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1 Inledning

Vi kommer att inleda vår uppsats med att ge, dig som läsare, en kort bakgrund
till vårt valda ämne. Därefter övergår vi till att diskutera vårt val av
problemområde, vilken resulterar i syftet med denna uppsats. Vi kommer
slutligen i denna inledning att presentera en kortfattad disposition av uppsatsen.

1.1 Bakgrund
 Situationen inom näringslivet präglas alltmer av en ökad och ny form av
konkurrens, snabba förändringar, globalisering av marknader, kortare
produktlivscykler och förändringar i teknologi. För att bättre kunna möta dagens
konkurrensutsatta tillvaro söker företag finna nya konkurrensfördelar, vilket
tvingar dem att se över och på sikt förändra arbetssätt samt företagsstrukturer.
Dessa förändringar och omstruktureringar bygger på en kontinuerlig
omvärdering och utveckling av organisationens kunskap. Eftersom
organisationers kunskap grundas i individernas kunskap och byggs av bland
annat kunskapsöverföring mellan individerna i organisationen krävs en
kontinuerlig kunskapsgenerering och kunskapsöverföring mellan individer. Att
skapa förutsättningarna för denna är viktigt då kompetens kan ses som kärnan i
företagens konkurrensfördelar. (Lubit, 2001)
 

”Increasingly, successful organizations are building competitive advantage
through less controlling and more learning – that is, through continually

creating and sharing new knowledge. (Senge, 1997:30)”
 
 Företagen kan, för att utnyttja kunskapen inom organisationen, välja att inrikta
sig mot två olika områden för att behålla och skapa konkurrensfördelar.
Företagen kan antingen välja att sprida den kunskap som konkurrenterna anser
är svår att kopiera internt, d.v.s. den tysta kunskapen (se 3.2.1). Det andra
alternativet för företagen är att utveckla en kunskapshantering, vilken i sin tur
leder till en utveckling av den pågående innovationen inom företaget. Dessa två
konkurrensfördelar, d.v.s. ett effektivt kunskapsskapande samt en effektiv
kunskapshantering, kan därmed utgöra basen för hur företagen kan behålla sina
fördelar gentemot andra konkurrenter i dagens krävande samhälle. (Lubit, 2001)

Under mitten av 90-talet har fokus riktats mot kunskapshantering och
kunskapsgenerering inom begreppet Knowledge Management. Att intresset för
området ökat beror enligt Little et al. (2002:4ff) dels på den ökade konkurrens vi
nämnt ovan, men även på informationsteknologins utveckling som lett till nya
möjligheter för kunskapsöverföring mellan individer. De menar vidare att det
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ökade fokus på Knowledge Management beror på den ökade
produktutvecklingen och dess behov av förbättrade innovationsprocesser och
arbete i projektform.
 
Knowledge Management har enligt Bukowitz & Williams (1999:1) skapats
genom en kollision mellan olika fält så som t.ex. human resource management,
organizational development, change management och information technology.
Knowledge Management är enligt Pan & Scarbrough (1999) en förmåga eller
process inom en organisation för att behålla eller förbättra organisationens
prestation baserad på erfarenhet och kunskap.
 
 Knowledge Management behandlar i stora drag hur kunskap i ett företag kan
hanteras så effektivt som möjligt. Företag bör veta hur de delar med sig av
kunskap över företagsgränser samt vilka arbetssätt som på bästa sätt genererar
kunskap och underlättar kunskapsöverföring. De bör även veta hur de lär före,
under och efter aktiviteterna samt hur de lär av kollegor, kunder, partners och
andra i företagets omgivning. (http://www.imhresurs.se/ped/knowledge.htm,
020205)

Basen för att erhålla konkurrensfördelar gentemot andra företag är att kunskapen
sprids inom företaget samtidigt som den inte sprids till andra företag som kan
klassas som konkurrenter. Kunskap som inte kan spridas inom företaget, utan
endast erhålls av några få i stället för till hela personalen, innehar en
begränsande verkan på företagets möjlighet att skapa värde. Det finns dock en
risk att kunskapen sprids utanför företaget till andra och därmed blir praxis inom
branschen i stället för att vara specifikt just för det enskilda företaget. (Lubit,
2001)

Vi anser att kunskaper och färdigheter tenderar att förändras och föråldras i allt
snabbare takt. För att förstå hur företag kan hantera kunskap behövs kännedom
om mänskligt lärande. Människan förändrar sitt beteende ständigt och det finns
ett flertal processer som påverkar individens sätt att bete sig.

1.2 Problemdiskussion
All organisatorisk inlärning bygger på att de enskilda individerna inom
organisationen lär sig. Denna förmåga hos arbetstagarna beror bl.a. på den
formella strukturen, vilken i sin tur anger ramarna för hur företagets
arbetsfördelning och specialisering är utformat. Individer tenderar ofta att endast
se till de problem och lösningar som återfinns i just deras formella
arbetsbeskrivning. De utsätts då endast för stimuli som ligger inom det
arbetsområde som strukturen definierar, vilken även till stor del bestämmer
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individernas uppmärksamhet. Detta leder ofta till att arbetstagarna endast ser det
de förväntar sig utifrån sin position i strukturen. (Jacobsen & Thorsvik,
1997:346-347) Enligt oss blir en effekt av detta begränsningar i
organisationerna. Genom att individen endast ser till sitt arbetsområde
motverkar strukturen kunskapsspridningen i organisationen. I företag som har
organiserat sin verksamhet efter t.ex. funktioner, divisioner eller regioner kan
detta bli ett stort problem. Vi tror att det bland individerna i organisationen kan
uppkomma en ovilja kring att lära sig saker som berör andra delar av
organisationen och därmed inte sin egen.

”Barriärer mot att dela med sig av sin kunskap uppstår generellt när individer,
grupper eller enheter tävlar om samma resurser, vilka kan dras tillbaka eller

omriktas om idéer eller information delas över dessa gränser.(eg. översättning
från Bukowitz & Williams, 1999:168)”

Vi anser att interna företagsgränser kan vara psykiska, fysiska och strukturella.
De kan t.ex. existera mellan individer på samma nivå, mellan ledning och
anställda, mellan olika avdelningar eller divisioner. Ett gränstänkande kan leda
till att de enskilda avdelningarna inom företaget går miste om kunskap och
metoder som även skulle kunna användas inom just deras arbetsområde. Genom
att de enskilda avdelningarna kan karaktäriseras som innehavare av en specifik
kunskap som andra delar av organisationen inte kan eller kanske inte heller är
villiga att ta del av kan organisationen som helhet ses som den stora förloraren.

Vi har genom inledningen och ovanstående diskussion fört in dig som läsare mot
det område som vi finner är intressant. Existerar hinder för kunskapsspridning i
dagens organisationer och behöver kunskap föras över interna gränser? Vi tror
att det är så vilket följande citat styrker:

”Att överföra kunskap över traditionella gränser är viktigt inte bara för att öka
kunskapsnivån inom organisationen utan också för att använda kunskapen

effektivt i nya situationer. Genom att kombinera olika kunskaper (eng. skills)
och perspektiv skapas nya sätt att lösa problem.(eg. översättning från Bukowitz

& Williams, 1999:94)”

Hur ser det ut inom företag idag? Är det så att lärande över gränser är prioriterat
i dagens organisationer? Knowledge Management hanterar, som vi tidigare sagt,
kunskapshantering och kunskapsgenerering. Inom ämnet har studierna främst
rört informationsteknologi kontra individerna medan inskränkningar som t.ex.
interna gränser har hanterats i liten utsträckning. I begreppet Knowledge
(kunskaps) Management (styrning) ligger implicit ledning av kunskap. Vi
började fundera kring om individer självmant sprider sin kunskap eller om det
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fordras något mer? Krävs det att ledningen arbetar aktivt för att sporra
kunskapsspridning?

Vi ser motivation som drivkraft till handling. (Ljung m.fl.1994:364)

Om motivation är drivkraften till handling, att överföra kunskap, har då
motivationen betydelse för kunskapsspridning?

Vi anser, med stöd av ovanstående samt vår bakgrundsbeskrivning, att det är av
stor vikt att företag försöker utveckla en kunskapsdelning över gränser mellan
funktioner, divisioner och regioner, för att på bästa sätt kunna ta del av samt
sprida den kunskap som finns i hela företaget. Vi har därför kommit fram till ett
flertal frågor som vi valt att undersöka vidare samt försöka besvara i denna
uppsats:

• Hur sker lärandet över interna företagsgränser?
• Behöver individer motiveras till kunskapsöverföring över interna

företagsgränser och i så fall på vilket sätt?
• Hur kan lärandet över interna företagsgränser utvecklas?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur lärandet i ett företag sker
över interna gränser samt huruvida individer behöver motiveras till detta. Vi har
även för avsikt att ge förslag till hur lärandet kan utvecklas. Vidare kommer vi
att framarbeta en modell som förklarar denna process.

1.4 Avgränsningar
Undersökningen kommer att omfatta samtliga divisioner, Naturpost,
Dagligvaruhandeln (DVH), Naturapoteket, New Product Development (NPD)
samt International Sales, inom Vitamex AB:s marknadsavdelning. Övriga
funktioner inom Vitamex AB såsom ekonomi, personal och IT avser vi inte att
undersöka. Denna avgränsning har vi gjort av några olika anledningar. Initialt
var detta en uppdelning som storleksmässigt passade vår undersökning. Vi ansåg
även att just denna del av företaget var lämplig att undersöka eftersom den
består av fem divisioner som arbetar med liknande uppgifter vilket stämmer väl
överens med vårt syfte och vår ansats.

Då Knowledge Management är ett stort kunskapsområde har vi valt att endast
analysera grupper och individers kunskapsöverföring samt lärande över gränser
internt i företaget. Således kommer den inlärning som härstammar från externa
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parter inte att beröras. Inlärning som härstammar från externa parter kan
exempelvis vara kurser som företagsledningen köper in av andra, kunskap som
kan hämtas från kunder och andra externa parter m.m.

Knowledge Management kan delas in i två olika fält varav det ena handlar om
informationsteknologins inverkan på kunskapsspridning, t.ex. införandet av ett
intranät inom företaget. Uppsatsens avsikt är inte att hantera
informationsteknologi, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att kommentera,
beröra och diskutera även detta för att bidra till den övriga förståelsen.

1.5 Disposition
I figuren till nedan illustreras uppsatsens disposition. Inledningen och
problemdiskussionen avgör valet av teori, vilka i sin tur inverkar vid
insamlandet av empiri. Därigenom påverkas analys, slutsats samt
kunskapsbidrag direkt och indirekt av samtliga tre faktorer. Vi ser på metoden
som en övergripande och förklarande beståndsdel, vilken har betydelse för alla
uppsatsens delar, eftersom vår syn på verkligheten påverkar hur vi uppfattar och
tolkar det fenomen vi valt att studera.

Inledning/ 
problemdisk. 

Teoretisk 
referensram 

Empiri 

Analys 

Slutsatser 

Rekommen-
dationer 

 

Figur 1.5 Disposition, egen bild.
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2 Metod

I detta kapitel avser vi redogöra för vårt tillvägagångssätt. Syftet med kapitlet är
att ge, dig som läsare, en möjlighet att bedöma uppsatsens resultat och
tolkningar genom att se till dess rimlighet och generaliserbarhet. Vi kommer
inledningsvis att diskutera olika metodsynsätt samt vetenskapliga
förhållningssätt. Därefter redogör vi för vår syn på teoriproduktion samt typ av
studie för att sedan övergå till att diskutera vårt val av undersökningsgrupp och
vissa intressanta faktorer kring denna. En diskussion kommer sedan att hållas
kring hur vår informationsinsamling gick till. Till sist kommer vi att diskutera
begreppen tillämpbarhet och trovärdighet.

2.1 Metodval och företagsekonomiska metodsynsätt
Metodvalet i en undersökning är beroende av flertalet frågeställningar, vilka är
inbördes beroende av varandra. Det är därför viktigt att ta ställning till dessa
innan undersökningen inleds. Val av metod är dels beroende av vilken syn på
vetenskap som forskaren har, men den vetenskapssyn som är lämplig för en
specifik undersökning är även starkt förknippad med undersökningens syfte och
de slutsatser som forskaren tänkt sig. Metodvalet är en växelverkan av flertalet
begrepp och synsätt vilka vi avser att redogöra för i syfte att nå fram till vårt
metodval. (Lantz, 1993)

Inom vetenskapen finns en mängd olika uppfattningar om när och hur metoder
används samt även vad metoder egentligen är. De olika metodsynsätten gör, för
att kunna undersöka verkligheten, antaganden om hur den ser ut och är
beskaffad. (Arbnor & Bjerke, 1994:19ff) Inom företagsekonomin kan tre olika
metodsynsätt urskiljas (Arbnor & Bjerke, 1994:65), de består av det analytiska
synsättet, systemsynsättet samt aktörsynsättet.

2.1.1 Analytiskt synsätt
Det analytiska synsättet utgår från antagandet om en, av oss, oberoende
verklighet, den s.k. objektiva verkligheten. Även om verkligheten kan påverkas
genom praktiska ingrepp har den i grunden en stabil struktur. Det analytiska
synsättet utgår även från att verkligheten är uppbyggd av summativa delar
(helheten är summan av delarna). (Arbnor & Bjerke, 1994:96ff)

Vi tror inte på en objektiv verklighet, även om det finns vissa områden som är
oberoende av oss individer. Dessa områden är inte påverkbara av individers
handlande och förhållandena råder oavsett om samhället skapas genom
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interaktionen mellan människorna eller inte. Exempel på dessa områden kan
vara tyngdlagen där det är vida känt att ting dras mot jordens mittpunkt. Vi anser
att verkligheten och samhället på andra områden kan påverkas av oss individer
och genom interaktionen med andra, vilket gör att vi inte ansluter oss till det
analytiska synsättet.

2.1.2 Systemsynsätt
Syftet med systemsynsättet är att till stora delar kartlägga den objektiva
verkligheten. Systemsynsättet antar, till skillnad från det analytiska synsättet, att
verkligheten är arrangerad på ett sådant sätt att helheten avviker från summan av
delarna. Komponenterna är i många fall ömsesidigt beroende av varandra och
kan därför inte summeras. Uppbyggnaden av dessa komponenter gör att det
förekommer synergieffekter. (Arbnor & Bjerke, 1994:66ff)

Även systemsynsättet antar en objektiv verklighet, vilket vi är tveksamma mot
då vi anser att densamma skapas genom interaktioner mellan människor. Vi ser
dock att skapandet av synergieffekter är mycket möjligt. Genom samspel mellan
parter kan en effekt uppkomma som både kan bidra till plus- eller minuseffekter
på helheten.

2.1.3 Aktörsynsätt
Aktörsynsättet skiljer sig från de övriga två synsätten genom antaganden kring
en objektiv och oberoende verklighet. Helheten kan inom synsättet förstås
utifrån delarnas egenskaper. Inom aktörsynsättet ligger inget intresse i att
förklara, utan det är av större vikt att förstå sociala helheter. Detta sker utifrån de
enskilda aktörerna. Synsättet inriktar sig på att kartlägga den betydelse och
innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar samt i den omgivande miljön.
(Arbnor & Bjerke, 1994:67ff)

Aktörsynsättet antar att verkligheten existerar som en social konstruktion. Den
sociala världen skapas på nytt i varje sammanträffande i vardagslivet. (Arbnor &
Bjerke, 1994:174ff) Vardagslivet framträder som en verklighet, vilken är tolkad
av människor och subjektivt meningsfull för dem som en värld med ett inre
sammanhang. Vardagsvärlden tas inte bara för given av individerna i samhället
under det subjektivt meningsfulla liv de lever, utan den är i stället ett resultat av
deras tankar och handlingar. (Berger & Luckmann, 1998:31ff) Synsättet menar
att verkligheten inte är oberoende av individerna som verkar inom den. (Arbnor
& Bjerke, 1994:174ff)
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Vi har främst, i vår uppsats, ett socialkonstruktionistiskt synsätt då vi anser att
samhället är uppbyggt som en social konstruktion. Vi anser att samhället är
tolkat av människor och skapas genom interaktionen mellan individer i
samhället. Samhällets konstruktion är därmed beroende av individer samt dess
agerande. Individer formar sin verklighet samt dess utseende och är därför inte
oberoende av dem som agerar inom den. Vi anser även att
vetenskapsuppfattningen skiljer sig mellan individer. Individerna uppfattar
teorier olika, vilket även påverkar den praktiska forskningen. Vi har därför den
åsikten att arbetets slutliga form och utseende påverkas av hur författaren ser på
vetenskap och verklighet. Vi anser även att det är av stor vikt att kunskaparen
innehar ett kritiskt förhållningssätt till det som studeras. Genom att vara kritisk
och samtidigt vara säker på ens egna ståndpunkter inom ämnet skapas förståelse
för det som studeras. Samtidigt som ett kritiskt förhållningssätt byggs upp sker
även tolkningar av verkligheten utifrån individens egna ögon. Dessa tolkningar,
anser vi, därefter påverkar individernas handlingar.

Vi antar däremot att det finns vissa förhållanden i verkligheten som inte kan
påverkas av interaktionen mellan individer. Exempel på detta kan vara bevisade
och kända naturlagar vars utfall, oavsett människors beteende, inte kan
påverkas. Vi anser också att det, inom samhället, kan förekomma
synergieffekter, vilka gör att utfallet kan skilja sig från summan av helhetens
delar. Dessa parenteser, vilka skiljer sig från ovan nämnda synsättet, gör att vi, i
vår uppsats, inte kan säga inneha ett rent aktörsynsätt. Vi väljer därmed att
definiera vårt metodsynsätt som ett aktörsynsätt med inslag från både det
analytiska- och systemsynsättet.

2.2 Vetenskapliga förhållningssätt
Efter att ha tagit ställning till vår syn på verkligheten utifrån de tre ovanstående
synsätten anser vi att det är av vikt att redogöra för vilket vetenskapligt
förhållningssätt vi ansluter oss till. För att avgöra var vår forskningsansats tar
sin utgångspunkt avser vi att inledningsvis redogöra för två vetenskapliga
förhållningssätt. Anledningen är att detta får effekter på hela vår undersökning.
Förhållningssättet har bl.a. betydelse för på vilket sätt empirin insamlas och på
vilket sätt resultatet tolkas.

Det finns två vetenskapliga förhållningssätt, hermeneutik och positivism, som
kan sägas vara varandras motsatser (Patel & Davidsson, 1991). Enligt det
positivistiska förhållningssättet bör inflytandet från forskaren elimineras eller
minimeras. Metoden som följs under forskningen bör vara oberoende av arbetets
innehåll och ämnesområde. Positivismen har till viss del förkastat den
kvalitativa forskningen eftersom den bygger på tolkningar av respondenters
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utsagor. I stället talar det positivistiska förhållningssättet för forskning via
kvantitativa experiment där mänskligt beteende tolkas utifrån observerbara data
vilket ska skilja fakta från värderingar. (Kvale, 1997:62)

Hermeneutiken står för kvalitativa tolknings- och förståelsesystem där forskaren
har en engagerad, öppen och till viss del subjektiv inställning. Hermeneutisk
forskning sker genom att forskaren går in i undersökningssituationen med en
viss förförståelse genom egna erfarenheter och där denna förförståelse betraktas
som en tillgång och ett verktyg till skillnad mot i positivismen. Hermeneutikerna
studerar helheten i relation till delarna och växlar mellan att se på situationens
delar och dess helhet för att få en holistisk förståelse av forskningssituationen.
Detta kallas för den hermeneutiska spiralen vilket i intervjusammanhang innebär
att forskaren börjar med att läsa hela intervjun för att gå tillbaka och se på
specifika delar för att sedan gå tillbaka till helheten. Han pendlar även mellan att
inta objektets och subjektets synvinkel. (Patel & Davidsson, 1991:25ff)

Vilket förhållningssätt som är aktuellt i en undersökning är beroende av
forskningens mål och uppgift, men även forskarens egen syn på vetenskap
(Lantz, 1993:26). Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt tar också sin
utgångspunkt i vårt syfte med detta arbete. Vår forskningsansats tar vid i den
hermeneutiska forskningsläran då vi avser att kvalitativt utröna hur lärande sker
över interna företagsgränser. Vi anser inte att det är lämpligt att studera detta
fenomen genom enbart observerbara data som tas fram genom kvantitativa
experiment utan vi vill snarare studera det genom att söka förståelse. Vi anser
inte heller att det är möjligt att bortse från en viss förförståelse för det fenomen
vi studerar. Som intervjuare har vi ett subjektivt förhållningssätt vid tolkningen
av intervjuer och de svar vi tolkar bygger på de frågor vi ställt som bygger på
vår förförståelse.

Eftersom vi avser att studera lärande och motivation är det till viss del det
mänskliga beteendet som kommer att tolkas. Uppsatsen fokuserar dock inte på
beteendepsykologi utan snarare på konkreta metoder och arbetssätt för
kunskapsöverföring och hur motivation kan underlätta detta. Vi har alltså inte
för avsikt att tolka annat än respondentens svar och vi kommer inte att söka en
djupare förståelse för individen. Vårt arbete kommer till viss del bygga på data
som samlas in via intervjuer, men även via enkäter som behandlas kvantitativt.
Därmed vill vi lägga vår forskningsansats inom hermeneutiken men med inslag
av positivism.
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2.3 Vår syn på teoriproduktion – förklaringsmodeller
Vi anser att det är viktigt att redogöra för vilken typ av ansats vi har när det
gäller resultatet för vår undersökning. Denna är av betydelse främst för att öka
trovärdigheten med arbetet. Genom att redogöra för vår syn på
teoriproduktionen bidrar vi till att säkerställa läsarens möjlighet att erhålla
samma utgångspunkt som vi har haft.

Enligt forskningen kan teoriproduktion ske på två sätt, antingen genom
deduktion eller induktion. Deduktion betyder att forskaren utgår från teorin,
d.v.s. väljer ett teoretiskt fenomen, som prövas i empirin. (Patel & Davidsson,
1994:20-21) Enligt Alvesson & Sköldberg ( 1994:41) innebär det att utgå från
en generell regel och hävda att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse.

Det motsatta arbetssättet, induktion, innebär att forskaren utgår ifrån empirin
och väljer att studera ett fenomen utan att ta sin utgångspunkt i teorin. Forskaren
formulerar därefter en teori utifrån de slutsatser som kan ledas ur den studerade
empirin. (Patel & Davidsson, 1994:20-21) Alvesson & Sköldberg (1994:41)
förklarar induktion som att forskaren utifrån en mängd enskilda fall hävdar ett
samband som observerats i samtliga fall som generellt.

Genom våra studier har vi inhämtat grundläggande kunskap kring det fenomen
vi avser att studera. Vi har även läst in oss på området innan vi studerat
fenomenet i verkligheten. Eftersom vi genom detta har erhållit en teoretisk
förkunskap om området som vi ämnar studera menar vi att vårt arbetssätt främst
kan betecknas som deduktivt. Vårt arbete kan ses ha inslag av induktion
eftersom vår utgångspunkt är ett empiriskt fenomen, vårt intresse för
problemområdet uppstod tidigare under utbildningen vid en kontakt med ett
företag. Vi menar dock att vårt arbetssätt främst kan liknas vid ett deduktivt
arbetssätt eftersom vi kommer att undersöka och besvara våra problemfrågor
med hjälp av teorin. Vårt arbetssätt kan därmed sägas avvika från induktion,
men inte ansluta totalt till deduktion.

Alvesson & Sköldberg (1994:42) introducerar ytterligare ett begrepp, abduktion,
som förklaringsmodell. Enligt dem torde detta vara den metod som används vid
många fallstudiebaserade undersökningar. Abduktion innebär, enligt dem, att ett
enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som, om det vore
riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas med nya fall.
Under processens gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt,
liksom teorin som förfinas och justeras.

Vår metod har vissa likheter med abduktion, men dessa likheter härrör snarare
från en av abduktionens beståndsdelar – deduktion. Abduktion innebär att
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tolkningen, d.v.s. resultatet, verifieras med fler fall, vilket inte är avsikten med
vår undersökning. Abduktion innebär även en växelverkan mellan empiri och
teori. Denna växelverkan erhåller vi till viss del eftersom vi kommer att fortsätta
att teoretiskt fördjupa oss även efter vi har inlett datainsamlingen och genom att
vi kommer att genomföra datainsamlingen vid två tillfällen. Vi har således en
deduktiv ansats med inslag av abduktion.

2.4 Tillvägagångssätt
För att bedöma våra slutliga resultat är det av vikt att vi delger läsaren vårt
tillvägagångssätt vid genomförandet av undersökningen. Vi kommer nedan att
redovisa detta samt val av företag och undersökningsgrupp.

Vi har valt en kvalitativ ansats till vår uppsats. Uppsatsen kommer dock att ha
kvantitativa drag eftersom vi har använt oss av en enkät. Svaren från enkäten har
bearbetats och till viss del analyserats genom en kvantitativ metod (se nedan).
Forskare talar om dessa två ansatser som kompletterande och ömsesidigt
beroende (Starrin et al., 1991:13). Vi anser liksom Daun i Starrin et al. att en
kvalitativ ansats hjälper oss att bringa ordning och förståelse för fenomenet och
kan följas upp av en kvantitativ datainsamling för att statistiskt beskriva
informationen. (Starrin et al., 1991:13)

Vi har genomfört en studie av ett företag (se figur 2.4 nedan, där vår studie
hamnar vid den markerade stjärnan). Valet beror på att undersökningen inte helt
kan kännetecknas som en fallstudie och inte heller som en surveyundersökning.
Fallstudien innebär att forskaren kan studera en avgränsad aspekt av ett problem
under en begränsad tidsrymd (Bell, 1995:15). Vidare innebär den ett
helhetsperspektiv av den studerade aspekten (Patel & Davidsson, 1994:44).
Forskaren studerar även, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:103), ett
fåtal fall (objekt) ur en mängd variabler.

Merriam (1994:25ff) menar
att en fallstudie har fyra
grundläggande egenskaper:
att en viss situation eller
företeelse studeras, att en
fullständig beskrivning av
det som studeras ges, att den
ger läsaren insikter om
fenomenet och slutligen ska

den grunda sig på induktiva resonemang. Fallstudien innebär även enligt
Merriam (1994:25ff) en återkommande informationsinsamling. I en

Antal fall 

Antal variabler 

FALLSTUDIE SU
R

V
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Figur 2.4  Beskrivning av undersökning, egen bearbetning från 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) 
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surveyundersökning däremot studeras ett fåtal variabler med hjälp av en mängd
fall (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999:103).

Vi har för avsikt att endast studera några variabler på Vitamex AB. Detta blir
alltså inte en renodlad form av fallstudie enligt Eriksson & Wiedersheim-Pauls
kriterier. Enligt Merriams definition kan vår studie liknas vid en fallstudie med
några undantag. Dels anser vi inte att vår ansats är induktiv och vi kommer inte
heller att återkommande inhämta empiriskt material. Studien hamnar dock
relativt långt ifrån surveyundersökningen eftersom vi endast studerar ett företag.
Vår ansats kan därmed liknas vid en fallstudie, men är inte en ytterlighet.
Fallstudien passar bra eftersom vår ansats är att utveckla begrepp kring lärandet
över gränserna och söka förståelse för fenomenet (aktionsforskning) (Eriksson
& Wiedersheim-Paul, 1999:105).

Det faktum att vi i vår studie inte återkommande träffar samma individer för att
undersöka lärandet över gränserna medför att vi inte kommer att kunna
identifiera förändringar över tiden. Eftersom lärande är en process som sker över
tid hade återkommande besök kunnat utveckla vår analys. Vi har dock försökt
att vid intervjuerna diskutera lärandet och på så sätt erhålla information
historiskt.

2.4.1 Val av företag
Eftersom vi önskade studera ett företags kunskapsöverföring och lärande över
interna gränser var det av vikt att välja en organisation med tydlig uppdelning.
Dessutom önskade vi välja ett företag som ansåg sig ha intresse av vår
undersökning. Vi anser att Vitamex AB är ett bra val. Företagets divisioner
arbetar med liknande verksamheter, vilket innebär att kunskapsspridning kan
vara intressant att studera ur ett synergiperspektiv i syfte att nå
konkurrensfördelar gentemot andra företag. Även det faktum att företaget
nyligen har börjat uppmärksamma kunskapsdelning gör att denna organisation
blir intressant att studera. Ledningen har inlett ett arbete med att förbättra detta
inom företaget genom att tillsätta en ny samordnande division och omplacera
vissa av divisionerna i ett kontorslandskap. Företaget och dess divisioner
presenteras närmare i kapitel 4 under företagspresentationen.

2.4.2 Urval
Urvalet till undersökningen på Vitamex AB gjordes i samråd med personalchef
och VD på företaget. Vi var tillsammans överens om att det var bredden över
divisionerna som vi ville åt och beslutade gemensamt att inte gå ner på djupet i
respektive division, d.v.s. utanför marknadsavdelningen. Detta ledde till att totalt
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14 personer intervjuades med följande fördelning: fyra personer på divisionen
för Naturpost, två personer på divisionen för DVH, tre personer på divisionen
för Naturapoteket, fyra personer på divisionen för International Sales samt en
person på stabsfunktionen NPD. Totalt innebär detta att vi intervjuat samtliga
anställda som arbetar med marknadsfrågor på marknadsavdelningen. Vi har
dessutom intervjuat VD och personalchef.

Då vårt syfte är att studera lärande över divisionsgränser i ett företag anser vi
inte att undersökningen brister i att divisionerna har olika många respondenter.
Vi menar att det är vanligt att divisioner består av olika många anställda. Vårt
syfte medför även att vi inte heller avser att, annat än för att skapa förståelse för
undersökt företag, diskutera och jämföra skillnader mellan divisioner utan
snarare studera hur kunskapsöverföring ser ut och hur det kan förbättras.

2.5 Informationsinsamling
För att ytterligare tillförsäkra läsaren en möjlighet att bedöma våra resultat
kommer vi här att utförligt beskriva på vilket sätt vi har samlat in vårt empiriska
material. Vi avser att redogöra för primära och sekundära källor, vår intervju-
och enkätundersökning, anonymitet och bortfall.

Med utgångspunkt i undersökningens syfte valde vi att samla in vår empiri på
två olika sätt. Båda sätten bygger på att frågor ställs till en respondent. Vid det
ena tillfället lämnar respondenten ett muntligt svar (intervju) och vid det andra
tillfället lämnas ett skriftligt svar (enkät). Empiriinsamlingen baserades på vår
teoretiska referensram. Enkäten besvarades av samma personer som intervjuades
och som var speciellt utvalda i och med vår studie. En av anledningarna till att vi
valde att dela ut en enkät var att de involverade därmed kunde ta sig tid att
fundera över frågor och svarsalternativ. Fördelen med en enkätundersökning är
att den kan användas för frågor med många svarsalternativ samt att materialet
som insamlas är lättare att analysera genom att svaren är kvantifierbara.
Nackdelen är dock att det är svårt att ställa komplicerade frågor och att
svarsfrekvensen på öppna frågor, d.v.s. där respondenten exempelvis själv ger
förslag på förbättringar, vanligtvis är relativt låg. Det var därför lämpligt att ha
både en enkätundersökning och ett antal intervjuer, vilka gav möjlighet till
längre och mer fria svar från respondenten, med nyckelpersoner på företagen.
Undersökningen ger därigenom både kvantitativa (ofta kallade hårda) och
kvalitativa (ofta kallade mjuka) data. (Eriksson & Wiederheim- Paul 1999:63)
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2.5.1 Primärdata och sekundärdata
Primärdata är den information som skapas genom forskarens egenhändigt
insamlade material, exempelvis genom intervjuer och observationer (Lekvall &
Wahlbin, 1993). Sekundärdata är således information och data som inte har
samlats in primärt för den egna studien. Ett kritiskt förhållningssätt till
informationen är viktigt då källorna kan vara både partiska och vinklade.
(Lekvall & Wahlbin, 1993) Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata.
Primärdata har samlats in genom intervjuer med anställda på Vitamex AB samt
en mindre enkätundersökning. Sekundärdata har främst kommit från
tidningsartiklar och böcker, men även diverse hemsidor.

Intervjuer
Det finns flertalet olika angreppssätt för intervjuer. Vi avser här att redogöra för
fyra angreppssätt för att därefter redovisa vilket val vi gjort och varför. Det är
den strukturerade- den halvstrukturerade-, den riktat öppna- och den öppna
intervjun.(Lantz, 1993:21)

Vid den strukturerade intervjun ställer intervjuaren frågor inom ett antal
förutbestämda frågeområden med fasta frågor och svar i en bestämd
ordningsföljd. Det ger möjlighet till kvantitativa jämförbara analyser för att söka
kunskap om relationen mellan begrepp och teorier om begrepp. Den
halvstrukturerade intervjun har bestämda frågeområden i en viss följd, men
möjlighet finns att ställa följdfrågor inom dessa områden. Svaren kan vara både
öppna och fasta. Fördelen är att intervjuaren får en uppfattning om frågornas
meningsfullhet för respondenten. Utgångspunkten är en modell för begrepp och
relationer mellan begrepp. Svaren kan vara av både kvantitativ och kvalitativ art.
I den öppet riktade intervjun belyses en vid fråga med hjälp av olika
frågeområden. Intervjuaren följer upp inom områdena och respondenten
fördjupar sig i det som intervjuaren finner meningsfullt. I analysen ses de
kvalitativa svaren, vilka ofta skiljer sig, som fördelar då de ger en förståelse för
fenomenets kvaliteter. Den helt öppna intervjun har enbart förförståelse som
utgångspunkt. Det som eftersökes är sammanhangsbestämd kunskap om ett
fenomens kvalitéer och de olika svaren analyseras kvalitativt. (Lantz, 1993:21)

Våra intervjuer
Inledningsvis konstruerade vi en intervjuguide (Kvale, 1997:121ff) (se bilaga 1)
som var halvstrukturerad. Där gavs även en möjlighet att ställa följdfrågor.
Svaren var både öppna och fasta. Vi bedömde att denna intervjuform var mest
lämplig eftersom vi avser att studera hur respondenter ställer sig till, av oss,
förutbestämda begrepp och relationer dem emellan. Hermeneutiken hör främst
ihop med de två öppna intervjuerna som karaktäriseras av kvalitativa analyser
där verkligheten är subjektiv och syftet är att förstå ett fenomens mening (Lantz,
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1993:35). Eftersom vår ansats är hermeneutisk med inslag av positivism anser vi
att vårt val av den halvstrukturerade intervjun, som ligger närmare
hermeneutiken än den strukturerade intervjun, är koncis med vår ansats i
gränslandet mellan de två vetenskapliga förhållningssynsätten.
 
 Innan vi började intervjua provade vi frågornas karaktär på två bekanta, därefter
fick vi göra några justeringar för att klargöra vad vi menat. I början av
intervjutimmen följde vi intervjuguiden, men vartefter intervjun fortskred,
försökte vi fånga uppfattningar och utsagor som intervjupersonen sagt tidigare.
På så sätt kom intervjun att få samtalets karaktär till skillnad mot en mer
strukturerad intervju. Forskningsintervjun är dock inte ett samtal mellan två
jämställda parter eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar
situationen (Kvale, 1997).
 
Från gruppen närvarade två personer vid varje intervju. Vi tyckte att det var bra
att vara minst två på varje intervju för att vi skulle hinna med och kunna ställa
relevanta följdfrågor. Vi ansåg att det var större chans att få en bredare och mer
givande intervju om intervjuaren inte var ensam. Under intervjuerna ställde en
person mer frågor än den andra, som i sin tur förde anteckningar. Båda
personerna bidrog dock med frågor och funderingar under intervjun.
Intervjuerna spelades in för att vi skulle veta exakt vad respondenterna svarade.
Vi började vår bearbetning med att skriva ut samtliga intervjuer och läsa hela
materialet. Därefter sammanställdes alla intervjuerna genom att vi slog ihop alla
svaren för samtliga frågor. Detta gjorde det enklare för oss att se likheter och
skillnader mellan olika frågor uppdelat på olika divisioner. Denna uppdelning
har även gjort det möjligt för oss att hitta speciellt intressanta uttalanden samt att
vi har kunnat identifiera skillnader och likheter i individernas syn.

Enkäten
Vid en enkätundersökning får respondenten själv skriftligen besvara frågor i ett
standardiserat frågeformulär. Det finns två typer av svarsalternativ; öppna och
slutna. Öppna svarsalternativ innebär att respondenten helt får formulera sina
egna svar, denna form används lämpligen då det inte på förhand kan vara klart
vilka svar som kan tänkas förekomma. Bundna svarsalternativ innebär att
respondenten ges ett antal alternativ av vilka denna får markera ett eller flera.
Dessa har fördelen att de är enkla att bearbeta och kvantitativt
analysera.(Lundahl & Skärvad, 1999:125) En enkät ställer höga krav på
utformningen av frågorna. Intervjuaren är oftast inte närvarande när
respondenten svarar vilket gör att frågorna inte får vara upphov till oklarheter.
Det krävs normalt flera olika stadier i formuleringen av frågorna för att minska
mångtydigheten och få tillräckligt precisa frågor så att respondenterna förstår
avsikten med frågorna (Bell, 1995:74). En enkätundersökning kan liknas vid en
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standardiserad intervju. Den ställer samma frågor till alla respondenter och
används främst i kvantitativa syften.

Vår enkätundersökning
Den enkätundersökning vi genomförde omfattade 14 respondenter. Frågorna (se
bilaga 2) formulerades på ett allmänt sätt och vi försökte minimera frågor med
öppna svarsalternativ. Vi prövade även enkäten på två bekanta. Trots detta
upptäckte vi vid sammanställningen av enkäten ett misstag som hade passerat. I
stället för att be respondenten rangordna alla alternativ hade vi på en fråga
skrivit att de skulle rangordna fem alternativ. Genom detta förlorade vi en
möjlighet att på denna fråga avgöra vilka alternativ som var minst intressanta (se
bilaga 2 fråga 6). Undersökningen genomfördes på Vitamex AB och enkäten
delades ut till samtliga personer i samband med intervjutillfället (ej VD och
personalchef). Enkäten samlades sedan in några dagar senare. Huruvida enkäten
ska föregå intervjuer, eller tvärtom, har föranlett vissa diskussioner. Vi anser
dock att vi genom vårt upplägg har möjlighet att se enkäterna som
kompletterande materiel där vi får kvantitativa svar vilket ger ytterligare en
dimension till vår tolkning av intervjusvaren. Möjlighet ges även att genom
enkätsvaren identifiera vissa faktorer som vi därefter genom intervjusvaren kan
fördjupa oss inom.

Frågorna utformades på ett så lättförståeligt sätt som möjligt, där akademiska
ord och uttryck minimerades. Vid placeringen av frågorna användes den
såkallade trattekniken, där allmänna och inledande frågor ställdes först och de
lite mer känsliga och direkta frågorna ställdes sist. Detta för att fånga
respondentens intresse och för att försöka minska det partiella bortfallet (se
nedan) på känsliga frågor.

Enkäten präglas av en hög grad av strukturering eftersom vi har gett fasta
svarsalternativ. Dock har individen lämnats möjlighet att ange vissa specifika
faktorer på särskilt svarsutrymme och de har fått lämna egna kommentarer vilket
medför att enkäten inte är helt strukturerad. (Patel & Davidsson, 1994:60-61)
Den form av bundna svarsalternativ som framförallt har använts i
undersökningen är instämmandeskalor av olika slag. Skalorna har varit i fem
steg, där de olika alternativen har markerats med i förväg bestämda alternativ för
att underlätta åskådliggörandet av diagrammen. Alternativet ”ingen
uppfattning/ej provat” har även inkluderats, dels för att ex. utröna vilka
arbetssätt respondenten har erfarenhet av men även för att undvika att
respondenten tar ställning där han ej har någon uppfattning.
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2.5.2 Anonymitet
För att få så heltäckande svar som möjligt beslutade vi oss för, redan innan
empiriinsamlingen inleddes, att ge respondenten anonymitet. Vi fann dock att
detta inte alltid är möjligt eftersom divisionerna är små. Eftersom
respondenterna är få är det ibland möjligt (för respondenterna) att avgöra vem
som har sagt vad inom en division. När vi exempelvis talar om att de på DVH
svarade på ett sätt så kan den andra personen på samma division avgöra vem det
är som har sagt det eftersom de endast är två anställda. Det samma gäller
divisionen för NPD som endast består av en anställd. Vi valde därför att initialt
under våra intervjuer diskutera detta. Vi meddelade samtliga som deltog i denna
undersökning att vi så långt det är möjligt skulle försöka låta dem vara anonyma.
Vi informerade dem också om att deras intervjusvar kommer att användas i
uppsatsen men aldrig sammankopplas med deras namn, vilket alla samtyckte till.
Någon bad att få återkomma till den här frågan i slutet av intervjun men
respondenten samtyckte då.

2.5.3 Bortfall
Det finns två typer av bortfall; individbortfall och partiellt bortfall (Dahmström,
1996:202). Individbortfall innebär att en respondent i urvalsramen inte besvarar
enkäten eller deltar i intervjun. Det kan bero på att individen på ett eller annat
sätt förhindras att medverka i undersökningen, t.ex. på grund av tidsbrist eller att
urvalsramen innehåller inaktuella uppgifter. Det kan även bero på vägran från
respondentens sida. Partiellt bortfall innebär att respondenten väljer att delta i
undersökningen, men av en eller annan anledning inte besvarar vissa specifika
frågor. En del variabelvärden kommer då att saknas.

För att försöka minska individbortfallet har vissa åtgärder gjorts. Inledningsvis
skickades introduktionsbrev ut till samtliga som berördes av våra intervjuer.
Detta brev gjordes på begäran av VD och personalchef, vilka även
undertecknade det innan det gick ut till personalen. Genom att brevet var försett
med namnteckningar kan det ha bidragit till ett större engagemang hos
personalen, vilket även kan ha minskat vårt individbortfall. Stor vikt har även
lagts vid layoutmässiga aspekter av enkäten för att skapa ett intryck hos
respondenten av relevans och trovärdighet hos undersökningen. Vi har försökt
att minska det partiella bortfallet i vår undersökning genom att ställa följdfrågor
vid intervjuerna och hjälpa respondenten så att denne förstår frågans mening. I
den enkät som respondenterna fick fylla i efter intervjun har vi försökt att
minska det partiella bortfallet genom att ge alternativ till i princip samtliga
frågor samt även minskat på frågor med öppna svarsalternativ.
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I undersökningen har vi inte påverkats av något individbortfall, varken vid
intervjuer eller i enkätundersökningen. Det partiella bortfallet har inte påverkat
intervjuundersökningen. Det har påverkat enkätundersökningen marginellt då
två respondenter inte besvarat en delfråga (var), detta framkommer av bilaga 3,
fråga 3 och 7.

2.6 Tillämpbarhet
Vi ska nedan redogöra för hur vi ser på tillämpbarheten i vår uppsats. Vi
kommer att redogöra för de faktorer som verkar negativt och positivt på
tillämpbarheten. Vi anser att detta är viktigt för att få ökad förståelse kring
huruvida det är möjligt att generalisera resultaten av vårt arbete.

Vid forskningsarbete finns ofta en ansats till att resultatet ska kunna
generaliseras. Detta innebär att resultatet kan göras till allmängiltig kunskap,
fungera över tiden och i andra situationer än den undersökta. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1999:16) I en kvalitativ undersökning är avsikten inte att
generalisera utifrån de empiriska resultat som har framkommit. Resultaten kan
däremot ge ökad förståelse och fördjupad insikt om de baseras på genomtänkta
tolkningar (Lindblad, 1998:25). Vår avsikt är att våra utvecklade modeller och
begrepp ska kunna bidra till förståelsen kring fenomenet lärande och hur detta
kan ske över gränserna inom organisationen. Den förståelse kring problematiken
som vi önskar bidra med kan enligt oss hjälpa läsaren till insikt i liknande
situationer. Vi anser att övriga resultat med försiktighet kan användas i liknande
sammanhang. Vi överlämnar dock åt läsaren att själv avgöra huruvida resultaten
i övrigt kan användas utifrån dennes situation, vilket överensstämmer med vad
Wilson & Waker menar i Merriam (1988:187). Vi kommer nedan att diskutera
för- och nackdelar med vår undersökning utifrån generaliserbarheten för att
underlätta läsarens bedömning.

Eftersom vi har ett socialkonstruktionistiskt synsätt anser vi att en annan person
som gör en liknande undersökning kan få ett annorlunda resultat vilket kan få
implikationer på tillämpbarheten i vår undersökning. Synsättet bidrar till att den
upplevelse och uppfattning som vi har fått och som blir resultatet av vår
undersökning är situationsberoende. Eftersom syftet med vår uppsats är att ge
klarhet och råd kring hur lärandet ser ut över gränserna blir vår undersökning
givetvis vinklad av de gränser som vi undersöker i den valda organisationen. Vi
anser dock, vilket vi tidigare nämnt, att de begrepp som vi har tänkt att utveckla
samt vårt resonemang kring problemområdet ska kunna tillämpas i andra
situationer än den undersökta.
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För att beskriva verkligheten krävs antingen en full undersökning, vilket i
praktiken oftast är omöjligt, eller en undersökning gjord med sannolikhetsurval.
Endast ett sådant urval garanterar generaliserbarhet. (Johansson-Lindfors, 1993)
I de fall då en undersökning är kvalitativ finns ingen anledning att urvalet görs
slumpmässigt, vanligen används i stället ett selektivt urval. För att generalisera
används kvantitativa undersökningar, medan de kvalitativa snarare används i
exemplifierande syfte varför en selektion är lämplig (Svenning, 1997).

Vår studie kan till viss del, vilket tidigare diskuterats, liknas vid en fallstudie.
Vid en fallstudie får urvalet, enligt Patel & Davidsson (1994:44), stor betydelse
för huruvida resultatet kan generaliseras.  Andra forskare menar dock att
diskussionen om urval är mindre betydelsefull eftersom det inte är nödvändigt
att jämföra med andra fall, jämförelsen kan i stället göras med teorin. Syftet med
studien kanske inte heller är jämförande, utan snarare förståelse, vilket medför
att generalisering blir mindre relevant (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1999:106-107). Då vi menar att vårt fallstudieföretag väl överensstämmer med
vårt undersökningsområde och vår problematik på så sätt att de har tydliga
divisioner anser vi att företaget är ett representativt fall att jämföra med teorin
inom kunskapsområdet.

Genom att vi väljer en enkät (standardiserad) ökar även graden av tillämpbarhet
(Patel & Davidsson, 1994:61) eftersom intervjuresultaten även kompletteras
med kvantitativa otolkade resultat som redovisas i bilaga 3. Enbart resultaten av
enkätundersökningen kan dock inte generaliseras då antalet respondenter är för
få för att ge ett allmängiltigt statistiskt tillförlitligt resultat.

2.6.1 Trovärdighet
Eftersom vi i vår uppsats samlar vår egen information är det viktigt att
undersökningen stämmer överens med uppsatsens syfte, d.v.s. att vi undersöker
det vi har för avsikt att undersöka (god validitet). Det är även viktigt att avgöra
huruvida våra metoder för att genomföra undersökningen är tillförlitliga
(reliabilitet). (Patel & Davidsson, 1994:84-85)

Genom vår, till viss del, hermeneutiska ansats och med ett
socialkonstruktionistiskt synsätt på verkligheten blir dessa begrepp
svårhanterliga. Ansatsen innebär som vi tidigare nämnt en viss grad av
subjektivism. Det är därför intressant att diskutera hur vi har hanterat detta och
därigenom påvisa tillförlitligheten i vår uppsats.
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Trovärdighet vid datainsamling
Vi har valt att göra en halvstrukturerad intervju (se ovan) då vi har sammanställt
en mall med frågor som ställs till alla respondenter. Detta medför att samtliga
respondenter kommer att få samma frågor. Utöver dessa har vi ställt följdfrågor
vilka inte har följts upp och ställts till nästa respondent utan de är
situationsberoende. Mallen har lämnats till en utomstående för kommentarer,
enligt rekommendation från Patel & Davidsson (1994:85ff). Detta hjälper oss att
säkerställa att de frågor som frågas bidrar till att besvara undersökningens syfte.
Genom intervjuerna tillförsäkras en god tillförlitlighet vilken stärks av att vi har
valt att vara två personer vid varje intervju. Vi har även spelat in intervjuerna
vilket medför att den ”verklighet” som vi mött finns att tillgå även efter det att
undersökningen avslutats. (Patel & Davidsson 1994:87)

Ett problem som kan uppstå vid intervjuer är den s.k. intervjuareffekten
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999:159). Denna effekt är beroende av det
samspel som uppstår mellan intervjuare och respondent. Denna effekt kan
påverka data på ett icke önskvärt sätt. För att undkomma alltför stor
påverkanseffekt bör intervjuaren vara medveten om detta samt hantera detta på
bästa sätt för att kunna hantera och säkra informationens tillförlitlighet. Utifrån
de två vetenskapliga synsätten hermeneutik och positivism som tidigare nämnts
skiljer sig dock tillvägagångssättet för att hantera intervjuareffekten.
Positivismen menar att intervjuarens påverkanseffekter bör minimeras eller helt
elimineras eftersom det är ett hinder för objektivitet. Om detta inte görs menar
positivister att resultatet inte blir tillförlitligt då det påverkats av intervjuaren.
(Lantz, 1993:100) Inom det hermeneutiska synsättet är det i stället nödvändigt
att intervjuaren har en viss förförståelse för att kunna ställa relevanta följdfrågor
inom aktuellt undersökningsområde. För att ställa rätt följdfråga måste
intervjuaren tolka det som sagts utifrån sin egen erfarenhet vilket oundvikligen
leder till en viss subjektivism. (Lantz, 1993:100)

Vi anser att vi genom att vara två vid varje intervjutillfället har motverkat denna
effekt. Det faktum att vi är medvetna om effekten medför, enligt oss, att effekten
minskar. Även enkätsituationens upplägg kan medföra problem för
tillförlitligheten eftersom situationen präglas av en åtskillnad mellan
intervjupersonen och respondenten. Respondenten har inte besvarat enkäten med
oss närvarande. Vi har dock utformat enkäten så att den är så lätt som möjligt att
besvara och vi har vid överlämnandet gett en instruktion kring hur den ska fyllas
i. Vi har låtit ett par försökspersoner testa enkäten för att identifiera felaktigheter
innan vi slutligen lämnat ut den på företaget. Vi menar därmed att valda
undersökningsmetoder är tillförlitliga utifrån vår ansats och syn på verkligheten
samt att vi med hjälp av dessa metoder har vidtagit åtgärder för att studera syftet
med uppsatsen.
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3  Teoretisk referensram

I detta kapitel avser vi att redogöra för vår teoretiska referensram. Vi kommer
inledningsvis att definiera innebörden av Knowledge Management. Därefter
avser vi att presentera teorier som senare i analysen kommer att hjälpa oss att
besvara våra problemfrågor. Referensramen presenteras efter ordningsföljden
på problemfrågorna. Det innebär att vi först presenterar teorier kring de
beståndsdelar som krävs för att kunskap och lärande ska uppstå samt för
kunskapsöverföring och information. Därefter diskuterar vi drivkrafter för
kunskapsdelning samt olika arbetssätt som leder till kunskapsdelning. Slutligen
tittar vi på olika förutsättningar i organisationen som krävs för en effektiv
kunskapsspridning.

Detta kapitel kommer att mynna ut i en
modell, till vänster visas startpunkten,
kring hur vi ser på kunskapsöverföring
över interna gränser i företag. Vi
kommer att bygga modellen,
allteftersom, under den teoretiska
referensramen. Inledningsvis består
modellen av en vertikal linje som
illustrerar gränsen i företaget mellan
divisionerna. Vi avser därefter att lägga
till vad vi kallar för
kunskapsöverföringskedjan, drivkrafter

som påverkar kunskapsöverföringen, olika arbetssätt för att underlätta samt
slutligen förutsättningar som krävs i organisationen. Hur vi ser på modellens
beståndsdelar avser vi att beskriva under sammanfattningar till varje delavsnitt.

3.1 Knowledge Management
För att du som läsare ska få en inblick i vart den här uppsatsen tar avstamp
redogör vi kort, här nedan, för vad Knowledge Management egentligen är.

“Knowledge Management is nothing new. For hundreds of years, owners of
family businesses have passed their commercial wisdom on to their children,
master craftsmen have painstakingly taught their trades to apprentices, and

workers have exchanged ideas and know-how on the job.” (Hansen et al.
1999:106 eller 107)

Knowledge Management (kunskapshantering, KM fortsättningsvis) innebär,
enligt Rowley & Farrow (2000), att subjektiv och tyst kunskap inom en
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Figur 3 Lärandeprocessen över gränser, egen bild. 
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organisation utvecklas till en objektiv kunskap som alla kan ta del av samt en
överföring av den explicita och dokumenterbara kunskapen. KM innefattar alla
olika processer kring identifiering, delning och uppbyggnad av information.
Projekt inom KM fokuserar enligt Rowley & Farrow (2000) på att:

� Skapa olika förvaringsalternativ för kunskap och information som återfinns i
pappersform.

� Förbättra tillgången till kunskap och underlätta transfereringen av den mellan
individer inom organisationen.

� Förbättra omgivningen så att den sporrar till kunskapsdelning och
kunskapsanvändning.

� Se kunskap som en tillgång och inse värdet av den inom organisationen.

3.1.1 Två grenar inom Knowledge Management
Hansen et al (1999) och Blumentritt & Johnston (1999) menar att det finns två
olika grenar av KM. Den första grenen, informationsteknologin, vilken även
benämns som kodifieringsstrategin, syftar på att kunskap kan kodifieras och
lagras i databaser. Den andra grenen, intelligenta system som även benämns som
personaliseringsstrategin, kopplar kunskapen till den som skapat den och sprider
kunskap genom personliga kontakter. Detta utesluter dock inte databaser men de
används då främst för att kommunicera kunskap, inte lagring. Båda förespråkar
en kombination av dessa delar för bästa resultat inom företaget.

Vår avgränsning medför att det är Rowley & Farrows tre sista punkter inom KM
vi studerar, d.v.s. att underlätta transferering av kunskap, förbättra omgivningen
och att se kunskap som en tillgång. Detta innebär att vi främst studerar den delen
som benämns som personaliseringsstrategin eller intelligenta system. Vi avser
att återkomma till de två delarna senare i arbetet då vi diskuterar förhållandet
mellan information och kunskap, men dessförinnan ämnar vi redogöra för vad
kunskap är.

3.2 Kunskap
För att öka förståelsen önskar vi kort definiera vad kunskap är samt beskriva
innebörden av två begrepp som kunskap kan delas upp i; tyst och explicit
kunskap.

Davenport & Prusak (1998:5) menar att kunskap är något som människor
besitter. Kunskap kan sägas vara en mix av erfarenhetsramar, värderingar,
kontextuell information och expertinsikt som ger en ram för att utvärdera och ta
till sig nya erfarenheter och information. Kunskap är en individuell förmåga,
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men kan spridas till organisationer i form av organisatoriska rutiner, processer,
normer och system. (Davenport & Prusak, 1998:5)

3.2.1 Tyst kunskap och explicit kunskap
Forskare menar att kunskap kan delas upp i två begrepp, tyst och explicit
kunskap. Tyst kunskap är kunskap som primärt finns i individers huvud. Den
kan ses som information som är svår att uttrycka, formalisera eller dela (Lubit,
2001). Baumard (1999:2) beskriver tyst kunskap som något individen vet men
inte kan uttrycka.

Motsatsen till denna typ av kunskap är den explicita, vilken är mer konkret och
kan uttryckas i ord (Lubit, 2001). Explicit kunskap är kunskap som kan bäddas
in i procedurer, steg och standard. Den kan översättas till checklistor och
specifikationer (Dixon, 2000:26). Kodad kunskap är enligt Blumentritt &
Johnston (1999) jämförbar med information som har gjorts explicit. Vi har valt
att likställa kodad kunskap med explicit kunskap. Metoden att uttala kunskapen
kan handla om att skriva ner den eller använda sig av andra liknande medel, men
det kan även handla om att demonstrera sin kunskap. (Blumentritt & Johnston,
1999)

Eftersom den tysta kunskapen är mycket svårare för konkurrenter att kopiera, än
den explicita, är det av stor vikt att hitta sätt att överföra den. Detta medför även
att den tysta kunskapen kan inta en position som en av företagets
kärnkompetenser. (Lubit, 2001)

3.2.2 Vår syn på kunskap
Detta stycke syftade främst till att redogöra för vad kunskap är för något och
klargöra hur begrepp som vi använt förhåller sig till varandra. Vi menar att det
är intressant att skilja på kunskap med hjälp av begreppen explicit och tyst
kunskap, eftersom typen av kunskap påverkar sättet att sprida den. För att
kunskap ska uppstå hos en individ är det flera begrepp som har betydelse. Vi
avser därför gå vidare till begrepp som lärande och kunskapsöverföring.
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3.3 Lärande  – överföring av kunskap
Efter att ha definierat kunskap avser vi att redogöra för hur kunskap kan
överföras och hur lärandet sker. Eftersom vi i vår uppsats fokuserar på lärande
över gränser har vi valt att behandla lärande och kunskapsöverföring under
samma stycke då individen bl.a. lär genom kunskapsöverföring. Information och
kunskap används ofta synonymt och vi önskar därför avslutningsvis i detta
avsnitt klargöra förhållandet dem emellan.

3.3.1 Lärande
Jacobsen & Thorsvik (1997:340) fokuserar främst på förändring av beteende då
de definierar lärande. De menar att individens lärande uppstår då individen t.ex.
upplever något eller utsätts för stimuli, analyserar denna upplevelse, försöker
hitta andra vägar för att nå ett bättre resultat samt därefter förändrar beteendet.
Förändringen av beteende ska även, enligt dem, vara permanent för att lärande
ska ha uppstått.

Argyris & Schön har utvecklat två handlingsmodeller kring lärande. Den första
handlingsmodellen är en enkel form av inlärning, vilken också kan kallas
enkelkretslärande. Enkelkretslärande kan verka effektivt om problemet lyckas
lösas, men enligt forskarna bakom modellen är det tveksamt om detta är möjligt.
Genom att endast ändra sitt handlande undviks frågan kring varför handlingen
egentligen utfördes och inlärningen blir därmed otillräcklig, temporär och ytlig.
Enkelkretslärande illustreras i modellen nedan genom den inre loopen mellan fel
och handlande. (Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Som ett alternativ till enkelkretsigt lärande har samma forskare utvecklat
ytterligare en handlingsmodell - dubbelkretslärande. I ett dubbelkretsigt lärande
ifrågasätts alltid de grundläggande premisser som ligger bakom ett beslut. Det
centrala i denna modell är viljan att ständigt bedöma och utvärdera de val som
görs genom en öppen diskussion mellan likvärdiga parter. Dubbelkretslärande
illustreras i modellen nedan genom den yttre loopen där även förändring av
styrande värderingar inkluderas. (Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Enkelkretsigt- och
dubbelkretsigt lärande är
något som efterfrågas hos alla

organisationer.
Enkelkretslärande kan vara
mer lämpligt för
återkommande rutiner, vilket

Fel/Misstag Handlande 
Bruksteori/ 

styrande 
värderingar 

Enkelkretslärande Ändra styrande 
värderingar 

Figur 3.3.1 Enkel & dubbelkretslärande, egen bearbetning från 
Jacobsen & Thorsvik (1997) 

Dubbelkretslärande 
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hjälper till för att få det dagliga arbetet att fungera. Dubbelkretslärande är mer
relevant för komplexa, icke-programmerbara uppgifter som kan säkerställa att
det finns en framtid för organisationen. (Argyris, 1992)

3.3.2 Kunskapsöverföring
Kunskapsöverföring består enligt Davenport & Prusak (1998:101f) av två
variabler; ett meddelande som överförs och absorption av mottagaren. Om
informationen inte absorberas har kunskapen inte överförts och inlärning har
således inte skett. De menar vidare att enbart göra kunskapen tillgänglig för
andra inte betyder att kunskapen överförts. Mottagaren bedömer om
informationen är relevant och om den verkligen bidrar med information. Detta
görs genom flera olika bedömningsprocesser där individen bl.a. gör en
jämförelse mellan den nya och den gamla informationen för att relatera dessa till
varandra. Även Mc Dermott (1999) kopplar samman kunskap och
tankeverksamhet samt säger att kunskapsdelning involverar att guida någon
igenom sina tankebanor och delge andra sina insikter så att de förstår situationen
bättre. Mc Dermott (1999) har, vid jämförelse med Davenport & Prusak, en
annan syn på kunskap då han bortser från absorptionen. Han menar att
information omvandlas till kunskap genom att individen reflekterar över
erfarenheten samt jämför denna med tidigare erfarenheter. Davenport & Prusak
(1998) menar att kunskapsöverföring måste leda till en förändring av beteende.
Förändring uppkommer då information används i syfte att skapa en värdeökning
för företaget, i form av exempelvis ändrade rutiner.

Nonaka & Takeuchi (1995) menar att det finns fyra grundläggande mönster för
hur kunskap överförs.

� Från tyst till tyst - lära genom att observera, imitera och praktisera.
Personalen socialiseras in i företagskulturen och det sätt varpå
arbetsuppgifterna utförs, de lär genom mentorskap och genom mer erfaren
personal.

� Från explicit till explicit – separata delar av explicit kunskap kombineras till
en ny helhet, t.ex. när olika kostnader kombineras till en finansiell rapport.

� Från tyst till explicit – att skriva ner diskussioner, idéer och erfarenheter i
en manual och sedan använda den för att skapa ny kunskap. Även Smith
(2001) tar upp dessa mönster och menar att denna kategori innebär att
utförligt försöka beskriva sin vision, vad det består av och vad det borde
vara.
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� Från explicit till tyst – explicit kunskap omformuleras till en tyst kunskap. I
denna situation används en persons explicita kunskap vilken i sin tur tolkas
av en annan person och blir till dennes tysta kunskap. Under processen blir
kunskapen tyst eftersom den blir färgad av den personliga referensramen.

3.3.3 Förhållandet mellan kunskap och information
Blumentritt & Johnston (1999) skiljer mellan information och kunskap genom
att säga att information är data med relevans och syfte medan kunskap omsluter
kognition, insikt och lärande. Även Nonaka & Takeuchi (1995) gör denna
åtskillnad. De menar att information kan ses som ett medel för att konstruera
kunskap. Information påverkar kunskap genom att antingen förändra den eller
genom att tillfoga något till den. (Nonaka & Takeuchi , 1995:58-59) Data och
information kan överföras, erhållas och lagras konstant, elektroniskt, medan
kunskap inte är lika lättöverförligt utan sker genom mänsklig interaktion. Enligt
Blumentritt & Johnston (1999) är det i dagsläget endast den mänskliga hjärnan
som har förmågan att behålla och skapa kunskap. En följd av detta blir enligt
dem att informationssystem (elektroniska) kan assistera de ”intelligenta”
systemen (människan) för att skapa ny kunskap. De kan dock inte förmedla
kunskap. (Blumentritt & Johnston, 1999)

Blumentritt & Johnston (1999) säger vidare att kunskapen måste transformeras
om till information innan den överförs. Om transformeringen lyckas leder det till
att informationen återgår till kunskap. De säger vidare att all kunskap inte alltid
kan transfereras till information utan är beroende av kodningsprocessen.
Transformeringens utfall är även beroende av att informationen ger mening för
individen i den kontext där den ges.

Cykeln (i figuren
bredvid) är designad
för att reflektera över
relationen mellan
information och
kunskap. Kunskaps-
skapande uppstår i en
mängd processer
vilka samtliga

involverar
information och ett
intelligent system.

Kunskapsutnyttjande kan i specifika situationer leda till endast
kunskapsskapande. Det är dock mer vanligt att kunskapsutnyttjande behöver

Informations- 
utnyttjande 

Kunskaps- 
skapande 

Kunskaps- 
utnyttjande 

Informations- 
skapande 

Informations 
Teknologi 

Intelligenta 
System 

Figur 3.3.3 Kunskapscykel, egen bearbetning efter Blumentritt & Johnston 
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översättas till någon slags information för att överföras. Bilden illustrerar att den
vänstra sidan av cykeln kräver intelligenta system medan den högra delen av
cykeln stöds av informationsteknologi. (Blumentritt & Johnston, 1999)

3.3.4 Vår syn på lärande – överföring av kunskap
Vi anser att lärande och kunskapsöverföring är två närstående begrepp. Vi anser
dock inte att de två begreppen står för samma sak. Båda beskriver processen att
hantera kunskap och som vi ser det föregås ofta lärande av kunskapsöverföring.
Kunskapsöverföring är en förflyttning av information mellan två eller flera
individer, vilket även kan gälla för lärande. Lärande är dock något mer och
behöver inte innefatta kunskapsöverföring utan kan ske inom individen. Lärande
handlar även, som vi tidigare nämnt, om ett förändrat beteende. Denna
förändring behöver inte vara observerbar utan kan handla om förändrad
tankeverksamhet, reflektion och jämförande av tidigare erfarenheter.

Davenport & Prusak (1998) inkluderar både informationsöverföring och
absorption av mottagaren i begreppet kunskapsöverföring. Om vi ska försöka
koppla begreppen kunskapsöverföring och lärande till Davenport & Prusaks
teori menar vi att lärande kan liknas med absorption. Det är också möjligt att
enligt Jacobson & Thorsvik se lärande i den permanenta förändringsprocessen.
Då innebär inte absorption lärande eftersom individen ännu inte förändrat sitt
beteende. Davenport & Prusak menar att förändringen kan komma efter
kunskapsöverföringsprocessen och ingår således inte i deras definition av
begreppet.

Vi menar liksom Argyris (1992) att det är viktigt att ifrågasätta och reflektera
över sitt handlande när det uppstår fel och misstag genom att se till de
grundläggande premisserna. Genom att göra detta uppnås en djupare form av
lärande, dubbelkretslärande. Vid enklare mer rutinmässiga uppgifter är behovet
av ifrågasättande mindre än vid mer komplexa uppgifter.

Vi instämmer helt med Blumentritt & Johnstons syn på förhållandet mellan
information och kunskap. Kunskap måste, enligt oss, transformeras till
information för att kunna överföras individer emellan. Vi anser liksom
Blumentritt & Johnston att den mänskliga hjärnan idag är den enda existerande
möjligheten att skapa kunskap. Vi menar också att det kan vara fördelaktigt att
ta hjälp av informationsteknologi vid informationsutnyttjande och
informationsskapande men att detta inte är nödvändigt. För att
kunskapsskapande ska kunna nås är det dock individen som absorberar
informationen och omvandlar den till kunskap. Vi instämmer även med
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teoretikerna som menar att transformeringens utfall är beroende informationens
mening för individen, eftersom det annars kan leda till informationsbortfall.

3.4 Sammanfattning av presenterade begrepp
Vi kommer nedan att sammanfatta de begrepp som vi, fram till nu, har
presenterat i den teoretiska referensramen. För att illustrera hur begreppen kan
kopplas till varandra kommer vi att förtydliga vår bild av detta nedan.

KM kan ses som hantering av kunskap där kunskapen inom organisationen
utvecklas till en kunskap som blir tillgänglig för de flesta inom företaget. KM
kan delas in i två grenar, d.v.s. en där kunskapen kan kodifieras och där den
sedan lagras i olika databaser samt en där kunskapen kan kopplas till en specifik
kunskapsspridare och kunskapen sprids genom personliga kontakter.

Kunskap, i sin tur, kan sägas vara en mix av erfarenheter och värderingar m.m.
vilken uppstår efter det att en individ har utvärderat samt tagit till sig nya
erfarenheter och information. Kunskap kan delas in i tyst och explicit kunskap.
Den tysta kunskapen finns inom individen och är svår att uttrycka samt
formalisera. Explicit kunskap är, å andra sidan, konkret och kan uttryckas direkt
i ord. Kunskapsöverföring mellan individer kan i vissa fall likställas med
lärande. För att denna liknelse ska kunna ställas krävs det att individen, efter att
kunskap överförts från någon annan, förändrar sitt beteende (behöver ej vara
observerbart). Lärande behöver inte heller enbart ske mellan individer utan även
inom en individ som lär genom erfarenheter, misstag, reflektion m.m. En

beståndsdel i kunskap är fenomenet
information. Kunskap måste
transformeras till information innan
överföring kan göras möjlig. Om denna
transformering lyckas återgår
informationen till kunskap hos den nya
individen genom att denne jämför och
placerar in den nya informationen
bland sina tidigare erfarenheter och
kunskaper.

I vår modell har vi nu placerat in de
begrepp som vi har diskuterat ovan. En

individ har kunskap som han eller hon vill överföra till en annan division.
Kunskapen är tyst eller explicit beroende på vilket, varierar graden av hur enkelt
den kan spridas. För att kunskapen ska kunna spridas måste den transformeras
till information. Utbytet över gränsen kan vara muntligen eller nedskrivet.

Typ av kunskap 
TYST EXPLICIT 

Informationsskapande 

Informationsutnyttjande  

Kunskapsskapande  

GRÄNS 

Informationsbortfall 

Figur 3.4. Lärandeprocseen över gränser, egen bild. 
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Informationen når en individ på en annan division som utnyttjar kunskapen,
jämför med sina egna erfarenheter och skapar sin egen kunskap. Om kunskapen
transformeras till information men av någon anledning inte omvandlas till
kunskap hos mottagaren menar vi att det leder till informationsbortfall. Vi har i
vår modell omgärdat kunskapsskapande med en loop, med denna vi vill
illustrera två saker. Dels visar pilen möjligheten till dubbelkretslärande genom
att individen reflekterar och ifrågasätter den nya kunskapen. Dels anser vi att
denna process återkommande bör ske i företag för att de ska nå ett djupare
lärande och, som Argyris säger, för att de ska fortsätta att vara innovativa.
Denna del av vår modell som hittills presenterats avser vi fortsättningsvis att
benämna som kunskapsöverföringskedjan. Kunskapsöverföringskedjan är inte
komplett utan kommer nedan att kompletteras med drivkrafter att lära ut och
drivkrafter att lära in vilket vi anser kan bidra till att informationsbortfallet kan
minskas.

3.5 Drivkrafter till kunskapsöverföring
För att vi ska kunna besvara uppsatsens syfte anser vi att det är viktigt att se till
de faktorer som driver kunskapsspridningen inom företag. Vi inleder med att
kort definiera motivation. Sedan diskuterar vi motiverande drivkrafter och
studerar förtroende, arbetsuppgifternas utformning och belöningssystemens
påverkan på motivationen. Vi gör inte anspråk på att täcka in samtliga faktorer
som fungerar som drivkraft utan har valt ut de vi anser är speciellt intressanta.

3.5.1 Motivation
Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att motivationen skiljer sig mellan de
anställda och att det även påverkar deras prestationer. Motivation kan, enligt
dem, definieras som en inre psykologisk process hos individen och som får
denne att handla och ger handlingen riktning, upprätthåller samt förstärker den.
De menar även att motivation, inom organisationsteorin, ofta likställs som den
kraft som får de anställda att prestera någonting extra utöver den arbetsinsats
som finns beskriven.

Ellström (1996) skiljer mellan yttre och inre motivation. Yttre motivation, som
enligt Ellström kan antas leda till ett okritiskt och anpassningsinriktat lärande
(enkelkretslärande), är handlingar där individen strävar efter yttre belöningar
(exempelvis högre lön). Inre motivation underlättar, enligt Ellström,
utvecklingsinriktat lärande (dubbelkretslärande) och bidrar till en högre grad av
arbetstillfredsställelse. Den inre motivationen uppstår när individen handlar
eftersom handlingen har ett egenvärde (exempelvis många typer av ideellt
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arbete). Framgångsrikt lärande förutsätter bland annat en hög grad av inre
motivation. (Ellström, 1996:43)

3.5.2 Drivkrafter till motivation
Det finns ett behov av att inspirera medarbetarna till att delge sin individuella
kunskap till den övriga organisationen. Davenport & Prusak (1998:28ff) menar
att företag bör uppmuntra och belöna kunskapsdelning så att personalen delar
med sig av sin kunskap i stället för att hålla på den. Ett antagande som Bukowitz
& Williams (1999:167) gör är att individer endast delar med sig av sin kunskap
om de känner att det är av nytta för dem själva, därigenom blir
motivationsarbetet väsentligt för lärande. En följd av detta är att belöningar blir
viktiga för att motivera individerna till att dela med sig av sina idéer, arbetssätt
och personliga resurser. En annan skola handlar om att individerna gärna delar
med sig av sina idéer och resurser. En följd av denna skola blir att
belöningssystem skapar dysfunktionellt beteende eftersom de motiverar
individer av fel anledning (individen i stället för kollektivet). Däremellan finns
ytterligare ett synsätt som säger att kunskapsdelning är onaturligt för individen,
men att individen begår onaturliga handlingar hela tiden (enligt författarna
förespråkar bl.a. Davenport detta synsätt). (Bukowitz & Williams, 1999:167)

Davenport & Prusak (1998:32ff) har framtagit tre olika begrepp vilka syftar till
att förklara individers olika drivkrafter till kunskapsspridning. Begreppen är:
växelverkan (jmf. reciprocity), rykte (jmf. repute) och altruism. Detta benämns
av Davenport & Prusak som betalningssätt i ett prissystem på en
kunskapsmarknad. Växelverkan är då kunskapssäljaren delar med sig av sin
kunskap till någon eftersom han tror att han kan dra nytta av köparens kunskap
vid ett framtida tillfälle. En kunskapssäljare kan även dela med sig av kunskap
då han tror att det ger honom rykte som kompetent och kunnig, vilket kan leda
till framtida befordringar och höjd lön. En kunskapssäljare kan också vara
altruistisk och dela med sig av sin kunskap utan att förvänta sig något i gengäld.
Det kan vara av stolthet över den kunskap han har inhämtat och för glädjen över
att någon är intresserad av hans kunskap eller för företagets bästa. Mentorskap
är en form av altruism.

Förtroende och dess påverkan på motivationen
Madhavan & Grover (1998) beskriver förtroende i grupper som att
medlemmarna har ömsesidigt tilltro, genom varandras intentioner och
beteenden, till att arbeta mot gruppens mål snarare än mot individuella mål. Om
atmosfären saknar den här typen av förtroende leder detta enligt dem till att
individer håller inne med information och försöker att påverka beslut samt
resurser mot sina egna mål. De anser att förtroende spelar en betydande roll i



KNOWLEDGE MANAGEMENT
- lärprocesser över gränser

31

tvärfunktionella och interorganisatoriska grupper eftersom en avsaknad av
förtroende skadar kunskapsprocessen d.v.s. att kunskapen institutionaliseras (blir
embodied, eg. anm.).

Käser & Miles (2001) påtalar förtroendets och motivationens betydelse för
kunskapsdelning. De menar att en relations potential att dela tyst kunskap i
första hand beror på relationens grad av motivation och förtroende. För att
utveckla detta tar de utgångspunkt i fem olika relationer och diskuterar
förtroendets art och grad samt motivationens art och grad. Vi har valt att ta upp
fyra utav dessa fem relationer.

Ekonomiskt utbyte
Ekonomiskt utbyte innebär främst interaktionen mellan organisationen och
arbetstagaren. Den inneboende motivationen att dela med sig av sin kunskap är
låg eftersom motivationsfaktorerna främst innefattar lön och/eller andra
ekonomiska belöningar. Det här utbytet kännetecknas av ett undvikandebaserat
förtroende (låg grad av förtroende mellan parterna). Det ekonomiska utbytet kan
dock utvecklas mot att karaktäriseras av ett beräknandebaserat förtroende om
arbetstagaren erbjuds fler ekonomiska belöningar för att dela med sig av sin
kunskap. Den här relationen, som kännetecknas av ett ekonomiskt utbyte,
erbjuder en låg potential för delande av tyst kunskap.

Socialt utbyte
Socialt utbyte är en frivillig relation baserad på förväntningar om ömsesidighet.
Motivationen att dela med sig kan graderas som medium. Motivationen kan öka
om individen genom att dela med sig av sin kunskap kan avancera (formellt eller
informellt) men även p.g.a. att individen tycker om att dela med sig av sin
kunskap. Det här utbytet präglas av en medium hög grad av förtroende som
Käser & Miles benämner beräknandebaserat förtroende. Individerna delar med
sig av sina kunskaper om de räknar med att de återfår lika mycket eller mer
kunskap. Potentialen för delande av tyst kunskap är i det här utbytet ungefär
medium. Den är högre än i det tidigare utbytet eftersom det är lättare att värdera
motpartens kunskap.

Gemenskapsutbyte (eng. communities)
Denna kunskapsdelning är frivillig och sker mellan en individ och
gemenskapen. Motivationen att dela med sig av sin kunskap är i detta utbyte
medium/högt eftersom den erbjuder medlemmarna en möjlighet att utveckla sina
kompetenser. Den är dock inte mycket hög eftersom medlemmarna inte har
möjlighet att känna av den kunskapsdelning som skulle ge dem särskillnad.
Förtroendet i detta utbyte kännetecknas som identifikationsbaserat. Den här
typen av förtroende utvecklas ibland dem som börjar identifiera sig själva med
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varandra och som delar gemensamma mål och behov. Parterna slutar med
beräknandet eftersom de inte tävlar med varandra utan tror att gemenskapen
kommer att erbjuda dem den kunskap som de behöver. Potentialen att dela tyst
kunskap är i detta utbyte medium/hög. Att den inte blir hög beror på att
individerna inte aggressivt pådyvlar sin kunskap på varandra utan håller tillbaka
delandet för att inte skapa en hierarki av expertis.

Samarbetesutbyte
Detta är ett frivilligt utbyte som kännetecknas av att individerna är lika
intresserade av andras inputs och utfall som av sina egna. Individerna i dessa
utbyten har en hög grad av motivation. Förtroendet kallar författarna för
omsorgsbaserat eftersom individerna är lika intresserade av andras utbyte som
sitt eget. Detta utbyte innebär en hög potentiell möjlighet att utbyta tyst kunskap
eftersom förtroendet tillsammans med motivationen ger individerna möjligheten
att utforska sina kreativa potenser och dela kunskaper på ett genuint sätt (inte
manipulativt).

Författarna menar vidare att motivation skapar förtroende men att individer kan
uppnå kunskapsdelning även om utbytet kännetecknas av som bäst ett reflektivt
beräknande förtroende.

Arbetsuppgifternas utformning och dess påverkan på motivationen
Hackman & Oldman har utvecklat en teori vilken antar att vissa egenskaper hos
arbetsuppgifterna skapar motivation hos arbetstagarna. (Jacobsen & Thorsvik,
1997:254-259)

Hackman & Oldman menar att prestation och tillfredsställelse är beroende av att
de anställda uppnår en känsla av att ha bl.a. meningsfulla arbetsuppgifter,
personligt ansvar för resultaten av arbetet samt inneha möjlighet att avgöra om
ett resultat är bra eller mindre bra. Enligt Hackman & Oldham kan denna känsla
bidra till hög inre motivation, kvalitativt gott arbete samt hög trivsel. (Jacobsen
& Thorsvik, 1997:254-259)

Hackman & Oldman ger även exempel på egenskaper hos arbetsuppgifterna som
främjar prestation och tillfredsställelse vilka är: krav på variation i kunskaper,
identifikation med uppgiften, uppgiftens betydelse, autonomi samt feedback
Eftersom organisationsstrukturen påverkar variationen i arbetsuppgifter, kontakt
med klienter och grad av delegering samt feedbackkanaler påverkar även den
indirekt prestationen och arbetstillfredsställelsen. (Jacobsen & Thorsvik,
1997:254-259)
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Belöningssystemens påverkan på motivationen
Enligt Smith (2001) uppstår den tillit som är nödvändig för kunskapsspridning
när personalen uppmärksammas och belönas vid kunskapsdelning. Även Lubit
anser att kunskapsspridningsaktiviteter inom ett företag ska vara kopplat till ett
system av belöningar (Lubit 2001). Smith (2001) menar dessutom att
personalens arbetsinsatser, hur väl de använder företagets kunskapsresurser och
hur mycket direkt hjälp de kan ge till kollegor kan utvärderas. Baserat på
utvärderingen kan sedan monetära och icke-monetära (jmf. intinsic motivators)
belöningar utdelas. Monetära belöningar är t.ex. bonus och procent på vinsten.
Icke-monetära belöningar är t.ex. uppmärksamhet från ledningen samt
möjligheter till roligare och mer utmanande arbetsuppgifter.
 
Även Hansen et al. (1999) menar att personalen behöver motiveras för att delta i
kunskapsdelningen. De menar även att de två KM-delarna som vi beskrivit
inledningsvis kräver olika motiveringssystem. Kodifieringsstrategin kräver att
personalen motiveras till att skriva ner vad de kan och lägga in det i databaser.
Detta kan göras dels genom belöningssystem men även genom utvärdering av
personalens resultat en gång om året. För personaliseringsstrategin innebär
belöningssystemen att personalen belönas för att de delar kunskapen med övrig
personal. Detta kan utvärderas t.ex. en gång per år och belönas med en
bonussumma kopplat till den kunskapsdelning var och en vidtagit.

3.5.3 Vår syn på kunskapsöverföring och dess drivkrafter
För att få till stånd en förändring av ett beteende, d.v.s. ett lärande, måste
individerna många gånger motiveras till inlärningen. Vissa individer har en inre
motivation (en egen drivkraft) medan andra behöver mer tydliga, riktade,
insatser (belöningar) d.v.s. yttre motivation. De faktorer som vi har identifierat
och valt ut ovan är endast en bråkdel av de som existerar. Vi anser dock att
många faktorer kan identifieras och härröras med motivationen som
utgångspunkt. För att få tillstånd ett utbyte av information är förtroende för den
andra parten viktigt men i olika hög grad beroende på i vilken relation utbytet
ska ske. Arbetsuppgifternas utformning har en stor inverkan på motivationen
och med motivationen som utgångspunkt kan vissa utformningar förespråkas.
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För att tydliggöra för dig som
läsare kommer vi fortsättningsvis
att presentera vår modell med de
nya begrepp som vi identifierat,
under rubriken vår syn. Vi har nu
lagt till begreppet drivkrafter i vår
modell. Kunskapsöverförings-
kedjan i mitten har kompletterats
med drivkrafter att lära ut och
drivkrafter att lära in. För att en
individ ska dela med sig av sin
kunskap och för att en annan
individ ska ta till sig den tror vi
att individen behöver vara

motiverad till detta. Individer tar inte till sig all information utan det måste vara
något speciellt som gör att just den informationen bedöms som intressant annars
riskerar det att leda till ett informationsbortfall. Vi har även i nedre högra hörnet
lagt till förklaringar till drivkraften motivation och dess påverkande faktorer.

3.6 Arbetssätt för att överbrygga gränser
Under detta stycke avser vi diskutera olika arbetssätt för att sprida kunskapen
över interna företagsgränser. Vi vill inte på något sätt hävda att vi har täckt in
alla möjliga arbetssätt, vi har i stället valt ut de vanligast förekommande
arbetssätten i litteraturen. Vi inleder med en distinktion mellan de två delarna
inom KM som beskrevs inledningsvis. Därefter presenterar vi en teori kring hur
företag ses som marknader för utbyte av kunskap. Vi övergår sedan till att
diskutera olika arbetssätt för kunskapsöverföring.

3.6.1 Kodifierings och Personaliseringsstrategin
Hansen et al. (1999) skiljer på kunskapsspridande genom de två delarna,
kodifiering (informationsteknologi) och personalisering (intelligenta system).
De menar att när företag anlägger en kodifieringsstrategi så innebär det att de
avskiljer kunskapen från ursprungspersonen och återanvänder den genom att
spara nyckeldokument såsom arbetsscheman, marknadssegmenteringar,
information från benchmarketing o.s.v. i databaser. Dessa databaser är sedan
tillgängliga för samtliga på företaget där de kan söka kodifierad kunskap.
Företag som anlägger en personaliseringsstrategi fokuserar däremot på
kommunikation mellan individer. Detta kan göras genom att bygga nätverk av
människor. Kunskap utbyts via telefon, e-mail, videokonferenser o.s.v. De gör
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bild.



KNOWLEDGE MANAGEMENT
- lärprocesser över gränser

35

detta möjligt genom att etablera en kultur där t.ex. personalen alltid ringer upp
en kollega som sökt honom omedelbart. Databaser används främst för att
undersöka vem i företaget som har kunskapen och som de sedan konsulterar.
(Hansen et al, 1999)

Av vikt är även att nämna att företag bör utvärdera det sätt varpå de skapar
värde för kunderna, vilken del som passar deras verksamhet bäst samt därefter
utveckla den KM-delen. Båda grenarna bör finnas i företag men lika stor kraft
måste inte läggas på båda delarna. (Hansen et al., 1999)

Valet mellan de två KM-delarna kan göras genom att företaget ställer sig tre
frågor: (Hansen et al., 1999):

� Erbjuder företaget standardiserade eller kundanpassade produkter?
Standardiserade produkter förändras inte mycket och kunskapen kan därför
kodifieras. Kundanpassade produkter och försäljningskunskapen som
omgärdas av den lämpar sig bättre för en personaliseringsstrategi.

� Var på livscykeln befinner sig företagets produkt, d.v.s. är produkten mogen
eller innovativ?  Mogna produkter ger en kunskap som kan återanvändas,
arbetsuppgifterna är väl kända och kan därför kodifieras och lagras.
Innovativa produkter kräver dock direkt kommunikation och
kunskapsdelning för att utvecklas.

� Löser personalen problem baserade på tyst eller explicit kunskap? Explicit
kunskap i form av data kan kodifieras medan den tysta kunskapen är
svårkodifierad. Den tysta kunskapen rör exempelvis bedömningar utifrån
branscherfarenhet.

Företag som säljer standardiserade produkter kan kodifiera kunskap och lagra i
databaser. Företag som däremot säljer kundorienterade problemlösningar vinner
mer på att sprida kunskap muntligen genom personlig kontakt. (Hansen et al.,
1999)

De faktorer som vi tar upp nedan härrör främst från personaliseringsstrategin då
det är vårt primära fokus i arbetet.

3.6.2 Företag som kunskapsmarknader
Davenport & Prusak (1998:28ff) menar att organisationer kan ses som
kunskapsmarknader där information och kunskap byter ägare. På denna
kunskapsmarknad kan en person vara både köpare, säljare och medlare under en
och samma dag. Köpare eller sökare av kunskap är vanligtvis någon som
behöver svar på ett problem. Kunskapssäljare däremot är människor i ett företag
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som har rykte om sig att vara kunniga inom ett visst kunskapsområde och som är
villiga att dela med sig av kunskapen. Det innebär dock inte att alla med
kunskap inom ett visst område är säljare. Vissa kan känna motstånd mot att dela
med sig av sin kunskap då de anser att de tjänar mer på att ensamma inneha
kunskapen. Ett annat alternativ är att de inte har de pedagogiska färdigheterna
som krävs för att sätta ord på sina kunskaper så att andra kan ta till sig
kunskapen. Den tredje personen på kunskapsmarknaden är medlaren. De är de
personer i en organisation som är skickliga på att känna till vilka personer som
har kunskap om vad. Det är individer som ser helheter, det är ofta chefer av
något slag eller personer som av annan anledning har kontakt med olika
avdelningar inom företaget. (Davenport & Prusak, 1998:28ff)

3.6.3 Sätt att överföra kunskap
Dixon (2000) har studerat hur företag överför kunskap mellan personal och då
främst den kunskap som anställda erhåller som erfarenhet av att utföra
arbetsuppgifter. Dixon (2000) har uppmärksammat fem sätt varpå företag
överför denna kunskap, vi kommer nedan att redogöra för tre av dessa.

� Serieöverföring (Serial transfer) uppstår när en personalgrupp utför en
uppgift i ett sammanhang och sedan utför samma uppgift i ett nytt
sammanhang.

� Nära överföring (Near transfer) handlar om när explicit kunskap överförs
från en grupp till en annan och där båda grupperna utför samma sorts arbete
men på olika platser.

� Lång överföring (Far transfer) involverar överföring av tyst kunskap som ett
team tillägnat sig genom att göra icke rutiniserat arbete, till andra team som
gör liknande typ av arbete i andra delar av organisationen.

Davenport & Prusak (1998:46) menar att marknadsplatser för
kunskapsöverföring kan vara både fysiska och virtuella. Fysiska
marknadsplatser kan vara informellt utbyte som ofta sker i t.ex. fikarum. Det
kan även vara speciella rum för kunskapsutbyte (som framförallt används i
Japan) där personalen kan ta en kopp te och utbyta kunskap om arbetsprocesser.
Det kan även vara kunskapsmässor där säljare av kunskap samlas för att
attrahera potentiella köpare. (Davenport & Prusak, 1998:46)

Även Bukowitz & Williams talar om ostrukturerade möten. De menar att en
förutsättning för att kunskapsöverföringen över gränserna ska öka är att
informationen flödar över gränserna. En möjlighet till lärande över gränserna är
då de ”osynliga” och ostrukturerade möten som sker, t.ex. under en kafferast, då
individerna utbyter information och skapar mening åt händelser. Ofta grundas
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dock insikterna från dessa möten på inkorrekt information. De menar att detta
kan leda till felsteg och fel uppfattningar som skulle ha kunnat undvikas om
situationen hade präglats av en mer avsiktlig lärprocess. (Bukowitz & Williams,
1999:139)

Ett bättre sätt att öka lärandet och få kunskapen att överskrida gränserna är att
skapa länkar mellan individerna. Genom dessa länkar, över gränserna, kan
information och kunskap flöda. Länkarna bidrar även i förlängningen till att
bidragen över gränserna ökar eftersom individer tenderar att dela med sig lättare
till individer som de litar på och förtroende ökar när individer interagerar.
(Bukowitz & Williams, 1999:192)

Det finns olika sätt att skapa dessa länkar (Bukowitz & Williams, 1999:193):

• Mentorskapsprogram
• Arbetsrotation
• Temporära projekt
• Mixade möten utan agenda för att generera nya idéer
• Öppna arbetsmiljöer (kontorslandskap)
• Matrisstrukturer
• Skapa kunskaps agenter

Även Lubit (2001) menar att kunskap kan spridas på flertalet sätt. Det kan t.ex.
ske genom att införa coacher, mentorskap, besvarande av frågor, nätverk,
diskussions- och arbetsgrupper. På detta sätt får de anställda möjlighet att arbeta
med de som redan innehar kunskap. Spridningen sker då genom inlärning. Även
rutiner kan vara ett alternativ för kunskapsspridning samtidigt som de även kan
fungera hämmande. Det är därför av stor vikt att rutinerna uppdateras och inte
rotas för väl inom företaget. (Lubit, 2001)
 
Handlingsgemenskaper
Ytterligare ett begrepp som förekommer flitigt i managementlitteraturen och
som är av betydelse för denna uppsats är handlingsgemenskaper (eng.
communities of practice). Enligt Wenger (2000) är dessa handlingsgemenskaper
byggstenarna i det sociala lärsystemet.

McDermott (1999) anser att kunskap uppstår inom gemenskaper (eng.
communities). Han menar att kunskap inte är något som skapas av en enskild
individ utan alltid uppstår i interaktion mellan individerna i en gemenskap.
Gemenskap kan vara en viss disciplin där individen lär genom språket,
kommunikationen, idéerna och arbetssättet inom gemenskapen. (McDermott,
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1999) Genom att delta i dessa gemenskaper definierar individerna tillsammans
vad som kan ses som kunskap i en given kontext (Wenger, 2000).

Gränser i handlingsgemenskaperna
Gränserna i dessa gemenskaper är enligt Wenger (2000) ofta relativt flytande.
De är ofta outtalade och skapas ibland genom delat yrke. Wenger & Snyder
(2000) menar att handlingsgemenskaperna dels kan finnas inom en funktion men
att den även kan sträcka sig över divisionsgränser. Dessa gränser, menar Wenger
(2000), är viktiga för lärsystemen eftersom de länkar samman gemenskaper men
även för att de bidrar med möjligheter till lärande. I en gemenskap sker lärande
eftersom kompetens och erfarenhet måste sammanstråla för att en gemenskap
ska kunna existera. Det är troligt att lärandet över gränser maximeras för
individer och gemenskaper när erfarenhet och kompetens är i nära spänning. För
att skapa denna spänning säger Wenger (2000) att följande krävs:

� Något att interagera om, t.ex. ett gemensamt intresse.
� Ett öppet engagemang med både olikheter och likheter.
� Förbindelse att inte ge kritik då detta hindrar individerna att se kompetensen i

en gemenskap.
� Vägar för att översätta mellan olika repertoarer så att kompetensen och

erfarenheten faktiskt interagerar.

Enligt Wenger (2000) finns det olika broar över gränserna. Han talar om tre
olika typer av broar, något som han kallar för gränsöverbryggare (eng. brokers),
artefakter och olika former av interaktion mellan individer från olika
handlingsgemenskaper. Det finns även vissa faktorer som bidrar till att
gränsöverbryggandet blir bättre och dessa är:

� Diskurser – förekomsten av ett gemensamt språk vilket möjliggör
kommunikation över gränser.

� Processer – delade processer med uttalade rutiner och procedurer bidrar till
att individer koordinerar sina handlingar över gränserna.

Kunskapsöverföring genom gemenskaper
För att stödja gemenskaperna kan ledningen t.ex. ge personalen tid till
deltagande i gemenskapsmöten, bidra med medel till sammankomster och
interna tidningar samt skapa en uppdaterad förteckning över personalens
kunskaper. Det är dock viktigt att ledningen endast bygger på den naturliga
kunskapsdelningen, befintliga processer och system i företaget. Gemenskaperna
förlorar sin funktion om de blir byråkratiska strukturer. (McDermott, 1999)
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McDermott (1999) menar även att lärande gemenskaper kan ha regelbundna
samarbeten i form av problemlösningsmöten som leds av en
gemenskapskoordinator. Genom att på detta sätt lösa verkliga vanligt
förekommande problem hjälper medlemmarna varandra och skapar förtroende
(eng. trust). Dessutom skapas en förståelse för gemensamma verktyg, sätt att
närma sig problemen och lösningar. Gemenskaperna bestämmer själva vad som
ska delas och genom vilka forum. Han menar att gemenskaperna ofta hålls
samman av en mindre grupp som informerar övriga individer om vem som
arbetar med vad och som ser till att möten blir möjliga. Gemenskapen i ett
företag bör passa företagets struktur och kunskapsdelningen måste integreras i
det dagliga arbetet.

Wenger (2000) menar att medlemmar i handlingsgemenskaperna bidrar med sin
kompetens genom att delta i krossfunktionella projekt och team. Att samtidigt
delta i handlingsgemenskaper och projekt skapar lärlooper. Dessa projekt
medför ett bra sätt att behålla den kreativa spänningen mellan erfarenhet och
kompetens eftersom individerna i projekten tvingas konfronteras med problem
som existerar utanför deras egen kompetens.

3.6.4 Vår syn på arbetssätt för att överbrygga gränser
Vi har ovan illustrerat att det finns en mängd olika sätt att överbrygga gränser
och utbyta information. Vissa utav dessa sätt kan relativt lätt skapas av
ledningen, t.ex. möten utan agenda, medan andra, t.ex. gemenskaper, är något
som uppstår och till vilket ledningen endast kan ge förutsättningarna. Det viktiga
för företaget är att identifiera vilka behov som finns inom företaget och de
möjligheter till kunskapsöverföring som finns inom företaget. Att lära sig att
utnyttja dessa möjligheter kräver även motivation hos individerna inom
organisationen.

I vår modell har vi nu lagt in
olika arbetssätt vilka syftar till att
öka kunskapen över gränserna.
Arbetssätten är inplacerade i
modellen utan hänsyn till gränsen
och omsluter därmed hela
kunskapsöverföringskedjan. I
detta fall är gränsen något som
ska överbryggas men arbetssätten
kan initieras från båda sidor.
Både de som har något intressant,
ur företagets perspektiv, och de
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som behöver ny information för att klara sina uppgifter bättre kan alltså ta
initiativ till något av dessa arbetssätt.

3.7 Förutsättningar för lärande och kunskapsöverföring
När vi sökt litteratur till vår uppsats har vi uppmärksammat tre stödjande
faktorer för att underlätta kunskapsöverföring över gränser. Dessa är
ledningens stöd, sammanhängande mål samt företagsstrukturen. Vi kommer
därför nedan att redogöra för dessa faktorers betydelse för
kunskapsspridningen.

3.7.1 Ledningens stöd och legitimering av kunskapsöverföring
En viktig faktor som Ellström (1996:78) anger har stor inverkan på lärandet är
ledningens stöd. Han menar att ledningen har en stor betydelse för
utvecklingsarbetet. De kan stödja detsamma genom att ställa krav på förändring
samt legitimera och bidra till att arbetet prioriteras. Även Lubit (2001) menar att
det är av stor vikt att utveckla en kultur som sporrar kunskapsspridning. Nonaka
& Takeuchi (1995) menar att en ”middel-up-down”-modell kan vara
fördelaktigt. Detta innebär att de ser mellanchefer som knytpunkten i
organisationen då de kan ha stor betydelse för att knyta ihop interaktionen
mellan högsta ledning och arbetare. De menar annars att det kan uppstå ett gap
mellan den högsta ledningens visioner och arbetarnas verklighet.

En svårighet för organisationerna är att motivera individerna till att skapa mer än
endast utföra sina arbetsuppgifter på samma ordinära sätt. Det svåraste är att
motivera individen att investera sin arbetstid på kunskapsskapande. (Bukowitz
& Williams,1999:139). Davenport & Prusak (1998:47) anser att företag bör
uppmuntra kunskapsdelning genom att uppmärksamma dem som delar med sig
av kunskap genom uppmuntran, befordran eller löneförhöjning. Det skapar
signaler hos personalen att kunskap är värdefullt. Att skapa ett system för att
uppmärksamma och uppskatta medarbetares bidrag (genom t.ex. nya idéer) har
en motiverande effekt för de anställda. Det är alltså viktigt att individer får
feedback för sina bidrag. (Bukowitz & Williams,1999:201)

 Smith (2001) menar vidare att företagsledningen bör klargöra vad de förväntar
sig av personalen avseende kunskapsöverföring, annars är det troligt att personal
främst delar med sig av explicit kunskap. Detta för att explicit kunskap är lättare
att koda, dokumentera och överföra. För att personalen även ska överföra den
tysta kunskapen måste de motiveras till detta. Det handlar om att ta sig tid att
skriva ner eller berätta om sina personliga erfarenheter, dokumentera insikter,
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använda bilder och diagram för att visa hur ett problem kan lösas eller hur
arbetsprocesser kan förbättras.

Vi har tidigare tagit upp en del teorier om gemenskaper där personalen själva tar
ansvar för kunskapsspridning. Dixon (1998) tar upp hur viktigt det är att
personalen ser sig uteslutande som ”vi” och inte som ”dom” och ”jag”, för att
detta ska kunna fungera. Eftersom kunskapsspridning är en ömsesidig process
kan inte en person ta ansvar för den utan andras medgivande. Vem som ska och
tillåts ta ansvar för kunskapsspridningen är ofta beroende på företagskulturen.
För att personalen ska se sig uteslutande som ”vi”, menar Dixon, att personalen
kan uppmuntras till detta genom en enhetlig policy som fokuserar på företagets
bästa och inte på personliga konkurrenssituationer. (Dixon 1998)

Det är således av vikt att ledningen och organisationen sänder ett meddelande
till de anställda som säger att delaktighet och delgivning är legitimt. Detta kan
göras på olika sätt, exempelvis genom att: (Bukowitz & Williams,1999:185):

� Låta individerna spendera en timme/vecka för att skriva ner information som
kan hjälpa andra i organisationen.

� Uppmana medarbetarna att skapa en vana av att räta ut frågetecken och ge
svar på frågor när det är möjligt.

� Skapa ett system av ”bidragskredits” som individer kan förtjäna när de
spenderar tid på att hjälpa andra eller bidrar på något speciellt sätt.

Tid för reflektion är ytterligare en faktor av vikt för effektiv kunskapsspridning.
Davenport & Prusak (1998:47) menar att för att kunskapsmarknader ska fungera
måste personalen får tid att söka och sälja information. För mycket arbete på för
kort tid kan innebära att personalen tenderar att snarare ”uppfinna hjulet på nytt”
än att ta sig tid att höra om någon annan stött på samma problem.

3.7.2 Sammanhängande mål
Ett grundvillkor för individens handlande och därmed indirekt för lärande är,
enligt Ellström (1996: 68), att det finns klart formulerade och sammanhängande
mål i företaget. Det är även viktigt att det råder enighet kring målen eftersom
dessa enligt honom är grunden för handling. Individerna i organisationen måste
förstå målen, acceptera dem och känna ett engagemang för att uppfylla dem. En
slutsats som kan dras ur detta är att personalen bör få vara med och formulera
mål samt att delaktighet är viktigt för motivation och lärande. (Ellström, 1996:
68-70)
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Det är även viktigt att fokus sker på gemensamma mål och ett ömsesidigt
beroende (Mayo & Lank, 1994:210). Bahra (2001:52) menar att introduktionen
av visioner samt identifikationen av kärnkompetensen i företaget är idéer som
verkligen påverkat personal och företag under slutet av 90-talet.

3.7.3 Struktur och arbetsuppgifters utformning
Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att olika organisationsstrukturer bidrar till
mer eller mindre motivation hos de anställda. Exempelvis har byråkratiska
strukturer visat sig ge låg prestation, missnöje med arbetet, brist på engagemang
samt en psykologisk frikoppling som gör att individerna inte bryr sig om vad
som sker. Dessa forskningsresultat har gjort att forskare intresserat sig av att
skapa en överensstämmelse mellan individuella behov och organisationsstruktur.
De menar att strukturella åtgärder som utformas kan delas in i de två
huvudtyperna utformning av belöningssystem (som vi diskuterat tidigare i
uppsatsen) samt utformning av arbetsuppgifter. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)

Även Lubit (2001) menar att olika processer och strukturer bidrar olika mycket
till kunskapsspridning inom företaget. Ett företags beslutsfattande,
organisationsstruktur och även dess kultur är viktiga aspekter vid spridandet av
kunskap. Han menar att organisationsstrukturer som leder till kunskapsspridning
ofta är komplicerade. Enklare strukturer, så som funktions- och
divisionsorganisationer, kan i vissa fall begränsa möjligheten till spridandet av
kunskap i företaget. Funktionsorganisationens fördelar ligger i att de är bra på
att sprida expertkunskap inom funktionen samt att tillåta personalen att
specialisera sig inom sitt område. Organisationsformen är dock mindre bra på att
sprida kunskapen mellan olika funktionella avdelningar. Företag som är
organiserade genom divisionsindelning kan sprida information mellan olika
funktionella avdelningar samt skynda på produktutvecklingsprocessen.
Divisionsorganisationen är dock mindre bra på att sporra till expertkunskap
inom olika funktioner. Matrisorganisationer är designade för att komma runt
dessa problem eftersom de är skapade för att gynna en effektiv
kunskapsspridning, men innebär en mer komplex struktur. Strukturen tenderar
dock att dämpa tempot kring beslutsfattande samt öka graden av konflikt.
Många företag har dock, genom att skapa innovativa processer och strukturer i
syfte att sporra kunskapsspridning, försökt undvika risken med de strukturella
problemens uppkomst. Exempel på detta kan vara att anställda från olika
geografiska områden samlas för att dela med sig av idéer som tagits fram inom
olika delar av företaget. (Lubit, 2001)

Mayo & Lank (1994:210) menar dessutom att gränser framförallt upprätthålls i
företag där den naturliga företagssammanhållningen är som svagast. Ju mer
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oberoende och självgående en division är ju mindre kommer den att dela med
sig av kunskap över divisionsgränser. Det är verksamhetens behov som
bestämmer var gränser ska dras, men företag som är inriktade på ökat lärande
bör även fråga sig var gränsöverskridande kunskapsöverföring kan ske. Om
företag finner att divisionerna har samma mål bör ökat samarbete ske. För att
kunskapsöverföring ska ske över gränser menar de att gränserna bör göras så
flytande och genomskinliga som möjligt. De tar även upp alternativa
arbetsformer och rekommenderar att företagen försöker att bli plattare, mer
horisontella och tvärfunktionella. Företagen bör sträva efter att bli kund- och
projektdriva där arbetsprocesser bildas kring arbetslag tvärs över processen och
där arbetsfrågor diskuteras i horisontella strukturer i stället för vertikalt med
gränser mellan funktionerna. (Mayo & Lank, 1994:210f)

En annan förutsättning för att kunskapsöverföring ska kunna ske är att
individerna i organisationen känner en viss frihet att bryta mot en del stelbenta
regler. Detta eftersom det innebär att de då lättare kan samspela med nya
individer, vilket ger upphov till nya idéer. Organisationen måste skapa en
förmåga att absorbera nya idéer och en miljö som legitimerar alla försök att
använda idéerna.(Bukowitz & Williams, 1999:113f)

3.7.4 Vår syn på förutsättningarna
Vi anser att vissa förutsättningar bör finnas inom organisationen för att
underlätta kunskapsöverföring och lärande. Dessa förutsättningar blir till hinder
om de inte finns eller inte utnyttjas/används på rätt sätt. Av de förutsättningar
som vi har redogjort för är ledningen den absolut viktigaste enligt oss. Vi anser
att ledningen bör underlätta delaktighet, ge tid, motivera och bidra till en
organisationskultur som stödjer lärande. Även arbetsuppgifternas utseende och
utformning är viktiga förutsättningar .

Vi anser att dessa
förutsättningar krävs för att
kunskapsspridning över
gränserna ska ta form. De
förutsättningar som vi valt att
ta med är de mest

grundläggande
förutsättningarna enligt oss.
Förutsättningarna utgörs av
cirkeln som omgärdar

kunskapsöverföringskedjan
samt arbetssätten. De
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förutsättningar som vi har identifierat finns tillagda i övre högra hörnet. I och
med detta är alla de begrepp som vi tänkt ta med i modellen inlagda. Vi kommer
nedan att förklara modellen mer tydligt.

3.8 Sammanfattning av presenterade begrepp
Forskare menar att företag kan ses som marknader där information och kunskap
byter ägare och där lärande i många fall sker. Utifrån presenterad teori antas att
företagen bör motivera och uppmuntra medarbetarna till att sprida sin
individuella kunskap till övriga inom organisationen, d.v.s. på marknaden. Vissa
forskare menar att individer endast delar med sig av sin kunskap om de känner
att det skulle vara till nytta för sig själva. Detta ger att motivationen hos de
anställda vad gäller kunskapsspridning spelar en stor roll för spridningen av
kunskap inom hela organisationen. Faktorer som kan påverka motivationen hos
de anställda är arbetsuppgifternas utformning, förekommandet av ett
belöningssystem m.m. Förtroende, i kombination till motivation, är ytterligare
en komponent som är av relevans för att spridning av kunskap ska möjliggöras.
Förtroende medför att de anställda har tilltro till varandra och väljer därmed att, i
stället för att verka för de individuella målen, arbeta mot organisationens mål.
Om förtroende inte återfinns inom organisationen kan det därmed uppkomma en
risk för suboptimering hos de enskilda individerna.

För att kunna sprida kunskapen inom organisationen krävs att
kunskapsspridningen även fungerar effektivt över interna företagsgränser, d.v.s.
länkar skapas mellan individerna inom företaget. Detta kan exempelvis ske
genom uppförandet av temporära projektgrupper, mentorskapsprogram, mixade
möten, öppna arbetsmiljöer m.m.

En förutsättning för att kunskap ska kunna spridas samt att lärande ska kunna
ske är ledningens stöd, företagets mål och organisationens struktur. Ledningen
har en stor roll för utvecklingsarbetet genom att de kan stödja, ställa krav och
bidra till att arbetet prioriteras. Företagsledningen kan även klargöra för
personalen vad de förväntar sig av kunskapsspridningen inom företaget, då det
kanske annars är mest troligt att personalen främst delar med sig av den explicita
kunskapen. Ett ytterligare grundvillkor för individens handlande och lärande är
företagets mål och huruvida de är klart formulerade. Individerna måste förstå
målen, acceptera dem samt känna ett engagemang för att uppfylla dem.
Organisationsstrukturen och arbetsuppgifternas utformning är även en
förutsättning för kunskapsspridning. Vissa strukturer kan bl.a. bidra till låg
prestation, lågt engagemang m.m. vilket i sin tur påverkar individers motivation
och vilja att sprida kunskap. Arbetsuppgifternas utformning har en stor roll vad
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gäller kompetenshöjande lärande. Inom detta område tas begrepp upp såsom
grad av komplexitet hos arbetsuppgifterna samt i vilket utsträckning individen
har kontroll över sitt arbete.

3.9  Vår modell
Utifrån de teorier som vi har presenterat ovan har vi sammanställt en modell
som beskriver vår syn på kunskapsspridning, drivkrafter och arbetssätt. Med
denna modell vill vi sammanfatta den teoretiska referensramen och visa hur vi
anser att dessa faktorer förhåller sig till varandra.

Vår modell utgår från
vissa förutsättningar i
organisationen, vilka
utgör den yttre cirkeln.
Dessa kan t.ex. vara
struktur, mål samt
ledning eftersom dessa
sätter gränserna för vilka
aktiviteter som kan
genomföras inom
förtaget.

Modellen består även av
en kunskapsöverförings-
kedja som representerar

hur vi, utifrån presenterade teorier, anser att kunskapen i organisationen överförs
mellan individerna. Kunskapen kan vara tyst eller explicit. Individerna har sedan
en drivkraft att lära ut denna kunskap till andra i företaget. Drivkraften består av
inre eller yttre motivation vilka påverkas av ex. förtroende, arbetsuppgifter och
belöningssystem. Kunskapen transformeras till information för att kunna
överföras till andra i organisationen. Dessa har även i sin tur en drivkraft att lära
in, vilket gör att kunskapen som transformerades till information utnyttjas och
ett lärande sker. Detta har därmed lett till ett kunskapande då den första
kunskapen spridits till andra inom organisationen. Ett önskat dubbelkretslärande
i form av reflektion och om möjligt förändrade premisser illustreras med hjälp
av loopen kring kunskapsskapande. Den gräns som finns beskriven i modellen
illustrerar bytet av information mellan två individer och förklarar därmed när
informationen byter ägare. Om individen inte känner drivkraft att ta emot
kunskap sker ett informationsbortfall. Informationsbortfall kan även bero på en
bristande transformeringsprocess eller att individen inte inser meningen med
informationen.
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I företaget används även olika arbetssätt som gör denna kunskapsspridning
möjlig. Arbetssätten återfinns inom cirkeln i modellen och kan exempelvis vara
mentorskap, projekt, sammankomster, arbetsrotation m.m.
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4 Empiri

I detta kapitel avser vi att, för dig som läsare, kort ge en presentation av vårt
fallföretag. Vi avser därefter att presentera resultatet av de intervjuer som
utförts inom Vitamex AB. Materialet bygger på intervjuer med personal på de
fem divisionerna samt med VD och personalchef. Dessutom presenteras
resultatet från den mindre enkätundersökning som genomförts med
respondenterna. Redogörelsen kommer att vara strukturerad på i princip samma
sätt som referensramen.

4.1 Företagspresentation
Vi inleder företagspresentationen med lite historik och utveckling. Därefter
kommer vi att redogöra för hur de fem undersökta divisionerna är strukturerade
och vilken verksamhet de bedriver.

Vitamex AB är ursprungligen ett familjeföretag med rötter i Norrköping.
Företaget grundades 1985 av Bengt och Kerstin Lundström, samma år som de
två första butikerna öppnades i Norrköping och Linköping. Allt eftersom
efterfrågan ökade startades postorderverksamhet och de öppnade flera nya
butiker runt om i Sverige.
(http://www.correnstorg.com/annonsorer/ac/witamex.html, 020328) 1997 sålde
familjen Lundström 80% av aktierna till det holländska företaget Royal Numico
och 1999 såldes även de resterande 20% till samma företag. (Jonas Mörnås
Bergmark, 020403)

Vitamex AB är således idag helägt av Numico med huvudkontor i Zoetermeer i
Holland. Numicos kärnaktivitet ligger i områdena för spädbarnsnutrition (eng.
infant nutrition), kliniskt nutrition samt kosttillskott och mineraler (VMS).
Företaget är idag marknadsledande i Europa vad gäller de två förstnämnda
områdena samt världsledande för VMS. Numico har 28 500 anställda och är
etablerade i cirka 100 länder. (Jonas Mörnås Bergmark, 020403)

Vitamex, som tidigare var ett familjeföretag, består idag av två företag Vitamex
AB och Vitamex Production AB (www.ad.se, 020402). Vitamex Production AB
har 83 anställda och tillverkar Vitamex ABs produkter på licens från
läkemedelsverket. Företaget har ett eget kvalitetslaboratorium samt egen
produktutveckling. Vitamex AB har 250 anställda och har hand om all
försäljning av kosttillskott, naturmedel och naturläkemedel ut till kund och
slutkonsument. Företaget kan delas in i fem divisioner utöver data-, ekonomi-
och personalavdelning. Fyra av divisionerna är Naturapoteket, Naturpost, DVH
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samt International Sales som kan sägas vara indelade efter typ av
försäljningskanal. Inom organisationen finns även en stödfunktion för ny
produktutveckling, NPD. Vitamex AB är, enligt dem själva, långt före andra
konkurrenter inom divisionerna Naturapoteket och Naturpost. Av denna
anledning kan därför företaget antas inneha en ledande position i Sverige inom
båda av dessa verksamhetsområden. (Petter Lundström, Jonas Mörnås
Bergmark, 020403) Organisationsschema för Vitamex AB presenteras nedan.

4.1.1 Presentation av divisionerna
Nedan presenteras de fem olika verksamheterna: Naturapoteket, Naturpost,
DVH, International Sales och NPD.

Naturapoteket
Naturapoteket driver försäljning i butik, d.v.s. konsumentförsäljning, under
butiksnamnet Naturapoteket. I Sverige finns 53 butiker och de har tillsammans
ca. 150 anställda. Naturapoteket vänder sig först och främst till hälsomedvetna
och insatta kunder på området då de tillhandahåller ett stort sortiment samt
duktig och väl insatt personal. Priset på Naturapotekets produkter, jämfört med
de andra divisionerna vilka har verksamhet inom Sverige, är lite högre. Bland
Naturapotekets arbetsuppgifter tillhör bl.a. uppstart och genomförande av
kampanjer, vilka antingen vänder sig till allmänna hushåll via dagspress och
massreklam eller till de personer som är med i Naturapotekets egen klubb. Ett
stort projekt på divisionen har också varit den egna hemsidan som startats och
byggts upp. Inom Naturapoteket finns en av de specialistfunktioner, organiserat,
som vi senare kommer att ta upp i uppsatsen. Denna specialistfunktion består i
en egen art director som har hand om utformandet av bildmaterial till kampanjer
och liknande i butikerna. (Material från intervjuer, 020409 – 020419)

VD 

NPD Ekonomi, IS/IT, 
Personal  

Natur 
post 

Natur 
apoteket 

DVH International 
sales 

Figur 4.1 Organisationsschema över Vitamex AB, juni 2002, 
källa Jonas Mjörnås-Bergmark 
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Naturpost
Naturpost bedriver postorderverksamhet och prenumeration av vitaminer och
mineraler. Produkterna är abonnemangsprodukter som kunderna får sig tillsänt
med jämna mellanrum. Naturpost är ledande i Sverige och har ca 300 000
abonnenter. Divisionen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Naturposts marknadsföring och reklam sker via masskommunikation i form av
kampanjer. Divisionens länk ut till kunderna kan ses vara den kundtjänst som
divisionen tillhandahåller. Naturposts huvudsakliga verksamhet innefattar
framtagandet av olika koncept, hitta produkter som passar till koncepten samt att
därefter sälja och marknadsföra dessa gentemot kund. Divisionen arbetar även
med att ta fram olika kampanjer för olika koncept. (Material från intervjuer,
020409 – 020419)

Dagligvaruhandel
Divisionen för DVH säljer Naturapotekets produkter, men genom andra butiker
inom segmentet för DVH. De största kunderna är ICA, KF och Axfood.
Divisionens huvudsakliga verksamhet går ut på att förhandla gentemot dessa
kedjor som antingen väljer att ge klartecken till butikerna att ta in
Naturapotekets produkter eller inte. Därefter anlitar DVH en säljkår som åker ut
till enskilda butiker för att marknadsföra och försöka sälja in sortimentet. Till
divisionens verksamhet tillhör även upprätthållandet av kontakt med de aktuella
butikerna och med säljkåren samt utformandet av införsäljningblad,
butiksmaterial och liknande. (Material från intervjuer, 020409 – 020419)

International Sales
Divisionen för International Sales säljer Vitamex AB:s produkter internationellt
och har därmed inga egna produktmärken. Försäljning sker främst till grossister.
Verksamheten innefattar därmed inte försäljning till slutkonsument och
försäljarna ser därför aldrig den slutliga konsumenten till skillnad från andra
divisioner inom Vitamex AB. International Sales arbetar med kundkonton och
har kunder på marknader som exempelvis England, USA, Australien och Nya
Zeeland. Det råder en tuff konkurrens och branschen är mycket priskänslig. Då
divisionen har sin tillverkning i Norrköping är de beroende av snabb
produktutveckling och en väl fungerande logistik för att klara av den
internationella konkurrensen. (Material från intervjuer, 020409 – 020419)

New Product Developement
NPD är en relativt nytillsatt division och ligger som en stabfunktion under VD.
Divisionen arbetar mot divisionerna för Naturapoteket, Naturpost och DVH i
fråga om produktutveckling och samordningen av den samma.
Produktutvecklingen innefattar bl.a. innehållet i burkarna, design, val av
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emballage samt även vissa byråkontakter. NPD ser även över produkter och
recept så att de är någorlunda lika hos de olika divisionerna, men även
sortimentet med avseende på utseende samt hur det ska visas i butik. (Material
från intervjuer, 020409 – 020419)

4.2 Samarbete & sammanhållning
För att få en bakgrundskunskap vad gäller individernas arbetssituation samt hur
sammanhållningen och samarbetet ser ut på företaget ställdes några frågor
kring detta ämne.

Inom Vitamex AB arbetar de anställda både självständigt och i grupp. Hur
mycket av arbetstiden som går åt till de båda arbetsformerna är olika och skiljer
sig mellan divisionerna. Många arbetsuppgifter kräver däremot egna beslut,
vilket kan bidra till ett mer självständigt arbete oavsett division.

”Jag skulle vilja svara att jag jobbar 100 % i grupp. Sen att vi är en väldigt tajt
organisation krävs det att man tar egna beslut, vilket får en tendens att man

jobbar mycket själv. Men jag tycker att man har ett väldigt stort stöd från hela
XX:s organisation.”

På vissa divisioner, exempelvis International Sales, sker ett kontinuerligt
självständigt arbete vilket medför att övriga på divisionen inte alltid är helt
informerade om vad de andra arbetar med. Divisionen har dock löst detta genom
att ha regelbundna avstämningsmöten.

Vad gäller samarbetet mellan divisionerna på Vitamex AB har vi fått varierande
svar. Vissa tycker att samarbetet är bra som det är eftersom de olika divisionerna
trots allt har mycket lite med varandra att göra. Detta beror på att de skiljer sig åt
i fråga om målgrupp och distributionskanaler ut till kund. Flertalet av de vi
intervjuat anser att samarbetet mellan divisionerna kan förbättras. Många gånger
har de olika divisionerna ingen aning om vad de andra gör och det finns en stor
möjlighet enligt personalen att förbättra det. Vi kommer nedan att redogöra för
två citat vilka tar upp olika aspekter på samarbetet mellan divisionerna:

”Väldigt lite arbete med de andra divisionerna. Vi har nästan på ett obefintligt
samarbete över gränserna så.”

”Jag tycker att det är bra. De andra divisionerna berör man inte så hemskt
mycket. Det är ledningsgruppsmöten en gång i månaden när man redogör för

vad man gör, men annars krockar inte våra verksamheter så mycket som det är
nu.”
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Sammanhållningen inom Vitamex AB ses som mycket positiv och socialt bra.
Majoriteten av de intervjuade trivs med sitt arbete och anser att företaget är en
bra arbetsplats. Kontorslandskapet ses som en bidragande faktor till att de
anställda umgås och till den goda sammanhållningen.

4.3 Kunskap – överföring av kunskap
Inledningsvis kommer vi att redogöra för huruvida personalen anser att de vet
tillräckligt om vad som sker på de olika divisionerna. Vi kommer även att
redogöra för om personalen anser att det finns någon eller några inom
organisationen som kan mer än andra eller vet bättre än andra var information
om en viss sak kan inhämtas. Därefter kommer vi att redovisa var personalen
inhämtar den information som de behöver för sitt arbete, d.v.s. den information
som de hämtar utanför sig själva och sin division. Slutligen redogör vi för hur
personalen ser på kunskapsöverföring, vilken typ av kunskap som överförs samt
hur och vart den överförs.

4.3.1 Kunskap om varandras arbetsuppgifter
För att de tillfrågade skulle kunna uttala sig om kunskapsspridningen inom
företaget frågade vi dem om de visste tillräckligt om vad de andra individerna på
de andra divisionerna gjorde. De som klart svarade att de visste det var de som
arbetat länge inom företaget eller de som arbetat på en annan mer övergripande
position tidigare. Denna kunskap visade sig vara mer generell inom
kontorslandskapet där DVH, Naturapoteket och Naturpost sitter, medan det
visade sig vara svårare att greppa vad International Sales gör.

”Det stärker, ibland hör man att de har fått en jättestor order på International
Sales och det stärker ju känslan av att alla divisionerna är ett vi. Det stärker

också att få höra att nu går det bra. Vi är ganska mycket, ni och vi. Det gäller
speciellt International Sales.”

Ett intressant svar som vi fick och som tydligt illustrerar kommunikationen
mellan International Sales och övriga divisioner var:

”Dom (International Sales, eg. anm.) har ju bl.a. produktmanualer på vilka
tabletter de gör, som jag mer eller mindre snubblade över och tänkte jaa nu får

jag äntligen reda på vad de säljer till sina kunder…Just sådana bitar med
International Sales så känns det som att det är ett glapp.”
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Vår fråga angående huruvida respondenten visste tillräckligt mycket om vad de
andra gjorde skapade i vissa fall förvirring. Svaren varierade dock kring frågan
om hur viktigt det är att veta vad de andra gör. Vissa tyckte att det var viktigt att
veta vad alla gör för att utföra ett bra arbete medan andra tyckte att det var
mindre viktigt.

Vi kunde särskilja en svag skillnad mellan de olika divisionerna. Inom
International Sales verkade intresset inte vara lika stort att söka hjälp och
kunskap utanför divisionen som inom DVH och Naturapoteket samt till viss del
Naturpost. Anledningarna till detta uppgavs vara att de inte arbetar med samma
kunder/distributionskanaler och på samma marknader. Att tillägga är dock att
många på marknadsavdelningen har identifierat kunskap på de andra
divisionerna och som skulle kunna vara intressant för deras eget arbete.

”Jag skulle ha mycket nytta av att veta vad International Sales gör. Nu ingår ju
inte de i det här kontorslandskapet som vi sitter i men eftersom de säljer till

kunder utanför huset så skulle jag i mitt jobb vara väldigt glad att veta vad de
gör”

Vitamex AB präglas av en öppen stämning och så gott som samtliga
respondenter svarade att de går direkt till en person för att fråga om de undrar
vad den personen gör. Någon uttryckte klart att det i vissa fall saknas ledning:

”Men det är ingen som ser helheten, man motiveras därför inte för att vilja
hjälpa varandra.”

4.3.2 Anställda med stor kunskap
I stort sett samtliga menar att de i första hand vänder sig till kollegorna inom sin
division då de söker svar på en fråga. Majoriteten nämner även den person som
arbetar på NPD som den som kan mycket vad gäller produkter. Många uppfattar
även henne som den i organisationen som vet var svaret på en fråga kan finnas
och därmed den som de vänder sig till efter att de först har hört sig för inom sin
division.

”Hon har jobbat här så väldigt, väldigt länge. Hon är en sån person som ger
mig väldigt mycket. Om något kör ihop sig kan jag gå till henne. Det kan ju vara

på gott och ont att jobba för länge, men hon har en känsla för Naturapoteket
som ingen annan har, som oftast är rätt.”

Även kvalitetsavdelningen på Vitamex Production AB är mycket kunniga på
produkterna och en avdelning som många vänder sig till, trots att de inte ingår i
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Vitamex AB. Flera nämner VD:n, Petter Lundström, som en mycket kunnig
person som de gärna vänder sig till, men då efter att ha frågat andra först. De
flesta identifierar också sin divisionschef som en person med stor kunskap.

Vi frågade om det fanns några på företaget som visste bättre än andra var en
specifik kunskap kunde hittas. Det framgår av vissa svar, inom detta område, att
personalen är starka individualister vilket kan innebära att de inte gärna vill be
om hjälp. Personalen tycker också att de oftast vet vart de ska söka svaret på en
fråga.

4.3.3 Kunskapsinhämtning
Vi var intresserade av huruvida personalen på Vitamex AB inhämtar
information från de andra divisionerna eller varifrån de får den information som
de behöver. De anställda menar att de hämtar kunskap och information från de
egna kollegorna, främst inom den egna divisionen. Mycket av
kunskapsinhämtningen i företaget sker dock externt.

När vi frågade om personalen inhämtar kunskap från andra divisioner fick vi
varierande svar. Många svarar att de drar nytta av de andra divisionerna och
frågar om ett problem skulle dyka upp. Ett fåtal har sagt att de inhämtar kunskap
från andra divisioner relativt sällan då de inte arbetar mot samma kunder och
marknader samt inte använder sig av samma kanaler ut mot kund. Detta citat är
däremot ett exempel på en anställd som ser över divisionsgränserna och inte ser
hinder för att hjälpa varandra.

”Kunskapsspridning sker ganska konstant. Rent på produktnivå, vad vi har och
vad vi kan referera till, så vill man sälja det man har i huset till kunderna.”

Kunskapsinhämtning och ett informationsutbyte sker kontinuerligt mellan
divisionerna och NPD. Flertalet av de utfrågade nämner denna division som
centrumpunkt.

”…är ju så att säga en spindel mellan flera divisioner, så som jag ser det. I
annat fall så tycker jag faktiskt att jag inte har ett jättestort driv ifrån de andra

divisionerna…”

Även International Sales har utnyttjat andra divisioners kunskap på senare tid då
de börjat sälja Naturapotekets produkter på vissa internationella marknader. Den
information som därmed inhämtats handlar då främst om produktsortiment och
reklammaterial.
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Företagets ledningsgruppsmöten kan ses som en möjlighet till
informationsinhämtning och därigenom kunskapsöverföring från andra
divisioner. Många av de tillfrågade som är inblandade i dessa möten vill inte se
det så utan anser att dessa sammankomster är tillfällen för byte av rent
kvantitativ information vad gäller de olika divisionernas verksamhet.

Mycket av kunskapsinhämtningen från andra divisioner sker muntligen.
Arbetsmiljön på och mellan divisionerna på Vitamex AB kan karaktäriseras som
öppen och det finns inga formella vägar angivna för hur de anställda ska gå till
väga när de behöver ta kontakt med en anställd på samma eller på en annan
division. Finns personen på plats när ett tillfälle uppkommer samt då kontakt
behöver tas är det bara att uppsöka denne och om personen i fråga inte är
närvarande är det bara att skicka ett e-mail. En av anledningarna, som tas upp,
till att informationsinhämtning främst sker muntligen är att de frågor som
uppkommer är så okomplicerade att de anställda vet var de kan hitta svaret.
Däremot så anser många på marknadsavdelningen att de inte har så mycket
information som de skulle vilja ha och då främst inom områden som berör
produkterna.

I enkäten (se bilaga 3 för total redovisning) frågade vi personalen om de anser
att de får tillräckligt med information för att utföra arbetsuppgifterna på bästa
sätt. 36 % av respondenterna menar att de idag får för lite information för att
kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt samtidigt som 64 % menar att de får
tillräckligt med information. När vi har tittat närmare på dessa svar har vi funnit
att det är personal från International Sales, Naturpost och DVH som menar att de
får för lite information. Samtliga respondenter inom Naturapoteket och även den
anställda inom NPD menar att de får tillräckligt med information för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

I fall då frågor kommer upp, inom divisionen och även till andra divisioner, ses
kontorslandskapet som mycket positivt då det är enkelt att bara gå genom
rummet eller skrika till lite för att få svar på sin fråga.

4.3.4 Kunskapsspridning
Det är ingen av de intervjuade som menar att han/hon väljer att behålla sin
kunskap eller information för sig själv, ingen menar att de har problem att delge
den till andra, varken inom divisionen eller till övriga divisioner, men som vi
återkommer till nedan är detta beroende av vilken information det gäller. De ser
situationen som ett givande och tagande, där kunskap sprids och inhämtas från
personer samt divisioner hela tiden. Ett exempel som kan nämnas är att när det
har uppkommit en möjlighet eller en kund vars verksamhet och efterfrågan
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egentligen skulle ha passat bättre hos en annan division så löstes problemet
genom att den andra divisionen tog över kunden.

”Vi sitter ju i samma båt. Det de har nytta av är ju bra för hela företaget.
Storsint, va?!”

Vid intervjuerna har det framkommit att International Sales spelar en viktig roll.
Divisionen vet vad som är gångbart utanför Sveriges gränser och vid
produktlanseringar kan de uttala sig om och relatera till om produkten varit
internationellt gångbar. Detta utbyte mellan divisionerna kan, enligt vissa,
förbättras och det har vid ett fåtal tillfällen diskuterats att företaget skulle kunna
starta ett forum där alla divisioner skulle kunna ta del av information som denna.

Flertalet av de intervjuade har däremot svarat att de överför kunskap till andra
på en direkt fråga men kanske inte alltid (direkt) när informationen fås eller
inhämtas. Detta kan, enligt vissa av de intervjuade, förklaras med att de upplever
att de arbetar inom olika verksamheter och efter olika koncept. De inser kanske
inte alltid värdet av hur just deras kunskap skulle kunna komma till nytta hos en
annan division. Att inte tiden räcker till anges även som en förklarande faktor till
att kunskapsöverföringen sker i begränsad utsträckning. Många av de anställda
känner att de inte har tid att sprida sin kunskap till andra då deras egna
arbetsuppgifter upptar större delen av arbetsdagen.

”Är det som så att det dyker upp ett tillfälle där jag står på rätt plats vid rätt
tillfälle och jag kan hjälpa till så visst gör jag det, givetvis.”

En anställd gav två exempel på tillfällen när han/hon via e-mail spontant
vidarebefordrade information till andra divisioner. Det var information som
identifierats inom den egna divisionen men som upplevdes som mer användbart
inom en annan division. Informationen som överfördes vid det första tillfället
användes sedan i organisationen, men personen hade ännu vid intervjutillfället
inte fått någon respons på sitt andra e-mail och har inte haft tid att följa upp det.

Av intervjusvaren framkom att det som är avgörande för vem de anställda väljer
att sprida sin kunskap till är helt beroende av ärendets karaktär och vem som kan
dra nytta av informationen. På frågan om varför respondenten inte delar med sig
av information svarade ett par att de valde att inte sprida kunskap då den
kunskapen eller informationen skulle kunna komma en annan division till nytta i
ett konkurrerande syfte. Denna anledning var mest aktuell mellan divisionerna
för DVH och Naturapoteket då dessa divisioner kan genomföra kampanjer för
samma produkter samt vid samma tidpunkt, men till helt skilda priser som
antingen gynnar den ena eller andra divisionen.
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I vår enkätundersökningen önskade vi undersöka om det fanns någon särskild
anledning som medförde att personalen inte alltid spred sin kunskap till sina
kollegor. De svar vi erhöll var enligt följande diagram:

Figur 4.3.4 Anledning till att inte sprida kunskap.

Vi gav respondenterna möjlighet att välja flera alternativ om de upplevde att
alternativen samverkade. Den huvudsakliga anledningen till att individerna inte
sprider sin kunskap till andra är att det saknas tid till detta. 35 %, av
respondenterna, menar att de alltid sprider all kunskap de har. Som alternativ tre
och fyra placerade sig: jag tror inte att andra har behov av min kunskap samt det
är inte viktigt för företaget. Några menar även att andra inte har tid att lyssna
eller bry sig om vad han/hon kan. Två respondenter har uppgivit alternativet
annat, vilket här motsvaras av 14 %. De har svarat att det beror på att det inte
finns något bra forum för kunskapsspridning samt att de kunskaper han/hon
besitter är specifika för det han/hon sysslar med. (Se bilaga 3 för total
redovisning)

Vi önskade också undersöka om det fanns någon faktor som påverkade valet att
delge andra sin kunskap. Även här placerade sig alternativet med tidsaspekten
först. Fem personer anser att tiden påverkar valet att delge andra av sin kunskap.
Alla respondenterna var överens om att atmosfären i företaget, förtroende för
kollegor, sammanhållning och att respondenten är kunskapsorienterad påverkar
valet att sprida sin kunskap, om än i varierande grad. De var även överens om att
hög lön och vill vara vänlig inte är helt avgörande för om de väljer att sprida sin
kunskap eller ej. (Se bilaga 3 för total redovisning)

I de fall du inte sprider kunskap till andra, ange huvudsaklig anledning:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 Annat, nämligen…………………..

Jag tror inte att de andra har behov av min kunskap

Jag sprider alltid all kunskap jag har 

De andra har inte tid att lyssna 

Det är ingen som uppmärksammar eller bryr sig om vad jag kan 

Jag vinner mer på att behålla kunskapen för mig själv 

Jag tror inte att jag vinner något på det 

Jag gillar inte personen som söker kunskapen 

Detta är inte viktigt för företaget 

Jag har inte tid 
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Företaget har specialistfunktioner som är utplacerade på speciellt utvalda
divisioner. Specialistfunktionerna har mycket att göra och samarbetet gentemot
andra divisioner är mycket begränsat då arbetet i den egna divisionen tar all
deras tid. Viss kunskap överförs dock till andra anställda och andra divisioner
från dessa specialistfunktioner, men då innefattar kunskapen oftast enkla och
korta frågor.

”När det gäller XX är det ganska korta frågor, ganska enkla. Den kunskapen
som jag delar med mig av kan jag tycka är nödvändig i ett företag, att när

någon ber mig titta på något och svara på hur det ser ut – det är naturligt att
hjälpa då.

Lite mer än hälften av de intervjuade svarade att de funderar på vilket som är det
bästa sättet att sprida information och kunskap till andra. Den främsta
anledningen var att de försöker vara så tydliga som möjligt och lägga nivån på
ett sätt så att personen i fråga ska förstå speciellt när det är viktig information.
Ett litet antal ansåg att det inte fanns någon direkt mening med att delge kunskap
om den inte gav någon verkan i slutändan och av den anledningen påverkades
valet av hur kunskapen skulle förmedlas. Bland de som svarade att de inte
funderade på det bästa sättet att sprida kunskap var brist på tid den absolut
främsta anledningen till detta.

4.3.5 Informell och formell kunskapsspridning
Vi frågade respondenterna på vilket sätt information och kunskap framförallt
sprids inom organisationen. Syftet med denna fråga var att undersöka vilken
struktur som är rådande inom företaget. Fördelningen, mellan informellt och
formellt, var i princip jämn mellan divisionerna. Vissa av de intervjuade gjorde
däremot skillnader i kunskapen beroende på om den spreds informellt eller
formellt medan andra gjorde åtskillnaden i de personer som de hade utbytet
med.

”På det strukturerade, formella mötet där har du mera faktaöverförande. Under
lunch och fika kan du få mer av bakgrundskunskapen.”

”Det beror mycket på hur man är själv och hur de är som man diskuterar med
för vissa människor vill ju inte diskutera jobb på en lunchrast.”

Någon uttryckte att det fanns en framtid för mer formellt spridande:
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”Jag tror att vi har en utvecklingspotential med fler strukturerade möten. Helt
klart. Det innebär inte att det andra skulle försvinna för det är ju en trevlig form

av umgänge”

4.4 Drivkrafter till kunskapsöverföring
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de drivkrafter som påverkar
motivationen att sprida kunskap. Drivkrafterna utgörs av inre motivation,
förtroende och belöningssystem.

4.4.1 Motivation
Samtliga anställda som deltagit i undersökningen anser att deras arbetsuppgifter
är motiverande. De trivs på Vitamex AB och de flesta anser att de hinner med
sina arbetsuppgifter på den tid som finns utsatt, trots tidspress.

Vi frågade, i enkäten, personalen hur de helst vill bli motiverade för att öka
kunskapsutbytet. Den faktor som personalen ansåg som viktigast var att erhålla
en känsla av meningsfullhet när de hjälper andra. Som alternativ två valde
personalen erkännande från chefer. Högre lön placerades som alternativ tre. I
vår enkätundersökning frågade vi också respondenterna om
helhetsuppfattningen om flertalet motivationsfaktorer samt hur pass motiverande
drivkrafterna var. De drivkrafter, som flest av respondenterna angav som mycket
motiverande, var: erkännande, bra rykte, inre drivkraft och bonus. Drivkrafterna
särskiljde sig inte då det var lika många respondenter på varje alternativ.
Erkännande var det alternativ som flest respondenter var eniga om att det var
viktigt, ingen har angivit det alternativet som mindre motiverande eller inte alls
motiverande. Vad gäller bra rykte och inre drivkraft var det tre respektive en
respondent som inte hade någon uppfattning om huruvida dessa alternativ är
motiverande eller inte. Hög lön och bonus har en respektive tre individer angett
som mindre motiverande. (Se bilaga 3 för total redovisning)

Inre motivation
För att ta reda på om personalen har någon inre drivkraft till kunskapsspridande
frågade vi dem om de förväntar sig något tillbaka då de sprider kunskap.
Majoriteten svarade att de förväntar sig någon sorts feedback, d.v.s. en
återkoppling av den information och kunskap de sprider. Detta kan vara i form
av någon uppskattning från personen som blev hjälpt eller att de återkommer
och meddelar hur arbetet förlöpte efter att de fått hjälpen. Nästan lika många
menar att kunskapsspridning är ett givande och tagande. De menar att när de har
hjälpt någon förväntar de sig att de får hjälp av den personen när de behöver
hjälp i sin tur.
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”Ja, (jag förväntar mig, eg. anm.) att man ska få tillbaka i form av kunskap.
Antingen i form av tacksamhet eller att man får feedback och denne kommer

med egen kunskap tillbaka…”

Några menar att de inte förväntar sig något tillbaka när de sprider kunskap. De
menar att de alltid informerar berörda om uppkomna idéer som skulle kunna
utnyttjas av andra divisioner och som därigenom skulle kunna vara till gagn för
hela företaget.

”Det kanske är så (att människor förväntar sig något tillbaka, eg. anm.). Jag vill
inte gärna tro det, men det är möjligt. Det beror på att hur man är, men det är
en mänsklighetsfråga. När jag sprider kunskap så tänker jag att det här är nog
något de skulle ha nytta av, jag tänker inte att om han får det här så kanske jag
får något annat. Jag förväntar mig ingenting. Däremot förväntar man sig ju att

man ska få hjälp när man behöver det, när man är i samma företag.”

Några förväntar sig även erkännande för de idéer de kommer med.

”Det är klart om man gjort någonting, ändrat på någonting eller tyckt
någonting som dom har ändrat på så är det klart att man vill ha någon credit för

det. Om det är någonting som förändras och att det blir positivt då vill man ju
självklart höra det. ”

Förtroende
Många av de anställda på Vitamex AB och som deltog i vår undersökning
svarade att deras lärande påverkas av huruvida de har förtroende för den andra
personen eller inte. Detta anses dock, av vissa, ha att göra med vilken typ av
kunskap det gäller och vad det handlar om. Är det en person som de vet har rätt
erfarenhet tar de till sig kunskapen på ett bättre sätt och lägger större vikt på den.

”Har jag inget förtroende för personen så har jag ju inget förtroende för
kunskapen och det stämmer nog åt andra hållet också.”

Flera av respondenterna uppger spontant att de har fullt förtroende för sina
kollegors kompetens. De flesta som har gett förslag på hur förtroendet kan
förbättras inom företaget nämner att det krävs en tydligare organisationsbild där
det framgår bättre vem som gör vad.

”För att en sak är ju att det är kul att ha en privat relation och att kunna gå att
fika med någon. Sen när du väl ska bli konkret och leverera så är det viktigt att

det är klart om vem som gör vad.”



KNOWLEDGE MANAGEMENT
- lärprocesser över gränser

60

Det efterfrågas tydligare måldefinitioner, målbeskrivningar, strategier,
värderingar samt vad företaget står för. Ett led i att öka förtroendet ses av några
av de intervjuade vara de personutvecklingssamtal där de anställdas arbete följs
upp. Det är även viktigt, enligt ett litet antal utfrågade, att ha högt i tak på
företaget där de anställda förstår att de är personer med olika åsikter.

Andra faktorer som kan påverka de anställdas kunskapsspridande och
kunskapsinhämtande är bland de utfrågade exempelvis tillgången till tid, god
sammanhållning samt gemensamma mål.

Belöningssystem
Företaget har idag inget belöningssystem kopplat till lärande och
kunskapsöverföring. Ett bonussystem finns däremot på företaget, men är enbart
kopplat till försäljning. Bonusen utgår endast till dem som har ett
försäljningsansvar eller jobbar direkt ut mot marknaden. Således har inte alla
som vi intervjuat bonus. En av de intervjuade och som får ta del av bonusen
menar dock att belöningssystemet är indirekt kopplat till lärande och
kunskapsöverföring.

”I och med att man drar nytta av allas kunskaper så har alla nytta av det i
slutändan eftersom du har en vinst som blir bättre, en försäljning som blir bättre

och kommer du till det satta målet så utfaller en viss typ av bonus. Men inte
direkt kopplat…”

Lite mindre än hälften av de tillfrågade menar att de skulle sprida mer kunskap
om de blev belönade för det. Det är då främst erkännande och uppmärksamhet
de söker och inte monetär belöning. Majoriteten tror inte att de skulle sprida mer
kunskap om de blev belönade för det, men där menar hälften av dem att det är
för att det inte finns någon kunskap att sprida. Den andra hälften anger att de
inte kan sprida mer eftersom de redan sprider allt de kan. En av de intervjuade
menar också att denne inte får sprida kunskap för sin chef p.g.a. att det tar av
den avsatta tiden för de ordinarie arbetsuppgifterna.

4.5 Arbetssätt för att överbrygga gränser
Vi inleder med att redogöra för vilka arbetssätt som i dagsläget används på
Vitamex AB. Därefter övergår vi till att redovisa personalens egna förslag på
möjliga arbetssätt samt deras syn på olika möjliga arbetssätt. Vi ville ge
personalen en möjlighet att tycka till om dessa, men även ge förslag på egna. Av
den anledningen ställde vi först en fråga, vid intervjutillfället, om de hade några
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egna idéer till ökad kunskapsspridning över gränserna för att därefter ge
förslag på några olika sätt och låta individen tycka till kring det arbetssättet.

4.5.1 Formella träffar
I dagsläget hålls i princip inga möten över divisionsgränserna på operativ nivå.
Marknadsavdelningen har en ledningsgrupp som träffas en gång per månad
vilken består av VD och divisionschefer från de fem divisionerna. När vi ställde
frågan om möten kunde vara ett alternativ till ökat kunskapsspridning inom
marknadsavdelningen har vi fått till viss del motstridiga svar. De flesta
intervjuade anser att detta kunde vara ett bra alternativ.

”Man kan synkronisera med små möten mellan de divisioner som arbetar med
samma produkter och på delvis samma marknad.”

Många påpekar redan idag att de har för mycket möten. Divisionerna har möten
för att inbördes uppdatera varandra på vad som är aktuellt inom divisionen. Ett
stort antal säger också att det är viktigt med ett syfte med möten, att de ska ge
något.

4.5.2 Projekt
Projekt som organisationsform används inte aktivt eller kontinuerligt på
Vitamex AB. Många av divisionerna svarar att de arbetar med projekt, men då
kanske främst under korta perioder. Många projekt som därmed tillsätts sträcker
sig inte över divisionsgränserna, utan sker mest mellan individer inom den
enskilda divisionen, t.ex. arbetet med Naturapotekets hemsida. Undantaget från
denna arbetsgång är NPD som kontinuerligt är inblandad i olika projekt med
både DVH, Naturapoteket och Naturpost. Projekten berör då samarbete kring
produkter som ska tas fram, tas bort eller förändras.

Vi frågade också de som arbetar med arbetsformen om de tyckte att kunskapen
sprids mellan projekt. Här fick vi ganska tydligt två olika läger, d.v.s. de som
tycker att detta görs och de som säger att detta inte sker överhuvudtaget.
Intressant att notera är att svaren inom vissa divisioner skiljer sig åt markant,
exempelvis svarade de intervjuade inom Naturpost både att det inte sker alls
samt att det skrivs ner vid veckomöten. Den överföring som sker mellan
projekten kan, i de fall den sker, betecknas som individberoende. Varje individ
bär med sig kunskapen från det tidigare projektet och för med sig den in i det
nya. Ett par undantag fanns dock:
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”Ja, genom den genomgång vi gör varje vecka när vi tittar noggrant på
projekten och hur vi ligger till. Vi tittar givetvis även på synergier, gör vi det
där så kan vi göra det där osv. Vi tittar också på vilken kunskap som man kan

dela med sig i och med att vi i min grupp är ganska olika personer.”

För att se i vilken grad företaget återför kunskap om misslyckanden i
organisationen frågade vi om de drar lärdomar från projekt som går fel. Även i
detta avseende är svaren fördelade i två läger men majoriteten säger att detta
görs. Några svarar att lärdomar borde dras, men att det inte görs medan andra
svarar att det görs och t.o.m. skrivs ned. Inom Naturpost är majoriteten överens
om att detta sker:

”Lärdomar dras från misslyckanden då man får en vinkling från alla
inblandade. Exempelvis vid lanseringar av nya produkter och alla har

erfarenheter från andra lanseringar och vet hur förfarandet går till. Denna
kunskap sprids då muntligen och om någon person skulle fattas går dennes

kunskap förlorad vid projektet.”

4.5.3 Sammankomster
Sammankomster av olika slag stärker sammanhållningen inom företaget. Vi
frågade därför personalen inom Vitamex AB om de hade kickoffer eller andra
personalfester tillsammans. Det visade sig ganska snart att det var begränsat med
sammankomster, med undantag från den årliga julfesten samt en konferensdag
för marknadsavdelningarna förra året.

”Hade en bra idé förra året då de åkte på en marknadsdag där varje division
informerade om sitt arbete. Efterfrågar fler sådana.”

När det gäller sammankomster på arbetet så som kafferast och lunch framkom
det tydligt att International Sales utmärkte sig. Personalen inom den här
divisionen fikar generellt inte alls och de äter lunch före de andra på de övriga
divisionerna. På de andra divisionerna träffas dock personalen så gott som
dagligen och fikar samt äter lunch tillsammans.

”Personalen träffas i fika och lunchrum där erfarenheter och kunskap utbyts.
Det diskuteras helt klart och det är självklart att stora saker diskuteras och

sprids. Man sitter inte indelat i divisionerna.”
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4.5.4 Personalens förslag för att öka kunskapsöverföringen
Vi frågade personalen om de hade några egna idéer, förutsättningslöst, för att
öka kunskapsspridningen mellan divisionerna. Förslagen var många och
initiativkraften bland personalen stor. De innefattade bl.a. ledningens påverkan
och ett behov av fler möten. Blott några få individer såg inte någon möjlighet att
öka kunskapsspridningen. Vi har inte kunnat utläsa någon skillnad mellan
förslagen från respondenter på olika divisioner. Vissa förslag låg på chefsnivå
medan andra låg på medarbetarnivå.

Personalen delgav oss även, under intervjuerna, en mängd olika åtgärdsförslag
för att rätta till, som de såg det, bristen kring informationsspridning. Dessa
förslag kom spontant på vår fråga om de visste tillräckligt om vad andra gör.
Gemensamma formella möten eller avstämningar var det vanligaste förslaget,
vilket dock inte delades av alla. Många tycker att det är för mycket möten inom
Vitamex AB. Ett annat förslag var intranät eller nyhetsbrev (något som enligt
uppgift tidigare har funnits inom organisationen). Ytterligare ett förslag var
bättre introduktioner för nyanställda.

Endast ett förslag av de vi fått in på området har innefattat någon typ av
omorganisering. Förslaget angav en centralisering av resurser som kan göras
gemensamma bl.a. art director-resursen samt Naturposts kundtjänst. I stället för
att divisionerna anlitar en extern bildbyrå kan de med en centraliserad resurs
utnyttja den kompetens som finns i organisationen i dag.

Ledningens betydelse för kunskapsspridning
Några av respondenterna i vår undersökning angav att ledningen måste vara
klarare ut mot personalen när det gäller att framhäva vikten av
kunskapsspridning. Följande citat betonade ledningens roll i det hela:

”Divisionschefernas samarbete skulle kunna utvecklas så att de kommer med
förslaget att kunskap ska spridas. Deras handling ska visa att det är viktigt.

Detta har bidragit till att det främst sprids kunskap informellt.”

”Det blir så svårt att svara på. Om meningen vore att vi skulle sprida kunskap
mellan divisionerna så skulle vi ju jobba på helt andra sätt. Då skulle vi jobba i

projekt, prata om vem som ska göra vad, dela upp vem som ska jobba med
Naturpost och vem som ska jobba med Dagligvaruhandeln.”

Ett annat yttrande betonade egentligen allas roll i arbetet med
kunskapsspridning.
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”Däremot måste det finnas en vilja hos samtliga att se det som ett gemensamt
mål, att detta är något som kan nyttja alla divisioner att man börjar diskutera

såna här saker”

Möten
Ett vanligt förslag var att ha möten inom marknadsavdelningen. Hur ofta och
vilka som ska delta varierade. Vissa tyckte att mötena skulle vara varannan
vecka medan andra tyckte att det räckte några gånger per år.

”Jag tror att man ska ha marknadsmöten där man presenterar var för sig sin
marknadsplan, marknadsvärderingar och aktiviteter etc. Synkar kunskapen om

marknaden. Då synkar man allt som t.ex. prissättningen, nyhetslanseringar m.m.
Fyra möten per år, en halv dag åt gången. Det är det som behövs, då har man

koll på det som händer, nya produkter m.m.”

Den vanligaste divisionen att exkludera var återigen International Sales. Vissa
av dem som gav detta förslag svarade att denna division helt skulle uteslutas,
medan andra angav att divisionen skulle vara med vid ett antal tillfällen, men
dock färre gånger än andra divisioner. Divisionen för International Sales har
dock tänkt på detta och förslag på åtgärder har lagts fram.

”Jag har faktiskt gett förslag till divisionschefen vid ett ledningsgruppsmöte att
man borde ha ett diskussionsforum för Vitamex AB, man kan göra det lite

casual. Vi hade ett informationsmöte förra året där vi åkte bort ut till
Mauritzberg och var där en natt, åt middag och lekte lekar. Då fick man reda på

en hel del saker om vad de arbetar med och vad de kan tänkas ha för behov.”

Vi fick, vid våra intervjuer, en annan inriktning på förslaget att avsätta tid för
möten och liknande. Förslaget som lades fram innefattade möjligheten att ta
intryck utifrån och handlade därmed kanske inte främst om att sprida kunskapen
mellan divisionerna. Förslaget berörde kanske mer skapandet av grunderna för
ett kunskapsutbyte:

”Via möten eller att man tar in någon föreläsare externt ifrån, t.ex. ledarskap,
marknadsföring eller hur man arbetar i grupp, det har jag aldrig varit med om.

Det finns mycket att hämta.”
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4.5.5 Personalens kommentarer kring angivna förslag

Möten
När vi gav förslag på fler möten som förändrat arbetssätt att sprida kunskapen,
och lät personalen själva tycka till, framkom att många tyckte, precis som de
själva uttryckt ovan, att de skulle kunna ha någon form av möten. Flertalet
poängterade dock att mötena bör ha substans och vara korta. Någon uttryckte att
det inte borde schemaläggas fler möten, men att sammankallning till ett möte
kan ske när det uppkommer ett behov för det. Mötena bör, liksom tidigare
uttryckts, endast omfatta dem som det berör. Den gemensamma
beröringspunkten kan vara marknader (exempelvis: Sverige) eller som
respondenten ovan uttryckte kring produkter, kampanjer och marknadsplaner.
Även enligt vår enkätundersökning sågs möten som en möjlighet till ökad
kunskapsspridning. Tretton personer tyckte att möten var mycket bra eller bra
för att öka kunskapsspridningen medan endast en person tyckte att alternativet
var mindre bra.

Projekt
Projekt var ett av de arbetssätt som diskuterades och som, enligt personalen,
skulle kunna öka kunskapsspridandet. I vår enkätundersökning har åtta av
fjorton respondenter angivit projekt som ett mycket bra arbetssätt för att
överföra kunskap (för total redovisning, se bilaga 3).

”Projekt kan vara ett möjligt forum, i dagsläget dras det inte ihop till ett stort
projekt utan det är i stället som en referensgrupp som blir kallad. De har aldrig
jobbat med ex. projektplaner och liknande. Det finns dock en fara i att göra det
för stort och för byråkratiskt då de inte är så stora på marknadsavdelningen i

förhållande till den försäljning de åstadkommer.”

Många av respondenterna påpekar att det är av yttersta vikt att det finns något att
ha projekt kring. Projekten ska enligt de anställda leda till att verksamheterna
går bättre och det ska inte bara vara ett projekt som sätts samman för att
företaget ska jobba genom detta arbetssätt. Andra respondenter (dock färre)
ansåg att projekt inte skulle ge dem något eftersom verksamheten är för
specialiserad och de gemensamma beröringspunkterna är för få.

Rotation
När vi gav förslag på rotation som en möjlig väg att sprida kunskap var det
många som tyckte att detta var ett mycket spännande förslag. Dock var det färre
som ansåg att det är möjligt att genomföra någon form av rotation mellan
divisionerna. Anledningen till detta ställningstagande var tydlig:
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”Rotation skulle vara spännande, men de som jobbar med butiker och de som
jobbar med Naturpost skiljer sig i bakgrunder där tekniker är långt ifrån

varandra. Låter tufft, men man skulle kunna vara på en division bara någon
dag.”

De flesta menar alltså att den kunskap som varje division besitter är specifik. Att
sälja till slutkonsument skiljer sig från att sälja till ett annat företag liksom det är
skillnad mellan att sälja via postorder och i butik, men även hanteringen av
kunder gör att detta inte skulle fungera enligt en av respondenterna. Två
respondenter har i vår enkätundersökning angivit att rotation är ett dåligt sätt att
överföra kunskap. Medan en individ angav att detta är ett bra arbetssätt att
överföra kunskap genom:

”Jättespännande. (Är det möjligt, eg. anm.) Allt är möjligt bara du vill!”

Vi frågade också respondenterna om det kunde vara möjligt att gå bredvid i
stället för att införa arbetsrotation för att på så sätt få en inblick i vad alla gör.
Många tyckte att det var ett intressant förslag, men att tidspressen gjorde det
svårt att genomföra.

”Har de tid så, jättegärna. Jag tror att det skulle kunna ge. (Mellan divisioner,
eg. anm.) Absolut, bara det leder till något konkret. Antingen ska vi tjäna

pengar på det, bli effektivare med tiden eller göra saker som man inte tänkt på
tidigare.”

Avsätta tid för kunskapsspridning
När vi frågade personalen om kunskapsspridningen skulle öka om ledningen
avsatte tid till just detta var det många som kopplade ihop detta med just möten.
Att avsätta tid för kunskapsspridning var därför för många av respondenterna
identiskt med att ha fler möten.

”Det ska vara definierat på ett sätt där då jag verkligen får vara ärlig och får
säga huruvida jag tycker att jag får kunskap från någon annan. Tror jag på det
för det första och sen hur det verkligen blir och sen där vi har möten för mötets

skull. Jag måste tro på det och alla andra också.”

Detta citat illustrerar det faktum att många i personalen sätter likhetstecken
mellan avsatt tid och möten. De flesta var däremot enade om att det krävs en
ökad informations-/kunskapsspridning mellan divisionerna på
marknadsavdelningen:
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”Ja, vi bör ha informationsspridning då det ökar förståelsen för varför vi sitter
ihop. Det görs inte i någon utsträckning.”

Även här återkom många till att det inte får ta för mycket tid i anspråk. Tiden
bör utnyttjas effektivt och den avsatta tiden bör inte vara för ofta. Det är även
viktigt att ledningen tänker igenom mellan vilka divisioner som det är viktigt
med kunskapsspridning.

Enkätsvaren
Vi har i vår enkätundersökning frågat personalen om deras uppfattning om olika
arbetssätt för att överföra kunskap över företagets interna gränser. Eftersom
alternativen i denna undersökning var fler än vid intervjuerna redogör vi nedan
för en del av de alternativ som inte har redovisats ovan (för total redovisning se
bilaga 3).

Personalen rangordnade projekt som det bästa sättet att överföra kunskap, följt
av mentorskap och kontorslandskap. Mentorskap kategoriserades av sju
personer som mycket bra eller bra, två personer tyckte att det är mindre bra
medan resterande inte hade någon uppfattning om detta arbetssätt.
Kontorslandskap är även den kategori som de flesta har uppfattning om och som
uppfattas som bra av de flesta (endast två personer menar att det är mindre bra).
Vid våra intervjuer fick vi följande kommentar om kontorslandskapen:

”Ledningen har en övertro vad det gäller kontorslandskapet och de
synergieffekter som skulle kunna tänkas uppkomma inom marknadsföringen.

Ledningen tror att de jobbar mer ihop än vad de egentligen gör.”

4.6 Förutsättningar för lärande och kunskapsöverföring
Vi kommer inledningsvis att redogöra för ledningens betydelse vid
kunskapsöverföring. Vi har även undersökt vilka mål företaget har samt
företagets kärnkompetens. Slutligen redogör vi för vilka faktorer som
personalen har identifierat och som verkar hämmande på kunskapsöverföringen
i organisationen.

4.6.1 Ledningens roll vid kunskapsöverföring
Ett relativt entydigt svar gav oss informationen att ledningen inom Vitamex AB
inte uttryckligen uppmuntrar personalen att dela med sig av sin kunskap. Detta
är något som av vissa divisionschefer förutsätts ligga inom varje individs
ansvarsområde medan andra är mer inriktade mot sin egen division. En del har
nämnt tidsfaktorn som avgörande för att de inte delar med sig av sin kunskap till
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andra. Ibland antar ledningen att personalen delar med sig av sin kunskap i
större utsträckning än vad som egentligen görs.

”Nej, det kan jag inte påstå att man uppmuntras. Det är ju inte heller någon
som säger att man inte får, men det är ju inte heller någon som säger att det är

jättebra. Det kommer sådana där små puschar ibland som har initierats av
något problem som har upptäckts divisionerna emellan.”

Ledningen har, enligt större delen av de intervjuade, inte tydligt uttryckt eller
skapat tid för kunskapsdelning inom organisationen. Vissa av respondenterna
såg divisionsmöten som tid avsatt för kunskapsdelning, men då inom den
enskilda divisionen. Ingen av de vi intervjuat identifierade däremot någon tid
som avsatts till kunskapsdelning över divisionsgränser.

Klimatet inom Vitamex AB är öppet och individerna känner att deras möjlighet
till kunskapsspridning är stor. När vi frågade om personalen själva hade
möjligheter att bestämma tid för ett möte för att dela med sig av sin kunskap
över divisionsgränser svarade i princip samtliga att personalen hade den
möjligheten, de behöver inte tillfråga ledningen om detta först.

Hälften av personalen anser att ledningen inte påverkar dem på något sätt i fråga
om kunskapsspridande. Åsikter framkommer om att det är upp till var och en.
Personalen tycker bland annat att VD:n är bra genom att det alltid går att fråga
honom när de undrar något, men att han inte påverkar kunskapsspridningen på
något sätt. Flera nämner att deras divisionschef påverkar deras
kunskapsinhämtande och då både positivt och negativt, men att de inte hört
något från ledningen. Alla menar att kunskapsspridande och
kunskapsinhämtande är ett underprioriterat område.

Endast ett fåtal av dem vi intervjuat menar att de vet vad ledningen förväntar
sig, av dem, avseende kunskapsspridning och kunskapsinhämtande. Av de två
som tror sig veta vad som förväntas av dem, menar den ena att han/hon vet vad
divisionschefen förväntar, d.v.s. att han/hon ska lära genom sitt arbete, learning-
by-doing. Den andra respondenten menar att det förväntas av den intervjuade att
ha en inre motivation till att ständigt lära och utvecklas. Nedan citeras dock en
respondent som svarat att han/hon inte vet vad som förväntas, vad gäller
kunskapsspridning, från ledningens sida.

”Nej, (jag vet, eg. anm.) inte alls (vad som förväntas, eg. anm.). Jag vet vad
budgeten ligger på. På sätt och vis, kanske. Kompetensen jag har ska ju ligga så
pass att jag kan hantera min marknad, men vad gäller kompetensspridande har

jag inte hört något, det finns inget definierat”
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De flesta tycker att ledningen skulle kunna påverka kunskapsspridandet mer än
vad de gör idag. För det första menar de att ledningen bör gå ut och informera
om huruvida det är prioriterat eller ej. De menar att de inte har några riktlinjer
idag och att det vore bra att veta om de ska göra det. Återigen efterfrågas tid till
spridning. En respondent menar att ledningen bl.a. måste tydliggöra företagets
mål samt informera personalen kring strategier och struktur m.m.

Av de som inte tycker att ledningen kan påverka kunskapsspridande på något
sätt anser en att det är för att det inte finns något att sprida, marknaderna är så
specifika att de inte kan dela någon kunskap. Detta samtidigt som hans kollega
på samma division eftersöker ett forum där divisionerna kan diskutera vilka
kampanjer som är på gång och vilka produkter som kan utvecklas och vartåt
divisionerna är på väg. Denne menar att de är i samma företag, att alla tjänar på
att alla är öppna för förslag och idéer till förändring både för den egna och
andras divisioner.

En av de intervjuade menar också att han/hon tror att VD:n och
divisionscheferna har skilda åsikter om kunskapsspridningen.

”VD:n skulle kunna gå ut till divisionscheferna och säga att det behövs. Jag tror
att vår divisionschef är lite försiktig med utveckling, han tycker att vi har vad

som behövs.”

4.6.2 Hämmande faktorer på Vitamex AB
Personalen nämner flertalet faktorer som de tror hämmar kunskapsspridning. I
stort sätt alla nämner, liksom vi tidigare redogjort för, tiden som den avgörande
faktorn som hämmar kunskapsspridning och lärande av varandra.

”Tiden saknas. Man skulle kunna göra jättefina presentationer och förklara hur
man menar, men nu blir det mer ett kort informationsmail. Detta eftersom det

inte anses ingå i ens arbetsuppgifter att sprida kunskap till andra.”

De upplever också det faktum att de inte har möten över divisionsgränserna och
att de inte vet vad andra arbetar med som hämmande. Någon menar att han/hon
inte vet vad de andra har för titel eller arbetsuppgifter och att en mer ordentlig
introduktion vore att rekommendera. Flera nämner även att kunskapsspridning
inte ingår i deras arbetsuppgifter och att de hämmas av den anledningen. De
menar att om spridande var legitimerat så skulle det vara lättare.
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Samtidigt framkommer det att flertalet i personalen ser till sin egen division i
första hand. Detta är inte något som personalen själva i direkta ordalag nämner
som hämmande, utan något som vi under intervjuerna själva identifierat. De
menar att de har ett försäljningsansvar för den egna divisionen och att om de
fokuserar på något annat än den egna divisionen kan deras eget resultat komma
att sjunka.

”Det som jag tycker är viktigt är att de enskilda divisionerna fungerar optimalt
sinsemellan. Det är ju mycket viktigare att divisionen fungerar optimalt i mitt

gäng och att inte vi springer i ett hjul, att divisionen fungerar perfekt i sin
organisation än att vi drar nytta av varandra.”

Det framkommer några olika åsikter om vad som saknas i företaget för att öka
lärande och kunskapsspridande över gränser. Någon menar att det är en
kunskapsspridande kultur som saknas. Vissa respondenter menar också att det
saknas ett forum för att dela med sig av sin kunskap och sprida information om
en sådan enkel sak som vilken kampanj de arbetar med för tillfället.

4.6.3 Företagets mål och kärnkompetens
Personliga mål ska, enligt ledningen, finnas hos varje enskild anställd.
Personalens svar på frågan om personliga mål kan dock delas in i två kategorier.
Den ena hälften menar att de personliga målen sammanfaller med divisionens
mål som kan mätas i siffror och resultat medan den andra gruppen menar att
deras mål är att hela tiden lära och utvecklas. De två grupperna är ungefär lika
stora.

Alla känner till att den egna divisionens mål är kvantitativa, de kan uppge att
målen består av ett omsättnings- och/eller vinstmål, men, för de flesta, inte mer
precist. Samtliga divisionerna har endast dessa lönsamhetsmål förutom
Naturapoteket som även har som mål att öka med ett visst antal butiker på en
viss tid. Endast ett fåtal menar att de känner till företagets mål (tre av
divisionscheferna). Svaret skiljer dock då några menar att målet är att öka
vinsten med 15 % varje år samtidigt som några (däribland VD) menar företagets
mål länge har varit att tillverka och producera kosttillskott till rätt priser och
sälja dessa genom egna kanaler. De menar dock att eftersom tillverkning idag
ligger under annat varumärke så blir målformuleringen något annorlunda mot
vad den varit tidigare.

Vi frågade även vad de anser vara företagets kärnkompetens och vi har fått
något varierande svar. Svaren handlar främst om att företaget är breda, att de
själva hanterar hela produktflödet från idé till produktutveckling,
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kvalitetsavdelning, produktion, packning, försäljning och logistiklösningar, som
de själva säger från ax till limpa, samt att de har snabba utvecklings- och
beslutsprocesser. Bredden uppkommer i och med att de kan sälja genom fyra
olika distributionskedjor; Naturpost, Naturapoteket, International Sales och
DVH samt att de har egen produktion och packning på Vitamex Production AB.
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5 Analys

I detta kapitel avser vi att, med hjälp av presenterad empiri samt den teoretiska
referensramen, analysera och diskutera våra problemfrågor. Upplägget i
analysen kommer att följa problemfrågorna samt tidigare kapitels upplägg, med
undantag för arbetssätt som trots att den även innefattar svar på problemfråga
ett behandlas under fråga tre. Detta innebär att vi först avser att analysera hur
lärandet sker över divisionsgränserna. Därefter kommer vi att diskutera
huruvida individer behöver motiveras till kunskapsspridande och vilka
eventuella drivkrafter som krävs. Slutligen kommer vi att redogöra för hur
lärandet över divisionsgränser kan utvecklas. Vi ämnar att, efter varje stycke,
sammanfatta våra iakttagelser och hur väl vi anser att situationen på valt
empiriskt företag överensstämmer med vår teoretiska modell. Slutligen
återknyter vi till vår modell och diskuterar dess lämplighet för att tolka lärande
över gränser.

5.1 Kunskap
 Vi inleder analysen med ett avsnitt om kunskap. Detta avsnitt kan främst
hänföras till den första av uppsatsens tre problemfrågor eftersom individens
kunskap är utgångspunkten för lärande. Vi presenterar den definition av
kunskap vi gav till de intervjuade på Vitamex AB. Vi diskuterar därefter kring
begreppet kunskap och vad det innebär inom vårt fallföretag. Avslutningsvis i
detta stycke avser vi att dra kopplingar mellan kunskap och vår teoretiska
modell.
 
Kunskap kan enligt Davenport & Prusak (1998) ses som något som människor
besitter i form av ett visst ämne, tidigare erfarenheter, värderingar m.m.
McDermott (1999) menar att en individs kunskap härstammar från information.
I vår undersökning på Vitamex AB beskrev vi kunskap för respondenten och att
det innefattar allt som hjälper den anställde i sitt arbete. Vi menade att detta kan
bestå av både faktakunskaper och produktkunskaper, men även hur fel kan
avhjälpas, nya rutiner, arbetssätt samt personliga kunskaper om hur kunder kan
hanteras. När personalen inom Vitamex AB talade om kunskap under
intervjuerna handlade det främst om faktakunskaper, produktkunskaper och
marknadskunskaper. Vi återkommer nedan till att analysera kring varför vi tror
att personalen definierat kunskap på detta sätt.

Vid våra intervjuer menade personalen att kollegorna var kompetenta och hade
stor kunskap inom arbetsområdet. De baserade denna åsikt på kollegornas långa
anställningstid och att de därmed tillägnat sig relevant erfarenhet. Vi anser att
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detta kan liknas vid Davenport & Prusaks (1998) definition av kunskap.
Teoretikerna menar vidare att kunskapen kan delas in i tyst och explicit
kunskap. Inom Vitamex AB svarade de flesta att de inhämtade sin kunskap från
kollegor inom divisionen och från externa parter utanför organisationen. De
egna butikerna inom Naturapoteket samt Naturposts kundtjänst stod även för en
del av kunskapsinhämtningen. Den kunskap som främst erhålls från dessa källor,
anser vi, kan sägas tillhöra den explicita då den kunskapen de nämner är mer
konkret, kan uttryckas i ord samt är lättöverförd. Personalen beskriver den också
främst som ett utbyte och inhämtande av information. Till den explicita
kunskapen kan fakta kring skapandet av och rutiner kring kampanjer hänföras.
Detta kan exempelvis bestå av marknadsföringsmaterialet, annonsens utseende
samt försäljningssiffror från en kampanj.

Den tysta kunskapen beskrivs ofta som omedveten inom individerna. Detta kan
vara en förklaring till att personalens svar främst berörde explicit kunskap. Den
tysta kunskapen kan, enligt oss, bestå av kunskap kring hur de anställda
exempelvis hanterar kunder, leverantörer och andra parter utanför företaget.
Förhållandet mellan dessa och företaget sköts till stor del av säljare på de olika
divisionerna. Dessa kontakter måste i sin tur skötas på ett bra sätt från de
inblandades sida då det annars kan få förödande konsekvenser för företaget och
dess verksamhet. Tyst kunskap kan även hänföras till de anställdas sätt att sköta
sitt arbete vid t.ex. produktlanseringar och utformandet av kampanjer. Vi menar
att den tysta kunskapen främst delas inom varje division, där individerna arbetar
tillsammans och där kunskap i större utsträckning överförs genom bland annat
observationer. Inom varje division arbetar personalen nära varandra och de har
även veckovisa möten där personalen har möjlighet att dryfta spörsmål, vilket
leder till att den tysta kunskapen kan byta ägare. En intressant upptäckt som vi
funnit är att trots att vi inledningsvis vid våra intervjuer definierat vad vi menar
med kunskap och förtydligat att denna innefattar den tysta kunskapen är det inte
någon individ som under intervjuerna exemplifierat den tysta kunskapen.

5.1.1 Sammanfattning av kunskap
Individen besitter både tyst och explicit kunskap. Dessa två typer av kunskap
inleder även kunskapsöverföringskedjan i vår modell. Vid våra intervjuer har vi
identifierat att den kunskap som sprids mellan divisioner på Vitamex AB främst
kan härröras till den explicita kunskapen. I och med att den explicita kunskapen
är lätt att uttrycka är det enkelt för personalen att dela med sig av den om någon
frågar eller om ett problem skulle uppkomma. Även den tysta kunskapen kan
identifieras hos personalen på Vitamex AB, men denna kunskap kan hänföras
till exempelvis omedvetna arbetssätt och liknande. Eftersom vi i vår
undersökning har funnit att typ av kunskap (explicit och tyst) får implikationer
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på vilket kunskapsöverföringssätt som är mest lämpligt, menar vi att indelningen
av kunskap i två begrepp är relevant i inledningen till vår
kunskapsöverföringskedja. Vi avser nedan att analysera vidare hur överföring av
tyst och explicit kunskap kan skilja sig åt.

5.2 Lärande - överföring av kunskap
Vi kommer nedan att diskutera, analysera och redogöra för begreppen lärande
och kunskapsöverföring samt hur detta sker inom valt empiriskt fallföretag.
Även denna del av analysen kopplas till den första problemfrågan angående
lärande över interna företagsgränser. En diskussion kommer att hållas kring
hur olika sorters kunskap sprids på företaget samt hur information tillhandatas
och överförs mellan de anställda. Eftersom information är en viktig beståndsdel
i kunskapsöverföring avser vi i detta stycke analysera hur förhållandet mellan
kunskap och information kan kopplas till de anställda på företaget. Vi kommer
avslutningsvis i detta avsnitt dra kopplingar mellan lärande och vår teoretiska
modell.

5.2.1 Tillvägagångssätt vid lärande
Lärande kan, enligt Jacobsen & Thorsvik (1997:340), beskrivas som en
förändring av beteende. Information, vilket i vissa fall kan leda till att kunskap
skapas, inhämtas av personalen på Vitamex AB från kollegor inom samma
division, externa källor, personalen i de egna butikerna, kundtjänst samt även till
viss del från anställda på andra divisioner. Kunskapsinhämtningen påverkar
individernas beteende på så sätt att det kan påverka agerandet ut mot andra
parter på marknaden. Exempel på detta kan vara International Sales satsning på
Naturapotekets produkter på internationella marknader. Genom att inhämta
kunskap från Naturapoteket kan beteendet förändras gentemot kunden och den
internationella marknaden. När ett fel eller misstag begås bör detta leda till ett
förändrat handlande. Majoriteten av de intervjuade på Vitamex AB menade att
individuella lärdomar dras från fel och misstag. Lärdomarna skrivs ibland ner i
syfte att förändra beteendet på divisionen, även om det inte sker i någon större
utsträckning. Det förändrade handlandet kan i dessa fall bestå i att de anställda
blir tvungna att söka annan information, vilket leder till en förändrad kunskap
som i sin tur påverkar de kommande handlingarna.

Ett förändrat handlande är grundläggande i Argyris & Schöns modell kring
enkel- och dubbelkretsigt lärande. Det som skiljer de båda inlärningsmetoderna
åt är att det inom det dubbelkretsiga lärandet sker en förändring av de styrande
värderingarna. Vi anser att lärandet inom Vitamex AB främst kan förknippas
med ett enkelkretsigt lärande där felen och misstagen enbart förändrar
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individernas handlande. De anställda reflekterar sällan över sitt eget handlande
utan situationerna präglas mer av en form av ”trial and error”. Vi menar därmed
att de styrande värderingarna inte ändras. Den främsta förklaringen till bristen på
reflektion kan vara att personalen upplever tidsbrist, vilket innebär att de inte
alltid tar sig tid att fundera över misstagen, ifrågasätta samt utvärdera
handlandet. Eftersom divisionerna har en närmast obefintlig gemensam
möjlighet till reflektion innebär det att enkelkretslärandet även präglar lärandet
över divisionsgränser. Dubbelkretsigt lärandet är lämpligt vid komplexa och
icke-programmerbara uppgifter som är av stor betydelse för organisationen.
Inom Vitamex AB tror vi att detta skulle kunna hänföras till exempelvis
lanseringar av nya produkter där företagets handlande är av stor vikt för den
framtida verksamheten. Enkelkretslärande är mer lämpligt för återkommande
rutiner som hjälper det dagliga arbetet att fungera. Det kan t.ex. röra personalens
arbetsuppgifter som består av återkommande rutiner där de till slut lär sig vilket
handlande som är mest fördelaktigt.

Argyris & Schöns modell kan, enligt oss, inte likställas med vår syn på lärande.
Vi anser att förändring, som är en del av lärandeprocessen, inte behöver vara
observerbar utan kan ske inom individen. Argyris & Schöns modell utgår
däremot från en observerbar handling.

5.2.2 Kunskapsöverföring
Kunskapsöverföring innebär, enligt Davenport & Prusak (1998:101f), att ett
meddelande utsänds angående innehavandet av en viss kunskap, vilket vid själva
överföringsprocessen transformeras till information. För att en inlärning därefter
ska kunna sägas ha skett krävs att informationen åter transformeras till kunskap,
men av en annan individ. Den beskrivna processen kring informations- och
kunskapsskapande samt informations- och kunskapsutnyttjande är även
beståndsdelar i vår kunskapsöverföringskedja som ingår i vår teoretiska modell.
Kunskapsöverföringen ska enligt Davenport & Prusak (1998:101f) leda till ett
förändrat beteende. På Vitamex AB innehar de anställda kunskaper och
information om olika områden. Genom att meddela de övriga divisionerna att
informationen existerar kan kunskapsöverföring ske, såtillvida att informationen
tas upp av någon annan som kan ha nytta av den i sitt arbete. Exempel på detta
är då International Sales har ett informationsövertag rörande produktefterfrågan
på internationella marknader. När de delger andra divisioner kunskap kring
dessa produkter och dess efterfrågan har en överföring av kunskap börjat ske,
förutsatt att de mottagande divisionerna utnyttjar kunskapen. När de mottagande
divisionerna därefter drar nytta av informationen på den svenska marknaden och
anpassar sitt beteende efter den nytillkomna informationen har en
kunskapsöverföring skett. Vi anser inte att en observerbar förändring av
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beteendet behöver efterfölja en kunskapsöverföring utan att en överföring av
kunskap sker när individen börjar bearbeta den nya informationen.

McDermott (1999) menar att en del av kunskapsöverföringen inkluderar
guidning genom sina tankebanor samt att delge andra sina insikter så att de
förstår situationen bättre. Detta kan kopplas till de anställdas val angående det
sätt de väljer att sprida sin information. Vi har sett exempel på en situation där
en anställd, via e-mail, vidarebefordrade kunskap till en annan division. Han/hon
fick ingen respons och vår tolkning är att informationen inte absorberades av
den mottagande parten. Detta kan därmed eventuellt hänföras till att en
tillräcklig guidning genom tankebanor ej skett och att informationen med den
anledningen inte absorberades och transformerades till kunskap. I de fall
informationen inte absorberas tenderar den i stället att bli det vi i vår
kunskapsöverföringskedja benämner som informationsbortfall. Bortfallet
uppstår när individen inte känner någon drivkraft att lära in. Alternativet är att
absorption av informationen har skett men ännu inte lett till förändrat beteende,
något som trots allt kan ske på sikt.

Kunskapsöverföringen blir beroende av vilken typ av kunskap som överförs.
Nonaka & Takeuchi (1995) har tagit fram fyra mönster för hur kunskap
överförs, vi kommer nedan att diskutera dem och jämföra med Vitamex AB:

Från tyst till tyst
Den tysta kunskapen är svår att uttrycka i ord och tas enklast upp genom
exempelvis observationer. På Vitamex AB görs inget medvetet för att den tysta
kunskapen ska spridas mellan de anställda. Var och en av divisionerna arbetar
enskilt och tillfällen uppkommer sällan där den tysta kunskapen får tillfälle att
spridas. Företaget har expanderat snabbt, från ett familjeföretag till en del av en
multinationell koncern. Detta har bidragit till att de anställda i liten utsträckning
tar sig tid att observera kollegor inom andra divisioner utan fokuserar egna
arbetsuppgifter. Observeringar sker lättare inom varje division eftersom de
anställda då har ett närmre samarbete samt större möjlighet att studera varandra
vid utförandet av arbetsuppgifter och liknande. Vi anser att studier och
observationer av varandra underlättas när personalen sitter i samma rum,
exempelvis i ett kontorslandskap, som i detta fall.

Från explicit till explicit
Den explicita kunskapen kan uttryckas i ord och är därför lättare att överföra till
andra. Kunskapsöverföringen av den explicita kunskapen kan inom Vitamex AB
exempelvis relateras till de olika divisionernas försäljningssiffror som
sammanfogas till en helhet, d.v.s. företagets totala försäljning. Varje division
känner till den egna omsättningen och vetskapen är lätt att uttrycka genom att
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enbart göra ett uttalande. Denna kunskap överförs sedan, genom uttalandet, till
andra vilka i sin tur har lika lätt att vidarebefordra den. En ny helhet uppkommer
efter att samtliga divisioner överfört var och ens explicita kunskap på området
genom att företagets totala omsättning summeras. Kunskapen om helheten är
även den av explicit art och kan på samma sätt överföras till andra.

Från tyst till explicit
Tyst kunskap kan göras explicit genom att diskussioner, idéer och erfarenheter
skrivs ner för att därefter användas till att skapa ny kunskap. På Vitamex AB
kan de anställdas tysta kunskap omedvetet träda fram genom diskussioner och
andra informella möten såsom vid kafferast och lunch. Vid dessa tillfällen kan
personalen genom diskussioner få information kring olika tillvägagångssätt eller
arbetssätt m.m. från varandra. Inom Vitamex AB deltar dock endast personalen
inom kontorslandskapet vid dessa informella möten och inte International Sales
då de sitter skilt från de andra divisionerna.

Inom Vitamex AB har de anställdas tysta kunskap ofta en tendens att förbli tyst,
genom att den t.ex. inte observeras eller absorberas av andra anställda. Detta
innebär att kunskapsspridningen över företagsgränserna försvåras då kunskapen
inte är lättillgänglig i företaget, utan knyts till individerna. Företagets visioner,
mål och strategier är ofta inte heller klart uttalade och detta kan i vissa fall
hänföras till ledningens tysta kunskap. På Vitamex AB är VD Petter Lundström
en del av den familj som från början startade företaget. Petter Lundströms tysta
kunskap, vad gäller visioner samt vart han vill att företaget ska sträva finns
kanske inte alltid nerskriven eller uttalad. Det skulle därför underlätta för
företaget och dess personal om detta gjordes. Personalen skulle därmed erhålla
explicit kunskap kring vart ledningen vill att de ska sträva samt vad de har för
mål med företaget. Som det ser ut idag har Vitamex AB endast finansiellt mål
uttalade och andra icke-ekonomiska mål finns inte direkt uttalat eller nedskrivet.

Från explicit till tyst
I detta mönster omformuleras eller översätts den explicita kunskapen till tyst
kunskap då den påverkas av individens personliga referensram. Inom Vitamex
AB kan exempelvis en division uttala att de innehar en viss explicit kunskap.
När denna kunskap därefter tolkas av andra påverkas den tolkningen av den
personliga referensramen hos individen. Eftersom det existerar skilda
erfarenheter och värderingar inom olika divisioner spelar den personliga
referensramen in. Efter att den explicita kunskapen tolkats av dessa blir
kunskapen till viss del tyst samt kan då hos den mottagna divisionen se
annorlunda ut då tolkningar i allra högsta grad är personliga.



KNOWLEDGE MANAGEMENT
- lärprocesser över gränser

78

När vi reflekterar över Nonaka & Takeuchi´s fyra sätt att överföra kunskap
menar vi att det uppstår vissa svårigheter för oss att dela in
kunskapsöverföringen i dessa grupper. Anledning till vårt ställningstagande är
att kunskap endast kan behållas och skapas av intelligenta system medan
information kan behållas på andra sätt t.ex. genom datasystem. Detta får
implikationer på fallet med explicit till explicit kunskap då vi anser att när
kunskapen skapas, i individen, tolkas informationen och präglas därmed av den
personliga referensramen. Nonaka & Takeuchi särskiljer på den här processen
som explicit till tyst kunskap eftersom den explicita kunskapen tolkas av
individen. Vi menar att den explicita kunskapen egentligen handlar om
information tills dess att individen tar del av den, tolkar och jämför med andra
erfarenheter. Därigenom torde det enligt Nonaka & Takeuchi´s resonemang
uppstå tyst kunskap innan den återigen omvandlas till explicit kunskap. En
ytterligare svårighet har varit att vi funnit att indelningen i tyst och explicit
kunskap ibland är otillräcklig. Det kan vara intressant att diskutera huruvida
individer har en explicit kunskap som de väljer att inte uttala. Om personalen har
en kunskap som de väljer att inte dela med sig av är begreppen tyst och explicit
kunskap missvisande. Det kan handla om outtalad explicit kunskap. Vi har vid
några tillfällen i samband med detta arbete ställts inför detta problem. Det
kanske tydligaste exemplet är när medarbetare inom företaget har sagt att de inte
vill dela med sig av sin kunskap för att andra inte ska få en fördel framför den
egna divisionen.

McDermott (1999) anger vikten av att reflektera över erfarenheter samt
information för att dessa ska kunna transformeras till kunskap. Då flertalet av de
intervjuade uppgav att tid inte fanns till kunskapsspridning, samt att vi anser att
det enbart är en prioriteringsfråga hos personalen, är det av stor vikt att
ledningen uttalar vikten av att sprida kunskap mellan anställda och divisioner
samt att de anställda ges tid för reflektion.

5.2.3 Förhållandet mellan kunskap och information
I empirin framkommer att individerna oftast talar om kunskapsöverföring i form
av information. Det innebar, som vi tidigare nämnt, att vi främst upplevde att det
var explicit kunskap som överfördes eftersom det är den kunskapen som lättast
kan uttryckas i ord. Att personalen inom vissa divisioner upplevde att de fick för
lite information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt ser vi som
ett tecken på att kunskapsspridningen inte fungerar perfekt. Vi anser att för lite
information kan hämma personalens kunskapsskapande. Vår tolkning är att de
divisionerna som upplevde detta inom Vitamex AB efterfrågar mer information
från de divisioner som upplevde att de hade tillräckligt med information.
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Enligt Blumentritt & Johnston (1999) är det endast den mänskliga hjärnan som
kan behålla och skapa kunskap. En följd av detta har blivit att de elektroniska
informationssystemen assisterar individerna för att skapa ny kunskap. Vitamex
AB har i dagsläget inget elektroniskt datasystem där de anställdas kunskaper i
form av information kan dokumenteras. Detta innebär att kunskapen i företaget
är förknippad med de anställda och att de tvingas leta efter den individ som
besitter kunskapen de söker. Om personalen söker kunskapen hos kollegor inom
andra divisioner ökar kommunikationen vilket kan ses som positivt. Vi har dock
sett tendenser till att personalen i stället då söker kunskapen hos leverantörer
eller via exempelvis Internet. Vi menar att detta externa sökande av information
kan hämma företagets kunskapsskapande över divisionsgränser.

Avsaknaden av ett informationssystem betyder däremot inte att kunskapen ej
transformeras till information. På Vitamex AB är e-mail en vanlig företeelse
som ofta används när viktig information ska distribueras till de anställda.
Informationen dokumenteras i ett e-mail på samma sätt som i ett datasystem och
den huvudsakliga anledningen är den samma, d.v.s. att sprida information. De
både sätten skiljer sig dock åt vad gäller själva sparandet av informationen. I ett
datasystem finns informationen att tillgå i framtiden, medan ett e-mail ofta
raderas när det lästs. Detta bidrar därmed till att eventuell viktig kunskap och
information förloras. Vi anser dock att individerna inte alltid behöver ta
informationsteknologin till hjälp för att sprida kunskap. Inom Vitamex AB sker
mycket av kommunikationen muntligen och de anställdas kunskap blir till
information genom att det förs en dialog. Ett kunskapsskapande har, enligt oss,
därmed skett genom dialogen och under förutsättning att den muntliga
informationen transformeras tillbaka till kunskap. Kunskapen har då förflyttats
mellan de två eller flera individer.

5.2.4 Sammanfattning av lärande – överföring av kunskap
 På Vitamex AB sker informations- och kunskapsinhämtning från både interna
och externa källor. Lärande kan ske på ett flertal sätt då kunskap kan delas in i
både tyst och explicit kunskap. Genom kombinationer av dessa kan därmed
lärande ske i olika mönster, vilka vi har identifierat inom vårt fallföretag. Vi ser
kunskapsöverföring mellan de två begreppen tyst och explicit kunskap som en
växelverkan mellan att transformera kunskap till information och att tolka
kunskap.
 
 Lärande handlar många gånger om ett förändrat beteende (observerbart eller ej),
men då personalen upplever att tid är en bristvara på Vitamex AB har
personalen sällan tid att reflektera över sitt handlande samt de grundläggande
värderingarna. Detta leder till att vi anser att företagets lärande främst kan
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kopplas till enkelkretslärande. Eftersom kunskapsskapande genom
kunskapsöverföring över interna gränser kan ses som komplexa och icke-
programmerbara situationer menar vi att lärande över divisionsgränser främst
borde karaktäriseras av ett dubbelkretslärande då dessa situationer i större
utsträckning kräver reflektion och ifrågasättande.
 
En tydlig transformationsprocess är extra viktig vid kunskapsöverföring till
personal som kan tänkas ha skilda erfarenheter och kunskaper, vilket är fallet
vid kunskapsöverföring över divisionsgränser. Transformationsprocessen kan då
bestå av att personalen är klar och tydlig vid kunskapsöverföring samt via
personlig kommunikation guidar kollegorna igenom sina tankebanor.

Utgångspunkten i vår teoretiska modell är att individen besitter både explicit och
tyst kunskap. För att denna kunskap ska kunna delges till andra antog vi initialt i
vår modell att den måste transformeras till information av den anledningen att
den därmed lättare kan tas emot av andra. Inom Vitamex AB är t.ex. e-mail ett
vanligt hjälpmedel för att vidarebefordra sin kunskap till kollegor inom andra
divisioner då själva transformationen till information sker vid formuleringen av
det elektroniska brevet. När e-mailet därefter tas emot sker ett
informationsutnyttjande, vilket kan karaktäriseras av att brevet blir läst. När
informationen tas emot för att återigen transformeras till kunskap har ett lärande
kommit till stånd. Om ett informationsbortfall sker överförs inte någon kunskap
och därigenom sker inte heller något lärande. I vår teoretiska modell anser vi att
lärande innefattar och beskriver hela processen kring kunskapsskapande och av
den anledningen finns inte direkt begreppet lärande utsatt. Den beskrivna
processen kan även, enligt oss, ses som grunden i vår kunskapsöverföringskedja,
vilket är en del av vår teoretiska modell som vi avser att vidareutveckla under
den kommande analysen.

5.3 Drivkrafter till kunskapsöverföring
 Vår andra problemfråga ämnar leda till en diskussion kring huruvida individer
behöver motiveras till kunskapsspridande och i så fall på vilket sätt. Vi ska
därför i detta avsnitt analysera empirin rörande motivation som drivkraft.
Utifrån detta analyseras även följande faktorers effekt på motivationen:
utformningen av arbetsuppgifter, belöningssystem samt förtroende mellan
kollegor. Vi avser även att koppla detta till vår teoretiska modell och vårt
inledande antagande kring att drivkrafter påverkar kunskapsspridning samt
även jämföra detta med vårt fallföretag.
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5.3.1 Motiverande faktorer för kunskapsöverföring
Vi har undersökt Davenport & Prusaks (1998) prissystem för
kunskapsmarknader vilket syftar till att finna personalens inre drivkrafter för
kunskapsspridning. De faktorer som Davenport & Prusak (1998) benämner som
betalningssätt på kunskapsmarknaden är; rykte, växelverkan och altruism.

Vår undersökning på Vitamex AB visade att något mindre än hälften förväntar
sig ett givande och tagande av kunskap och information. Detta kan vi utifrån
Davenport & Prusaks (1998) teori kategorisera som växelverkan.
Undersökningen identifierar även en grupp ur personalen som altruistiska då de
uppger att de inte förväntar sig något tillbaka då de sprider kunskap. Denna
grupp var mindre än de som kan kategoriseras som växelverkansförväntande. Vi
fann även en mindre grupp som förväntar sig erkännande för sina idéer, vilken
kan kategoriseras som att de förväntar sig att förbättra sitt rykte.

Majoriteten förväntar sig även någon sorts feedback, d.v.s. en återkoppling på
den information och kunskap de sprider, vilket Davenport & Prusak (1998) inte
tar upp i sin teori. Feedback, menar personalen, kan vara i form av uppskattning
från personen som blev hjälpt eller att de återkommer och meddelar hur arbetet
utvecklades efter att de fått hjälpen. Utifrån vår modell och vår
kunskapsöverföringskedja menar vi att Davenport & Prusaks (1998) prissystem
kan bidra till förståelsen för personalens drivkraft att lära ut och lära in.

Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att motivationen kan skilja mellan de
anställda. Vi har inte strävat efter att identifiera skillnader i motivation hos de
anställda, däremot kan vi ur ovanstående diskussion om inre drivkrafter anta att
motivationen skiljer sig mellan de grupper som tillhör de tre olika
betalningssätten. Vi antar att de som kan betraktas som spridare av kunskap av
en altruistisk anledning kan ses ha en inre drivkraft medan de som söker en
växelverkan eller erkännande har ett större behov av yttre motiverande faktorer.
Resultatet av enkätsvaren visade på att en inre drivkraft i form av ”en känsla av
att uträtta något meningsfullt och att hjälpa andra” ansågs som mest motiverande
följt av uppmuntran från chefer. Även högre lön och bonus ses av flera som
mycket motiverande. Detta resultat är intressant då det till viss del skiljer sig
från intervjuerna där vi upplevde den altruistiska gruppen som mindre. Vi tror
att detta kan bero på att vid intervjuerna tolkade vi respondentens svar, medan i
enkäten fick respondenten längre möjlighet att tänka över sitt svar. Vi tror att
människor kanske, om de får betänketid, formulerar svaret så att det blir mest
fördelaktigt för dem själva. Eftersom gruppen altruistiska är mindre än de andra
två tror vi att personalen bör motiveras på något sätt för att öka
kunskapsspridningen.
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Vi anser att personalen bör uppmuntras till kunskapsspridning. Viss information
sprids idag mellan divisionerna inom Vitamex AB. Vi menar, liksom tidigare
beskrivits, att informationen främst kan hänföras till explicit kunskap då denna
är relativt enkel att transformera till information. Den tysta kunskapen sprids
däremot i mycket liten utsträckning mellan divisionerna. Ett fåtal av
respondenterna menar att deras kunskap inte är av intresse för kollegorna då de
verkar på skilda marknader. Detta innebär att de inte ser någon anledning till att
sprida den kunskap de i första hand tänker på, d.v.s. den explicita. Eftersom
samtliga individer har en inneboende tyst kunskap, som ofta är av intresse för
andra, behöver personalen uppmuntras så att de blir medvetna om att denna
kunskap kan spridas i företaget, trots att de verkar på skilda marknader. Vi tror
annars att de omedvetet kan hålla inne med sin kunskap. Vi instämmer därmed
med Davenport & Prusak (1998) då de menar att företaget bör uppmuntra och
belöna kunskapsdelning för att personalen ska sälja kunskap i stället för att hålla
på den. Bukowitz & Williams (1999) antagande av att individer endast delar
med sig av kunskap om de känner att det är till nytta för dem själva, innebär
även det att motivationsarbetet blir viktigt i syfte att få individerna att se var de
kan dra nytta av kunskapsspridandet.

Bukowitz & Williams (1999) antagande kring att personal endast sprider
kunskap om det är till nytta för dem själva kan kopplas till Davenport & Prusaks
(1998) prissystem. Vi menar att detta kan förklara varför ett fåtal menar att det
inte finns någon kunskap att sprida. Eftersom den formella kommunikationen
mellan de olika divisionerna är låg är även vetskapen om divisionernas
arbetssätt, marknader, kampanjer och kunder låg. När personalen inte är
medvetna om de beröringspunkter som existerar mellan divisionerna kan de inte
identifiera den nytta som de skulle kunna erhålla vid kunskapsspridande.
Eftersom de inte inser hur andra kan dra nytta av deras kunskap sprider de den
inte och då de inte heller tror att de skulle kunna få något åter ser de ännu
mindre anledning att sprida kunskapen. Då något mer än hälften av
respondenterna söker ett givande och tagande i form av växelverkan vid
kunskapsspridning krävs det även att de tror att de kan få något tillbaka vid
förfarandet. Ur denna diskussion kommer att personalen behöver motiveras samt
inse att samtliga divisioner strävar mot ett gemensamt mål, d.v.s. företagets mål.
Kommunikationen mellan divisionerna behöver förbättras samt företagets
samordningsvinster identifieras. Personligheter som är altruistiska har dock inte
lika stort behov av yttre stimuli som personligheter som inte är det. De
altruistiska drivs i stället av en inre stolthet och glädje över sitt bidrag.

Arbetsuppgifternas påverkan på motivationen
Inom Vitamex AB:s marknadsavdelning har personalen ett stort ansvar och det
framkommer att flertalet av respondenterna har eget marknadsansvar. Ansvaret
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tror vi bidrar till en känsla av att ha meningsfulla arbetsuppgifter. Det personliga
ansvaret för resultaten samt möjligheten att avgöra om resultatet är bra eller inte
bidrar även det till att arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla. Detta är
faktorer som enligt Hackman & Oldman i Jacobsen & Thorsvik (1997) är av
vikt för att personalen ska kunna nå en hög inre motivation i arbete. De ger även
exempel på egenskaper hos arbetsuppgifterna som främjar prestation och
tillfredställelse. Vår uppfattning är att dessa egenskaper präglar
arbetsuppgifterna för personalen inom marknadsavdelningen. Vår undersökning
visar även på att personalen upplever arbetsuppgifterna som motiverande. Vi
anser dock, förutom de faktorer som Hackman & Oldman tar upp, att
personalens delaktighet i arbetet vad gäller formandet av mål och strategier
spelar en stor roll för den upplevda motivationen. Denna faktor har vi däremot
inte identifierat på vårt fallföretag. Vi tror att de anställdas motivation skulle öka
om en känsla av delaktighet förstärktes. Detta skulle exempelvis kunna ske om
personalen gjordes mer delaktiga i t.ex. arbetet kring målformuleringar,
budgetarbete samt utformningen av affärsplaner.

Vi tror däremot att individens ansvar för det egna resultatet samt indelningen i
divisioner ibland kan motverka motivationen för att sprida kunskap till andra
divisioner. Den höga motivationen för de egna arbetsuppgifterna kan innebära
att kunskapsspridande till andra divisioner upplevs som att det tar energi från de
uppgifter de är motiverade att arbeta för. Vi tror således att det är särskilt viktigt
att påtala för personalen att förändringsarbetet som införs i ett företag i syfte att
öka kunskapsspridningen är kopplat till just kunskapsspridning till andra
divisioner. Motivationsarbetet från ledningens sida skulle annars kunna innebära
ännu tydligare fokusering på den egna divisionen.

Belöningssystemets påverkan
Smith (2001) & Hansen et al. (1999) menar att personalen ska belönas och
uppmärksammas vid kunskapsdelning. De menar att personalens insatser bör
kunna utvärderas. Smith (2001) nämner två utvärderingsformer där den ena
handlar om att utvärdera hur väl personalen använder företagets
kunskapsresurser och den andra om hur mycket direkt hjälp de ger till kollegor.
Vi har dock inte kunnat identifiera exakt på vilket sätt Smith menar att detta ska
gå till. Hansen et al. (1999) menar att motiveringssystemen bör skilja för företag
som har utvecklat en kodifieringsstrategi och de som har utvecklat en
personaliseringsstrategi.

Eftersom Vitamex AB inte har utvecklat någon strategi inom KM samt inte har
utvecklade databaser faller det sig naturligt att företaget tillsvidare motiverar
personalen utefter hur mycket de personligen delar kunskaper. Vi menar att det
är svårare att utvärdera och uppmärksamma tyst kunskapsöverföring, än explicit.
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Vår tanke, eftersom Hansen et al. (1999) menar att denna utvärdering kan göras,
är att kunskapsöverföring noteras, exempelvis varje gång någon håller ett
föredrag eller ställer upp som mentor. Vi menar att utvärderingen lättare kan
genomföras i företag med utvecklade databassystem eftersom personalens
bidrag till uppbyggnaden och den löpande uppdateringen av ett sådant system
kan utvärderas och belönas. Detta överensstämmer även med det
motiveringssystem för kodifieringsstrategin som Hansen et al. (1999) tar upp.

Intressant att nämna är att personalens svar angående huruvida de önskar
belöningssystem för att motiveras till att sprida mer kunskap sammanfaller
relativt väl med de svar, angående vad personerna förväntar sig när de sprider
kunskap, som vi fått. De altruistiska menar att de redan sprider allt de kan och
de som söker förbättra ryktet gärna vill ha någon form av erkännande som
belöning. Ett fåtal önskar monetär belöning. Beroende av om personalen är
altruistisk, för växelverkan eller erkännande skulle personalen kunna motiveras
olika. Bukowitz & Williams (1999) menar att belöningssystem, i de fall de är
monetära, kan skapa dysfunktionella beteenden då individen motiveras av fel
anledning. De menar att personalen inte bör sprida kunskap i syfte att öka den
egna bonusen utan i första hand för att höja kompetensen i företaget. Vi menar
ändå att ett gemensamt belöningssystem, monetärt eller ej, baserat på företagets
resultat torde i förlängningen bidra till en ökad kunskapsspridning. Vi anser att
samtlig personal, oberoende av inre drivkraft, bör omfattas av ett gemensamt
belöningssystem. Detta skulle troligtvis motivera dem till ännu större
ansträngningar och trivsel.

Idag har Vitamex AB ett bonussystem där personalen får en bonus vilken är
kopplad till hela företagets försäljning. Bonusen tillfaller den personal som har
ett eget resultatområde, d.v.s. flertalet av personalen på marknadsavdelningen.
Initialt trodde vi att bonussystemet grundade sig på varje divisions försäljning
och att detta därav kunde ses som anledningen till den suboptimering som har
identifieras mellan divisionerna. Denna bonus kunde då förklara personalens
hängivenhet för sin egen division framför företaget. Vår tanke var också att om
det var så att divisionscheferna dessutom hade en bonus som var kopplad till den
egna divisionens resultat, kunde det innebära att han/hon påverkade sin personal
att fokusera på den egna divisionen. Då bonussystemet inte är utformat på detta
sätt inom Vitamex AB kan vi inte heller påstå att det motverkar
kunskapsspridningen inom företaget.

Enkätsvaren visade på att det även fanns några som tyckte högre lön och bonus
skulle vara mycket motiverande för att öka kunskapsspridingen. Det fanns också
de som tyckte att det var mindre eller inte alls motiverande. Åsikterna är vitt
skilda inom denna fråga och vi tror att detta kan bero på att vissa människor av
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naturen är altruistiska medan andra söker yttre motiverande faktorer som högre
lön och bonus.

Intressant för att utvärdera huruvida ett belöningssystem, som är kopplat till
motivation, ska vara monetärt eller icke monetärt är Ellströms (1996) antagande
kring att yttre och inre motivation är kopplat till enkel- och dubbelkretslärande.
Ellström (1996) menar att yttre belöningar exempelvis i form av högre lön i
syfte att förbättra motivationen antas leda till ett okritiskt och
anpassningsinriktat lärande, alltså enkelkretslärande. En inre motivation bidrar
däremot i högre grad till ett utvecklingsinriktat lärande, vilket är det lärande som
vi efterfrågar för företagets framtid. Utifrån Ellströms (1996) antagande skulle
då högre lön eller bonus inte komma att resultera i de resultat vi efterfrågar. Vi
tror därför att det är den inre motivationen och således även det altruistiska
beteendet som behöver stimuleras hos personalen på Vitamex AB.

Förtroendets påverkan på motivationen
Flertalet av de intervjuade uppgav att förtroende har betydelse för dem vid
kunskapsspridning. Madhavan & Grover (1998) menar att förtroende i grupper
har att göra med ömsesidig tilltro till att individer arbetar mot gruppens mål och
inte mot deras egna. De menar att om detta förtroende saknas kommer
individerna att hålla inne med information och sträva mot de egna målen.
Respondenterna kopplade, i intervjusvaren, snarare förtroende till individens
kunskap och baserade kunskapsbasen på anställningstid i företaget och deras
erfarenhet. Det var ingen av de intervjuade som nämnde huruvida de hade
förtroende för att kollegorna strävade åt samma håll som dem. Däremot har vi
genom andra svar förstått att divisionerna är resultatinriktade och att personalen
i de olika divisionerna i första hand arbetar för den egna divisionens mål. Fåtalet
kände till hela företagets mål, men visste däremot något så när om vad den egna
divisionen hade för mål. Vår tolkning är, eftersom personalen ser sig som skilda
divisioner som verkar på olika marknader, att de inte fullt ut strävar åt samma
håll. Marknadsavdelningens förtroende för varandra som grupp är därför relativt
lågt om förtroende syftar till att alla ska sträva åt samma håll. Madhavan &
Grover (1998) menar att om denna sorts förtroende saknas skadas
kunskapsprocessen. Vi anser att det är mycket viktigt att ledningen arbetar med
och påtalar att de är ett företag som strävar åt samma håll och att inte enbart
lönsamhetsmål eftersträvas.

Käser & Miles (2001) diskuterar förtroendes påverkan på motivationen under
fem punkter, varav vi diskuterar fyra. De skiljer sig från Madhavan & Grover
(1998) eftersom de inte i första hand fokuserar på gemensamma mål utan på
relationers grad av förtroende.
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Ekonomiskt utbyte
Ekonomiskt utbyte behandlar interaktionen mellan organisationen och
arbetstagaren. Käser & Miles (2001) menar att om motivationsfaktorerna enbart
består av lön kan ett undvikandebaserat förtroende utvecklas. Om företaget i
stället motiverar personalen till kunskapsspridning genom ett bonussystem leder
det, enligt de samma, till ett beräknandebaserat förtroende. Ett
undvikandebaserat förtroende ser vi endast vara grundat på inkomst. Den lön
som erhålls vid ett arbete ses av de anställda som självklar och motiverar inte till
en direkt spridning av kunskap mellan anställda inom organisationen. Vi tror att
denna form av motivation bör kombineras med andra metoder för att personalen
inte ska fokusera på den egna divisionen. Några av respondenterna vid
intervjuerna uppgav att de önskade motiveras av högre lön eller ökad bonus och
flera av de utfrågade uppgav det i enkäten. Detta anser vi kan hänföras till ett
beräknandebaserat förtroende då personalen, genom bonusen, sporras till att
sprida mer kunskap. Käser & Miles (2001) menar dock att dessa ekonomiska
belöningar leder till att den tysta kunskapen i organisationen sprids i mindre
utsträckning till förmån för den explicita, vilken lättare kan utvärderas samt
mätas.

Socialt utbyte
Denna punkt avser en frivillig relation baserat på förväntningar kring
ömsesidighet. Eftersom punkten, förutom ömsesidighet, även behandlar
förtroende kan den kopplas till den tidigare diskussionen kring vad personer
förväntar sig tillbaka då de sprider kunskap. Denna relation kan jämföras med
den grupp inom Vitamex AB som önskar förbättra sitt rykte i utbyte mot
kunskap. Käser & Miles (2001) menar att motivationen att dela med sig kan
graderas som ett medium under denna punkt och att den kan öka om individen
kan avancera. Motivationen anses även kunna öka om personalen tycker om att
dela med sig av kunskap, vilket är fallet med den altruistiska gruppen. Även
växelverkan har betydelse för denna form av förtroende. Käser & Miles (2001)
menar att individer delar med sig av sina kunskaper om de räknar med att de
återfår lika mycket eller mer kunskap. Potentialen för delande av tyst kunskap är
större under denna punkt än för den tidigare.

Gemenskapsutbyte
Denna punkt behandlar den kunskapsdelning som frivilligt sker mellan en
individ och en gemenskap. Vi anser att denna punkt kan jämföras med
Madhavan & Grovers (1998) teori eftersom de båda fokuserar på gemensamma
mål. Käser & Miles (2001) menar att motivationen kring att sprida kunskap är
hög i organisationer som kännetecknas av denna förtroenderelation i och med att
individerna upplever att de kan utveckla sina egna kompetenser genom
kunskapsdelningen. För att detta ska kunna utvecklas måste personalen dela
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gemensamma mål. I dagsläget gäller detta för personalen inom Vitamex AB i
relativt låg grad då flertalet inte känner till företagets mål. Vi anser därför att
denna form av förtroende är lågt inom Vitamex AB. Detta är ett område som
företaget behöver utveckla genom att arbeta med gemensamma mål. Om de kan
nå ett gemenskapsutbyte skulle även delande av tyst kunskap möjliggöras i
högre grad än för tidigare två nämnda punkterna. Det är dock, precis som Käser
& Miles (2001) menar, inte meningen att personalen aggressivt ska pådyvla
andra sin kunskap.

Samarbetsutbyte
Samarbetsutbyte är ett frivilligt utbyte där individerna är lika intresserade av
andras inputs som av sina egna. Då några inom Vitamex AB anser att de inte
kan sprida kunskap eftersom deras marknader är så specifika, kan detta område
anses som relativt lågt utvecklat inom Vitamex AB. Vi tror däremot att
motivationen till att lära av varandra skulle kunna öka om personalen tydligare
såg samordningsvinsterna samt att de motiverades med hjälp av gemensamma
mål från ledningen. Detta utbyte präglas av en hög grad av tyst kunskap då det
stora intresset för andra individers input innebär att kunskaper delas på ett
genuint sätt. Vi tror dock att detta är svårt att utveckla till fullo inom Vitamex då
de menar att de har en så intensiv arbetssituation. Även om de av personliga skäl
och eget lärande vill lyssna på andra har de begränsade möjligheter till detta på
grund av att de upplever tidsbrist. Om detta ändock ska vara möjligt bör
ledningen i hög grad påtala att kunskapsdelning är prioriterat, så att personalen
inte prioriterar bort kunskapsutbytet på grund av de upplevda tidsbristen.

 Det som framförallt återkommer i personalens svar kring förtroende och hur det
kan förbättras är att målen bör vara tydliga och gemensamma, att de behöver
mer tid, att de behöver veta vad andra arbetar med samt att personkemin bör
stämma överens. De anställda anser också att krav bör ställas vid rekrytering,
om nyanställda har stor erfarenhet kan personalen lättare bygga upp ett
förtroende för deras kunskap.
 

5.3.2 Sammanfattning av drivkrafter
Inom Vitamex AB har vi identifierat individer som drivs av inre drivkraft att
lära och att hjälpa andra. De flesta förväntar sig någon sort feedback vid
kunskapsspridning, vilket är en aspekt som vi anser saknas i de teorier vi
närmare studerat. Vi har dessutom funnit att vissa individer behöver motiveras
samt påverkas för att se samordningsvinsterna med kunskapsspridning mellan
divisionerna. Vi anser därav att det är av stor vikt att företaget påtalar vikten av
kunskapsspridning mellan divisionerna samt att företagets mål inte enbart är av
finansiell karaktär utan även innefattar spridning av kunskap. Vi upplever att
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spridningen av tyst kunskap mellan divisionerna är låg. För att en sådan
kunskapsspridning ska kunna komma till stånd anser vi att företaget bör satsa på
att motivera personalen.
 
Drivkrafter är en del av kunskapsöverföringskedjan i vår teoretiska modell. För
att kunskap överhuvudtaget ska kunna transformeras till information och
tvärtom krävs det, inom individerna, en drivkraft i form av motivation till att
lära ut samt att lära in kunskap. Motivationen kan, som redan nämnts påverkas
av både yttre och inre faktorer som var och en inverkar på individens vilja att ta
in eller att sprida kunskap. De drivkrafter vi valt att belysa och som vi menar har
betydelse är arbetsuppgifternas, belöningssystemens samt förtroendets påverkan
på motivationen. Vi har märkt att arbetsuppgifternas påverkan på motivationen
till viss del kan motverka drivkrafter till kunskapsspridning om fokuseringen på
den egna divisionen blir för stark. Vi menar också att det är viktigt att ledningen
ser över dagens bonussystem så att detta inte motverkar kunskapsspridningen,
t.ex. så att ett konkurrensförhållande inte uppstår mellan divisionerna. Dessutom
anser vi att företaget bör försöka utveckla ett icke-monetärt belöningssystem
snarare än ett monetärt, för att stimulera dubbelkretslärande. Ett monetärt
belöningssystem kan enligt teoretikerna leda till ett beräknande- och
undvikandebaserat förtroende och stimulerar många gånger inte till spridande av
tyst kunskap. De tenderar främst att utveckla ett enkelkretsigt lärande. Vi anser
även att personalens delaktighet i det löpande arbetet spelar en stor roll för de
anställdas upplevda motivation. Genom att personalen ges möjlighet till att vara
delaktiga i arbetet kring företagets mål samt strategier och inte bara
arbetsuppgifternas utformning, menar vi att de anställdas motivation ökar.

Vi har dessutom, genom vår undersökning, märkt att ett förtroende för att alla
divisioner strävar åt samma håll verkar vara underutvecklat. Ett socialt och
kompetensmässigt förtroende mellan kollegorna värderas i stället högre inom
företaget. Vår iakttagelse stödjer däremot teorin kring att förtroende, vad gäller
att sträva mot samma håll, är av vikt för en effektiv kunskapsspridning.
Förekomsten av detta förtroende skulle kunna öka kunskapsspridningen inom
företaget. Vi menar därför att de drivkrafter till motivation vi behandlat är av
vikt och bör finnas med som faktorer i vår modell för att göra
kunskapsöverföringskedjan komplett.
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5.4 Arbetssätt att överbrygga gränserna
I detta stycke avser vi att analysera empiri och teori kring olika arbetssätt samt
huruvida vårt fallföretag kan ses som en kunskapsmarknad. Denna diskussion
kan hänföras till både vår första och vår tredje problemfråga som vi
inledningsvis presenterade, hur lärandet sker över gränser samt hur det kan
utvecklas. I detta avsnitt avser vi initialt att undersöka kunskapsmarknader och
om dessa kan identifieras inom vårt fallföretag, Vitamex AB. Därefter kommer
vi att identifiera de arbetssätt som Vitamex AB använder sig av för att
överbrygga gränserna mellan divisionerna. Sedan kommer vi att diskutera de
arbetssätt som återfinns i vår modell, de möjligheter som vi redogjort för i
referensramen samt vilken betydelse dessa skulle få om de infördes inom
Vitamex AB.

5.4.1 Vitamex AB som kunskapsmarknad
Davenport & Prusak (1998:28ff) menar att företag kan ses som
företagsmarknader där kunskap och information byts mellan de anställda. De
svar som vi erhöll vid vår undersökning på Vitamex AB angående utbyte av
information och kunskap mellan divisioner var varierande. De som svarat att de
både sprider och inhämtar kunskap till och från övriga anställda kan, enligt oss,
likställas med begreppen köpare och säljare. De anställda blir köpare eller
sökare av kunskap när de behöver hjälp och svar på ett problem, d.v.s. de söker
efter kunskap som kan vara till nytta för dem i sitt arbete. De intar däremot en
position som säljare när de är villiga att dela med sig av sin kunskap till andra
och då kanske främst inom ett område där de har ett rykte om sig att vara
kunniga. De intervjuade inom Vitamex AB angav att det fanns personer med en
bättre kunskap än andra inom vissa områden. De anställda svarade att de främst
vände sig till andra inom samma division då de behövde någon annans kunskap.
Divisionen för NPD ansågs även vara en sådan division som agerade säljare av
kunskap inom företaget. På en kunskapsmarknad återfinns även personer som
kan kategoriseras som medlare. Dessa individer är skickliga på att känna till
vilka personer som har kunskap och om vad. Vissa av de intervjuade på Vitamex
AB svarade att den kunskapen var de tvungna att ha själva. Personalen kan i
andra fall ses som starka individualister, vilket kan innebära att de ofta inte intar
någon position som varken köpare, säljare eller medlare.

Alla på Vitamex AB behöver inte agera som antingen köpare, säljare eller
medlare. Inom företaget var det några som svarade att de sällan delar med sig av
sin kunskap eller efterfrågar andras information eller kunskap. Detta beror inte
främst, enligt dem, på att de känner att de tjänar mer på att hålla inne sin
kunskap eller att de inte vill ha andras kunskap. Den främsta anledningen ansågs
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i stället vara att de inte arbetar mot samma kunder eller marknader. Bristen på
tid kunde även sägas vara en avgörande anledning till avsaknaden av
kunskapsspridning. Detta verkar dock lite motsägelsefullt då större delen av de
intervjuade angav att de inte hade något problem med att hinna med sina
arbetsuppgifter. Vi anser av den anledningen att detta ämne kan ses som en
prioriteringsfråga hos de anställda.

 Eftersom vi har kunnat identifiera kunskapsmarknadens beståndsdelar; köpare,
säljare och medlare inom Vitamex AB menar vi att det finns en
kunskapsmarknad. Det finns dock potential för att öka kunskapsspridningen
eftersom vi menar att alla aktörer på Vitamex AB:s marknad inte är särskilt
aktiva med att köpa och sälja tjänster. Vi menar att det finns en poäng i att
beskriva kunskapsspridning som en marknad. Genom att införa detta tänkande
inom företaget kan det öka personalens delaktighet i kunskapsspridningen. Vi
tror att ledningen skulle kunna benämna kontorslandskapet som en
kunskapsmarknad för att sporra personalen att sprida kunskap.
 

5.4.2 Arbetssätt på Vitamex AB
Utifrån vår studie av Vitamex AB har vi alltså funnit att kunskapsbyte över
divisionsgränserna sker, men i begränsad omfattning. Vi har kunnat identifiera
två huvudsakliga sätt genom vilka det finns möjlighet för information och
kunskap att spridas mellan divisionerna. Dessa är ledningsgruppsmöten och
informella sammankomster, vilket vi återkommer till nedan. Inledningsvis ska vi
försöka att utifrån tre av Dixons (2000) fem sätt kategorisera vilken typ av
överföring som sker idag.

Serieöverföring sker löpande i organisationen inom divisionerna, men kanske
även till viss del utanför divisionerna. Divisionen har möten där varje person får
redogöra för vad han/hon håller på med, d.v.s. individerna sprider kunskap till
varandra. Denna kunskap återutnyttjas i en ny situation, t.ex. med en ny kund,
genom att personalen har fört upp ett problem, diskuterat det och kommit fram
till en ny lösning. Vi har inte kunnat identifiera att detta sker mellan
divisionerna, men antar att det gör det eller rättare sagt kommer att göras genom
NPD och de projekt som skapas där. Den här typen av överföring är
individberoende. Även nära överföring sker inom Vitamex AB, både inom och
mellan divisionerna. Vi har fått information om att en division utnyttjar den
kunskap som en annan division har genom att ta del av t.ex. deras
kampanjmaterial. Lång överföring kanske kan ske genom de projekt som NPD
genomför. Det handlar då om projektgrupper där medlemmarna inte är de
samma gång från gång. Genom att delta i ett projekt för att därefter delta i ett
nytt projekt för individen med sig kunskap som kan utnyttjas i det nya projektet.
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Ledningsgruppsmöten
På ledningsgruppsmötena träffas divisionscheferna samt VD. Syftet med dessa
möten har vi, utifrån de svar vi fått på intervjuerna, tolkat som ett tillfälle att
utbyta främst statistik och andra kvantitativa uppgifter med varandra. Några av
de vi har intervjuat har saknat annan typ av information under dessa möten.
Genom mötena finns en stor potential, enligt oss, att ta avstamp i arbetet med att
öka utbytet av varandra mellan divisionerna. Genom att utnyttja dessa möten till
att på en högre strategisk nivå utarbeta planer och målsättningar för vart hela
företaget ska färdas är det lättare att ”styra skutan” åt samma håll.

Vi har, under våra intervjuer, slagits av hur få det är som vet vad företaget i stort
har för mål. De flesta vet att det är lönsamhetsmål, men inte så mycket mer. I en
organisation med mycket självständigt arbete och en hög grad av
självbestämmande blir målen, enligt oss, ännu viktigare. Det är genom målen
som ledningen kan styra alla individer åt samma håll. Genom ett mer styrt arbete
(rutiner och riktlinjer) skapas detta på ett annat sätt på den operativa nivån. Vi
har märkt en hög grad av suboptimering i samband med våra intervjuer. Några
av dem är ganska slående, någon sa t.ex. att divisionerna inte tjänar på att
samarbeta kring kampanjer eftersom den egna divisionen kan förlora försäljning
av produkten till förmån för en annan division. Detta är ett tydligt exempel på att
det inom Vitamex AB saknas incitament till samarbete. Individen förlorar,
eftersom effekten kan bli att han/hon inte klarar av sina egna säljmål.

Informella sammankomster
De ostrukturerade mötena på Vitamex AB mellan divisionerna består av
kafferaster, lunchraster, julfester och vid något tillfälle kickoffer. Vi anser att
julfester och kickoffer givetvis bidrar till informationsflödet, men kanske
framförallt till ett ökat förtroende mellan individerna eftersom personalen lär
känna varandra bättre genom den här typen av sammankomster.

Det mest spontana och vanligast förekommande sättet att ha kontakt över
divisionsgränserna inom Vitamex AB är genom kafferasterna. Vid dessa
tillfällen träffas i princip samlig personal och de kan diskutera problem och
arbetssätt med varandra. Nackdelen med dessa träffar, liksom vid luncher, är att
inte alla är närvarande. Dels genom att vissa väljer bort kafferasten och dels
genom att alla inte alltid är på sin arbetsplats. Som vi ser det kan personalen då
förlora viktig kunskap om en fråga p.g.a. att den som har den inte finns med vid
detta informella möte. Vi tror att det är detta som Bukowitz & Williams
(1999:139) menar när de säger att ostrukturerade möten ofta medför att beslut
grundas på felaktig information. Individen/-rna kanske inte har all tillgänglig
information innan beslutet fattas.
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Både Davenport & Prusak (1998:46) samt Bukowitz & Williams (1999:139)
talar om dessa ostrukturerade möten och att de är viktiga för utbyte av kunskap
och information. Inom Vitamex AB har flera efterfrågat International Sales
medverkan vid dessa ostrukturerade möten. International Sales säger själva att
de ofta inte har tid att vara med. Om International Sales deltar vid den här typen
av informella sammanträffanden bidrar det till att övriga inom organisationen får
en bättre uppfattning om vad denna division gör. Vi tror nämligen att en
förutsättning för att personalen ska kunna lära av varandra är att de vet vad de
andra arbetar med. Vi anser att arbetsledningen har en viktig roll här. Det måste
vara legitimt för personalen att ta kafferast. Givetvis bör den här typen av
sammankomster vara frivilliga, men genom att ledningen agerar med gott
exempel kan de anställda följa efter.

Länkar
Av de länkar som Bukowitz & Williams räknar upp använder sig Vitamex AB
av två typer, öppna arbetsmiljöer och till viss del temporära projekt. Vi skulle
även kunna säga att de använder sig av kunskapsagenter men eftersom detta inte
är ett uttalat arbetssätt för Vitamex AB att sprida kunskap har vi i stället valt att
utveckla det nedan under möjliga arbetssätt.

Genom att flytta om i kontorslokalerna skapades för ungefär två år sedan ett
kontorslandskap. Syftet med detta var enligt ledningen att öka kommunikationen
mellan divisionerna. Huruvida denna omlokalisering har skapat nya länkar är
svårt att utröna eftersom vi inte varit med innan kontorslandskapet byggdes. Vad
vi dock vet är att personalen som sitter inom kontorslandskapet är mer benägna
att utnyttja varandras kunskaper än mellan International Sales och de övriga
divisionerna. De har en större vetskap om vad de andra anställda på divisionerna
gör. International Sales, som inte sitter med i kontorslandskapet, blir återigen en
division som inte är lika delaktig i de andras aktiviteter. Vid våra intervjuer har
det framkommit att detta beror på att de arbetar olika. Vi tror dock att grunden
till denna uppfattning finns i att de andra divisionerna (inom kontorslandskapet)
har någon/liten kunskap om vad International Sales gör. Något som hade kunnat
undvikas om International Sales hade inkluderats i kontorslandskapet.

Projekten som förekommer över divisionsgränserna är, som vi tidigare nämnt,
få. De som finns är främst projekt genom NPD. Dessa projekt handlar om
produkter och hur divisionerna kan samarbeta kring dem. NPD är en relativt
nytillsatt tjänst som ska fungera samordnande mellan Naturpost, Naturapoteket
och DVH. International Sales är åter exkluderat. Vi anser att beslutet att
exkludera International Sales sänder en signal om att de är annorlunda, d.v.s. att
deras kunskap är specifik och att övriga inte har nytta av den samt vice versa.
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Samarbetet inom dessa projekt handlar om produkterna vilket borde innebära
gemensamma beröringspunkter.

Genom dessa åtgärder skapas de länkar som Bukowitz & Williams talar om.
Dessa ger en möjlighet till att lättare utbyta kunskap mellan divisionerna,
eftersom Bukowitz & Williams anser att dessa länkar bidrar till att
informationen flödar mellan divisionerna. Vidare säger de att i ett längre
tidsperspektiv ger länkarna ett ökat utbyte över gränserna eftersom individer har
en tendens att lättare dela med sig till arbetskamrater som de litar på och
förtroendet ökar när individer interagerar.

5.4.3 Möjliga arbetssätt

Möten
 Vi frågade personalen om deras attityd till ett antal olika arbetssätt för att öka
kommunikationen över divisionsgränserna och svaren vi erhöll skiljde sig en del
åt. Majoriteten ansåg dock att möten är det bästa sättet att sprida kunskap över
gränserna. Bukowitz & Williams (1999:193) nämner att möten utan agenda kan
vara ett sätt att skapa de länkar vi nämnde tidigare, vilka bidrar till ökat
förtroende och därigenom ett ökat informationsutbyte. Även Lubit (2001)
nämner diskussions- och arbetsgrupper som en möjlighet för de anställda att
samarbeta med de som redan innehar en viss kunskap. Denna typ av
grupper/möten förutsätter att de inte är helt strukturerade så att idéer och
information kan flöda mellan deltagarna. Flera av respondenterna har varit
negativa till ostrukturerade möten. De anser inte att de har tid att sätta av för att
sitta och prata utan vill ha konkreta resultat direkt, vilket inte alltid är fallet med
ostrukturerde möten. Effektiviteten som präglar personalen och stämningen
inom Vitamex AB kan i det här fallet motverka informationsspridningen. En
ökad kunskapsspridning mellan divisionerna måste få ta tid i anspråk. Vi tror att
det initialt måste ges ordentligt med tid till den här typen av verksamhet för att
få igång en förändring. När personalen sedan har lärt sig att dra nytta av
varandra kommer troligtvis viss tidsvinst att ske eftersom de kan genomföra
vissa arbetsuppgifter tillsammans i stället för att varje uppgift genomförs på
flera ställen. Återigen är det dock viktigt att ledningen accepterar att det här tar
tid i anspråk. Att personalen inte är positiv till den här typen av möten inverkar
givetvis negativt på resultatet. Det är viktigt att skapa ett engagemang för en
förändring av den här typen.

Projekt
Vitamex AB arbetar i dag med projekt över gränserna, men i liten omfattning.
Under våra intervjuer var det en del som uttryckte att projekt måste ge något, de
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menar att de anställda ska samarbeta kring något som ger ökad försäljning och
vinst. Här är det viktigt att ledningen uttrycker att vinsten kanske inte alltid
kommer på en gång, att det får ta tid och att företaget vinner konkurrenskraft på
sikt. Givetvis ska projekten utgå från något gemensamt mål att sträva mot. Vi
anser att det är viktigt att betona ledningens roll i det hela. Ledningen har idag
uppfattningar om vad personalen ska samarbeta kring. Någon av dessa
funderingar borde kunna uttryckas i mål och genomföras i gemensamma projekt.
Även det som vi nämnt ovan under projekt, att International Sales bör
inkluderas, anser vi är extremt viktigt.

Databaserade kunskapsöverföringssystem
I resultatet från vår enkätundersökning framkom det att personalen saknar ett
informationssystem genom vilket kunskap kan spridas. Ledningen har talat om
att införa informationssystem, men detta är än så länge endast på ett
diskussionsstadium. Hansen et al. (1999) skiljer mellan just informationssystem
och mänsklig interaktion. De säger att båda delarna behövs i en organisation,
men att olika stor vikt kan läggas vid dem. Var vikten ska läggas beror enligt
dem på tre faktorer: graden av standardisering, produktlivscykeln och om tyst
eller explicit kunskap används för att lösa problem.

Produkterna som säljs genom DVH, Naturapoteket och Naturpost är
standardiserade produkter vilket borde medföra att kunskapen om produkterna
kan kodifieras och lagras i databaser. International Sales produkter är också
standardiserade, men med vissa individuella lösningar kring varje produkts
utformning. Divisionen borde därför kunna kodifiera och lagra
produktkunskapen tillsammans med de övriga divisionerna. Hansen et al. (1999)
ger även en intressant aspekt på huruvida kunskapen ska överföras muntligen
eller via databaser vad gäller innovationer. Teoretikerna menar att kunskapen
om de nya produkterna bör spridas muntligen då den kräver kommunikation och
kunskapsdelning för att utvecklas. Det är då av yttersta vikt att det finns ett
forum för att tillvarata denna typ av kunskap. Vi anser att Vitamex AB, genom
att tillsätta NPD-divisionen, har skapat en resurs som kan tillvarata denna
kunskap. Det är däremot viktigt att alla divisioner kan dela kunskapen och
International Sales måste inkluderas i samarbetet då divisionen kan ha stor
kunskap kring produkternas utveckling på andra marknader. Den tredje frågan i
Hansen et al. (1999) är huruvida personalen löser problem baserad på tyst eller
explicit kunskap. Det är svårt för oss att uttala oss om detta eftersom det är
mycket svårt att komma åt information om den tysta kunskapen under intervjuer.
En slutsats som vi däremot kan dra är att i princip alla av de vi intervjuat har
gjort en klar åtskillnad vad gäller tillvägagångssättet för att sälja på de olika
divisionerna. Någon har sagt att de inte kan rotera för att en från t.ex. DVH inte
har kunskap om hur anställda agerar på Naturpost. Här torde det enligt oss
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handla om att olika kunder kräver olika bemötande, marknadsföring och
bearbetning. Att ha arbetat inom ett visst segment skapar en känsla för hur
kunderna ska hanteras. Vi skulle vilja beteckna denna känsla som tyst kunskap.
Vi anser därmed att personalen inom Vitamex AB främst löser sina problem
genom att utnyttja sin tysta kunskap. Hansen et al. (1999) säger att den tysta
kunskapen är svår att lagra i databaser. Detta ligger i att den är svår att uttrycka
över huvudtaget.

Möjligheten att dela med sig av sin tysta kunskap ligger i att kommunicera
menar Hansen et al. (1999). Vi anser dock att det är svårt att kommunicera sin
tysta kunskap. Enligt oss är det enklaste sättet att överföra denna kunskap att
studera och lyssna till hur den andra individen beter sig i form av någon typ av
mentorskap, arbetsrotation eller träningsprogram.

Rotation
Inom Vitamex AB var inställningen till rotation, under intervjuerna, på det hela
taget negativ. I enkätundersökningen var den negativa inställningen inte lika
övertygande, vilket kanske kan förklaras genom att individen hade getts tid att
fundera kring alternativet. Vi anser att rotation är ett bra arbetssätt för att sprida
kunskap. Vi ställer oss dock frågande till hur väl arbetssättet fungerar i avseende
att sprida kunskap över gränser. I det här fallet handlar det om att arbeta med
andra segment, i redan etablerade kontakter. Med anledning av att vi tror att det
är meningsfullt att rotera mellan arbetsuppgifterna i den här typen av
verksamhet anser vi i stället att någon form av träningsprogram är ett bättre
alternativ. Med detta menar vi t.ex. att gå bredvid någon annan med jämna
mellanrum eller vilket vi mer specifikt hanterar nedan, mentorskap.

Mentorskap
I vår enkätundersökning kom mentorskap som arbetssätt för att sprida kunskap
på ”delad andra plats” om vi ser till alternativen mycket bra och bra. Totalt sju
personer hade den uppfattningen om det här arbetssättet. Detta innebär att
hälften av respondenterna tycker att det här är ett bra arbetssätt. Mentorskap kan
enligt oss organiseras över divisionsgränser. Det är fullt möjligt att ha en mentor
inom en annan division. Genom att skapa dessa länkar över gränserna ges ett
utmärkt tillfälle till kunskapsspridning i organisationen. Vi anser dock att
mentorskap är svårt att implementera i en befintlig grupp utan kanske snarare
kan användas vid nyanställningar. Anledningen till denna ståndpunkt är att
individer i organisationen kan känna sig ifrågasatta när de ges en mentor. I
stället skulle detta kunna utvecklas från den här typen av maktförklaring (mentor
- lärling), där det i begreppet ligger en värdering av individens kunskap, till
något mer anpassat för verksamheten. Ett förslag är att skapa tvärfunktionella
arbetspar över gränserna så att individer som t.ex. arbetar med samma
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marknader, produkter eller en annan gemensam beröringspunkt samråder och
samarbetar.

Gemenskaper
Wenger (2000) och McDermott (1999) talar båda om gemenskaper som en
möjlighet att sprida kunskap. McDermott går så långt som att säga att kunskaper
inte kan skapas av en enskild individ utan att den alltid uppstår i interaktion
mellan individer. Vi har däremot inte samma åsikt, vilket kanske ligger i naturen
för vårt forskningsområde. Knowledge Management handlar om, som vi tidigare
berört, två grenar varav den ena, intelligenta system, inte handlar om interaktion
eftersom vi anser att det ligger i begreppet interaktion att mötas. Vi anser även
att kunskap kan uppstå inom en individ t.ex. genom att individen lär sig att göra
sina arbetsuppgifter på ett nytt sätt genom ”trial and error”. Vad vi tycker är
intressant vad gäller dessa teorier är att de, enligt oss, sätter ord på något som vi
alla deltar i, nämligen någon form av sammanslutning där medlemmarna
diskuterar och delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Inom Vitamex AB
skulle dessa gemenskaper kunna illustreras med de grupper som skapats och
som tar hjälp av varandra. Precis som McDermott säger är det en liten klick som
håller samman dessa gemenskaper. Det kan t.ex. vara ett par personer som
utnyttjar varandra mycket i arbetet. Vi har under våra intervjuer
uppmärksammat minst två personer som har nämnt att de utnyttjar varandra
mycket. Detta är, enligt Wenger, grunden i en gemenskap då båda ska ha
erfarenhet och kompetens. Exempelvis kan en gemensam marknad vara något
att interagera om, där då den gemensamma diskursen skapar möjligheter till ett
bättre gränsöverbryggande. För att förtydliga detta ger vi ett exempel: Anta att
en person från Naturpost och en person från Naturapoteket, båda verksamma på
Sverigemarknaden, normalt brukar utnyttja varandra för att lära sig av varandra.
Dessa båda i par skapar då kärnan i en gemenskap. Gemenskapen består dock av
fler personer, nämligen de som dessa båda i sin tur delar med sig av sina
kunskaper till.

Ledningen kan inte skapa dessa gemenskaper, men de kan stödja dem genom att
bidra med tid och resurser. Vi anser att ledningen inom Vitamex AB redan i
dagsläget stödjer den här typen av kunskapsdelning eftersom nästan samtliga av
de tillfrågade svarat att de utan att fråga ledningen kan ta sig tid till att dela med
sig av sin kunskap.

Kunskapsagenter
Inom Vitamex AB har personalen själva pekat ut ett antal personer som har en
bredare kunskap än övriga. Den anställda inom NPD innehar enligt många en
extremt god kunskap om produkterna. Genom att ledningen har tillsatt henne på
den nya divisionen NPD anser vi att de egentligen har skapat den länk som
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Bukowitz & Williams (1999:193) benämner kunskapsagent. Eftersom hon är
utnämnd av ledningen som kunnig inom produktområdet blir hon en given
person att fråga när det gäller produkter. Genom att personer från olika
divisioner kommer till henne och frågar samt diskuterar saker kommer hennes
kunskap att öka. Hon kommer att bli delaktig inom samtliga divisioner kan
därmed dela med sig av sin kunskap över gränserna, men även sprida den
kunskap hon tillägnat sig från andra divisioner över dessa gränser. Återigen är
det viktigt att International Sales inkluderas i det här samarbetet.

 Ytterligare en kunskapsagent som personalen pekat ut är VD, Petter Lundström.
Genom att han under en lång tid arbetat inom företaget har han en stor kunskap
om samtliga delar. I det här fallet blir det dock lite svårare eftersom han inte har
samma möjlighet som kunskapsagenten på NPD att delta i den operativa
verksamheten. Petter Lundströms möjlighet att agera kunskapsagent ligger
främst inom ledningsgruppen. Han kan delge sin kunskap och inhämta
information från divisionscheferna. Det är då viktigt att denna kunskap återförs
ner i organisationen genom exempelvis divisionscheferna eller att anteckningar
förs som skickas ut till samtliga via e-mail. Genom att göra detta till en rutin
skapas en återföring till personalen, men även en möjlighet för ledningen att ena
personalen kring företagets bästa. I dagsläget har vi upplevt att personalen är
mer intresserad av sin egen divisions framgångar än företagets framgångar.
Detta beror troligtvis främst på att personalen inte vet vart företaget är på väg
(vilka mål företaget har), men även på att ledningen skapar suboptimering hos
personalen genom att lyfta fram varje enskild divisions försäljning. Genom detta
skapas incitament att inte samarbeta. Om försäljningen uppmättes per produkt i
stället skulle alla arbeta gemensamt för att öka försäljningen av vissa produkter
och inte som i dagsläget nästan konkurrera om vem som ska sälja mest.

5.4.4 Sammanfattning av arbetssätt
 Vi menar att företag med fördel kan beskrivas som kunskapsmarknader. Det
finns en mängd olika arbetssätt som kan användas för att kunskapsspridningen
på ett företag ska förbättras och utvecklas. Inom Vitamex AB arbetar inte
ledningen direkt aktivt med detta och informella sammankomster,
ledningsgruppsmöten, vissa temporära projekt samt ett uppbyggt
kontorslandskap kan ses som de enda arbetssätten för kunskapsspridning inom
företaget. Vi har däremot identifierat ett flertal andra arbetssätt som skulle kunna
öka spridningen av kunskap. Företaget skulle kunna bygga mer på formella
möten med flertalet anställda från varje division närvarande, men även också på
mer projekt, databaserade kunskapsöverföringssystem, gemenskaper,
kunskapsagenter samt tvärfunktionella arbetspar. Det viktigaste är som vi ser det
att skapa länkar mellan divisionerna. Länkarna kan skapas på olika sätt.
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Genom de olika arbetssätt som vi identifierat i vår modell kan länkar skapas
mellan divisionerna. I vår modell har vi placerat arbetssätten så att de omsluter
kunskapsöverföringskedjan. Egentligen handlar det om att skapa länkar över
gränsen i vår modell. Det är ett möte som krävs (faktiskt eller virtuellt) för att
information och kunskap ska utbytas. Det viktiga är inte arbetssätten i sig utan
att de är medlet att nå målen. Det är därför viktigt att identifiera de arbetssätt
som fungerar bäst inom företaget för att sprida kunskap. Inom Vitamex AB har
kontorslandskapet fungerat bra, dock har exkluderingen av International Sales
bidragit till att denna division ofta hålls utanför. Vi menar också att
kontorslandskapet skulle kunna fungera ännu bättre om ledningen påtalade att
detta har införts i syfte att öka kunskapsspridningen. Vi har även kommit fram
till ett nytt arbetssätt som kan liknas vid mentorskap men som inte antyder en
maktrelation på samma sätt som mentorskapsbegreppet gör. Detta är
tvärfunktionella arbetspar och innebär att länkar skapas mellan individer över
gränserna kring gemensamma faktorer. En liknelse kan göras vid projekt men
avsikten med dessa är att de ska bestå (projekt är tidsbegränsade) och att de
endast bör omfatta två personer.

5.5 Förutsättningar för lärande och kunskapsöverföring
Att skapa förutsättningar för lärande och kunskapsspridning kan sägas vara ett
led i utvecklingen av lärandet mellan interna företagsgränser. Detta är den
tredje problemfrågan vi valt att lyfta fram i vår inledande problemdiskussion. Vi
har, i referensramen, lyft fram tre förutsättningar som vi anser är viktiga för
kunskapsspridning. Dessa är ledningens stöd och legitimering av
kunskapsspridande, gemensamma mål samt företagsstruktur. Förutsättningarna
utgör även den yttre cirkeln i vår teoretiska modell och nedan kommer vi att
analysera dem utifrån vår undersökning på vårt fallföretag.

5.5.1 Ledningens stöd och legitimering av kunskapsöverföring
Teoretikerna menar att ledningens stöd och legitimering av kunskapsspridning
är av stor betydelse, vilket är något som vi i vår studie instämmer med. Inom
Vitamex AB vet inte personalen huruvida det är meningen att de ska sprida
kunskap mellan divisionerna samt om kunskapsinhämtning och
kompetensutveckling är prioriterat eller inte. Detta innebär att de anställda inte
strävar efter att sprida kunskap mer än i de fall någon frågar eller om de av en
slump uppmärksammar något som någon annan kan använda. För att detta ska
spridas vidare antar vi att en viss altruism är nödvändig samt förtroende för att
kollegorna arbetar åt samma håll.
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Ellström (1996) menar att ledningen kan stödja utvecklingsarbetet genom att
framföra till personalen att det är prioriterat och att utvecklingsarbetet kräver
förändring för att påverka lärandet positivt. Då en stor del av de vi intervjuade
på vårt fallföretag upplevde tidsbrist anser vi att det är viktigt att ledningen
uttalar vikten av kunskapsspridning. Detta kan därmed leda till att de anställda
ger av sin tid för att hjälpa andra. Vi anser dock att detta gäller under
förutsättning att tiden finns till förfogande. Huruvida personalen har tid till sitt
förfogande kan vi inte uttala oss om men vi har upptäckt en intressant faktor.
Majoriteten av de intervjuade uppgav att de hinner med sitt arbete, men att de
däremot inte har tid för kunskapsspridning. Lubit (2001) menar att det är av stor
vikt att företaget utvecklar en kultur som sporrar kunskapsspridande, något som
en ur personalen vid våra intervjuer har påtalat. Kulturen inom Vitamex AB är
traditionellt inte inriktat på kunskapsspridning utan snarare att divisionerna ska
arbeta var för sig. Ledningen behöver därav identifiera de samordningsvinster
som kan erhållas, påtala dessa för personalen samt aktivt arbeta för att en positiv
inställning till kunskapsspridning ska inlemmas i företagskulturen.

Bukowitz & Williams (1999) menar att det är mycket svårt att motivera
individen till kunskapsspridning på sin arbetstid. Vi anser att personalen måste
förstå att kunskapsspridning är en del av arbetsuppgifterna och att detta är
kopplat till företagets mål i syfte att förbättra konkurrensförmågan gentemot
andra företag.

Feedback, som vi tidigare nämnt, är en viktig faktor och som personalen inom
Vitamex AB har uppmärksammat som eftersträvansvärt när de sprider kunskap.
Vi anser att ledningen, inklusive divisionscheferna, vilka arbetar nära sina
medarbetare, kan arbeta mer med att ge feedback och därigenom uppmuntra
personalen. Nya idéer skulle även kunna uppmärksammas på möten. Detta är
även, som Nonaka & Takeuchi (1995) förespråkar, ett led till att arbeta med
”middle-up-down” management. Divisionscheferna kan således bidra till att
ledningens visioner sprids i företaget eftersom de som divisionschefer arbetar
tillsammans med personalen inom varje division. Vår uppfattning är även att
personalen lyssnar mycket till sina divisionschefer och om de förespråkade
kunskapsspridning så tror vi personalen i högre grad skulle sprida sin kunskap.

Dixon (1998) menar att personalen kan känna motvilja till att sprida kunskap
som ger dem fördelar i arbetet. Inom Vitamex AB är, såsom personalen menar,
marknaderna specifika och det är bara några få som arbetar på samma marknad.
Att dela med sig av sin kunskap borde inte sätta dem i sämre dager, snarare i
bättre. Det är också viktigt, menar Dixon (1998) , att personalen uppmuntras till
en vi-känsla med hjälp av en gemensam policy.
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Liksom Bukowitz & Williams (1999) menar vi att det är av största vikt att
ledningen sänder ett meddelande till personalen att delaktighet och delgivning är
legitimt, vilket även är något som personalen inom Vitamex AB efterfrågar.
Vidare ger Bukowitz & Williams (1996) förslag på hur detta skulle kunna
genomföras och de menar att personalen kan spendera en timme/vecka med att
skriva ner information som kan hjälpa andra i företaget. Detta skulle sedan
lagras i en databas som alla på företaget har tillgång till. De menar även att
medarbetarna bör uppmanas till att svara på frågor när det är möjligt. I detta fall
ser vi inget problem inom Vitamex AB eftersom sammanhållningen och trivseln
är bra och att personalen alltid svarar på frågor när de kommer upp. Det är
snarare den tysta kunskapen och den kunskapen som de anställda inte tror att
andra behöver som behöver förbättras. De anser även att företaget kan skapa ett
system av ”bidragskredits” som personalen kan förtjäna när de hjälper andra,
vilket vi tidigare har diskuterat.

En ytterligare aspekt som kan ses som viktig är att en del av personalen ibland
upplever att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Eftersom de inte ser
kunskapsspridande som en del av arbetsuppgifterna prioriteras inte heller
kunskapsspridning, eftersom det skulle innebära övertidsarbete. Ledningen
måste därför förändra kulturen så att personalen inser att det är en del av
arbetsuppgifterna och att det är meningen att de under dagen ska avsätta tid till
att sprida sina kunskaper till andra divisioner och till andra anställda. Den timme
per vecka som Bukowitz & Williams (1999) förespråkar kan även ägnas åt den
reflektion som Davenport & Prusak (1998) menar är nödvändig. Vi tror också
att individer reflekterar när de skriver ner information och kunskap. Personalen
måste därmed förstå att om de inte frågar och sprider kunskap om vad de arbetar
med tenderar de, utan att veta om det, att uppfinna hjulet på nytt, vilket även
omedvetet stjäl av deras tid. Detta kan undvikas genom att de i större
utsträckning frågar och meddelar varandra.

5.5.2 Sammanhängande mål
Gemensamma och sammanhängande mål är faktorer som återkommit löpande
under hela analysen. Det framkom i intervjuerna att endast ett fåtal av de
anställda inom marknadsavdelningen kände till företagets mål. Vitamex AB har
inte utvecklat mål som enligt Ellström (1996) bör vara klart formulerade och
sammanhängande. Ellström (1996) menar att detta är av vikt för individens
handlande och därmed indirekt lärande. Vi menar att denna avsaknad av tydligt
artikulerade och av alla väl kända mål för företaget påverkar personalens
kunskapsspridning negativt. Anledningen till detta är att personalen endast
känner till den egna divisionens mål (vet i alla fall att de har ett lönsamhetsmål
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även om de inte alltid kan kvantifiera det), vilket leder till den suboptimering
som vi tidigare nämnde i uppsatsen.

Då Ellström (1996) även menar att personalen bör medverka vid formuleringen
av företagets gemensamma mål är vårt förslag för organisationen att de vid en
konferensdag tillsammans i grupper diskuterar mål, vision och gemensam
affärsplan. Enligt Bahra (2001) är det även aktuellt att utveckla en vision över
framtiden där kärnkompetensen i organisationen värdesätts. Vi har sett att nästan
samtliga menar att kärnkompetensen ligger i att Vitamex AB säljer genom fyra
distributionskanaler. Vi menar dock att detta inte kan ses som en kärnkompetens
så länge inte de olika distributionskanalerna drar fördelar från varandra samt ser
samarbete som en styrka. Om Naturapoteket däremot drar fördelar från sin
styrka att sälja produkter över hela världen samt att deras produkter även går att
abonnera på, blir de konkurrenskraftigare i jämförelse med konkurrenterna. Om
personalen kan inse att de är beroende av varandra tror vi att individerna lättare
kan se att kunskapsdelning ingår i arbetsuppgifterna och att det är en
förutsättning för att på sikt vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag.

5.5.3 Struktur
Jacobsen & Thorsvik (1997) påpekar att företagsstrukturen påverkar personalens
motivation. Vitamex AB:s marknadsavdelning är uppdelad, i divisioner, efter
kundsegment och inte efter funktion eller produkt. Vi anser att den
organisationsform Vitamex AB har är lämplig utifrån motivationen för den egna
divisionen, vilket också är det primära i organisationen. Organisationsformen
med divisioner försvårar dock kunskapsspridningen vilket vi, liksom Lubit
(2001), tidigare nämnt. Han menar att både funktions- och divisionsstrukturer,
vilket han kallar för enklare strukturer, begränsar möjligheterna till att sprida
kunskap i företaget och mellan divisioner. Han menar också att fördelarna med
en divisionsstruktur är att personalen lätt kan sprida kunskap mellan olika
funktionella avdelningar, något som vi anser stämma med Vitamex AB, samt att
produktutvecklingsprocessen kan påskyndas. Detta är också något som
personalen benämner som ett av företagets kärnkompetenser.

Lubit (2001) menar att flertalet företag idag arbetar med att, genom innovativa
processer, sporra kunskapsspridningen i syfte att försöka undvika de negativa
effekterna av kunskapsspridning. Lubit (2001) menar att personal från olika
geografiska områden kan samlas för att dela med sig av idéer. Personalen inom
Vitamex AB nämner själva att Naturposts, Naturapotekets samt DVHs
Sverigeverksamhet skulle kunna samarbeta i högre utsträckning än vad som sker
idag. Eftersom även International Sales angett att de ibland blir uppsökta av
svenska kunder skulle även de kunna delta. Mayo & Lank (1994) anser att
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företagsgränser bör försöka göras så flytande som möjligt. Vi tror att Vitamex
AB:s kontorslandskap är ett bra sätt att göra gränserna flytande. Vi tror även att
International Sales bör göras mer delaktiga i detta samarbete. Mayo & Lank
(1994) menar vidare att företaget bör fråga sig var gränsöverskridande
kunskapsöverföring kan ske. Eftersom International Sales säljer till företag
skulle de kunna dra lärdomar av Naturapotekets kunskap om försäljning till
slutkonsument. Dessa divisioner bör därför öka sitt samarbete då de har samma
mål, men mot olika marknader och kunder. Beröringspunkter divisionerna
emellan är bl.a. trender på olika marknader, nya produkter, kunskap om
konkurrenter, kampanjer och efterfrågan. Mayo & Lank (1994) tar upp hur
plattare, mer horisontella och tvärfunktionella arbetsformer kan utarbetas.
Arbetslag kan utformas i projekt tvärs över processen där arbetsfrågor diskuteras
i horisontella strukturer i stället för vertikalt mellan funktionerna. Detta är
aktuellt i de fall när kampanjer planeras med samma sorts produkter av olika
divisioner. Även om varumärket skiljer kan liknande varor marknadsföras
samtidigt för att dra nytta av varandra.

Dixons (1998) tankar om att individer och grupper själva kan ta ansvar för
kunskapsspridningen är något som vi tror är möjligt först efter att ledningen har
uttalat att det är prioriterat samt förkunnat företagets gemensamma mål och
visioner. Vi tror att det i dagsläget inom detta företag är en illusion att
personalen själva skulle ta ansvar för detta eftersom personalen inte alltid inser
vikten av att sprida kunskap. Det finns alltid människor som drivs av
erkännande, feedback eller av andra yttre belöningar och vi tror därför att det är
svårt att helt lägga ansvaret på personalen. Bukowitz & Williams (1999)
antagande kring att personalen måste vara fri att bryta mot stelbenta regler
överensstämmer även med Dixons (2000) syn på kunskapsöverförande mellan
projekt. Deras tankar kan även jämföras med den personen inom Vitamex som
menade att vi-känslan inte bör bli för stark inom företaget, personalen måste
kunna kritisera varandras åsikter och föra en konstruktiv dialog. Om detta inte är
möjligt kan ett tillstånd av group-think uppstå, vilket tenderar att hämma
kreativiteten. De menar vidare att företaget måste uppmuntra en miljö som
legitimerar alla försök att pröva nya idéer.

Omorganisering
I våra intervjuer var det endast en person som gav ett spontant förslag på
omorganisering av företagets verksamhet. Detta förslag innebar att
specialistfunktionerna skulle centraliseras. I dagsläget har Naturapoteket en art
director och en orginalare som arbetar med divisionens kampanjer. International
Sales har en anställd som arbetar med logistik samt produkter och Naturpost har
en kundtjänst. Den person som gav detta förslag menade att samtliga divisioner
skulle kunna dela på dessa specialistkompetenser. Vi hade redan innan vi
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intervjuade den anställde funderat i samma banor. Ledningen borde kunna lyfta
ur den här kompetensen och precis som med NPD divisionen skapa en egen
enhet, vilken kan bidra med kunskap till samtliga divisioner. I dagsläget köper
de andra divisionerna in denna kompetens utifrån vilket borde medföra stora
kostnader. Dessa kostnader borde kunna omorienteras mot en ny person som kan
stödja den nya enheten då ett par av specialisterna uttryckt tidsbrist i dagsläget.
Genom att lyfta ut specialistkompetensen skapas återigen en form av
kunskapsagent som kan samordna och sprida kunskap mellan divisionerna.
Projekt kan startas upp gemensamt mellan divisionerna kring kampanjer och
liknande, men med vissa anpassningar efter var och en av divisionerna. Genom
att tillsammans diskutera kampanjer och vilken typ av marknadsföring som
passar slutkunden sprids därmed en kunskap mellan divisionerna om kunderna.
Givetvis skulle en omstrukturering av detta slag möta ett visst motstånd.
Divisionerna behöver sin kompetens och individerna som skulle omplaceras
skulle möta något okänt. Vi tror dock att detta både skulle spara både pengar och
tid åt företaget. Det borde kunna göras besparingar i att samordna kampanjer
samt i att anlita samma leverantörer. Vad gäller Naturposts kundtjänst blir det
dock lite svårare. Personalen har en specialistkompetens kring ett fåtal produkter
då Naturpost saluför färre produkter än Naturapoteket. Innan personalen kan
börja betjäna alla måste de tillägna sig ny kompetens kring fler produkter.
Huruvida ett behov av att centralisera funktionen överskrider kostnaden för att
utbilda personalen samt om det finns ett behov av en kundtjänst på övriga
divisioner kan vi inte uttala oss om.

5.5.4 Sammanfattning av förutsättningar
 Vi anser att företagsledningens stöd och legitimering är viktig för
kunskapsspridningen inom företaget. Inom Vitamex AB har inte ledningen gjort
något uttalande kring detta och personalen vet därför inte klart huruvida de ska
sprida kunskap eller ej. Av stor vikt är även att de samordningsvinster som kan
erhållas identifieras och blir kända gentemot personalen. Gemensamma och
sammanhängande mål är ytterligare en förutsättning som påverkar spridningen
av kunskap. Genom att Vitamex AB gör klart för sina anställda vad målen är blir
det lättare för personalen att veta vart de ska sträva. De upplever också en känsla
av att de trots allt tillhör ett och samma företag oavsett verksamhetsinriktningar.
Även struktur och arbetsuppgifternas utformning kan ses som en förutsättning
för kunskapsspridning. Dessa förutsättningar påverkar de anställdas motivation
till att sprida kunskap på så sätt att förutsättningarna, om de inte stämmer, kan
hämma individens spridning av kunskap.

I vår teoretiska modell kan förutsättningarna sägas vara de faktorer som sätter
den yttre gränsen för kunskapsspridning inom ett företag. Genom att ledningen
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påverkar och legitimerar, samt sätter upp mål och påverkar arbetsuppgifter
anges de yttre förutsättningarna för spridning av kunskap. Vi har dock
identifierat en ytterligare förutsättning som vi anser påverkar
kunskapsspridningen och som inte finns med i den modell vi konstruerat. Vi
anser att tid är en förutsättning för att spridning av kunskap kan göras möjligt.
Finns inte tid i företaget till att dela med sig av kunskap till andra anställda kan
inte heller kunskapsöverföringsprocessen göras till en realitet. Genom detta
tillägg i vår teoretiska modell har vi utvecklat den ytterligare.

5.6 Vår modell
Arbetet med analysen har medfört att vi har fått ompröva vår initiala modell. Vi
har upptäckt faktorer som saknas i modellen. Dessa faktorer kommer vi att
redogöra för och diskutera vidare nedan.

Vi utarbetade vår modell
utifrån de teorier som vi
läst och funnit
intressanta samt
relevanta för vår
undersökning. Syftet var
att modellen skulle
hjälpa oss att bidra till
en förståelse kring
fenomenet kunskaps-
överföring över gränser
inom företag. Vi var
införstådda med att vi i
slutet av vår
undersökning skulle
tvingas ompröva vår

modell. Detta arbete har skett löpande samtidigt som vi har analyserat resultaten
från våra intervjuer och vår enkät. I figuren till höger har vi som ett resultat av
arbetet lagt till tre nya begrepp. Dessa är tid (tillagd i högra hörnet längst upp),
delaktighet (tillagd längst ner i högra hörnet) samt arbetspar (tillagd längst upp
till vänster).

Vi anser att tid är en faktor som behövs läggas till i vår modell som en
förutsättning för att kunskapsspridning ska kunna ske. Finns inte tid för att
sprida kunskap kan inte heller detta göras möjligt. Det behöver inte handla om
att reell tid inte finns utan i stället om den upplevda tiden. Genom att de
anställdas ges tid för kunskapshantering stimuleras även personalens möjlighet
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till reflektion samt eftertanke av den kunskap som inhämtats. Detta ser vi
därmed som ett sätt till att stimulera ett dubbelkretslärande. Vi tror därför att det
är av stor vikt för kunskapsspridningen i företaget att ledningen informerar
personalen om vikten av detta samt att det är något som inte bara gynnar den
enskilda divisionen utan även hela företaget. Att ha tid avsatt för
kunskapsspridning är ett ytterligare sätt för företaget att skapa en gynnande
kunskapshantering.

Att personalen känner delaktighet i det löpande arbetet på företaget är ytterligare
en aspekt som vi inledningsvis inte reflekterade över när vi skapade vår modell.
Vi anser att delaktighet kan ses som en drivkraft vilken har en motiverande
effekt hos individen. De anställdas delaktighet kan i vårt fall vara i form av
möjligheter till att t.ex. arbeta med formuleringar av mål, framtagandet
affärsplaner samt vissa strategier m.m. Vi vill dock särskilja detta från Hackman
& Oldmans teori då vi menar att delaktigheten ska innefatta mer än
arbetsuppgifternas utformning och därmed gå ett steg längre till att även omfatta
övergripande uppgifter inom divisionen och företaget.

Arbetspar kom vi fram till vara ett bra sätt att sprida kunskap och då framförallt
tyst kunskap. Genom att två individer samarbetar över företagsgränserna
kommer individerna närmare varandra och får möjlighet att observera och iaktta
varandra. Arbetspar skiljer sig från mentorskap eftersom det betecknar en
jämnbördig relation. Det är alltså en form av lärling/mentor fast för båda parter.
Att vi vill lägga till denna faktor som ett bra arbetssätt till kunskapsspridning
beror just på detta. Vi saknade ett arbetssätt som möjliggör/underlättar
kunskapsspridning av främst tyst kunskap. En följd av detta blir enligt vårt
resonemang i analysen att ett sådant arbetssätt bör vara någon form av
observation eftersom tyst kunskap är svår att förmedla i ord. Mentorsrelationen
motsvarar detta men eftersom det i begreppet föreligger en maktrelation anser vi
att arbetssättet blir svåranvänt mellan kollegor som arbetat under en period. Vi
har därför, i vår analys, valt att utveckla ett nytt begrepp.
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6 Slutsats

Syftet med denna uppsats är att klargöra, för dig som läsare, hur
kunskapsöverföringen och lärandet sker över divisionsgränser. Våra slutsatser
är framtagna med hjälp av vårt fallföretag. Vi har även för avsikt att ge vår
åsikt vad gäller huruvida individer bör motiveras till kunskapsspridning eller ej
samt också ge förslag till hur spridningen av kunskap kan utvecklas.

6.1 Lärandet över divisionsgränser
Den, enligt oss, viktigaste faktorn för att skapa möjligheter till lärande, över
gränser och inom företag, är information. Genom att ge förutsättningar till ett
informationsflöde över gränserna skapas lärmöjligheter då individen kopplar
samman den nya informationen med tidigare erfarenheter och kunskaper.

Vid kunskapsöverföring mellan olika divisioner är det lättare att förflytta
explicit kunskap. När verksamheten är inriktad mer mot den enskilda divisionen
än mot företaget i stort ser personalen sällan samordningsvinster och då kan en
stämning, som kan karaktäriseras av en vi/dem-känsla, uppkomma. Den enskilda
divisionen arbetar därmed främst med sin egen verksamhet och samarbete
divisionerna emellan sker relativt sällan. Detta kan leda till att
kunskapsöverföringen mellan divisionerna enbart sträcker sig till besvarningar
av frågor samt ibland överlämning av information som bättre passar en annan
divisions verksamhet. När kunskapsöverföring inte diskuteras eller prioriteras i
organisationen leder det till att det främst är explicit kunskap som överförs. Den
tysta kunskapen blir därmed lidande eftersom det ej ges större möjligheter att
överföra den till andra individer på företaget. Vi menar även att företag bör
arbeta med ett dubbelkretslärande för komplexa arbetsuppgifter såsom t.ex. viss
kunskapsspridning över företagsgränser. Detta kräver reflektion av genomförda
handlingar och att företaget avsätter tid för detta.

Vi anser att en bra sammanhållning på företaget underlättar det informella
lärandet. Kafferaster, luncher m.m. kan därför ses som möjligheter till lärande
och informationsspridning. En ytterligare faktor som vi upptäckt och som
påverkar lärandet är andra former av personliga kontakter. Vi menar att det är
lättare att lära av någon som individen känner och ofta kommer i kontakt med.
Genom mer kontakter ökar förtroendet, vilket även bidrar till en förbättrad
kunskapsspridning. När individer skapar en relation till varandra uppstår ett mer
spontant lärande över divisionsgränserna. Relationen bidrar till att den anställde
mer känner till vad den andra personen gör och därigenom blir det lättare att
överföra sin kunskap till varandra. Individerna i vår undersökning var mer
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benägna att hjälpa till när de visste att någon hade behov av en viss information.
Ovanstående är återigen, i de flesta fall, begränsat till den explicita kunskapen.
Den tysta kunskapen är mer svårdefinierad och därmed svårare att sprida.
Individen måste ha förmågan att kunna sätta ord på sin tysta kunskap, vilket för
dem allra flesta är mycket svårt. Vi har vid vår undersökning sett att individer
ofta kopplar kunskap till explicit kunskap. Trots att vi i inledningen till varje
intervju definierade vad vi avsåg med kunskap och påtalade kunskap som kan
betecknas som tyst. Överföring av tyst kunskap är lättare genom observation,
exempelvis genom mentorskap, arbetspar eller något annat arbetssätt där en
individ får gå bredvid en annan individ för att lära sig hur denne genomför sitt
arbete. Genom att observera får individen lära sig hur den andra parten utför sina
uppgifter. Andra sätt att överföra tyst kunskap är bl.a. genom djupare
diskussioner och projekt. När individer arbetar nära varandra eller diskuterar
något ingående leder det lättare till att den anställde kan sätta ord på sin kunskap
och därmed delge den. Om inte transformeringsprocessen är tillräckligt tydlig
tas inte kunskapen upp, vilket i sin tur leder till lägre kunskapsskapande.

6.2 Motiverande faktorer för kunskapsöverföring
Vi antar att de som sprider kunskap av en altruistisk anledning kan anses ha en
inre drivkraft medan de som söker en växelverkan eller erkännande har större
behov av yttre motiverande faktorer. Genom att se till vilken typ av individer
som finns i organisationen kan belöningssystem utformas utifrån dem. Har
företaget ett mindre antal altruistiska individer är motivationsarbetet extra
viktigt. Vi anser därför att företag bör uppmuntra och belöna kunskapsspridning
i organisationer för att stimulera individen att anstränga sig för att dela med sig
av sin kunskap. För att uppnå dubbelkretslärande underlättar en inre motivation
hos individen. Vi menar att inre motivation uppnås via delaktighet, erkännande,
feedback och gemensamma mål snarare än via högre lön och bonussystem. För
vissa individer är det ledningens erkännande som krävs, medan det för andra
räcker med tacksamhet från arbetskamraterna. Genom att få någon form av
återkoppling inspireras därmed individen till att sprida mer kunskap. Vi menar
även att det är viktigt att bonussystem inte är kopplade till en enskild divisions
försäljning utan till företagets försäljning. Vi anser att det annars kan motverka
kunskapsspridning över divisionsgränser.

Vi menar att motivation för de egna arbetsuppgifterna är av vikt men att det kan
få implikationer för kunskapsspridande mellan divisioner om motivationen för
de egna arbetsuppgifterna innebär att företagets mål kommer i skymundan till
förmån för den egna divisionens mål. Om motivationen för de egna
arbetsuppgifterna kombineras med gemensamma mål och företagsvisioner tror
vi att suboptimeringen mot den egna divisionen kan minskas. Vi menar även att
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förtroende för att all personal strävar åt samma håll är av vikt för
kunskapsspridningen.

Dålig kommunikation mellan individer samt avsaknad av tydliga gemensamma
mål inverkar negativt på motivationen. Genom att individerna har låg kännedom
om vad övriga anställda arbetar med på företaget uppstår svårigheter att
identifiera andras behov av att ta del av ens egen kunskap. Vi menar att
delaktighet i utformandet av företagets mål kan verka motiverande för individen.
Individen blir då i större utsträckning medveten om att alla divisioner strävar åt
samma håll vilket vi tror motiverar personalen till att ytterligare sprida sin
kunskap till andra divisioner. De bör även göras medvetna om att detta stärker
företaget och därmed dess konkurrenskraft.

6.3 Utvecklingsmöjligheter för lärandet över divisionsgränser
Det finns ett antal olika sätt att öka kunskapsspridningen över gränser inom
företag. Ett av de vanligaste sätten i dagens samhälle är spridning av kunskap
genom projekt, vilket är ett arbetssätt som ligger i tiden. Genom tvärfunktionella
projekt träffas individer från olika divisioner och samarbetar mot ett gemensamt
mål. Inom projekten ligger det oftast i allas intresse att lära av varandra eftersom
utfallet av projektet är gemensamt. Att ha gemensamma sammankomster är
ytterligare ett sätt för att utveckla lärandet över gränser inom företaget. Dessa
sammankomster kan ske dagligen genom exempelvis kafferaster, men även
mindre sällan i form av t.ex. kickoffer och personalfester. Genom informella
sammankomster skapas återigen länkar och kontakter vilka bidrar till
möjligheterna att lära av varandra. Just de informella sammankomsterna är
något som ofta undervärderas av ledning och anställda. Vi anser dock att dessa
är nödvändiga för att skapa en sammanhållning som leder till ett ökat
informationsflöde inom organisationen. Kontorslandskap där individerna sitter
tillsammans trots skilda divisioner bidrar också till att skapa länkar och
kontaktytor mellan individerna i organisationen. Något som vi anser är
undervärderat eller ouppmärksammat inom organisationer är kunskapsagenter.
När företag identifierar dessa kan dessa utvecklas och utnyttjas till att sprida
kunskap i organisationen. Det är dock viktigt att dessa agenter blir en del av ett
större program eftersom kunskapen annars centreras runt en eller ett par
personer i organisationen. Vi har också kommit fram till ett nytt arbetssätt som
vi tror är användbart i organisationer som arbetar med den här typen av frågor,
nämligen tvärfunktionella arbetspar. I den här relationen länkas två individer
ihop över divisionsgränserna och samarbetar kring sitt dagliga arbete. I
förlängningen kan detta arbetssätt bli en form av rotation eftersom syftet är att
individerna ska lära sig mer och mer om varandras arbetsuppgifter. När
individerna har arbetat länge ihop finns det möjlighet att ta över och hjälpa
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varandra med arbetsuppgifterna. Vi vill dock poängtera att individens hemmabas
ska vara i den egna divisionen annars faller idén med kunskapsspridning
eftersom risken finns att arbetsparet skapar en egen informell division. Enligt
oss ökar motivationen hos individerna till kunskapsspridning om de stimuleras
av valt arbetssätt. Det är därför viktigt att personalen får vara med i utarbetandet
och kan påverka valet av arbetssätt.

Vi anser att en viktig faktor för att utveckla lärandet över gränserna är att
ledningen prioriterar kunskapsspridning samt lyfter fram de samordningsvinster
som kan uppstå mellan divisionerna. Personalen har ett behov av ledningens
stöd och legitimering av kunskapsspridning, ett stort behov av klart formulerade
och sammanhängande mål samt visioner för hela företaget. Att personalen
strävar åt samma håll medför att de lättare kan se vinsterna som uppstår om de
delar med sig av sin kunskap. Att ha olika avdelnings- samt divisionsmål skapar
suboptimering hos individerna och leder till att verksamheten tenderar att dra åt
olika håll. I stället för att sträva åt samma håll, d.v.s. företagets bästa, kan den
uppkomna suboptimeringen i värsta fall leda till att individerna undanhåller
information från varandra.
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7 Bidrag till forskning

Vi kommer nedan att redogöra för hur vår undersökning kan bidra till den
forskning som sker inom området för KM. Vi har funnit ett flertal bidrag till
forskningen, vilka dels stöder sig på vår teoretiska referensram, men även på
den empiri vi samlat in med hjälp av vårt fallföretag.

7.1 Lärande över gränser
Vi har i vår uppsats undersökt ett relativt outforskat område inom KM,
kunskapsöverföring över interna företagsgränser. Vi menar därför att hela vår
undersökning kan ses som ett bidrag till en ökad förståelse för dessa processer.

7.2 Organisationens utveckling
Vitamex AB har varit en del av ett familjeföretag som under de senaste åren
blivit uppköpt av en stor utländsk koncern. Företagets utveckling har varit snabb
och verksamheten har vuxit kraftigt på kort tid. Detta påverkar vår undersökning
genom att företagets verksamhet kan karaktäriseras av en snabb expansion där
kunskapsspridning har varit ett underprioriterat ämne hos ledningen.
Expansionen har inneburit att kraften lagts på annat än kunskapsspridning i
företaget och individerna har därmed funnit egna lösningar. Även
kunskapsagenterna borde, enligt oss, blivit extremt viktiga i den här typen av
organisationer. Vårt bidrag till forskningen inom KM blir således att studien har
genomförts i ett företag som genomgår en specifik utvecklings- och
expansionsfas.

7.3 Vår modell
Vi har i uppsatsen utvecklat en modell för hur vi ser på lärande i organisationer
samt vilka faktorer som kan tänkas spela in vid sådana situationer. Grunden i
modellen består av att det finns en kunskap som andra kan dra nytta av. Av vikt
är även att individerna innehar en drivkraft att lära ut, men också att det hos den
andra parten finns en drivkraft att lära in. Huruvida informationen verkligen
transformeras till kunskap eller blir till ett informationsbortfall är beroende av
individernas drivkraft samt hur väl och tydligt individen förmår att beskriva sin
kunskap i form av information. Kunskapsöverföringsprocessen påverkas i sin tur
även av de förutsättningar som företaget har i form av struktur, mål och ledning.
Processen underlättas också genom att företaget anammat olika arbetssätt, vilka
ger incitament till att sprida kunskap mellan individer.
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Således anser vi att företagen kan underlätta kunskapsöverföring mellan
individer i organisationen genom att införa olika arbetssätt mellan avdelningar
och divisioner. De bör även försöka påverka individens inre drivkraft med hjälp
av ickemonetära belöningssystem. De kan även påverka förutsättningarna
genom att reglera företagets mål, organisationens struktur samt ledningens
prioriteringar hos verksamheten. Vårt forskningsbidrag blir således en modell
som hjälper till att förklara lärandeprocessen över gränser i företag.

7.4 Tvärfunktionella arbetspar
Vi har i vår analys och modell kommit fram till ett nytt arbetssätt som vi döpt till
tvärfunktionellt arbetspar. Begreppet särskiljer sig från mentorskap och projekt.
Det som utmärker arbetspar är att dessa består av två personer,
maktfördelningen är jämbördig, de ska vara beständiga och ses som ett
komplement till den egna divisionen.

7.5 En utveckling av explicit kunskap
I vår undersökning samt vår analys har vi ibland funnit att begreppet explicit
kunskap är för brett. När det handlar om att se till hur och om den explicita
kunskapen sprids samt vad som underlättar spridandet av densamma skulle vi ha
behövt ett vidare samt mer utvecklat begrepp. Vi har diskuterat kring outtalad
och uttalad explicit kunskap. Det är lättare för individer att tillvarata den
uttalade explicita kunskapen. När personalen inte sprider kunskap för att det
missgynnar dem själva kan det vara mycket intressant att göra den här
åtskillnaden inom begreppet. Exempelvis vill personalen inom Vitamex AB i
vissa fall inte dela med sig av t.ex. kampanjmaterial för att det kan missgynna
den egna försäljningen. Det är därmed intressant att skilja mellan det material
som är upptryckt och det som inte är upptryckt. Det tryckta materialet kan
användas av de andra divisionerna trots motviljan hos skaparen. Den upptryckta
kampanjen är av den anledningen uttalad explicit kunskap. Outtalad explicit
kunskap kan utgöras av en idé om hur kampanjen ska utformas. Innan den är
realiserad är det upp till individen/gruppen att bestämma om detta ska spridas
och därigenom antingen bli uttalad explicit kunskap eller om de ska hålla på
kunskapen som därmed förblir outtalad explicit kunskap.

7.6 Feedback
Vi har i vår undersökning funnit att Davenport & Prusaks tre betalningssätt på
kunskapsmarknaden, vad gäller växelverkan, rykte och altruism, inte är
tillräckliga för att förklara vad som påverkar individer att sprida mer kunskap.
När vi ställde den här frågan till respondenterna var det vanligast förekommande
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svaret att individen ville ha någon form av feedback på sitt kunskapsspridande.
Vid jämförelse med Davenport & Prusaks tre faktorer har vi svårt att se att
feedback ingår i någon av dem. Rykte handlar om att individen vill uppnå ett bra
anseende och frågan blir därmed vad som händer om feedbacken som erhålls är
negativ? Att önska feedback i sitt kunskapsspridande kan inte vara samma sak
som att önska sig ett gott rykte. En förutsättning för växelverkan är ett givande
och tagande mellan parterna. När det handlar om feedback kan vi visserligen se
ett givande och tagande om den feedback som individen får är ny kunskap. Vi
tror dock inte att det alltid är så och vi tror, liksom de individer som vi
intervjuat, att feedback egentligen också kan handla om att erhålla tacksamhet
från arbetskamrater. Feedback kan snarast vara besläktat med altruism och att
individen har en inneboende önskan att sprida kunskap. Frågan är bara om
denna faktor är beroende av feedback för att fortsätta att sprida kunskapen? Vi
tror att vi genom att lägga till begreppet feedback till Davenport & Prusaks
modell bidrar till en ökad förståelse för de faktorer som påverkar
kunskapsspridning.
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Bilaga 1

Respondenten ges en förklaring till syftet med intervjun, relevanta begrepp
förklaras, respondenten tillfrågas huruvida vi kan banda intervjun samt
möjlighet till anonymitet, han ges även möjlighet att ställa frågor innan intervjun
börjar.

Förklaring för respondent om vad vi i detta fall menar med kunskap: Vi ska säga
det också att det vi avser när vi pratar om kunskap är allt som hjälper dig i ditt
arbete, faktakunskaper, produktkunskaper, hur fel kan avhjälpas, information,
arbetssätt, nya rutiner, kunskaper om kunder, hur kunder kan hanteras o.s.v.

Forskningsfrågor Intervjufrågor
• Vi önskar först erhålla

bakgrundskunskap kring dels
faktorer som rör respondentens
arbetssituation och dels faktorer
som rör sammanhållning,
samarbete osv i företaget. Vi
önskar även veta om de har
speciella system som är utarbetade
för att öka kunskapsspridningen
inom företaget och hur individen
ställer sig till dessa. Syftet med
denna bakgrundsinformation är
faktainformation men även en
grund att fråga vidare om.

• Kan du berätta lite kort för mig om
dina arbetsuppgifter och hur länge
du har arbetat i företaget? Hinner du
med dina arbetsuppgifter
(tidspress)?

• Hur mycket arbetar du självständigt
och hur mycket arbetar du i grupp
eller i projekt?

• Hur upplever du sammanhållningen
inom företaget?

• Hur upplever du samarbetet i
företaget?

• Samarbetar ni över divisiongränser?
På vilket sätt?

• Individens syn på eget
kunskapsinhämtande och
kunskapsöverförande. Hur anser
intervjupersonen att han tillägnar
sig kunskap? Genom vilka sätt
tillägnar han sig kunskapen? Vad är
det för kunskap? Vilka sätt att
utbyta information och kunskap
tycker individen är mest effektivt?
Och v.v för kunskapsöverförande.

• Finns det ett samband mellan
kunskapsspridande och förtroende?

• Vi går då över till din syn på
kunskap och kunskapsöverföring.
…Hur inhämtar/tillägnar du dig den
information och kunskap du
behöver? Kan du nämna några
situationer där du tillägnat dig
information eller kunskap från andra
divisioner/avdelningar? Hur tog du
då del av informationen och
kunskapen?

• Om vi vänder på det: Brukar du dela
med dig av din kunskap? Kan du
nämna några situationer där du
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överfört information och kunskap
till andra avdelningar? Hur delar du
då med dig av din kunskap? Varför
väljer du att dela med dig kunskap
till just dem
(personerna/divisionerna)? Om det
är så att du inte sprider kunskap, har
du någon idé om varför du inte gör
det?

• Funderar du över, innan du delar
med dig av kunskap eller
information, vilket sätt som är det
bästa sättet att sprida kunskapen?

• Kan ditt lärande påverkas av om du
har förtroende eller inte för
personen som sprider kunskapen till
dig?

• Kan det finnas någon annan faktor
som påverkar ditt
kunskapsspridande?
(sammanhållning, gemensamma
mål osv….)

• Om du tror att förtroende påverkar
kunskapsspridande över
företagsgränser, har du då förslag på
hur förtroende mellan individer och
grupper kan förbättras? Arbetar
företaget med detta?

• Vilka arbetssätt används för att
sprida kunskap över interna
företagsgränser?  Hur kan de
utvecklas? Vilka arbetssätt tror de
skulle kunna införas?

• Anser du att du vet tillräckligt om
vad andra gör?- Om du vill veta
mera om vad andra gör, har du då
förslag på hur detta skulle gå till?

• När ni arbetar i projekt: Sprids
kunskap mellan olika
projektgrupper? Hur sker detta?

• Drar ni inom företaget lärdomar
ifrån misslyckanden i
projektgrupper, individuellt? Hur?

• Följer ni upp resultaten av
kunskapsdelning mellan
projektgrupper, mellan individer, i
såfall på vilket sätt? Tycker du att
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det fungerar effektivt?
• Har personalen möjlighet att själv

bestämma tid för ett möte i syfte att
dela med sig av kunskap och byta
erfarenheter med personer på
samma avdelning? Med personer
från andra avdelningar?

• Är du med i något nätverk som du
vänder dig till när du söker svar på
en fråga? Kännetecknas arbetet i ditt
nätverk av ett stort engagemang?

• Trycker du att personalen
uppmuntras till att ta sig tid och dela
med sig av sin kunskap? Finns tid
avsatt till detta?

• Träffas personal från olika
avdelningar eller alla avdelningar i
ert fikarum, lunchrum eller fikar ni
avdelningsvis? Utbyter ni kunskap
och erfarenheter i fikarummet eller
under lunchen? Har Ni Kick-offer?

• Om du jämför det informella utbytet
på fikaraster och luncher med
strukturerade möten, vilket ger dig
mest kunskap?

• Upplever du att kunskap framförallt
sprids via formella vägar eller via
informella vägar?

• Tycker du att det finns något
arbetssätt eller något sätt att
omorganisera som skulle kunna öka
kunskapsspridandet mellan
divisionerna?

• Vad tror du om mer arbete i projekt
med deltagare från de olika
divisionerna? Rotation? Mer möten?
Avsätta tid för just
kunskapsspridning?

• Vad driver individer i ett företag till
ökat kunskapsspridande? Vilka
drivkrafter till lärande finns i ett
företag? Följs även upp av enkäten.

• Tror du att människor förväntar sig
något tillbaka då de sprider
kunskap? Gör du det?

• Är dina arbetsuppgifter
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motiverande?
• Har du några personaliga mål i

arbetet?
• Har ni inom företaget något

belöningssystem kopplat till lärande
och kunskapsöverföring idag? Kan
du beskriva hur det är utformat?

• Tror du att du skulle sprida mer av
din kunskap om du blev belönad för
det?

• Finns det något i företaget som
hindrar dig från att sprida kunskap
och/eller lära av andra på andra
divisioner? (Något i strukturen,
något med ledningen…) Tror du att
företagsstrukturen påverkar ditt
lärande? Vi avser då om strukturen
är platt, hierarkisk, matrisstruktur
osv. men även beslutsgångar,
ansvarsfrihet osv. Vilken struktur
tror du vore mest fördelaktig för din
utveckling och ditt lärande? För att
du skulle sprida kundkap?

• Kan du komma på någon faktor som
du tycker saknas och som skulle
kunna öka ditt lärande eller
kunskapsspridande över gränser?

• Finns det agenter och medlare inom
företaget? Till vilka sprids
kunskapen? Från vem tillägnar de
sig kunskap?

• Är det någon särskild person, grupp
eller avdelning som du vänder dig
till när du söker svar på en fråga?
Varför? Finns det någon inom
företaget som kan mer än andra?
Finns det någon som vet bättre än
andra var kunskapen om en viss
fråga kan hittas?

• Finns det någon kunskap inom
företaget som du identifierat och
som du skulle ha nytta av i ditt
arbete?

• Vet du vad som förväntas av dig av
ledningen vad det gäller
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• Hur kan ledningen bidra till ökat
kunskapsspridande? Vilka
förutsättningar bör finnas i ett
företag för att kunskapen sprids på
ett effektivt sätt i organisationen?

kunskapsspridande och
kompetensinhämtande?

• Tror du att ledningen kan påverka
ditt kunskapsspridande? På vilket
sätt?

• Påverkar ledningen ditt
kunskapsspridande idag?

• Upplever du att ledningen anser
kunskapsspridning och delning som
prioriterat?

• Vilka är divisionens mål? Känner
du till företagets mål?

Då hade inte jag mer frågor. Är det något du vill fråga eller ta upp innan vi
avslutar intervjun.
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Bilaga 2
Din åsikt om olika sätt att överföra kunskap över interna gränser
För att få en uppfattning om Era åsikter om kunskapsöverföring över företagets
interna gränser inleds enkäten med några allmänna frågor, syftet med dessa är
dels att vi önskar erhålla kunskap om vad ni föredrar för arbetssätt men även att
möjliggöra en kvantitativ analys av Era åsikter.

Era arbetssätt

1. Vilken är din helhetsuppfattning, utifrån egna erfarenheter, om följande
”arbetssätt” för att överföra kunskap över företagets interna gränser
(divisioner)?

Myck
et

bra

Bra Ingen
uppfattning/

ej provat

Mindre
bra

Dåligt

Projekt
Mentorskap
Arbetsrotation
Möten
Fikaraster
Kontorslandskap
Nätverk
Diskussionsgrupp
er
Rutiner

2. Hur vill du helst vilja sprida kunskap över företagets interna gränser?
(Rangordna alternativen, där 1 är det som stämmer bäst och 7 det som stämmer
sämst)
Via projekt
Via mentorskap
Via arbetsrotation
Via planerade möten
Via datasystem och databaser
Via fikaraster och luncher
Via nätverk
Via diskussionsgrupper
Annat, nämligen:                                                                   
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Din åsikt om olika drivkrafter till att överföra kunskap över gränser
För att få en uppfattning om Era åsikter om drivkrafter att överföra kunskap
över företagets interna gränser önskar vi veta:

3. Vilken är din helhetsuppfattning om följande motivationsfaktorer:
Mycket

motiveran
de

Motiveran
de

Ingen
uppfattni

ng

Mindre
motiveran

de

Ej
motiveran

de
Hög lön
Erkännande
Bra rykte
Inre
drivkraft
Bonus
Arbetsuppgi
fter

4.Hur vill du helst bli motiverad till att öka kunskapsutbytet? (Rangordna
alternativen, där 1 är det som stämmer bäst och 7 det som stämmer sämst.)
Högre lön
Bonus kopplat till hur mycket du sprider kunskap
Karriärmöjligheter
Erkännande från chefer
Känsla av att du uträttar något meningsfyllt och hjälper andra
Möjlighet till roligare och mer utmanande arbetsuppgifter
Om du hjälper någon hjälper den dig nästa gång
Vetskap om att det ökar företagets konkurrenskraft
Annat, nämligen:                                                                   
                                                         

4.b Är det något du skulle vilja se förbättras för att öka
kunskapsspridningen?
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Informationen inom företaget
Vi önskar få kännedom om Er uppfattning om den information ni får från
kollegor och ledning i syfte att kunna göra eventuella förbättringar/
förändringar enligt Era önskemål.

5.Tycker du att du får tillräckligt med information för att utföra dina
arbetsuppgifter på bästa sätt?
Ja Nej

5.b Har du förslag på hur informations och kunskapsflödet skulle kunna
förbättras?
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  

6.Hur stor betydelse har följande informationskällor för ert
kunskapsskapande? (Rangordna med 1-5, där 1 har störst betydelse och 5
minst betydelse)

Personlig kommunikation med kollegor
Databaser
Fackpress
Egen erfarenhet
Böcker
Specialistavdelning
Externt nätverk
Intern nätverk
Möten där ledningen informerar
Annat, nämligen:                                                                   
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Avgörande faktorer vid kunskapsspridande
Vi önskar öka förståelsen av förutsättningar i företaget som påverkar Ert
kunskapsspridande

7.Vilka faktorer påverkar ditt val att delge andra din kunskap?:
Helt

avgöran
de

Viktigt Av
mindre

betydels
e

Ingen
betydels

e

Ingen
åsikt

Atmosfären i
företaget
Mål som
förespråkar det
Förtroende för
kollegor
Sammanhållninge
n
Hög lön
Är
kunskapsorientera
d
Hur mycket tid jag
har
Önskemål från
kollega
Nödvändighet/kra
v
Vill vara vänlig

7.b I de fall du inte sprider kunskap till andra, ange huvudsaklig anledning
(Kryssa för de alternativ som är den huvudsakliga anledningen.)
Har inte tid
Det är inte viktigt för företaget
Gillar inte personen som söker kunskapen
Tror inte att jag vinner något på det
Jag vinner mer på att behålla kunskapen för mig själv
Ingen som uppmärksammar eller bryr sig om vad jag kan
De andra har inte tid att lyssna
Jag sprider alltid all kunskap jag har
Tror inte att de andra har behov av min kunskap
Annat, nämligen:                                                                   
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Övriga synpunkter
Plats för övriga synpunkter. (Om ni har synpunkter rörande enkätens
utformning, vänligen lämna även dessa här)                                                       
                                                                                                                               

Kristin Holmqvist, Charlotte Grahn och Sandra Helbro från Linköpings
Universitet, Ekonomprogrammet

Tackar för Er medverkan
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Bilaga 3
Redovisning av enkätsvar.

 Det är dock viktigt att observera att undersökningen enbart omfattar
respondenter inom Vitamex AB:s marknadsavdelning. Detta innebär att det inte
är möjligt att göra antaganden kring detta område för fler individer än just de
anställda inom marknadsavdelningen. Antalet respondenter är för litet för att ge
ett statistiskt tillförlitligt allmängiltigt resultat.

Fråga 1. Vilken är din helhetsuppfattning, utifrån egna erfarenheter, om
följande ”arbetssätt” för att överföra kunskap över företagets interna
gränser (mellan funktioner, divisioner, avdelningar)?

Diagram 1. Vilken är din helhetsuppfattning, utifrån egna erfarenheter, om
följande ”arbetssätt” för att överföra kunskap över företagets interna gränser
(mellan funktioner, divisioner, avdelningar)?

Fråga 2. Hur vill du helst vilja sprida kunskap över företagets interna
gränser?

 Vi frågade även personalen om de kunde rangordna följande arbetssätt i den
ordning som de helst vill sprida kunskap över företagets gränser. Personalen
inom Vitamex AB har uppgett följande rangordning:

1. Via planerade möten
2. Via projekt
3. Via datasystem och databaser

Vilken är din helhetsuppfattning, utifrån egna erfarenheter, om följande 
"arbetssätt" för att överföra kunskap över företagets interna gränser? 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Projekt
Mentorskap

Arbetsrotation
Möten

Fikaraster
Kontorslandskap

Nätverk
Diskussionsgrupper

Rutiner
Mycket bra

Bra

Ingen
uppfattning/ej
provat
Mindre bra

Dåligt
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4. Via mentorskap
5. Via nätverk
6. Fikaraster och luncher
7. Via diskussionsgrupper
8. Via arbetsrotation

Ingen av respondenterna uppgav ”annat” på denna fråga.

Fråga 3. Vilken är din helhetsuppfattning om följande motivationsfaktorer:

Diagram 2. Fråga 3. Vilken är din helhetsuppfattning om följande
motivationsfaktorer?

Fråga 4. Hur vill du helst bli motiverad till att öka kunskapsutbytet?

 Vi frågade personalen inom Vitamex AB hur de helst vill bli motiverade för att
öka kunskapsutbytet. Personalen har rangordnat alternativen på följande sätt:

1. Känsla av att du uträttar något meningsfyllt och hjälper andra
2. Erkännande från chefer
3. Högre lön
4. Vetskap om att det ökar företagets konkurrenskraft
5. Bonus kopplat till hur mycket du sprider kunskap
6. Möjlighet till roligare och mer utmanande arbetsuppgifter
7. Karriärmöjligheter
8. Om du hjälper någon hjälper den dig nästa gång
9. Annat, nämligen:

Vilken är din helhetsuppfattning om följande 
motivationsfaktorer?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Arbetsuppgifter

Bonus

Inre drivkraft

Bra rykte

Erkännande

Hög lön Mycket motiverande

Motiverande

Ingen uppfattning

Mindre motiverande

Ej motiverande
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Två av respondenterna rangordnade alternativ nummer 9 som deras första
alternativ och de svar de uppgav var att:

� Bara att det kan hjälpa mig lyckas bättre i mitt jobb
� Ledningen prioriterar tid

Fråga 4b.  Är det något du skulle vilja se förbättras för att öka
kunskapsspridningen?

Några spontana kommentarer har lämnats på de öppna svarsalternativen i
enkäten. De menar att de skulle vilja se följande förbättras i syfte att öka
kunskapsspridningen:

� Regelbundna möten!
� Styrning uppifrån. Godkännande och uppmuntran att avsätta tid.
� Bara att det finns nåt rutinerat program/avsett tid till att sprida kunskap
� Möjlighet att kunna gå direkt på den person som har kunskapen utan att

behöva gå via respektive chef
� Lagring av informationen, t.ex. bildbasen uppdaterad
� Information som kan vara intressant för andra lagras på särskild plats

Fråga 5. Tycker du att du får tillräckligt med information för att utföra
dina arbetsuppgifter på bästa sätt?

36% av respondenterna menar att de idag får för lite information för att kunna
utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt samtidigt som 64% menar att de får
tillräckligt med information.

Vi har forskat vidare inom denna fråga och funnit att det är personal från
International Sales, Naturpost och DVH som menar att de får för lite
information. Samtliga respondenter inom Naturapoteket och även den anställda
inom NPD menar att de får tillräckligt med information för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter på bästa sätt.

Fråga 5b. Har du förslag på hur informations och kunskapsflödet skulle
kunna förbättras?

De har angett följande förslag på hur de menar att informations och
kunskapsflödet skulle kunna förbättras:
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� Projektgrupper
� Mer engagemang från övriga divisioner
� Ett par små möten i månaden
� Projekt som involverar flera olika avdelningar
� Kurser på företaget om produktkunskap
� Gemensam lagring av information som kan vara intressant för flera

divisioner
� Tydlig organisation, strategi och handlingskraft
� För min egen del gäller mer utbildning

Fråga 6. Hur stor betydelse har följande informationskällor för ert
kunskapsskapande?

Vi bad personalen rangordna hur stor betydelse följande informationskällor har
för deras kunskapsspridande.

1. Personlig kommunikation med kollegor
2. Egen erfarenhet
3. Externt nätverk
4. Intern nätverk
5. Specialistavdelning
6. Fackpress och  Möten där ledningen informerar
7. Databaser
8. Böcker
9. Annat, nämligen: ingen nämnde detta alternativ.

Fråga 7. Vilka faktorer påverkar ditt val att delge andra din kunskap?

Vilka faktorer påverkar ditt val att delge andra din kunskap?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Vill vara vänlig

Nödvändighet/krav

Önskemål från kollega

Hur mycket tid jag har

Är kunskapsorienterad

Hög lön

Sammanhållning

Förtroende för kollegor

Mål som förespråkar det

Atmosfären i företaget

Antal

Helt avgörande

Viktigt

Av mindre
betydelse
Ingen betydelse

Ingen åsikt
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Diagram 3. Figur 3. Vilka faktorer påverkar ditt val att delge andra din
kunskap?:

Fråga 7b. I de fall du inte sprider kunskap till andra, ange huvudsaklig
anledning:

Diagram 4. Fråga 7b. I de fall du inte sprider kunskap till andra, ange
huvudsaklig anledning:

Annat, nämligen har besvarats av två respondenter, vilket här motsvaras av 14
%:

� Finns inget bra forum
� De kunskaper jag besitter är specifika för det jag sysslar med

I de fall du inte sprider kunskap till andra, ange huvudsaklig anledning:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 Annat, nämligen…………………..

Jag tror inte att de andra har behov av min kunskap

Jag sprider alltid all kunskap jag har 

De andra har inte tid att lyssna 

Det är ingen som uppmärksammar eller bryr sig om vad jag kan 

Jag vinner mer på att behålla kunskapen för mig själv 

Jag tror inte att jag vinner något på det 

Jag gillar inte personen som söker kunskapen 

Detta är inte viktigt för företaget 

Jag har inte tid 


