resultater fra evalueringene som driver ledernes læringsprosesser videre. Evaluering blir en 

integrert del av det å lære. Organisasjonsdirektøren gir et eksempel på hvordan evalueringer 

kan være med på å tydeliggjøre kompetansekrav. 

 

”Nå skal vi i gang og kjøre evalueringer på underwriter og claims. Da skal de kunne vite at; du 
er faktisk der i dag, men vi tror du har et potensial til å komme dit. Hvordan skal du komme 
deg dit? Det blir igjen en tydeliggjøring. Hvis da personen mener at han allerede er der og vi 
mener han er et annet sted, da har vi avdekket gapet og kan snakke om det. Dette blir en 
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strukturert evalueringsgreie hvor vi blander inn flere ledere. Vi skal være tydelige i 
tilbakemeldingene” (organisasjonsdirektøren). 

 

Det situerte perspektivet på kunnskap og læring legger grunnlaget for en praksis der lederne 

selv deltar i evalueringsprosessene og ikke bare blir et objekt for vurdering. 360˚ 

evalueringene integrerer mange og kan binde sammen en del av læringsprosessen. De fleste 

informantene er positive til den deltagende rollen de har gjennom evalueringene. ”Veldig greit 

å evaluere andre, sier det samme som jeg ville sagt direkte til folk. Helt uproblematisk å gi 

tilbakemeldinger” (informant 2). 

 

Som tidligere nevnt har medarbeidere og ledere vært med på å formulere egne 

kompetansekrav. Arbeidet med evalueringene blir en integrert del av læringsprosessen ved at 

evalueringskriteriene bygger på både individuelt faglig arbeid og samarbeidsprosesser knyttet 

til organisasjonens kompetansekrav og kjerneverdier. 

 

”Jeg føler at evalueringene er veldig ryddige og greie. Det er fordi kriteriene for 360˚ er 
bygget på kjerneverdiene våre, og fordi vi alle er enige i verdiene. Lederprinsippene er 
dedusert ned etter kjerneverdiene til konkrete adferdskriterier. Jeg vet at sjefen min gjerne vil 
måles” (competence manager). 

 

Noen mener de kunne sagt det samme uten en formell evalueringsprosedyre. De har større tro 

på direkte kommunikasjon enn skriftlige tilbakemeldinger. 

 

”En anonym evaluering, og det liker jeg ikke. For jeg mener at man bør ha bein nok i nesa til å 
si det man mener. Undersøkelsen kan bli for hastig og lite gjennomtenkt. I en sånn prosess 
som vi er i nå, der noen faktisk mister jobbene sine i Oslo og Bergen så har vi hatt ufattelig 
mye korrespondanse. Og da må jeg si at det har vært veldig verdifullt å prate med folk direkte 
for å se hvor problemet ligger i stedet for at det skal inn i en evaluering og være anonymt. Når 
du har direkte dialog kan du løse problemene med en gang” (informant 9). 

 

Organisasjonsdirektøren setter evalueringene i direkte sammenheng med de kravene som 

Gard stiller til organisasjonen og medarbeiderne. Isolert sett er ikke evalueringen et 

medierende artefakt, men gjennom den integrerte bruken av evalueringene i organisasjonen 

gir den mening i læringsprosessene. 

 

”Evalueringen er med på å synliggjøre de kravene som stilles i vår kultur. Lederne vet at de 
blir evaluert. De vet at de må tilbake til sine avdelinger og snakke om det som er bra og dårlig. 
Og vi er bevisst på at vi sier fra i god tid før en evaluering for da får vi også effekten av det. 
Vet de at det kommer en evaluering om 3 eller 6 måneder så tar de tak i de sidene de vet de må 
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jobbe med. Det er jo det vi ønsker å oppnå, ikke å ta lederne på sengen” 
(organisasjonsdirektøren). 

 
”Vi som driver regnskapsavdelingene har et veldig godt samarbeid, kanskje unormalt godt. 
Men jeg tror ikke det er sånn over alt. Har hørt at det er gjennomtrekk i de andre avdelinger. 
Da er det mellomledere som ikke fungerer og der tror jeg evalueringene er veldig bra, for de 
som sitter igjen har et forum der de kan si hva de mener uten at det går utover dem selv” 
(informant 9). 

 

Denne holdningen til evalueringene er gjennomgående blant informantene. En av 

informantene mener evalueringene framstår som en katalysator for endringer i organisasjonen. 

Organisasjonsdirektøren ser evalueringene som et nyttig verktøy og forteller: 

 

”Nesten hver gang vi har kjørt disse lederevalueringene så har det ført til en eller to eller tre 
forandringer. Noen blir fortalt gjennom disse evalueringene at dette med ledelse har du prøvd 
lenge nok og det får du ikke helt til, men du er veldig dyktig på faget ditt, så nå får du holde på 
med det. Ofte er det en lettelse for lederen. Jeg personlig lærer alltid noe om meg selv ved 
evalueringene. For meg er det stimulerende. Jeg tror ikke folk kan oppfatte det som 
hindrende” (organisasjonsdirektøren). 

 

”Vi går nøye til verks og gjør mye mer enn mange andre og jeg tror vi har evnen til å ta tak i 
det som må gjøres noe med. Det er en liten fallgruve jeg håper vi ikke har gått i. Fallgruven er 
om vi linker en forandring direkte opp imot en måling. Det skal være noe mer enn at noen bare 
har vært ærlige. En medarbeider må ikke oppleve at hvis de er ærlige på en undersøkelse så 
faller hue eller taket ned på en leder. Håper vi har funnet en balanse. Helst distansere en 
forandring i fra en evaluering. Da kan forandringen framstå som uavhengig av undersøkelsen. 
Noen ganger er det et nyttig verktøy for man har kanskje hatt en pågående dialog med noen og 
så sier vedkommende etter en evaluering at han ser hva vi forsøker å formidle. Det viktigste er 
utviklingselementet, men i en tidlig fase når noen har fått lederansvar, så benyttes det litt som 
et kontrollinstrument. For selv om vi gjennom lederutviklingskurs og erfaring ser at 
vedkommende har et lederpotensial, så er det greit å få bekreftet at det fungerer” 
(organisasjonsdirektøren). 

 

Hvis en leder kommer ut med et resultat under det Gard mener er akseptabelt,6 forteller 

competence manager at de må arbeide mer med lederen. Det blir undersøkt om lederen har 

legitimitet i organisasjonen og hva vedkommende tilfører avdelingen. Det er competence 

manager, organisasjonsdirektøren, personalsjefen, den aktuelle lederens nærmeste sjef og 

tillitsvalgte som deltar i denne prosessen. Competence manager reflekterer litt over den 

informasjonen han har over hvordan lederne fungerer i sine stillinger. 

 

”Det at alle disse vet hvordan Gards 64 ledere plasserer seg på evalueringsskalaen kan 
oppfattes som en skummel kontrollinstans hvis den henger i løse luften og ikke er forankret. 
Den lederen som blir berørt er også en medarbeider. Når så en beslutning skal tas på en leder 

                                                 
6  Organisasjonen har bestemt at de ønsker ledere som scorer høyere enn 4,5 på en skala fra 1 til 6, der 1 er 
dårligste og 6 er beste (vedlegg 6). 
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så må jo i alle fall to instanser gi tilbakemelding på beslutningen. For det første må avdelingen 
uttale seg om lederen og så må lederen selv ivaretas som person og i karriereløpet. Lave 
tilbakemeldinger er ofte ikke noen bombe, og vi får satt navn på problemet gjennom 360˚. 
Oftest er det litt prestisjetap for lederen, men som regel er det en lettelse når de får en ny 
posisjon og opplever en mestringsfølelse i stedet for en nederlagsfølelse” (competence 
manager). 

 

Samtidig er det flere av informantene som påpeker at andre i vanskelige situasjoner har stor 

nytte av evalueringene. Dette gjelder spesielt avdelinger med dårlig kommunikasjonsrutiner 

og en informant forteller: ”Ikke så god kommunikasjon der jeg jobbet før og da var det greit å 

ha evalueringer. En gylden anledning for de som ikke våger å si noe direkte” (informant 2). 

Evalueringene kan fungere som medierende artefakt i organisasjonens samspill ved at 

medarbeiderne bruker evalueringene i egen og andres læringsprosesser. 

 

”Kjempebra at lederne blir målt og evaluert så mye som de blir. Jeg tror det er viktig å ha en 
oppfatning om hvordan man er som person, som leder og hvordan man fungerer i rollen, 
samtidig som man kan hente noe fra resultatet av evalueringen. Det gjør arbeidsplassen litt 
mer transparent. At den ansatte får anledning til å komme med tilbakemeldinger, uten at det er 
en konflikt. Ofte er det først når man er i en konflikt at man føler seg tvungen til å si noe om 
hvordan lederen er. Mer utviklende enn hemmende” (informant 4). 

 

Resultatene fra evalueringene benyttes ikke bare til egenutvikling for lederen, men føres også 

tilbake til competence manager. Competence manager hjelper de lederne som har behov for 

støtte i kommunikasjonsprosessen og presentasjonen av resultatene. En viktig del av 

evalueringene er kommunikasjonen ut til medarbeiderne. Hvis det kommer fram alvorlig 

informasjon eller dårlig resultat ved evalueringen, blir dette arbeidet videre med. 

 

”De som blir vurdert opplever det som bra at de får vite hvordan de gjør det, positivt som 
negativt, slik at de kan gjøre noe med situasjonen. Ofte er det slik at alle mener noe om sjefen, 
men hva er det? Her kommer alt fram og det kommer i en rapportform som gjør at man kan 
gjøre noe med det. Man slipper å gå bak ryggen. Vi legger opp til at det skal være positivt og 
konstruktivt. Det kan jo også gjøres som et kontrollsystem som gjør at folk får hetta når de 
hører om en ny evaluering. Jeg vil tro at de som får de dårligste resultatene ikke bare ser 
positivt på evalueringene, men samtidig har de en god forståelse for at vi gjør det. Både for 
personlig vekst hos den enkelte, men også for at medarbeiderne får de lederne som de trenger 
for å gjøre en god jobb” (competence manager). 

 

Evalueringene har hatt positiv innvirkning på de som gjennomfører lederutviklingen, ved at 

fokuset blir flyttet fra noe negativt til det positive. 

 

”Det vi har opplevd er at når vi gjør endringer så får vi jobbe mer med det vedkommende er 
god på i stedet for å slite med det han ikke er så god på” (organisasjonsdirektøren). 
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Hele evalueringsprosessen kan sees som et medierende artefakt gjennom måten det brukes av 

deltagerne på. Deltagerne som evaluerer andre blir bevisst gjort både egne og andres framferd 

gjennom den refleksjonen en slik evaluering krever. Lederen selv får reflektert over egen rolle 

og ser egen evaluering opp i mot andres vurderinger. En viktig del av evalueringen er 

tilbakemeldingen til medarbeiderne. Tilbakemeldingen kan hjelpe lederen i prosessen slik at 

de får konkretisert utviklings og læringspotensialet. Selve evalueringsprosessen kan sees som 

et medierende artefakt der læringsprosessen er tilsvarende den læringssirkelen Gard legger til 

grunn for prosessen. Skulle derimot evalueringene brukes på en mer instrumentell måte av 

medarbeidere og ledere, vil det medierende i prosessen kunne forsvinne og evalueringene 

framstå mer som en kontrollinstans. 

 

Medarbeidersamtalen kan fungere som et medierende artefakt gjennom dialogen mellom leder 

og medarbeider. ”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det 

är också genom kommunkation som de förs vidare” (Säljö 2000:22). Men denne strukturerte 

samtaleformen ser ut til å være i endring innad i organisasjonen. En av informantene forteller 

at hun er forholdsvis nyansatt og enda ikke har hatt sin første medarbeidersamtale. I refleksjon 

over medarbeidersamtalen sier hun: 

 

”Det er ikke sikkert jeg har så stort behov for det [medarbeidersamtale] nå som jeg rapporterer 
så ofte. Hadde mer bruk for det før når kommunikasjonen var sjeldnere” (informant 2). 

 

Medarbeidersamtalen oppfattes av noen som arbeidsgivers verktøy for å vurdere 

medarbeideren. Da har ikke samtalen samme funksjon for medarbeideren og den kan miste litt 

av sitt potensial i forhold til læring og utvikling for den enkelte. 

 

”Gjennom medarbeidersamtalen får jeg informasjon om hvilke krav som stilles til meg og om 
jeg fyller disse kravene. Vi fyller ut et skjema hvor vi vurderer egen kompetanse, men dette er 
vanskelig for du kan ikke bare fylle kunnskap på et litermål for å se hvor mye du har. Ikke en 
statisk variabel og det gjør slike skjema litt vanskelig. Så denne skjemautfyllingen er litt 
problematisk, men det har nok en annen funksjon også, nemlig å finne ut hvor du skal ligge 
lønnsmessig. Og da framstår det mer som en arbeidsgivers verktøy enn som en arbeidstagers 
verktøy. Blir mer en lønnsundersøkelse enn en kunnskapsundersøkelse. Det blir veldig statisk” 
(informant 5). 

 

Gard har forsøkt å utvikle et nytt verktøy som organisasjonen i løpet av kort tid skal ta i bruk. 

Competence manager omtaler verktøyet som en partnerskapsavtale mellom organisasjon, 

ledelse og medarbeidere. 
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”I og med at jeg jobber med kompetanse utviklingen har jeg valgt å vektlegge det som 
innebærer myndiggjøring og ansvar for egen læring. Og for meg passer det veldig med 
medskapende ledelse. Vi har også laget en partnership agrement mellom ledelse og ansatte der 
det er beskrevet i detalj. Som både ledelse og tillitsvalgte har skrevet under på og som nå er 
godkjent av alle nøkkelpersoner også CEO og hovedtillitsvalgt. Der står det hva ledelsen skal 
levere, hva mellomlederne skal levere og hva medarbeiderne skal levere og det er brukt ord 
som myndiggjøring og tydelige forventninger står svart på hvitt” (competence manager). 

 

Det er et komplisert samspillet mellom redskaper og medarbeidere og det er vanskelig å si om 

partnerskapsavtalen på sikt vil fungere som et medierende artefakt. Sosiokulturell teori legger 

vekt på språk i læringssituasjoner (Säljö 2000; Dysthe 2001). Kommunikasjon og tydelig 

språk er viktig for medarbeiderne. Dette bekreftes av flere informanter og ikke alle er like 

fornøyde med informasjonskanalene og ønsker seg et utvidet informasjonstilbud. ”Ønsker 

meg flere informasjonsmøter. Kunne godt tenkt meg å høre en gang i måneden hva som skjer. 

Mer informasjon nedover. Helst muntlig kommunikasjon” (informant 2). Lederne arbeider 

med å utvikle arenaer for kommunikasjon og dialog. Organisasjonsdirektøren tror at det ligger 

et potensial i tydelige ledere som er aktive deltagere i medarbeidernes læring og utvikling. 

 

”Jeg tror det kommer mest gjennom god ledelse. Det tror jeg er nøkkelen. Litt individuelt, men 
god ledelse og støtte til å få gjort en del tiltak. Tydelighet, forventningsavklaring. Forutsigbart 
og rettferdig. Forventninger må matche og hvis det ikke gjør det, så må det avklares. Forbedre 
eller forandre” (organisasjonsdirektøren). 

 

Flere av informantene gir eksempel på hvordan informasjon om gode prestasjoner blir spredt 

uformelt i organisasjonen.  

 

”Mye feedback hele tiden og hvis du har gjort det bra så kommer det videre. Du får høre det 
av andre og det er inspirerende. Ikke bare sjefen din som kjenner til hva du gjør, men han 
formidler dette videre. Han viser for eksempel hva vi har skrevet og gjort slik at andre også 
kan dra nytte av det. Det finnes infokanaler oppover og de [lederne] er våkne og plukker ut de 
som de mener har gjort en god jobb. Jeg tror de tenker litt rekruttering, samtidig som de tenker 
evaluering i forhold til hva man har for kompetanse” (informant 4). 

 

Gjennom kommunikasjon og dialog kan lederne framstå som ressurser, men de kan også 

framstå som ressurser gjennom samspill og kunnskapsutveksling med medarbeiderne. En av 

årsakene til at informantene føler seg sett er informasjonen de mottar gjennom ulike kanaler. 

”Jeg får god informasjon fra ledelsen. Det blir kanalisert bra nedover, både intranettet og 

allmannamøter og ikke minst via andre kollegaer” (informant 5). De ulike kanalene kan ved 

bruk framstå som medierende artefakt. 
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Over har jeg vist til ulike medierende artefakter innenfor læringskulturen i Gard. OM er et 

stort prosjekt som gjennom et helhetlig perspektiv på implementeringen av 

softwareprogrammet muliggjør en forholdsvis situativ læringssituasjon. Hele OM prosjektet 

preger læringskulturen. GA ser ut til å være i utvikling mot mer integrering og intern 

kompetanseutvikling i organisasjonen. Evalueringene preger i stor grad læringskulturen og 

ved aktiv bruk kan den framstå som medierende i læringsprosesser. Medarbeidersamtalen ser 

ut til å fungere ulikt for informantene, men slik bruken av den er nå, virker det ikke som et 

medierende artefakt innenfor læringskulturen i Gard. Partnerskapsavtalen er et forsøk på å 

formalisere en alltid tilstedeværende interaksjon i organisasjonen. Den vil etter hvert bringe 

verdier og kunnskaper videre i organisasjonen og vil i så fall kunne bli en av flere faktorer 

som preger læringskulturen. Den eksterne kursvirksomheten som tidligere ble sett på som en 

bonusordning kan oppfattes som et medierende artefakt i læringsprosessene, selv om dette var 

i regi av andre institusjoner og ikke knyttet til det situative i læringsprosessen. Jeg har drøftet 

det medierende aspektet ved læringen ut fra ulike artefakter i organisasjonen. Ikke alle 

artefaktene kan beskrives ut fra det sosiokulturelle perspektivet, men de kan allikevel framstå 

som redskap i læringsprosessen. Om redskapene framstår som medierende kan avhenge av om 

læring blir framstilt som deltagelse eller om læring blir framstilt som kunnskapstilegnelse. 

 

Alle aspektene ved læring som er beskrevet i kapittel 5 og 6 representerer læringsdimensjonen 

i læringskulturen (kapittel 2). Det som er spesielt interessant med den situerte læringen i 

forhold til læringskulturen er vektleggingen på et praksisfellesskap som utgangspunkt for 

læring. Medarbeidernes læring i praktiske kontekster på arbeidsplassen og deltagelse i 

fellesskapet blir en viktig del av læringskulturen. For det første betyr det at medarbeidernes 

læring blir en del av det å engasjere seg i og bidra til fellesskapets praksis. For det andre betyr 

det at for fellesskapet blir læring et spørsmål om å utvikle praksisen og sikre nye generasjoner 

av medarbeidere. Og for det tredje betyr det for organisasjonen at læring skjer gjennom at 

man opprettholder det innbyrdes knyttede praksisfellesskap som derigjennom vet hva 

organisasjonen vet og av den grunn blir effektive og verdifulle som organisasjon. (Lave og 

Wenger 2003:135). Nå vil jeg oppsummere læringen i Gard og tilføre læringsdimensjonen 

den kulturelle forankringen som ligger til grunn i organisasjonen. På en slik måte ønsker jeg å 

vise det spesifikke ved læringskulturen i Gard. 
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7 Oppsummerende oversikt av læringskulturen i Gard AS 

 

 

I de to foregående kapitlene har jeg redegjort for tolkning av mitt empiriske materiale. Jeg har 

presentert materiale i forhold til teorikapittelets oppbygging og har derfor tatt utgangspunkt i 

fem aspekt ved læring. Gjennom en skjematisering av læringskulturens dimensjoner vil jeg nå 

lete fram kjennetegn ved læringskulturen i Gard. Til slutt presenterer jeg åtte kjennetegn ved 

Gard sin læringskultur. 

 

 

7.1 Læringskultur 

 
I en oppsummerende oversikt vil jeg tydeliggjøre dimensjonene innenfor læringskulturen i 

Gard (tabell 1). Radene bygger delvis på Dysthes ulike aspekt ved læring og kolonnene 

representerer de to ulike måtene kultur bevares og videreføres på (jf kapittel 2). Det kulturelle 

skillet mellom fortid og samtid er komplisert, men jeg forsøker gjennom skjematiseringen å 

løfte fram hvilke normer og verdier som har vært med på prege kulturen i organisasjonen. Jeg 

tror det er viktig å kjenne historien og tradisjonen for å forstå læringskulturen. Spesielt 

vesentlig blir den historiske dimensjonen i en organisasjon som har hatt sitt virke i 100 år. 

 

Det viser seg at den situative læringen er fremtredende. Det er problemstillinger og 

utfordringer medarbeiderne møter i hverdagen som blir utgangspunkt for læringsprosesser. 

Med utgangspunkt i det situative er det ikke store forskjeller på tidligere tradisjon og nå. 

Virksomheten bygger på at det til tider oppstår uforutsette problemstillinger og nye 

situasjoner. Dette har skapt en kultur som tar læring og utvikling inn i arbeidshverdagen.  

 

Gjennom interaksjon og deltagelse i ulike situasjoner og i møte med nye utfordringer blir 

læringen sosial konstruksjon. Her har tradisjonen utviklet seg fra å være basert på et godt 

horisontalt samarbeid til å innbefatte et vertikalt samarbeid. Kulturen er i dag preget av større 

involvering mellom ledere og medarbeidere. Ledelsesfunksjonen har utviklet seg fra å være 
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basert på direktiv til i dag å være mer selvstyrt. Medarbeiderne tar del av hverandre og mer 

erfarne kollegaers kunnskap i den sosiale læringsprosessen. 

 

 

Tabell 1: Skjematisk framstilling av kulturdimensjon og læringsdimensjon. 

Læringskultur Tradisjon 
Røtter, skjebnefellesskap, historisk 

Samtid 
 Impuls, foranderlig, dynamisk  

Situert - Tradisjon for verdsetting av 
kompetanseheving. 
- Kurs som bonus. 
- Ledelse hovedsakelig basert på 
ansiennitet. 
- Ledelse som enerådende leder. 
- Sterk lokal forankring  

- Arbeidsplassorientert 
kompetanseheving. 
- Ytre hendelser styrer arbeidsdagen 
og problemstillingene. 
- Ledelse etter kvalifikasjoner. 
- Geografisk spredning og større 
avstand til deler av medarbeiderne 

Sosial - Ledelse som direktiv. 
- Skandinavisk tradisjon. 
- Medarbeidere med lang erfaring 
- Normer og rutiner bygd opp over 
flere generasjoner. 
- Hierarkisk oppbygd organisasjon. 
- Samarbeid horisontalt og dårlig 
infoflyt vertikalt. 

- Fleksibilitet. 
- Samarbeid. 
- Selvstendighet. 
- Ansvar for egen utvikling.  
- Aktiv bruk av erfarne kollegaer. 
- Deltagelse og tydeliggjøring. 
- Stillingsbeskrivelse. 
- Kompetansekrav. 
- Medskapende prosesser. 
- Hyppig samspill med lederne. 
- Involvering. 

Deltagelse i 
praksisfellesskap  

- Respekt og lojalitet til organisasjonen. 
- Trygg arbeidsplass gjennom 
generasjoner. 
- Fellesskap.  
- Grenser mellom avdelinger. 
- Konservativt. 
- Mannsdominert. 

- Respekt og lojalitet til 
organisasjonen. 
- Vennlig holdninger overfor 
hverandre og organisasjonen 
- Gjensidig engasjement. 
- Opplæringsrutiner. 
- Utvikling av ledere. 
- Helhetlig syn på organisasjonen. 
- Tenke nytt. 
- Individrelatert.  

Distribuert  - Spesialisert bransje. 
- Få eksperter. 
- Oppbygging av intern kompetanse. 
- Lav turnover. 
- Tung faglig kompetanse. 

- Kunnskapsdeling. 
- Respekt. 
- Tro på andres kunnskap. 
- Involvering. 
- Seniorer som ressurs. 
- Åpen og helhetlig kunnskapsdeling. 
- Stigende turnover. 

Mediert  - Oppbygging av kunnskapsbase. 
- Beholde kompetanse i 
organisasjonen.  
- Ekstern kursvirksomhet.  
- Lav turnover. 
- Lederutvikling. 

- Teknologi i Open Marine prosjektet. 
- Intern kompetanseheving. 
- Anvending av kunnskapsbase. 
- Språk og kommunikasjon. 
- Evalueringer, Gard Academy, 
personalavdeling, partnerskapsavtale.  
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Praksisfellesskapet har vist seg å være preget av normer og regler som er bygd opp gjennom 

historien i organisasjonen. Normene og verdiene preges av en positiv og respektfull holdning 

til organisasjon og medarbeidere. Den lange tradisjonen og den sterke forankringen i 

lokalmiljøet er bygd opp over flere generasjoner. Organisasjonen har et høyt arbeidstempo og 

det er gjennom en gradvis tilnæring til praksisfellesskapet at medarbeiderne lærer. Denne 

gradvise tilnærmingen kan sees i et veldig langt tidsperspektiv da mange av medarbeiderne 

stadig ønsker kompetanseheving gjennom de utfordringene de møter på arbeidsplassen. 

 

Det har vært en kulturell endring i forhold til den distribuerte læringen. Gjennom å ta del i 

hverandres kunnskap ikke bare vertikalt, men også horisontalt har den distribuerte læringen 

utviklet seg i organisasjonen. Et lavere hierarki og de medskapende prosesser er faktorer som 

har muliggjort dette. Læringen har også beveget seg i mer distribuert retning gjennom 

satsningen på mer intern og situasjonsnære kompetanseheving. En faktor som kan påvirke den 

distribuerte læringen og smuldre opp noe av den distribuerte kunnskapen er dagens tendens til 

at medarbeidere er mer mobile. Kunnskapen blir ikke værende i organisasjonen som før ved at 

medarbeiderne blir værende livet ut, men forsvinner delvis med personer som beveger seg 

over til andre arbeidsgivere. 

 

Organisasjonen vektlegger medierende artefakter i læringsprosessene. Dette preger 

læringskulturen og er ikke tradisjonelt forankret. OM prosjektet er et konkret eksempel på 

hvordan Gard benytter seg av ulike læringsressurser og medierende artefakter i 

implementeringsprosessen. Medierende artefakter er stadig under utvikling og det er først 

med et blikk bakover i historien at man kan se hvilke begrensninger tidligere redskaper har 

hatt. Jeg har ikke tatt for meg artefaktenes historiske inntrede i organisasjonen, men vektlagt 

hvilke som er betydningsfulle for dagens læringskultur i Gard. Artefaktene utvikles i takt med 

den tid vi lever i og blir derfor oppfattet av oss som stadig mer tilpasset. 

 

Skjematiseringen over bygger på et sosiokulturelt perspektiv på læring. Den hjelper meg til å 

bryte opp læringsbegrepet og på en slik måte har jeg nærmet meg læring i Gard. Skjemaet 

alene gir ikke en fyldig og detaljert beskrivelse av læringskulturen i Gard, da deler av 

læringskulturen ikke lar seg beskrive ut fra sosiokulturelle termer. Et gjennomgående tema 

under flere av aspektene har vært det informantene beskriver som en for stor 

arbeidsbelastning. Problemet kom fram under aspekter som det sosiale, deltakelse i 

praksisfellesskapet og ved det distribuerte. Både eget ønske om deltagelse og krav til 
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deltagelse fra omgivelsen var ikke alltid forenelig med arbeidssituasjonen. Opplæringsansvar 

som ikke var en integrert del av arbeidssituasjoner er eksempel på en slik belastning. En 

opplæringssituasjon som ikke er situativ er også eksempel på noe som ikke faller inn under et 

sosiokulturelt syn på læring. Dette er sider ved læringskulturen jeg finner vanskelig å 

skjematisere. Et annet tema jeg har funnet det vanskelig å plassere er diskusjonen rundt hvem 

som tar ansvar for at læring egentlig skjer. På den ene siden legges det stor vekt på ansvar for 

egen læring, men samtidig er store deler av læringskulturen preget av deltagelse i kollektive 

prosesser.  

 

Jeg har ut fra empirisk materiale, analyse og skjematiseringen over, funnet åtte kjennetegn 

ved Gard sin læringskultur som jeg vil presentere. Kjennetegnene inneholder både den 

læringen som faller inn under et sosiokulturelt læringsperspektiv, men også sider ved læringen 

og kulturen som ikke lar seg beskrive ved hjelp av det sosiokulturelle perspektivet. Dette 

problemet diskuterte jeg under teoretisk framstilling i kapittel 2 og tar derfor ikke opp 

diskusjonen på nytt, men kommer tilbake til den under konklusjoner. 

 

 

7.2 Kjennetegn ved Gard AS sin læringskultur 

 

Hva er det da som kjennetegner læringskulturen i Gard? Jeg vil nå ved hjelp av 

skjematiseringen over søke det spesifikke ved læringskulturen. Dette har jeg valgt å 

presentere som åtte kjennetegn ved læringskulturen i Gard. Kjennetegnene presenteres i en 

tilfeldig rekkefølge. 

 

Læringsressurser. For det første kjennetegnes læringskulturen i Gard ved at organisasjonen 

setter av store ressurser til læring og utvikling. Det oppfatter flere medarbeidere som svært 

positivt og føler seg sett og verdsatt gjennom denne satsningen. Tradisjonen om at man fikk 

reise på kurs som en form for bonus, ser ut til å være borte. Men tradisjonen kan ha vært med 

på å skape den positive holdningen som råder i forbindelse med kompetansehevende tiltak. 

Alle informantene føler seg sikre på at om et kompetansehevende tiltak er relevant for Gard, 

så vil det være mulig å få gjennomført tiltaket. Organisasjonen og medarbeiderne tar også i 

bruk andre ressurser i læringsprosessene. Det satses på videre oppbygging av egen ekspertise 

og utvikling av medarbeiderne gjennom Gard Academy (GA). Flere av informantene har hatt 
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positive læringsopplevelser gjennom GA og det gis eksempel på hvordan de har kunnet søke 

hjelp til utvikling gjennom GA. GAs funksjoner blir oppfattet som en viktig ressurs i 

satsningen på læring og utvikling. Læringskulturen bærer preg av at enhetens funksjoner 

interagerer med individ og grupper i læringsprosessene. Gard har i tillegg ansatt en person 

som skal sørge for kompetanseutviklingen i organisasjonen. Det løfter informantene fram som 

en viktig del av læringskulturen. 

 

Fleksibilitet. Læringskulturen preges for det andre av stor fleksibilitet. Informantene forteller 

hvor viktig det er å ha kollegaer som stiller som reserve (back up) når noe skjer. Dette gir rom 

til å delta på kurs og ulike kompetansehevende tiltak. Det gir også en følelse av trygghet i 

hverdagen, da man ikke opplever arbeidsbyrden som så presserende at man aldri kan være 

fraværende. Flere gir uttrykk for at tilstedeværelsen er svært viktig for hvordan Gard oppfattes 

utad. Fleksibiliteten gjør at ikke alt henger på en persons prestasjoner, men samtidig føler de 

seg som svært viktige for organisasjonen. 

 

Kunnskapsdeling. For det tredje er læringskulturen preget av et samspill innad i 

organisasjonen der kunnskapsdeling og samarbeid er en vesentlig arbeidsmetode for de 

ansatte. De tar ofte del i hverandres kunnskap, og det ansees som positivt at man ber om hjelp. 

Ingen av informantene opplevde det pinlig eller vanskelig å innrømme at de ikke har 

tilstrekkelig kompetanse eller kunnskap. Flere anser faget sitt som så spesielt at det kun finnes 

ekspertkompetanse innad i organisasjonen eller hos noen få eksterne representanter. Troen på 

kollegaenes kunnskap er tydelig. Det kan virke som det går litt prestisje i å løse faglige 

problemer internt og ikke ta i bruk eksterne kilder. Kulturen preges også av kunnskapsdeling 

etter kompetansehevende tiltak. Hvis medarbeideren kjenner at dette har vært spesielt 

utviklende, deles erfaringene med avdelingen og andre oppfordres til å delta på tilsvarende 

tiltak. Kunnskapsdelingen er satt i system ved opprettelsen av en kunnskapsbase. 

Kunnskapsbasen blir en kilde til informasjon som medarbeiderne aktivt bruker. 

Medarbeiderne er både brukere og produsenter av kunnskapsbasen. 

 

Kommunikasjon. Informasjonsflyten og dialogene er det fjerde kjennetegnet som 

informantene har vektlagt. Noen synes at de gjennom sine hyppige møter og samtaler med 

nærneste leder får tilstrekkelig med feedback og tydelige krav stilt til seg. Dette medfører at 

en del av informantene ikke har samme utbytte av medarbeidersamtalen lenger. 

Medarbeidersamtalen oppfattes av de som har god og hyppig dialog med sin leder som 
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unødvendig og statisk. Enkelte mener fortsatt at medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for 

å sette fokus på kompetanse og utvikling. Dialogene og de hyppige møtene mellom individ og 

gruppe preger læringskulturen. 

 

Respekt. Medarbeidernes holdning overfor hverandre og organisasjonen er det femte 

kjennetegnet ved Gard sin læringskultur. Gjennom intervjuene kommer det tydelig fram en 

respekt og lojalitet ovenfor Gard. Den samme respekten kommer til uttrykk når 

medarbeiderne omtaler hverandre og sine ledere. Det virker som om tilliten til kollegaer og 

organisasjonen er stor. Dette er også noe jeg registrerte ved observasjon og besøk i 

organisasjonen. Det var stor vennlighet blant folk og en åpen atmosfære. Da jeg nevnte dette 

for en som hadde arbeidet der noen år var svaret ”jeg reagerte også på vennligheten og den 

gode stemningen da jeg begynte her og jeg er fortsatt forundret over at det er sånn”. 

Vennligheten og respekten internt i organisasjonen viser seg også utad i lokalsamfunnet. Gard 

sin posisjon i lokalsamfunnet er et gjentagende poeng for informantene. De er stolte av å ha 

Gard som arbeidsgiver og føler et ansvar for hvordan Gard oppfattes eksternt. En av 

informantene så det som et gjensidig avhengighetsforhold. Han presiserte at det er folkene og 

den kunnskapen de innehar som er med på å skape Gard og når Gard tar vare på folkene og 

kunnskapen vil både organisasjonen og folkene kunne vokse og utvikles. Respekt for 

organisasjon og medarbeidere er et utpreget fenomen ved læringskulturen. 

 

Myndighet. Et sjette kjennetegn ved læringskulturen er informantene vektlegging av egen 

myndighet. Flere av juristene påpeker at dette er vesentlig for at de skal kunne gjøre en god 

jobb. Her er det ikke bare snakk om følelsen av myndighet, men konkret myndighet gitt ved 

økonomiske rammer i arbeidssituasjonen. De er avhengig av å kunne ta egne avgjørelser, og 

ville reagert hvis det ble tatt avgjørelser de ikke var en del av. De er vant til å bli involvert og 

hørt. De hevder at reaksjonen ville vært sterkt om de ble utelatt fra beslutningsprosesser. 

Involvering fra både medarbeider og leder er karakteristisk for læringskulturen. 

 

Ansvarliggjøring. For det syvende preges læringskulturen av at hovedansvaret er lagt på den 

enkelte medarbeider til selv å ta ansvar for egen utvikling. Samtidig påpeker informantene at 

de ikke føler seg alene om dette ansvaret. Flere forteller at ansvaret utvikles og ivaretas 

gjennom dialog med nærmeste leder. Det henvises til læringssirkelen ved flere anledninger 

når informantene beskriver hvordan de selv tar utgangspunkt i egen kompetanse for så å 

vurdere om den er god nok i forhold til både de kravene organisasjonen stiller, men også i 
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forhold til hva de ser at andre presterer. Finner de et gap, er det naturlig å diskutere dette med 

nærmeste leder og så legge en individuell utviklingsplan. 

 

Kontinuerlig læring. Det åttende og siste kjennetegnet går ut på at informantene ikke ser seg 

som ferdig utlært på noe område. De påpeker at siden faget og samfunnet er i konstant 

utvikling, må de som individ ta konsekvensen av det og til enhver tid være åpne for nye 

læringsopplevelser. Spesielt juristene påpeker at de aldri blir ferdig utlært og at det stadig 

dukker opp nye problemstillinger. De anser sin utdannelse for kun å være en nødvendig basis. 

Basisen må de utvikle gjennom ulike læringstiltak rettet mot den spesialiseringen de velger. 

Flere forteller om hvor spesielt det maritime fagfeltet er og at det stadig er i utvikling. 

 

Jeg vil i det neste kapittelet oppsummere hele studien og samtidig svare i korte trekk på min 

problemstilling. Jeg vil også gjøre forsøk på å lukke de diskusjoner jeg har åpnet igjennom 

arbeidet med studien, samt antyde områder som virker interessante for videre forskning. 
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8 Konklusjoner 

 

 

Jeg vil i dette siste kapittelet oppsummere studien og konkludere. Dette gjør jeg gjennom å 

svare så konkret som mulig på problemstilling og forskningsspørsmål. Deretter vil jeg gi en 

avsluttende kommentar med refleksjoner over studien, og tilslutt vil jeg antyde framtidige 

prosjekt og forslag til videre arbeid. 

 

 

8.1 Oppsummering av studien med konklusjoner 

 

Hva har jeg så kommet fram til i denne studien av læringskulturen i Gard? Jeg har gjennom 

intervju, observasjon, besøk, samtaler og lesing av dokumenter forsøkt å skaffe meg et bilde 

av læringskulturen i Gard. Det er hovedsakelig åtte informanter i Gard, samt to informanter 

ved IML som har delt sin innsikt og sine erfaringer med meg. Intervjuene var til sammen på 

over 10 timer og materialet ble stort sett transkribert i sin helhet. Min problemstilling var: 

”Hva kjennetegner læringskulturen, og hvordan arter den seg i en kunnskapsintensiv bedrift 

som Gard AS?” I tillegg ønsket jeg å studere om medskapende prosesser var en del av 

læringskulturen i Gard.  

 

Jeg har gjennom studien anvendt læringskultur som begrep på en systematisk måte. Gjennom 

litteraturstudier har jeg funnet at læringskultur er et begrep som blir brukt mest i normativ 

forstand (jf avsnitt 2.5). Det er ikke mange forskere som bruker begrepet i mer analytisk 

forstand. Det har jeg gjort et forsøk på her, og funnet at læringskultur kan være et nyttig 

analytisk begrep. Gjennom å anvende begrepet på en systematisk måte håper jeg å ha gitt et 

analytisk og mer nyansert bidrag, til forskjell fra de som bruker læringskultur som et noe 

abstrakt samlebegrep eller et normativt begrep.  

 

Ut fra den kategoribaserte analysen og ved hjelp av kulturelle betraktninger har jeg funnet 

fram til åtte kjennetegn ved læringskulturen i Gard. Kjennetegnene beskrev jeg som ressurser 

til læring, fleksibilitet, kunnskapsdeling, kommunikasjon, respekt, myndiggjøring, 
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ansvarliggjøring og kontinuerlig læring. Disse åtte kjennetegnene gir ut i fra min studie svar 

på deler av problemstillingen. Kjennetegnene framstår på ulik måte i forhold til kulturens 

referansepunkt. Kjennetegn som ressurser til læring og respekt har en lang forhistorie i 

organisasjonen, mens det ut studien kan tyde på at myndiggjøring, ansvarliggjøring og 

kontinuerlig læring er kjennetegn med mer samtidig kulturelt referansepunkt. Fleksibilitet, 

kunnskapsdeling og kommunikasjon er kjennetegn med kulturell referanse både i fortid og 

nåtid.  

 

Kjennetegnene har jeg kommet fram til ved å ta utgangspunkt i sosiokulturell læringsteori. 

Jeg har belyst læringsaspektene i organisasjonen og gjennom det svart på andre del av 

problemstillingen. Dette har jeg gjort ved å støtte meg til teoretiske perspektiv framsatt av 

Dysthe, Säljö, Engeström, Billett, Lave og Wenger. Jeg har gjennom en kategoribasert 

analyse, med utgangspunkt i fem aspekter ved læring, tatt for meg læring i Gard og vist 

hvordan læringskulturen arter seg. I den kategoribaserte analysen ble situativ læring framstilt 

ved eksempler som beskrev konteksten. Individene og gruppene var en integrert og aktiv del i 

konteksten. Eksemplene viste at den hverdagslige og situasjonsnære siden ved læringen ble 

vektlagt. Den situerte læringen vokste fram gjennom situasjoner der den enkelte eller 

grupperinger hadde behov for hverandres kunnskap og utvekslet dette i et samspill. Læring 

oppsto ved konkrete utfordringer og problemstillinger, ikke gjennom konstruerte 

problemstillinger gitt i opplæringssituasjoner. 

 

Læring gjennom sosial samhandling ble i analysen påvist ved at medarbeiderne tok del i 

hverandre og mer erfarne kollegaers kunnskap, samt at lederne involverte den enkelte i 

beslutningsprosesser. Ulike faktorer strukturerte og distribuerte medarbeidernes mulighet til 

deltagelse og interaksjon. Det var gjennom interaksjon og deltagelse i ulike situasjoner og i 

møte med utfordringer at læringen ble sosial konstruksjon. Jeg diskuterte om selvstendigheten 

og ansvaret for egen læring kunne være forenelig med at læring er sosialt nedfelt. Jeg hevdet 

at det i en studie av kunnskapsintensive organisasjoner, kan ligge en svakhet i det 

sosiokulturelle perspektivet ved at det ikke tas nok hensyn til individuelle forskjeller. Fokus 

blir rettet mot læringsprosessen på bekostning av læringsproduktet. 

 

Forståelse, kunnskap og ferdigheter ble utviklet gjennom en stadig mer deltagende rolle i 

praksisfellesskapet. Opplæringssituasjonene var ulik ved de forskjellige avdelingene, men 

informantene trodde at den ulike praksisen var i endring mot en mer helhetlig 
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opplæringssituasjon. Holdninger til organisasjonen bar preg av om informantene var 

tilflyttende eller født og oppvokst i Arendal. Gjennom deltagelse over tid utviklet 

medarbeiderne en identitet knyttet til organisasjonen. De tok del i en felles kultur, og forsto 

gradvis regler og rutiner som lå til grunn for samspillet i organisasjonen. Juristene så tilnæring 

til praksisfellesskapet som en vedvarende prosess. 

 

Gjennom deltagelse i hverandres kunnskap, viste analysen at læringen også er distribuert i 

organisasjonen. Kollegaene var viktige i læringsprosessen og gjennom kunnskapsdelingen ble 

læringen en sosial prosess. Informantenes utsagn gikk i retning av at det forholdsvis lave 

hierarkiet og de medskapende prosessene var faktorer som muliggjorde den distribuerte 

læringen. Sett i forhold til Nonakas begrep ba, oppsto det og ble avviklet små læringsarenaer 

internt i organisasjonen. Læringsarenaene ble dynamiske baser for den distribuerte læringen 

som muliggjorde kunnskapsdelingen og kunnskapsdistribusjon i organisasjonen.  

 

I læringsprosessen tok medarbeiderne i bruk ulike ressurser til hjelp og støtte. 

I analysen viste jeg til ulike medierende artefakter innenfor læringskulturen i Gard. Open 

Marine (OM) var et stort prosjekt som gjennom et helhetlig perspektiv på implementeringen 

av softwareprogrammet muliggjorde en forholdsvis situativ læringssituasjon. Hele OM 

prosjektet preger læringskulturen. Gard Academy så ut til å være i utvikling mot mer 

integrering og intern kompetanseutvikling i organisasjonen. Medarbeidersamtalen fungerte 

ulikt for informantene, men med den nåværende bruken, virket det ikke som et medierende 

artefakt innenfor læringskulturen. Partnerskapsavtalen kan bli et forsøk på å formalisere 

interaksjonen i organisasjonen. Den vil etter hvert kunne bringe verdier og kunnskap videre i 

organisasjonen, og i så måte prege læringskulturen. Den eksterne kursvirksomheten som 

tidligere ble sett på som en bonusordning kan oppfattes som et medierende artefakt i 

læringsprosessene, selv om dette var i regi av andre institusjoner og ikke knyttet til det 

situative i læringsprosessen. Gjennom en deskriptiv analyse av læringsaspektene har jeg vist 

hvordan læringskulturen arter seg i Gard. Et underliggende forskningsspørsmål var om 

medskapende prosesser er en del av læringskulturen i organisasjonen. Ut i fra studien har jeg 

ikke grunnlag for å si at læringskulturen er medskapende, men jeg mener at den til en viss 

grad er preget av medskapende prosesser. Dette vil jeg begrunne under. 

 

I første kapittel presenterte jeg begrepet medskapende og definerte dette som en deltagende 

prosess, der ansvarsbevisste og bemyndigede mennesker i fellesskap tar del av hverandres 
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kunnskap, kreativitet og erfaring i beslutnings og utviklingsprosesser. Definisjonen bærer 

preg av det sosiokulturelle perspektivet som jeg har benyttet i studien. Det er derfor en fare 

for at de kjennetegnene jeg ikke finner rom for i det sosiokulturelle perspektivet, heller ikke 

stemmer overens med den definisjonen jeg ga på det medskapende. Kjennetegnene ved 

læringskulturen samstemmer delvis med definisjonen på det medskapende. Læringskulturen i 

Gard rommer mer enn et medskapende perspektiv og jeg har ikke belegg for å si at den er 

medskapende. Det er allikevel mange sammenfallende trekk. Kanskje har lederutviklingen i 

organisasjonen satt sitt preg på læringskulturen og utviklet den i retning av flere medskapende 

prosesser? Det medskapende bygger på medarbeidere som aktive deltagere i fellesskapet og 

legger vekt på involvering ved beslutningsprosesser. Det medskapende kan være et eksempel 

på prosesser som faller inn under det sosiokulturelle perspektivet om forholdningssettet blir 

konstant deltagende. Jeg mener derimot at læringskulturen ikke i stor grad preges av 

definisjonen på det medskapende. Det medskapende i Gard bærer delvis preg av læring som 

kunnskapstilegnelse ved f. eks utviklingen av kompetansekrav, deler av kursvirksomheten og 

i visse opplæringssituasjoner. Det kan legge grunnlag for et kognitivt syn på 

læringsprosessene og beveger seg bort fra et integrert situativt perspektiv på læring. 

 

Gard Academy kan være vanskelig å plassere inn i den sosiokulturelle rammen for studien, 

men er samtidig svært vesentlig for læringskulturen i Gard. Mange av informanten vektla 

GAs kunnskapsformidling som en vesentlig faktor til egen læring og utvikling. Det kan virke 

som om læringskulturen består av både den situative læringssituasjonen i praksisfellesskapet 

og læring gjennom kunnskapsformidling løsrevet fra den hverdagslige arbeidssituasjonen. 

Flere av kjennetegnene kan sees som ledd i medskapende prosesser, men selve 

læringskulturen kan jeg ikke finne grunnlag for å omtale som medskapende. Konklusjonen på 

mitt forskningsspørsmål ut i fra denne studien blir derfor at læringskulturen preges av 

medskapende prosesser, men at læringskulturen ikke er entydig medskapende. En studie av 

lederne i Gard ville kanskje gitt et tydeligere svar i forhold til det medskapende, da 

organisasjonen bevisst arbeider etter medskapende prinsipper ved lederutviklingen. 
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8.2 Avsluttende kommentarer 

 

Jeg kunne ha valgt et annet perspektiv på læring som utgangspunkt for denne studien. I slutten 

av teorikapittelet problematiserte jeg mitt valg av sosiokulturell læringsteori. Særlig viktig 

synes jeg en slik problematisering blir hvis samtidsstudier ukritisk tyr til et sosiokulturelt 

perspektiv. Jeg argumenterte for at det sosiokulturelle perspektivet på læring fanget inn en 

bred forståelse av læring og at det la til rette for en integrering av kulturdimensjonen i 

læringsbegrepet. Gjennom studiens gang har jeg erfart at ikke alle funnene sammenfaller like 

godt med et sosiokulturelt perspektiv. Kanskje har jeg som tidligere nevnt, vært for rigid i min 

tolkning av teorien eller så finnes det bedre måter å forstå virkeligheten på? Kanskje er det 

slik at det sosiokulturelle perspektivet i enkelte sammenhenger bør utfylles med en kognitiv 

innfallsvinkel?  

 

Min deskriptive analyse av læringskulturen i Gard gir grunnlag for å si at medarbeiderne lærer 

ut i fra to ikke helt forenelige teoretiske perspektiv. For det første lærer medarbeiderne 

gjennom det daglige arbeidet med kollegaer i praksisfellesskapet og for det andre lærer de i 

formelle undervisningssituasjoner gjennom Gard Academy og kursvirksomhet. Sett i lys av 

Sfards metaforer for læring som både kunnskapstilegnelse og deltagelse er begge metaforene 

representative for læringskulturen i Gard. Den første læringsformen er representert ved 

situativ hverdagslæring der sosial deltagelse (participation) blir metafor for læring og kan 

forenes med et sosiokulturelt perspektiv. Den formelle undervisningssituasjonen er mer 

forenelig med et kognitivt perspektiv på læringen og representert ved kunnskapstilegnelse 

(acquisition) som metafor. Elmholdt argumenterer for at studier skal kunne ta utgangspunkt i 

et av de teoretiske perspektivene for så å integrere det andre. Jeg har i min studie hatt et 

sosiokulturelt perspektiv, men har flere ganger underveis møtt på situasjoner som ikke kunne 

forenes med det sosiokulturelle perspektivet. Jeg vil derfor konkludere med at læringskulturen 

i Gard ikke alene kan beskrives som sosiokulturell, men at deler kan forstås ut fra et kognitivt 

perspektiv på læring. Dette vil muliggjøre en integrering av begge metaforene for læring. 

 

I introduksjonskapittelet startet jeg med å si noe om tendenser i vår samtid. Jeg har studert 

Gard med utgangspunkt i organisasjonens læringskultur. Jeg har ikke studert Gard med 

utgangspunkt i å vurdere til hvilken grad organisasjonen er en lærende organisasjon. Gjennom 

studien har jeg sett mange mulige utgangspunkt for videre studier. Jeg vil derfor gi eksempler 
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på spennende tendenser i organisasjonen som kan være fokus for senere studier. Gjennom 

presentasjonen av samarbeidet mellom IML og Gard, viste jeg hvordan organisasjonen hadde 

utviklet seg fra å være fremmedstyrt av en dominerende leder, til at involvering og 

medskapende prosesser gradvis løste opp denne styringsformen. Informantene bekreftet også 

denne utviklingen ved å henvise til før og nå situasjoner. Gjennom vektlegging av ansvar for 

egen læring og klar tildeling av myndighet kunne informantene beskrive en ledelse som 

arbeider for at selvledelse skulle bli mulig. En studie med utgangspunkt i utviklingsprosessene 

ville vært interessant. Jeg har tidligere nevnt at noen av kjennetegnene har en lang forhistorie, 

enkelte av de kulturelle referansepunktene går langt tilbake i tid, mens andre er av nyere 

karakter. En systematisk studie av hvordan det forholder seg med læringskulturens historiske 

versus samtidige (jf Eriksen 2001) dimensjoner, ser jeg som interessant, men ressursene 

strakk ikke til for en slik vinkling. En annen studie kunne fokusert på informantenes ulike 

oppfatninger om evalueringene. Noen oppfatter evalueringene av lederne som en 

kontrollinstans, mens andre opplever det som en mulighet til egenutvikling og selvkontroll. 

Dette spennet av ulik forståelse for samme fenomen kunne også vært utgangspunkt for videre 

arbeid. Juristene så på den grunnleggende utdannelsen som en basis, og videre utdannelse og 

utvikling av kompetanse ble sett på som nødvendig. Dette i seg er interessant og derfor verdt 

en nærmere studie.  

 

Utgangspunktet for min studie var å undersøke hvorvidt læringskultur er et nyttig analytisk 

begrep, og deretter finne kjennetegn ved læringskulturen i Gard. Gjennom å bruke 

læringskultur som et analytisk begrep mener jeg å ha funnet særtrekk som kunne gitt grunnlag 

for å si noe mer generelt om læringskulturer, men studiens omfang begrenser dette. Det hadde 

derfor vært interessant med tilsvarende studier av læringskulturer i andre organisasjoner. Hva 

kjennetegner læringskulturer i ulike organisasjoner? Er det forskjeller som betinges av 

bransje, størrelse, kjønn, tradisjoner, lokalisering eller yrkessammensetninger? Det vil andre 

og senere studier kunne svare på. 
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Tabell 1: Skjematisk framstilling av kulturdimensjon og læringsdimensjon.  s. 65 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1: 

Resultat fra Employee satisfaction survey 
 
 

Results from the 
Employee Satisfaction 
Survey
xxxxxxxxx

June, 2005
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Vedlegg 2: 

 
Intervju hos Institutt for medskapende ledelse (intervju med to 
representanter). 
 

• Institutt for medskapende ledelse: 
1. Beskriv IML. 
2. Hva er kjerneaktiviteten? 
3. Hvem arbeider ved IML? 

 
• Kunderelasjoner: 

4. Hvordan opprettes kontakt med kundene? 
5. Hvilke kriterier ligger til grunn i en organisasjon for at dere vil ta et 

oppdrag? 
 

• Medskapende ledelse – grunnleggende: 
6. Hvilke røtter innenfor ledelsesteori/filosofi bygger medskapende 

ledelse på? 
7. Hvilke eng/am faguttrykk er utgangspunktet for det norske begrepet 

medskapende ledelse? 
8. Hvilken definisjon har dere på medskapende ledelse? 
9. Hva legger dere i begrepet medskapende ledelse? 

 
• Medskapende ledelse – implementering: 

10. Hvilken strategi har IML for implementering av medskapende 
ledelse (ledelsesutvikling)? 

11. Hvordan vil du beskrive en vellykket implementering av 
lederutvikling bygget på medskapende ledelsesfilosofi? 

12. Hvilke synlige eller skjulte hindringer kan finnes i organisasjoner 
slik at medskapende ledelse ikke blir et vellykket prosjekt? 

13. Hva må finnes i organisasjonen (verdier, strukturer, ressurser etc) 
for at medskapende ledelse skal bli et vellykket prosjekt? 

14. Hvordan kan den enkelte ansatt bli berørt av at medskapende 
ledelsesfilosofi implementeres i organisasjonen? 

15. Hvordan påvirkes organisasjonen av en medskapende 
ledelsesfilosofi? 

16. På hvilken måte kan en medskapende ledelsesfilosofi påvirke 
forholdet til utvikling på individ og/eller organisasjonsnivå? 

 
• Medskapende ledelse - læring 

17. Hvilket syn på læring ligger tilgrunn for medskapende ledelse? 
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18. Hvilket læringspotensial kan ligge i medskapende ledelse og 
hvorfor? 

19. Hvordan kan læringskulturen i en organisasjon påvirkes av 
medskapende ledelse? 

 
• Gard: 

20. Kan du beskrive implementeringsprosessen hos Gard (oppstart, tid, 
oppfølging, status nå, framtidig samarbeid)? 

21. Hvilke hindringer oppsto underveis og hva var de største 
utfordringene? 

22. Er det områder dere ikke har lyktes med? 
23. Hvilke styrker hadde Gard? 
24. Hva har dere lyktes med? 
25. Beskriv læringskulturen hos Gard slik du oppfattet den da dere 

startet samarbeidet. 
26. Hvordan tror du læringskulturen (individ, org) har blitt påvirket 

etter implementeringen av medskapende ledelse? 
27. Hvordan tror du det fungerer hos Gard i dag? 
28. Er det noe du vil tillegge som kan belyse medskapende ledelse i seg 

eller i forhold til Gard spesielt? 
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Vedlegg 3: 

Intervju hos Gard AS (intervju med flere personer på ulike nivå): 
• Gard AS 

1. Beskriv Gard som arbeidsplass. 
2. Hva arbeider du med i Gard? 
3. Hvordan ser du på din rolle i forhold til andre kollegaer? 

• Læring og utvikling 
4. Er arbeidet utfordrende eller rutinepreget? 
5. Hva synes du om at arbeidsplassen gir mulighet for læring og 

utvikling? 
6. Hvordan framstår læringskulturen i Gard? 
7. Hvilke utfordringer møter du på arbeidsplassen? 
8. Hvordan kjenner du til de kompetansekrav kom stilles til deg? 
9. Hvem tar initiativ til at du utvikler deg og sørger for at du innehar 

riktig kompetanse? 
10. Hva skjer om du ikke innehar riktig eller god nok kompetanse? 
11. Hva må til for at du skal kunne lære og samtidig utvikle deg hos 

Gard? 
12. Hva slags informasjon får du om dine utviklingsmuligheter? 
13. Hvor ofte deltar du på evalueringer om deg og din kompetanse? 
14. Hvor ofte bidrar du til evaluering av andres kompetanse og 

utvikling? 
15. Kan du beskrive evalueringsprosessen? 
16. Hvordan påvirkes/opplever du evalueringene? 
17. Har du hørt andre si noe om evalueringene og i så fall hva? 
18. Hva vet du om Gard Academy? 
19. Hvordan opplever du Gard Academy i forhold til din utvikling og 

læring? 
• Ledelse – eget syn  

20. Hvilken ledelsesfilosofi tror du Gard arbeider etter? 
21. Har du hørt om medskapende ledelse? 
22. Kan du eksemplifisere medskapende ledelse (eller den 

ledelsesfilosofien du mener Gard praktiserer)? 
23. Hvilken betydning/påvirkning har medskapende ledelse (eller den 

ledelsesfilosofien du mener Gard praktiserer) for den enkelte 
medarbeider? 

24. Er medskapende ledelse (eller den ledelsesfilosofi du mener Gard 
praktiserer) representativt for slik du mener det bør være i Gard og 
hvorfor mener du det? 
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25. Hva ser du som ditt læringsutbytte (egen utvikling, 
kompetanseheving) i medskapende ledelse (eller i forhold til den 
ledelsesfilosofi Gard praktiserer)? 

26. Hvordan ser du på evaluering av lederne?  
27. På hvilken måte påvirker evalueringene organisasjonen og 

læringskulturen? 
28. Hvilke hindringer ser du hos Gard som relevante for medskapende 

ledelse (deres ledelsesfilosofi)? 
• Ledelse – andres syn 

29. Tror du andre i organisasjonen vet hva medskapende ledelse 
innebærer? 

30. Har du hørt andres argumenter (negativ som positiv) om 
medskapende ledelse (eller den ledelsesfilosofien Gard praktiserer) 
og hvilke argumenter kommer fram? 

31. Hva legger lederne vekt på? 
32. Er det noe du vil legge til som kan belyse medskapende ledelse 

(ledelsesfilosofien) i Gard? 
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Vedlegg 4: 

 
Informasjon sendt ut via E-post fra personalavdelingen ved hovedkontoret til Gard AS: 
 
Sissel Ramstad fra Pedagogisk Forskningsinstitutt gjør et arbeid på læring og medskapende 
ledelse der hun bruker Gard og Open Marine som case. Du vil bli forespurt om å bli intervjuet 
av henne i løpet av januar, noe jeg håper du har anledning til. XX vil organisere tid og sted for 
intervjuene. 
 
Du er valgt ut til dette enten fordi du representerer ledelsen, de ansatte eller er involvert i 
Open Marine. 
 
 
 
Informasjon gitt muntlig ved intervju 
 
Informasjon om prosjektet og formål med prosjektet i korte trekk. 
Kort om hvilke opplysninger som skal hentes inn og på hvilken måte det gjøres. 
Anonymitet og hva det innebærer. 
Til enhver tid mulig å tekke seg som informant i studien. 
Tidspunkt for prosjektavslutning. 
Mulighet til å lese ferdigstilt oppgave. 
Navn og adresse på instituttet prosjektet er underlagt 
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Vedlegg 5: 

 
NORSKE 360-SPØRSMÅL BASERT PÅ GARD’S CORE 
VALUES (FAIR) OG TEAMLEDERROLLEN 
(Nummerert i samme rekkefølge som spørsmålene i IMLs 
spørreskjema på internett) 

 
 

Score 1-6 på hvert spørsmål nedenfor. 1 = meget misfornøyd og 6 = meget fornøyd.  
 

Lederen som skal evalueres: _________________ 
 
Min rolle er 

• underordnet   ___ 
• sideordnet   ___ 
• overordnet   ___ 
• selvevaluering ___ 

 
          

     
          

1. Viser ekte engasjement i medarbeidere/kolleger/kunder    
2. Bidrar med løsninger som er verdifulle for kunder og lønnsomme for GARD  
3. Viser lojalitet til GARD 
4. Kommuniserer et klart bilde av hva hun/han vil 
5. Sørger for at teamets mål er klart definert 
6. Lytter til og tar folks opplevelser og synspunkter på alvor    
7. Får fram kreative forslag hos medarbeidere/kolleger  
8. Går foran med et godt eksempel 
9. Tar initiativ og tilrettelegger for forbedringer 
10. Sørger for at teamets arbeidsmåter er klart definert  
11. Gir anerkjennelse og gode tilbakemeldinger når medarbeidere/kolleger  

leverer godt arbeid 
12. Utfordrer vante tankeganger og handlingsmåter 
13. Er forutsigelig og til å stole på i sine handlinger 
14. Verdsetter medarbeideres/kollegers handlekraft og initiativ 
15. Skaper åpenhet og får fram ulike synspunkter og mangfold i teamet 
16. Bidrar til min motivasjon og faglige utvikling 
17. Involverer medarbeidere/kolleger i endringer 
18. Holder ord 
19. Tar tak i konflikter og løser dem på en god måte når det trengs 
20. Trekker gode oppsummeringer og konklusjoner av  

teamets diskusjoner 
21. Støtter medarbeidere/kolleger i vanskelige saker og situasjoner 
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22. Berømmer andres ideer til endring og tar ikke selv æren for disse 
23. Holder høy etisk standard i sitt arbeid 
24. Kommuniserer tydelige mål og forventninger til meg 
25. Viser inkluderende holdninger til alle i mitt team/min  

arbeidsgruppe 
26. Inspirerer meg til å gjøre mitt beste  
27. Er en drivkraft i endrings- og utviklingsarbeid  
28. Gjør presise kompetansevurderinger av meg (medarbeidere)  

og setter rett person (meg) til rette oppgaver  
29. Tar raskt nok tak i og iverksetter tiltak overfor dårlig  

arbeidskvalitet og svak arbeidsinnsats 
30. Gjennomfører møter i vårt team/min arbeidsgruppe på en  

effektiv måte 
31. Er tilgjengelig for råd og hjelp når du har behov for det 
32. Skaper entusiasme for nye oppgaver 
33. Har den nødvendige profesjonelle ekspertise til å være en  

god rådgiver    
34. Viser mot til å ta upopulære beslutninger når det er nødvendig 
35. Viser at han/hun lytter og lar seg påvirke av teammedlemmenes  

synspunkter 
36. Omtaler medarbeidere i positive vendinger 
37. Følger opp igangsatte tiltak inntil de er på plass 
38. Tar ansvar og plasserer ansvar på en god måte uten å  

skape syndebukker 
39. Involverer seg tilstrekkelig i min jobb og meg som person hele veien 
40. Er rollemodell for et godt teammedlem 
41. Synliggjør min jobbs betydning for GARD som helhet 
42. Holder fokus på at GARD skal være preget av orden og stil  
43. Kan ta imot kritikk uten å gå i forsvar 
44. Har ideer og handlekraft til å bringe min enhet framover på en god  

og effektiv måte   
45. Reagerer konstruktivt på skuffelser, kriser eller nå noe går galt  
46. Ansvarliggjør sine medarbeidere (meg) med hensyn til hva som  

skal endres eller leveres 
47. Er en god rollemodell i det å levere kvalitet og være  

dedikert til sin jobb 
48. Etablerer klare resultatkrav og ansvarsområder    

 

 91



Vedlegg 6: 

Måleskala ved 360˚ evaluering. 
 
 
 

Not at all

To a very limited extent

To a limited extent

To a certain extent

To a high extent

To a very high extent

1

2

3

4

5

6

1.00 - 3.50 Must be improved

3.51 - 3.99 Should be improved

4.00 - 4.50 Can be improved

4.51 - 6.0 Good results
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