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AVSNITT I

1. INLEDNING

1.1. Bakgrund
Japanska företag har under lång tid tillhört de mest framgångsrika

företagen i världen. Japanska biltillverkare slog sig in på den amerikanska

marknaden och kapade åt sig stora marknadsandelar, samtidigt har de

kunskapsintensiva elektronikföretagen erövrat världen. Sony, Panasonic

och Canon är världsledande företag som alla känner till och de fortsätter att

dominera världsmarknaden. Man skulle kunna tro att det beror på att de har

de mest effektiva fabrikerna i världen, eller att deras entreprenörkänsla är

den bästa i världen. Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är det inte så, de

menar i stället att de japanska företagen inte är exceptionellt effektiva eller

har en större entreprenörförmåga än västerländska företag. Framgången

beror i stället på att de japanska företagen som helhet har förmåga att skapa

ny kunskap, sprida den i hela organisationen och att konkretisera

kunskapen i produkter, tjänster och system.

Denna förmåga kan ses som en kärnkompetens de japanska företagen

besitter. Prahalad & Hamel (1990) skriver att på kort sikt är företagets

pris/kvalitets- relation på produkterna av största vikt för den nuvarande

konkurrensen men på lång sikt är det företagets möjligheter att utveckla

och bygga ut sina kärnkompetenser som är avgörande när det gäller de

framtida konkurrensmöjligheterna. Det gäller att ta tillvara på sina resurser

och dessutom utveckla dem så att man skapar ett konkurrenskraftigt

företag. Leonard-Barton (1995) och Nonaka & Takeuchi (1995) med flera

menar att just kunskap är en sådan resurs och samtidigt en av de viktigaste
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resurserna som finns i företag idag. För att kunna utnyttja kunskapen krävs

att den kan överföras till dem som är i behov av den samt att skapa ny

kunskap för att därigenom öka företagets konkurrensförmåga.

Inhämtning av kunskap från organisationens omvärld kommer att vara av

stor betydelse för ett företags konkurrensförmåga. Knowledge Management

som område behandlar inhämtning av kunskap, spridningen av densamma

samt lärande vilka utgör stora delar av företags konkurrensförmåga både

idag och i morgon. En effektiv kunskapsöverföring och ett effektivt lärande

kan ge ett företag en bestående konkurrensfördel som inte är lätt att kopiera

och svår att hinna ikapp då företagets förändring blir en naturlig följd av att

kontinuerligt lära nytt (se exempelvis Fitchett, 1998, Hargadon, 1998).

”Knowledge, the most important asset in any company, is the key to

survival in the information age.”1 En organisations samlade kunskap bör

vara så stor som möjligt tillsammans med att rätt personer får tag i rätt

information vid rätt tillfälle. En stor mängd eller en hög grad av kunskap

gör att möjligheterna till utveckling av produkter och processer underlättas

och kan genomgå mer frekventa förbättringar med en högre kvalitet.

Samtidigt är det viktigt att rätt personer kan få tag i den nödvändiga

kunskapen för att öka exempelvis flexibiliteten. Kunskap måste alltså ses

som en viktig resurs för företag med vilken de kan bygga ut och förbättra

sina konkurrensmöjligheter.

                                          
1 Glasser, P. The Knowledge Factor, 1999, s. 2
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1.2. Problemdiskussion
Vad gäller överföringen och skapande av kunskap utgår mycket av

litteraturen från att mindre och specialiserade grupperingar av olika slag

inom ett företag ska skapa kunskapen vilken sedan ska spridas till övriga

organisationen. Exempelvis skapas kunskapen inom forsknings- och

utvecklingsavdelningar i tillfälliga projektorganisationer, olika typer av

team eller tvärfunktionella grupper bestående av de bästa inom företaget.

Kunskapen ska sedan överföras till resten av organisationen genom olika

former av kommunikationskanaler. Bland annat Nonaka & Takeuchi

(1995) menar att företag ska sätta samman sådana tillfälliga grupper. Vi ser

dock att de flesta medlemmar i en organisation har kunskap som kan

utveckla organisationen positivt. Exempelvis på BT-Industries

produktionsavdelning satsas nya resurser på att samla in förslag från

individer då de menar att ”Det finns många på BT som har bra idéer om

hur produkter och arbetsmetoder kan förbättras och effektiviseras”2. Själva

skapandet av denna kunskap sker genom individers egna ansträngningar

utan stöd från organisationen. En fråga blir då om hela organisationen kan

ges förutsättningar för ett mer systematiskt skapande av kunskap. En annan

fråga är om och hur skapandet av kunskap ska kunna bli en kontinuerlig

process istället för insamlande av slumpmässigt skapad kunskap.

Vad gäller överföringen av kunskap sker den inte automatiskt mellan olika

delar eller individer i en organisation utan det måste till någon form av

styrning. Det är lätt att människor ser kunskap som en väg till ökat

inflytande i organisationen och därmed större möjligheter till avancemang

vilket innebär att de försöker behålla den i så stor utsträckning som möjligt.

(Gardner, 1998) Sådana faktorer utgör hinder för överföringen av kunskap

                                          
2 Gafflat nr 8/99, s. 9
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som måste övervinnas för att kunskap skall flöda i organisationen. Frågan

är vilka hinder som påverkar kunskapsöverföringen och hur ett företag kan

arbeta för att eliminera dem i så stor utsträckning som möjligt.

Förutom frågorna kring skapande och överföring av kunskap och de

förutsättningar och hinder de har måste vi veta vad som överförs eller ska

överföras. En allmänt accepterad definition på vad kunskap är synes vara

omöjlig att finna då det finns en uppsjö litteratur på området. Olika

författare har olika definitioner beroende på bland annat vilka nivåer eller

vilka avdelningar de studerar. Samtidigt har pedagoger ytterligare andra

uppdelningar vilka är mer fokuserade på själva lärandet. Då vi tror att de

flesta medlemmar i en organisation har viktig kunskap att bidra med och att

lära ut, blir frågan om definitioner av kunskap centralt för att kunna gå

vidare med de övriga delarna.

Det finns ett antal tänkbara faktorer som kan påverka i vilken utsträckning

processen av skapande och överföring av kunskap kommer att lyckas.

Företagets ledning påverkar i vilken utsträckning företagets anställda ser

det som viktigt att dela med sig av kunskap. Den rådande företagskulturen

kommer att sätta normer för i vilken utsträckning man förväntas söka ny

kunskap samt dela med sig av densamma. Davenport et al skriver att en

”knowledge-friendly culture,…is one of the most difficult to create if it does

not already exist”3. Eftersom kulturen ses som både viktig och svår att

förändra är den en annan viktig faktor att studera.

Förutom dessa delar måste det finnas vägar att gå i en organisation för att

kunna ta del av kunskapen. Här kan man tänka sig olika former av

informella nätverk eller databaser eller formella strukturer som stöttar
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processen med kunskapsspridande och lärande. En annan vinkel på frågan

blir hur de rådande arbetsformerna och rutinerna påverkar möjligheterna till

kunskapsöverföring.

Den mesta litteraturen på området utgår från att specialiserade grupperingar

ska skapa kunskapen. Vad vi menar saknas är en modell för hur hela

organisationen ska bidra med skapande av kunskap. Detta bygger på en

grundtanke om att de flesta människor i en organisation har idéer och

tankar kring hur produkter, tjänster eller rutiner med mera kan utvecklas.

Modellen bygger vi upp genom att studera hur kunskap kan överföras i

organisationen så att alla människor kan ta del av den och därigenom

underlätta både det dagliga arbetet och utvecklingen av ny kunskap. De

variabler som vi väljer att titta närmare på är kulturens samt

organisationsstrukturens betydelse för kunskapsspridning och lärande i

organisationen. Vi menar att dessa faktorer har en stor betydelse för hur

kunskapsspridning och -utveckling sker samt att dessa faktorer till viss del

är möjliga att förändra på kort och/eller lång sikt.

Både organisationsstruktur och företagskultur ser vi som två viktiga

funktioner för att kunna skapa förutsättningar för en process av skapande

och överföring av kunskap. De båda ser vi också som viktiga i processen

att överbrygga de hinder som finns i organisationen och som hämmar

kunskapsöverföring. En del av uppsatsen går ut på att med hjälp av teorin

hitta förutsättningar och hinder för kunskapsspridning och -utveckling och

jämföra dem med de som vi identifierar med hjälp av empirin. Innan vi

börjar med dessa delar anser vi det vara nödvändigt att skaffa en för

organisationer användbar definition på vad kunskap är.

                                                                                                                           
3 Davenport, T.H. et al, Successful Knowledge Management Projects, 1998, s. 54
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1.3. Syfte
Syftet med uppsatsen är att skapa en modell för överföring och skapande av

kunskap i en organisation. För att göra detta kommer vi att:

•  Ge en definition på kunskap.

•  Studera förutsättningar och hinder som finns vid överföring och

skapande av kunskap.

•  Studera hur två olika verktyg kan användas för att påverka detta,

nämligen organisationskultur och organisationsstruktur.

1.4. Avgränsningar
Vi kommer inte att försöka mäta värdet på den kunskapen som sprids och

skapas utan vi utgår från att kunskap i sig är värdefullt. Vi väljer att inte

heller försöka mäta exempelvis kvantiteten av kunskap som sprids.

Kunskap och kunskapsspridning är en komplex process som inte enkelt

låter sig studeras. Man kan undersöka fenomenet från olika nivåer,

exempelvis individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Då vi har

valt att undersöka hur gruppen och organisationen skall strukturera sig och

hur man skall kunna använda kultur som styrmedel för processen avgränsar

vi oss från individ- och samhällsnivå. Det innebär att vi inte kommer att

titta på frågor som exempelvis hur samhällets struktur eller den enskilde

individens bakgrund påverkar kunskapsspridandet.

1.5. Disposition av uppsatsen
Vi har valt att dela upp uppsatsen i fem olika avsnitt för att tydliggöra vad

vi gör och varför. Här nedan ger vi en kort beskrivning av vad som ingår i

de olika avsnitten och kapitlen och på nästa sida presenterar vi en grafisk

översikt över arbetet. Delar av denna kommer att finnas som en
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introduktion till varje avsnitt för att underlätta förståelsen om vad som

kommer att behandlas.

I nästa kapitel presenterar vi vår syn på vetenskaplighet, ansats och metod

för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om vad vi har gjort

och varför. Detta gör det lättare för läsaren att dra sina egna slutsatser om

det som presenteras längre fram i uppsatsen. I kapitel 3 ger vi en kortfattad

förklaring till kunskapens koppling till kärnkompetenser.

Avsnitt II är teoretiskt och inleds med kapitel 4 vilket behandlar synsätt på

kunskap. Där redogör vi för olika definitioner på kunskap och dess

överförande och skapande för att sist i kapitlet presentera vår definition på

kunskap. I kapitel 5 går vi igenom vilka förutsättningar och hinder vi har

påträffat i litteraturen och i kapitel 6 gör vi en första sammanfattning.

Avsnitt III utgörs av den empiriska studien med BT-Sverige i kapitel 7,

BT-Tyskland i kapitel 8 och BT-Rolatruc (England) i kapitel 9. Därefter

gör vi en första sammanfattande jämförelse mellan teorin i Avsnitt II och

empirin i Avsnitt III.

I Avsnitt IV görs en litteraturgenomgång av organisationskultur i kapitel 11

och organisationsstruktur i kapitel 12. Efter det görs analysen i kapitel 13

utifrån två huvudområden: kulturella och strukturella faktorer. Här sätts

alla tidigare faktorer samman till en helhet.
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AVSNITT V –Slutsatser och rekommendationer

Avsnitt V behandlar de huvudsakliga slutsatser vi kommer fram till, detta

görs i kapitel 14. Vidare ger vi rekommendationer för vidare utveckling

och användning av skapande och överförande av kunskap i kapitel 15.
Figur 1, Översikt
8
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2. VETENSKAPSSYN
”Vetenskapens kärna ligger i själva verket i företeelsernas lagar, medan

fakta i egentlig mening - de må vara hur talrika eller exakta som helst –

aldrig erbjuder annat än värdefullt material.”4 Dessa företeelser går att

tolka med hjälp av olika verktyg beroende på vilken syn på vetenskap man

har. Vi kommer i detta kapitel att förklara, om än kortfattat, olika synsätt

och hur vi ser på vetenskap för att ge läsaren en bakgrundskunskap om hur

vi har gått tillväga och varför vi använder de verktyg vi gör.

”Ontologin säger något om den verklighet man avser att studera (svarar på

frågan: Vad är?). Epistemologin anger hur man kan få kunskap om de

fenomen som studeras och vad denna kunskap kan bestå i (svarar på

frågorna: Vad kan man veta, när vet man och hur får man vetande?).

Logiken ger regler för hur man drar slutsatser om fenomenet.”5

Vetenskapsteorin drar i sin tur nytta av de ovanstående delarna och

förklarar, beskriver eller förstår de studerade fenomen (Stensmo, 1994).

Vår avsikt med arbetet är framför allt att ge en ökad förståelse över ämnet

kunskapsöverföring utifrån de kunskaper vi inhämtar under och innan

resan. I genomgången här nedan redogör vi för vårt ontologiska och

epistemologiska synsätt.

Två riktningar vad gäller syn på vetenskap är rationalism och empirism

vilka kan ses som två motpoler på en skala av vetenskapliga tankesätt. Från

dessa två härstammar många av de synsätt som idag speglar olika

vetenskapsteorier. Rationalismen bygger på att det enda sanna finns i vår

tankevärld vilket innebär att vetenskapen ska bygga på idéer och

                                          
4 Molander, B. Vetenskapsfilosofi: En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan, 1988, s.
149
5 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi, 1994, s. 36
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framtänkta sanningar. (Stensmo, 1994) Platon menade att våra sinnen ger

oss en falsk bild av det vi uppfattar och att det ”sanna” endast kan

återfinnas i idévärlden genom logiskt tänkande. En annan byggsten är att vi

endast kan ha kunskap om det eviga och oföränderliga och eftersom

materiella saker förgås återstår endast den logiska tankeverksamheten.

(Molander, 1988) Hermeneutiken (jämför tolkande) härstammar till viss del

från rationalismen.

Den hermeneutiska vetenskapssynens intresse är att förstå en händelse i

dess kontext. Denna förståelse uppkommer genom tolkningar av det

inträffade vilka görs genom den ”hermeneutiska cirkeln”. Med detta avses

att för att förstå ett fenomen krävs en förförståelse och för att förstå en del

krävs en förförståelse av en helhet och tvärtom. (Molander, 1988) Hur

något tolkas bygger alltså på tidigare erfarenheter vilket innebär att samma

fenomen kan tolkas olika av olika individer och olika av en individ om

tolkningarna görs vid olika tidpunkter. Alvesson & Sköldberg (1994)

nämner helhet och del samt förförståelse och förståelse som fyra bitar vilka

bör vara med i en hermeneutiskt inspirerad undersökning. Förförståelsen

eftersom vi inte kan gå in i en situation som en tabula rasa, förståelsen

eftersom det är det vi eftersträvar. Helheten och delarna är två bitar som

interagerar med varandra och är ömsesidigt beroende av varandra. Utan den

ena kan inte den andra finnas och om den ena ändras så kommer

följaktligen även den andra att förändras. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

Metoden används framför allt inom samhälls- och humanvetenskap då detta

anses bygga på förståelser av individer och deras uppfattningar (Føllesdal

et al, 1993). Det stämmer i mångt och mycket överens med det synsätt och

arbetssätt vi har då vi tolkar intervjuerna efter att skaffat oss en

förförståelse genom litteraturen för att därefter återvända till litteraturen

och göra nya tolkningar.
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Empirismen bygger på att vetenskap ska inhämtas från omvärlden och det

är endast från verkligheten vi kan förstå densamma. Genom att observera

världen och bearbeta den uppkomna sinnesdatan och därefter pröva den

mot erfarenheten uppkommer ny kunskap. (Molander, 1988) Locke räknar

in två typer av kunskapskällor i den empiristiska kunskapsteorin. Den ena

är vad som framkommer genom sensationer eller sinnesintryck. Den andra

är den som kommer fram genom reflexion eller återspegling av

medvetandet eller erfarenheten. (Stensmo, 1994) Hume skrev om kausalitet

på så sätt att eftersom det är genom våra varseblivningar vi skaffar ny

kunskap måste sambandet mellan dess orsak och verkan vara tydligt.

Empirismen som synsätt har dock fått mycket kritik på grund av dessa

individuella varseblivningar trots försöken att göra dem så objektiva som

möjligt. Ett exempel som tydliggör problematiken är då vi observerar ett

mynt från ett håll ser det runt ut. När vi observerar samma mynt från en

annan vinkel ser det ovalt ut. Detta innebär att våra varseblivningar inte

korrekt kan återspegla den materiella verkligheten. (Molander, 1988)

Positivismen bygger i många avseenden på empirismens idé om att data ska

vara observerbar (Alvesson & Sköldberg, 1994) och dess grund är ett

”vetenskapligt” förhållningssätt och metod med vilket avses att det som är

iakttagbart är det som är verkligt, allt annat är ”hjärnspöken, dikter,

fiktioner, myter, tomma symboler”6. Inom positivismen betonas det precisa

i motsats till det svävande, det verkliga i motsats till det fiktiva och så

vidare. Den söker efter orsaksbestämningar såsom Humes empirism och

menar att ”fakta” existerar och forskarens uppgift är att insamla och

systematisera dessa. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

                                          
6Molander, B. Vetenskapsfilosofi: En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan, 1988, s.
178
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Vad vi gör i detta arbete är att med betoning på en hermeneutisk

vetenskapssyn försöka förstå kunskapsöverföring. Empirin som vi har

inhämtat har vi försökt att bearbeta med en medvetenhet om att vi har

tolkat densamma. Samtidigt har tolkningen gjorts med hjälp av de teorier vi

presenterar men vårt inflytande på vilka teorier som valts och hur de

presenteras bör läsaren vara medveten om. Teorierna är av naturliga skäl

generella till sin karaktär och de måste anpassas till viss del för att kunna

passa in i specifika sammanhang. Vad vi gör är att studera hur kunskap

överförs inom olika grupperingar och vilka faktorer som påverkar

kunskapsöverföring.

2.1. Ansats och metod
För att besvara frågan om hur vi ska inhämta kunskapen om det valda

området presenterar vi här nedan en sammanställning av vår syn på

vetenskapliga ansatser och metoder.

2.1.1. Deduktiv ansats

I den deduktiva ansatsen drar man slutledningar genom att gå från premiss

till slutsats och från allmän regel till enskilda fall (Stensmo, 1994). Det

innebär att generella regler ska förutsäga specifika fall vilket får Alvesson

& Sköldberg att skriva att den ”inte förklara(-r) någonting, utan snarare

undvika(-er) förklaring genom auktoritärt fastslående”7. Detta eftersom

regeln redan finns och sålunda är förklaringen redan given i det att

förklaringen är en del i regeln. Den hypotetiskt-deduktiva ansatsen utgår

från att man ställer upp ett antal hypoteser för att sedan logiskt testa dem

(Molander, 1988). Just denna användning av hypoteser är skillnaden mellan

de två. För att en hypotes ska antas vara sann krävs att den stämmer

                                          
7 Alvesson, M. & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 1994,
s. 41
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överens med vår erfarenhet och om så är fallet kommer slutsatserna att

hållas för sanna. (Føllesdal et al, 1993)

2.1.2. Induktiv ansats

Här försöker man framställa en allmän premiss genom ett flertal

iakttagelser, annorlunda uttryckt fastställer man allmänna regler utifrån

undersökta fall (Stensmo, 1994). Aristotoles menade att rent tänkande inte

var nog utan krävde empiriska iakttagelser för att kunna dra generella

slutsatser (Molander, 1988). Att göra ”en systematisk jämförelse av hur

olika faktorers närvaro och frånvaro varierar tillsammans”8 är

grunddragen i den induktiva metoden. Ett problem med denna ansats är att

slutsatserna aldrig kan bevisas vara sanna utan endast sammanfattar

tidigare observationer (Alvesson & Sköldberg, 1994). Popper utvecklade

falsifikationismen mot bakgrunden av att induktionen inte logiskt kan

bevisas vara sann. Denna går ut på att försöka visa att uppställda teser är

falska och så länge de inte motbevisas, eller falsifieras, ska de hållas för

sanna. (Molander, 1988)

2.1.3. Abduktiv ansats

Den abduktiva ansatsen försöker kombinera ihop den deduktiva och den

induktiva. Den går ut på att först tolka ett enskilt fall med ett övergripande

mönster och sedan testa tolkningen med nya fall. Exempelvis ser man ett

problem för att därefter: 1 studera litteratur, 2 göra empiriska

undersökningar för att återgå till 3 litteraturstudier. Denna metod fokuserar

också på de underliggande mönstren och utgår från att skapa en förståelse

för det undersökta. Metoden försöker eliminera dels induktionens problem

med att inte kunna generera någon ny teori, dels deduktionens problem

med att inte ha någon utgångspunkt. Detta görs alltså genom att kombinera

de två till en metod. Abduktionen utgår från att empirin redan är tolkad



Avsnitt I - Vetenskaplighet och varför kunskap

14

samt att den tillåter och kräver att forskaren logiskt, med hjälp av andra

teorier, försöker förstå och tolka de underliggande mönstren och

strukturerna. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

Vi väljer att göra vår studie med hjälp av den abduktiva metoden på så sätt

att vi som ett första steg studerar litteratur för att därefter göra de empiriska

studierna med hjälp av den förkunskap vi inhämtat. Nästa steg är att återgå

till litteraturen för att utveckla de områden vi har funnit i empirin men inte

tidigare sett i teorin. För att ha en möjlighet att sätta sig in i och kunna tolka

och reflektera över frågor som kultur och organisationsstruktur anser vi det

vara nödvändigt att begränsa sig till tre avdelningar. Detta för att kunna

ägna tillräckligt med tid åt de empiriska undersökningsområdena och

därmed kunna bilda sig en uppfattning om dessa faktorer och återgå till

litteraturen för att svara på obesvarade frågor. Vi jämför även likheter och

skillnader mellan enheterna, det vill säga empirin, och dess påverkan på

avdelningarnas förmåga att sprida kunskap för att se hur det stämmer

överens med givna teorier om kunskapsöverföring. Detta ger en vidgad syn

och förståelse för kunskapsöverföringen och viktiga faktorer att fundera

över då vi kan behandla teori och empiri inte bara mot varandra utan även

sinsemellan.

2.1.4. Kvalitativ och kvantitativ metod

Den kvantitativa metoden hänger i mångt och mycket ihop med ett

positivistiskt eller empiristiskt synsätt och innebär att vi bör göra

undersökningar på ett sätt som möjliggör för andra att göra samma

undersökning och komma fram till samma resultat. Vidare bygger den på

många studier som bearbetas, ofta med hjälp av statistiska beräkningar.

Kritik mot en sådan metod är bland annat att den studerar det som är

                                                                                                                           
8Molander, B. Vetenskapsfilosofi: En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan, 1988, s.
151
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mätbart snarare än att ”relatera valet av det som skall studeras till

forskningsproblemet”9. Det innebär att den presenterar mätbara delar

istället för att tolka och försöka få en förståelse av det undersökta. Den

kvalitativa metoden går ut på att tolka och förstå vissa fenomen med hjälp

av exempelvis intervjuer eller andra ickekvantifierbara metoder. Den anses

av vissa delar av forskningsvärlden vara bättre på att fånga upp komplexa

företeelser och processer. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Det vi undersöker

anser vi inte vara möjligt att få vetskap om med hjälp av exempelvis

enkäter och dylikt, däremot kan vi fånga upp åsikter och idéer om området

genom bland annat intervjuer. Förutom intervjuer använde vi oss även till

viss del av observationer och skriftligt material. Detta för att skapa oss en

mer komplett bild av hur respektive organisation fungerade.

2.2. Intervjuer
I intervjuerna använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Med denna metod

används en checklista på frågeområden som intervjuaren vill ha besvarade.

Vilka frågor som ställs samt hur och när beror på svaren som ges då ett svar

på en fråga även kan innefatta svar på en annan. Detta kan också ge

naturliga övergångar till olika frågeställningar i en ordning som man på

förhand inte vet om. Syftet med en checklista eller intervjuguide är att alla

intervjupersoner ska möta likadana teman och att alla områden ska

besvaras utan att något glöms. Med den här metoden blir intervjuerna

tillräckligt strukturerade för att kunna bearbetas och jämföras med varandra

samt att oförutsedda aspekter av området får en möjlighet att dyka upp.

(Jacobsen, 1993) De områden vi använde oss av var: Visioner och Mål,

Kunskap, Organisation, Incitament för kunskapsspridning samt Arbetssätt

(se bilaga 1). Genom dessa områden fick vi vetskap om hur

                                          
9Alvesson, M. & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 1994, s.
66
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kunskapsöverföringen går till och uppfattas samt organisationsstrukturen

och organisationskulturen i respektive land.

Respondenternas reaktioner på en intervjusituation samt deras

förväntningar på densamma kommer att avspeglas i resultaten av respektive

intervju. Hur olika personer reagerar kan vara svårt att påverka dock är det

viktigt att vara medveten om att olika personer reagerar olika på en given

situation. Deras reaktioner på situationen är framför allt beroende av deras

tidigare erfarenheter av likadana händelser vilket vi inte kan påverka.

(Hargie et al, 1994) Förväntningarna däremot kan påverkas genom att ge en

beskrivning av vad intervjun kommer att handla om innan den äger rum.

Detta har både för och nackdelar, en fördel är att respondenten har tid att

fundera över frågeställningarna och därmed kan ge mer genomtänkta svar

under en begränsad tidsperiod. En nackdel kan vara att de blir låsta vid

vissa frågeställningar eller att de diskuterar med varandra och därmed ger

oss en likadan bild. (Jacobsen, 1993) Innan vi genomförde respektive

intervju förklarade vi vad den skulle innehålla och varför vi gjorde

undersökningen samt i vilken utsträckning vi kunde hålla respondentens

svar anonyma.

Vidare använde vi oss av både öppna och slutna frågor då vissa mer

faktabetonade svar behövdes, såsom hur ofta de kommunicerar med andra

servicetekniker och dylikt. Vi inledde varje intervju med dessa frågor för

att i möjligaste mån få respondenten mer avslappnad och säker på att han

kunde besvara frågorna. Vi använde öppna frågor för att inhämta åsikter

och uppfattningar om områdena vi redogjorde för tidigare. En annan sak

som påverkade intervjusituationen var språkliga och kulturella skillnader

vilket vi inte kunde påverka men vara medvetna om och därmed ta i

beaktande. Detta var framförallt påtagligt i Tyskland då intervjuerna
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skedde på ett språk som vare sig var vårt eller respondentens modersmål,

nämligen på engelska. För att lösa problemet så bra som möjligt förklarade

vi hur vi uppfattade svaren och frågade om det var korrekt eller ej samt

ställde följdfrågor i större utsträckning.

2.3. Generaliserbarhet
Generalisering utifrån en kvalitativ undersökning ifrågasätts av de som

förespråkar kvantitativa undersökningar. De menar att studier som bygger

på flera observationer utifrån statistiskt säkerställt material ger möjligheter

till generaliseringar. Detta beror dock på vad för typ av generalisering man

vill göra och om vad samt vilken kunskapsuppfattning man har. (Alvesson

& Sköldberg, 1994) ”I ett kunskapsrealistiskt perspektiv, som räknar med

dolda ”mekanismer”, dvs mönster och tendenser gemensamma och

underliggande för flera ytfenomen, är successiva utvidgningar av teorins

empiriska tillämpningsområde inom en viss möjlig domän både möjliga

och önskvärda, även för kvalitativa studier”10. Detta innebär att vi har en

möjlighet att göra generaliseringar om kunskapsöverföring som område

och de faktorer vi avser att studera då det är de bakomliggande mönstren

inom grupperna vi vill få en förståelse för. Vår ambition är dock inte att

uttala oss om andra specifika företag eller grupper.

2.4. Val av fallföretag
För att kunna studera de problem vi nämnde ovan använder vi oss av BT-

Europe som fallföretag vilket ingår i koncernen BT-Industries. Av två

orsaker väljer vi att studera delar av BT:s serviceavdelningar i tre olika

länder vilka är England, Tyskland och Sverige. Dels kan vi studera tre olika

typer av organisationsstrukturer och kan därmed dra slutsatser om dess

påverkan på kunskaps- och informationsspridande. Dels ger det oss
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möjlighet att studera olika organisationskulturer och utröna om det finns

liknande förutsättningar och hinder i de olika länderna. Vidare arbetar

serviceteknikerna ensamma i stor utsträckning och besitter därmed olika

kunskaper. Samtidigt ger det faktum att det är samma koncern vissa

faktorer som är lika för de tre avdelningarna. Exempelvis är

arbetsuppgifterna likartade och avdelningarna svarar mot samma

moderföretag. Vidare får dotterföretagen mycket information från samma

avdelning nämligen SSD (Sales and Service Documentation) i Sverige.

Detta ger oss en möjlighet att studera valda faktorers påverkan utan att i

lika stor utsträckning behöva ta hänsyn till andra faktorer.

BT-Rolatruc som är den engelska delen av BT-Europe är ekonomiskt

mycket framgångsrika och anses av många inom koncernen som den mest

framgångsrika delen i BT-Europe. De menar själva att de arbetar i en

teamorganisation. BT-Svenska är ekonomiskt relativt framgångsrika och

serviceteknikerna jobbar i lag på de ställen där de av avståndsskäl har

möjlighet till det. BT-Tyskland är den av de tre som är minst framgångsrik

rent ekonomiskt och de har också kommit kortast i arbetet att organisera sig

i en teamlikande organisation. Genom att de organiserar sig så olika blir det

intressant att göra en jämförelse dem emellan. Samtidigt är dotterföretagen

relativt självständiga som organisationer vilket medför att de har utvecklats

olika vad gäller organisationskultur vilket gör att även denna faktor blir

intressant ur undersökningssynpunkt.

2.5. Urval
Själva urvalet av intervjupersoner har gjorts av respektive lands eller

avdelnings chef, experturval, i samspråk med oss. Under processens gång

har vi påverkat valen av intervjupersoner på så sätt att vi har haft relativt

                                                                                                                           
10Alvesson, M. & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 1994,
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fria händer att välja nivå och arbetsuppgift på de vi intervjuat men BT har

valt vilka inom respektive nivå. Orsaken till att de gjorde dessa urval var

att, exempelvis serviceteknikerna, när som helst kan kallas ut på akutjobb

vilket innebär att BT måste ha reservpersonal inkallad.

För att skapa en i så stor utsträckning som möjligt, lika god uppfattning om

varje enskilt land valde vi att försöka genomföra ungefär lika många och

djupa intervjuer i de tre länderna, drygt tio stycken per land. Antalet

baserade vi dels på att vi på förhand ansåg att det antalet är tillräckligt för

att kunna besvara de frågor vi har. Dels att bearbetningstiden för

djupintervjuer samt tiden för respektive intervju är svår att förutsäga och

tiden är en begränsad resurs. Eftersom organisationsstrukturerna skiljer sig

åt mellan länderna skiljer sig även kommunikationskanalerna vilka vi

försökte följa när vi valde intervjupersoner. Vi började undersökningen i

Sverige för att ha en möjlighet att förändra och komplettera frågorna om

det var något vi missade. Den andra undersökningen gjorde vi i England

och avslutade med den Tyska organisationen. Efter det kompletterade vi

undersökningen med en intervju till i Sverige med Områdeschefen för

Norrköpingsområdet. Vi hade även möjlighet att komplettera uppgifterna

om de andra länderna via e-mail och telefon men vi ansåg att detta inte

behövdes.

I Sverige intervjuade vi tio stycken servicetekniker, en servicechef och

servicesäljare, vidare hade vi mer informella samtal med en kundmottagare.

Alla dessa tillhörde Norrköpingsområdet i vilket även Mjölby räknas in. I

England intervjuade vi fem Service Engineers, två Area Team Managers

(ATM), tre Engineering Service Managers (ESM), en person från Business

and Development Group (BDG, säljer serviceavtal), en från Sales

                                                                                                                           
s. 40
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(truckförsäljning). Vidare hade vi samtal med Service Manager i olika

omgångar för att få hans uppfattningar om olika delar. I Tyskland

intervjuade vi fem Servicetekniker enskilt eller i grupp om tre per omgång

tillsammans med en person från Dispatching som fungerade som tolk.

Detta var nödvändigt av språkliga skäl då Serviceteknikernas engelska inte

var flytande och vår tyska är mindre bra. Vidare intervjuade vi en person

från Fakturering och Administration, en från Dispatching, en Area Sales,

två personer från Parts Department, två från Teknisk Support, en från

Business Development Group (BDG), samt förde dialoger med chefen för

After Sales.

I alla intervjuer utom en, i Tyskland med Parts Department, använde vi oss

av bandspelare för att vara säkra på att vi fick med allting och underlätta

dels själva intervjusituationen dels underlätta bearbetningen efteråt. I både

Sverige och England intervjuade vi varje person enskilt men i Tyskland var

vi alltså tvungna att intervjua vissa personer i grupp. Förutom själva

intervjuerna gjorde vi även kontinuerligt observationer av verksamheterna

för att kunna bilda oss en ännu djupare förståelse om hur organisationerna

fungerade och förbättra bilden av kommunikationen mellan olika personer.

Tiden för intervjuerna varierade mellan en timme upp till nästan tre timmar

beroende på hur utförligt intervjupersonerna svarade. I samtliga tre länder

upplevde vi en viss mättnad i empirin angående frågeområdena.

2.6. Metodkritik
Den kritik som kan riktas mot förfaringssättet vi använder är framförallt att

vi inte har några kvantitativa fakta i undersökningen för att mäta

exempelvis hur ofta de ringer varandra eller på andra sätt kontaktar

personer inom företaget. En sak som påverkar undersökningen är de

kulturella och språkliga skillnaderna vilka vi inte kan göra något åt förutom

att vara medvetna om deras existens och därmed ta hänsyn till dem i så stor
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utsträckning som möjligt. I framförallt Tyskland var de språkliga

problemen påtagliga varpå dessa intervjusituationer skiljer sig åt från de

övriga. Anonymiteten för respondenterna kan ha varit ett problem då vi

intervjuade ett antal utvalda människor. På samma sätt finns alltid risken

med att respondenten svarar med det han tror att vi vill höra.
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3. KUNSKAP I ETT SAMMANHANG
I och med att marknaden blir mer global och världen krymper blir det

lättare för företag att söka sig till nya marknader samtidigt som tidigare

marknader för många företag börjar mättas och därmed tvingar dem till att

söka sig till nya marknader. Fler aktörer slåss om varje marknadsandel och

konkurrensen ökar. När konkurrensen är liten är det inte lika viktigt att

utmärka sig bland kunderna utan det räcker med att erbjuda kunderna

precis så mycket så att de köper företagets produkter eller tjänster. När

konkurrensen ökar räcker de inte med att slåss med kundernas krav utan

man måste också slåss mot konkurrenternas ökade tryck. Om det tidigare

räckte med att vara bra för att attrahera kunderna måste man nu bli bäst för

att överträffa konkurrenterna.

För att kunna överträffa sina konkurrenter gäller det för företag att man har

kompetenser och förmågor i organisationen som är unika och svåra att

kopiera. Dessa kärnkompetenser är väldigt viktiga att utveckla för att

företaget skall kunna

hålla uppe sin

konkurrenskraft.

Johnson och Scholes

(1997) delar upp

resurser och

kompetenser i två

delar, de som man

måste ha och de som

gör att man får en

fördel gentemot

konkurrenter.
 Figur 2, Figuren visar hur kompetenser och resurser fördelar sig
mellan de som är lätta att imitera och de som är svåra att imitera.
Källa Johnson & Scholes. Exploring Corporate Strategy
22
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-     Konkurrensfördelar        +

Threshold Competences

Core Competence

Ett företag måste nå upp till en viss nivå på både resurser och kompetenser

för att kunna finnas på marknaden. Dessa resurser och kompetenser måste

alla företag ha och ger ingen direkt konkurrensfördel. Däremot krävs unika

resurser och kärnkompetenser för att företaget skall kunna skaffa sig en

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter.

Nece

över

föret
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Thre
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Figur 3, De streckade linjerna visar att avsaknaden av faktorer aldrig bidrar till en ökad
eller minskad konkurrensfördel. Avsaknad av Core Competences ger inte en minskad
konkurrensfördel och tillgången till Threshold Competences ger ingen ökad
konkurrensfördel. Källa: Egen fri bearbetning av Hertzbergs tvåfaktorteori
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ssary Resources är de resurser som ett företag måste ha för att

huvudtaget skall kunna finnas på marknaden. Dessa resurser måste alla

ag i en bransch inneha och är inget som ger ett enskilt företag

urrensfördelar. Unique Resources däremot är de resurser som varje

ag måste ha för att utmärka sig som konkurrenskraftigt företag. Varje

ag bör sträva efter att försöka skaffa sig unika resurser som

urrensfördel. På samma sätt som företagen bör sträva efter att skaffa

Core Competences för att kunna överträffa sina konkurrenter.

shold Competences är på samma sätt som Necessary Resources inga

petenser som skapar konkurrensfördelar gentemot andra företag men

ändå är helt nödvändiga för att företaget skall kunna verka på

naden. Dessa tröskelkompetenser är dessutom ”lätta” att kopiera och
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innehas av alla företag i branschen och är därmed per definition inga

kärnkompetenser. (Johnson & Scholes, 1997)

Kärnkompetens kan enkelt förklaras med de kompetenser och förmågor

som ett företag ensamt har, som är svåra att kopiera och ger företaget en

konkurrensfördel gentemot andra företag.

Kärnkompetenser förändras över tiden och det gör att det är viktigt att man

hela tiden utvecklar och förnyar dem. Exempelvis produktionssystem och

logistiksystem som tidigare kunde ge ett företag en konkurrensfördel har

idag blivit en nödvändighet för att kunna finns på marknaden. För att

använda Johnson & Scholes (1997) definitioner har de gått från att ha varit

Core Competences till att ha blivit Threshold Competences. Just risken att

Core Competences blir Threshold Competences gör att ett företag ständigt

måste försvara och utveckla sina kärnkompetenser. Leonard-Barton (1995)

menar att just kunskap och kunskapsöverföring är nyckeln för att denna

process skall starta och underhållas.

Överförande av kunskap mellan individer är en kritisk framgångsfaktor

vilket stöds bland annat av Leonard-Barton (1995), Senge (1994), Nonaka

& Takeuchi (1995). De menar alla att kunskap är en av de viktigaste

resurserna i en organisation. Enligt Dykeman (1998) kan ett företag

förväntas få ett antal fördelar med att arbeta med kunskapsöverföring. Det

är dels access till den senaste informationen, förbättrat samarbete,

förbättrad informationsspridning, inte behöva ”uppfinna hjulet” flera

gånger, kunna dra lärdom av andras misstag för att undvika att göra dem

flera gånger samt en utökad kompetens i organisationen. Fitchett (1998)

menar att företag kan göra mer med mindre resurser som ett resultat av

exempelvis att undvika ett flertal misstag. Företag kan även hitta nya
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inkomstmöjligheter då kreativiteten i företaget ökar. Hargadon (1998) anser

att graden av innovationer kommer att öka och därigenom ge företaget en

ökad konkurrensfördel. Oavsett form är kunskap en företagsresurs som kan

och bör styras för att öka konkurrensfördelarna (Birkett, 1995).

Japanska företag har framgångsrikt utvecklat och sålt sina produkter över

hela världen. Nonaka & Takeuchi (1995) menar att framgången hos de

Japanska företagen inte beror på att de är mer effektiva, produktiva eller

har en större entreprenörförmåga än västerländska företag. Framgången för

de Japanska företagen ligger i stället i att de har en förmåga till

”organizational knowledge creation”. Med organizational knowledge

creation menar de att företag som helhet har

förmåga att skapa ny kunskap, sprida den i

hela organisationen och att konkretisera

kunskapen i produkter, service och system.

Figuren till höger visar hur skapandet av ny

kunskap i organisationen kan leda fram till

ett kontinuerligt skapande om

organisationen tar till vara på möjligheterna

som ny kunskap ger. Skapandet av ny ku

förmåga till ett ständigt skapande leder till att 

konkurrensövertag.

3.1. Sammanfattning
Kärnkompetenser bygger på att de är svåra att 

av dem grundläggs i förmågan att hitta nya 

gamla lösningar. Nonaka & Takeuchi (1995)

skapande av ny kunskap ger ett kontinuerligt f

sin tur leder fram till en konkurrensförd

kärnkompetenser och därmed ett framgångsrik

Knowledge Creation

Continuous Creation

Competetive Advantage
Figur 4, Visar hur företag skaffar sig
konkurrenskraft gentemot
konkurrenter. Källa: Nonaka &
Takeuchi, The Knowledge Creating
Company
nskap tillsammans med en

organisationen skaffar sig ett

kopiera och upprätthållandet

lösningar och/eller utveckla

 skriver att ett kontinuerligt

löde av innovationer vilket i

el. En av nycklarna till

t företag är det har förmåga
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att skapa och sprida kunskap i organisationen. Spridandet av kunskap är en

kritisk framgångsfaktor och det är viktigt att organisationen fokuserar på de

förutsättningar som man kan påverka och de hinder man bör överbrygga.

Skall kärnkompetenserna utvecklas och bibehållas gäller det att ta tillvara

på den kunskap som finns i organisationen samt att sprida den så att så

många som möjligt har tillgång till den. (Leonard-Barton, 1995, Senge

1994, Nonaka & Takeuchi, 1995)

Kunskap finns i alla organisationer men problemet är att det är svårt att

sprida och lyfta fram denna kunskap. Det kan vara problem som att de

fysiska avstånden i organisationen är stort, att organisationen är

organiserad på ett ur kunskapsspridande felaktigt sätt, eller att det saknas

en kultur för att dela med sig av kunskap. Nästföljande avsnitt kommer att

handla om kunskap och vilken kunskap som är viktig vid skapandet och

vidmakthållandet av kärnkompetenser och vilka hinder och förutsättningar

som finns för spridandet av kunskap och information.
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AVSNITT II
Avsnitt II är en teoretisk genomgång av kunskapsdefinitioner samt

förutsättningar och hinder för spridning och utveckling av kunskap. I

kapitel fyra presenteras kunskap utifrån olika författares definitioner samt

teorier kring lärande och överföring av kunskap. I slutet av kapitlet ger vi

vår definition på kunskap och information vilken vi kommer att använda

genom resten av uppsatsen. I kapitel fem redogör vi för förutsättningar och

hinder för skapande och överföring av kunskap. Kapitel sex är en

sammanfattning och jämförelse mellan våra definitioner av kunskap och

förutsättningarna och hindren.

Kapitel 5
Förutsättningar
och hinder

Kapitel 6
En första
sammanfattning

Kapitel 4
Kunskap och
lärande

AVSNITT II - Kunskap och dess förutsättningar och hinder
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4. KUNSKAP OCH LÄRANDE

4.1. Vad är kunskap
”Kunskap och kompetens är de mest betydande förutsättningarna för

framgångsrik förändring. Kunskap kommer att vara det betydelsefullaste

medlet för att främja Sveriges konkurrenskraft. En lärandekultur måste

karaktärisera vårt samhälle”11. Vår syn på att kunskap är en viktig faktor

för företag stärks av citatet ovan. Men vad menas med kunskap och hur ska

vi lära? Detta samt överföring av kunskap är vad vi kommer att behandla i

detta kapitel. Vi kommer här nedan att presentera olika synsätt på kunskap

framför allt för att skapa en för organisationer användbar definition på

kunskap. De olika definitionerna beskrivs i relativt stor utsträckning var för

sig. Detta för att läsaren lättare ska kunna bilda sig en egen uppfattning om

begreppet kunskap.

SOU (1992:94) delar in kunskap i fyra olika delar, faktakunskaper,

förståelsekunskaper, färdigheter och förtrogenheter. Faktakunskaper liknas

vid information (från latin och betyder avbild, förklaring (Prismas

främmande ord, 1984)) och regler och annat som på ett enkelt sätt kan

mätas för att påvisa huruvida dessa innehas eller inte av en individ.

Exempel på sådana kan vara namnet på en huvudstad eller en kemisk

beteckning. Förståelsekunskap är mer kvalitativ i form av förståelser för

fenomen och den ses som relativt teoretisk. Till detta räknas våra

gemensamma referensramar vilka skapas och utvecklas genom bland annat

användningen av språket. Vartefter språket utvecklas kommer vår

förståelse att kunna nyanseras och delges på ett mer nyanserat sätt.

Färdigheter är att veta hur något ska utföras och är därmed mer praktisk till

                                          
11Rubensson, K. Livslångt lärande, 1996 s 32
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sin natur. Den kan ses som en form av motoriskt beteende hos individen

och är inte så lätt att uttrycka i ord. Samtidigt är gränsen mellan

förståelsekunskap och färdigheter inte alltid så klar och tydlig. Exempelvis

att kunna läsa och skriva kan ses som både ett motoriskt beteende men även

som en teoretisk vetskap om bokstävernas betydelse. Förtrogenheter liknas

vid en osynlig del då den utgörs av en form av bakgrundskunskap. Den är

ofta erfarenhetsbaserad, ”genom erfarenhet av många unika situationer lär

vi oss att se likheter i olikheterna”12. Det ger att vi vet hur vi ska agera i

olika situationer då det så att säga sitter i ryggmärgen.

Fitchett (1998) och Glasser (1998) har likadana synsätt på kunskap och

delar upp den i fyra delar, Data, Information, Kunskap samt Visdom. Med

data avser de grunddatan eller rådatan som inte är bearbetad och vilken

fungerar som ”byggnadsmaterial” för de senare stegen. Information är olika

data som är kombinerade till en större del och därmed till viss del redan

tolkade i det att de sammanförs. Både data och information är lagringsbara

i exempelvis manualer och dylikt. Kunskap innebär att en individ har

förmågan att agera på informationen. Det kräver att de kognitiva kartorna

kan ta emot informationen. När detta görs kommer en form av lärande att

utföras eftersom tankestrukturerna påverkas. Kunskap delas vidare upp i

två delar, nämligen tangible och intangible. Tangible kunskap är möjlig

och enkel att dokumentera och är därmed relativt påtaglig. Intangible

kunskap utgörs av insikter, skickligheter och liknande. Fitchett (1998)

menar att det är denna typ av kunskap som ger den riktiga

konkurrensfördelen gentemot konkurrenter då den är svår att kopiera. Det

avslutande steget är visdom vilket sammanlänkar agerande med syfte

(action with purpose) på så sätt att individen har en förståelse för resultaten

av agerandet innan agerandet har gjorts.

                                          
12SOU 1992:94, s. 33
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Brown och Duguid (1998) delar upp kunskap i know-how och know-what.

Know-what är att veta vad som ska göras och den är relativt enkel att sprida

från en individ till en annan. Know-how är vetskapen om hur man ska agera

i olika situationer och den är till stor del erfarenhetsbaserad vilket ger den

vissa likheter med ”Förtrogenheter” och ”intangible kunskap”. Vidare är

den till stor del situationsanpassad och märks i olika ageranden men den

kan inte förklaras innan händelsen har inträffat. Pemberton (1998) skriver

om en tredje del som han kallar know-why vilken ger individen en teoretisk

förståelse för de bakomliggande orsakerna till den mer praktiska know-

how. Det ger individen en större möjlighet att reflektera över det som har

hänt.

Rolf (1991) delar upp kunnande i Skill, Know-how och Expertise. Skill är

kunskapen att kunna agera motoriskt, exempelvis att kunna skriva på

maskin och är den lägsta formen av kunnande. Den följer regler vilka

individen själv styr över. Know-how inkluderar Skill men innehåller även

förmågan att kunna handla i en social kontext efter regler som är uppsatta

utanför individen. Expertise är Know-how i kombination med att kunna

reflektera över sitt agerande och därmed kunna förändra reglerna.

Ellström (1996) diskuterar kunskap utifrån fyra nivåer av handlande: Det

rutinbaserade handlandet åsyftar vad en individ gör automatiskt och utan

eftertanke. Ofta kan man inte heller beskriva i ord vad och hur man har

gjort. Nackdelen är att ingen eftertanke ägnas åt det utförda, å andra sidan

utförs handlingen snabbt och effektivt. Det regelbaserade handlandet

baseras på slutledningsförmåga såsom om jag gör A så händer B. Här

måste individen tolka situationen och välja åtgärd och denna process kan

oftast uttryckas verbalt. Den tredje nivån, kunskapsbaserat handlande,
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baseras på en medveten analytisk och logisk tankeverksamhet utifrån

tidigare erfarenheter och kognitiva kartor. På detta sätt formuleras mål och

planer och på samma sätt värderas tidigare handlingar. Det sista steget

Ellström tar upp är det reflektiva handlandet vilket görs antingen genom en

reflektion i efterhand eller en kontinuerlig reflektion. Det görs avseende

exempelvis värderingar och konsekvenser av olika ageranden. För att

uppnå detta krävs en distansering till, och kritisk granskning av, de utförda

handlingarna. Reflektionerna kan gälla antingen en själv som individ eller

en organisation med mera. De leder till en ökad förståelse om sig själv och

organisationen då individen tar sig tid till att medvetet fundera över sådana

frågor. Dessa nivåer ska inte ses som uteslutande av varandra utan snarare

som komplementära.

Nonaka & Takeuchi (1995) skiljer mellan kunskap och information men

menar att de har vissa saker gemensamt. Kunskap handlar om uppfattning

och tro, och är en funktion av perspektiv och intentioner. Kunskap är också

agerande och aktiv medan information är passiv och icke föränderlig.

Information är meddelanden, eller ett flöde av meddelanden, som i sig

skapar och förändrar en individs kunskap genom att man kan sätta

kunskapen i relation till något nytt. Båda handlar dock om betydelser och

innebörder (meaning).

Polanyi (1967), Sveiby (1997) och Nonaka & Takeuchi (1995) delar in

kunskap i tacit knowledge och explicit knowledge. Tacit knowledge är

subjektiv och inhämtad genom personlig erfarenhet och tolkning. Den är

förmågan att använda kunskapen i ett enskilt fall och anpassa den till de

specifika förutsättningar som råder vid det tillfället. Den fungerar även som

bakgrundskunskap eller en form av verktyg, exempelvis om vi läser en bok

så är bakgrundskunskapen att kunna läsa och tolka bokstäverna och
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meningarna. I tacit knowledge ingår även alla intryck vi tar till oss som

kommer att bearbetas och assimileras och sättas i relation till våra

existerande tankestrukturer. På grund av detta kommer all kunskap

antingen att vara, eller bygga på, tacit knowledge. (Sveiby, 1997)

Nonaka & Takeuchi (1995) delar upp tacit knowledge i två delar, en

kognitiv och en teknisk del. Den kognitiva delen består av mentala modeller

som vi använder för att uppfatta, tolka och definiera vår omvärld. Dessa

mentala modeller består av schema, paradigm, perspektiv och ståndpunkter

vilka byggs upp i växelverkan med omvärlden. På grund av att dessa

kognitiva kartor byggs upp på detta sätt är de svåra att muntligt

kommunicera till andra individer. Den tekniska delen av tacit knowledge

består av mer konkret kunskap som yrkesskicklighet och

hantverksfärdighet. Sammantaget gör detta tacit knowledge mycket svår att

överföra från en individ till en annan. (Sveiby, 1999)

Nonaka & Takeuchi (1995) ser explicit knowledge som mer objektiv än

tacit knowledge, då den handlar om någonting som har hänt och har varit.

Den är kodifierad kunskap och är mycket mer kommunicerbar än tacit

knowledge. Den är lättare att formulera med hjälp av språket och därför kan

den på ett enklare sätt överföras genom vanliga kommunikationskanaler

som till exempel databaser och manualer eller utbildningar. (Nonaka &

Takeuchi, 1995) Vidare används explicit knowledge för att strukturera upp

och skapa förståelse för de erfarenheter vi gör (Sveiby, 1997).

Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan tacit och explicit knowledge.

Exempelvis om tacit knowledge som vi bär med oss verbaliseras görs den

explicit, det vill säga när vi förklarar vad vi kan eller tror oss veta gör vi

kunskapen greppbar för någon annan varpå den ses som explicit. När tacit
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knowledge görs explicit får man en möjlighet att reflektera och utveckla

den, ”the process of articulation has rendered immense effective assistance

to our native mnemonic powers”13. Samtidigt är det endast en liten del av

tacit knowledge som kan göras explicit. (Sveiby, 1997)

Nonaka & Takeuchi (1995) skriver att förmågan att kunna omvandla tacit

knowledge till explicit är en viktig del i skapandet av ny kunskap när de

skriver ”the articulation of tacit mental models, …, is a key factor in

creating new knowledge”14. Ellström (1996) menar att explicit knowledge

är nödvändig för att förändra rutiner som inte längre fungerar. Den

underlättar förståelsen för orsak och verkan och möjliggör därmed för en

grupp att resonera sig fram till en lösning.

4.2. Varför startar individens lärprocess
Larsson (1996) menar att agerande sker rutinmässigt i vardagen utan

närmare eftertanke tills något som stör rutinerna inträffar då vi istället

omvärderar och omtolkar våra handlingar. Enligt Ellström (1996) har

rutiner en stor förmåga att överleva i organisationer på grund av individers

tendens att följa invanda mönster vare sig det sättet gagnar individen

och/eller organisationen eller inte. De kognitiva kartorna har en stor

överlevnadsförmåga då de, vartefter de blir invanda, kommer att

stabiliseras och slutligen utgöra en form av grund att stå på för att kunna

lära nytt, men då inom dessa ramar. Rutinerna är samtidigt ett måste för de

flesta organisationer då de effektiviserar verksamheten. Våra

handlingsmönster och tankestrukturer växer, enligt honom, fram ur vår

sociala interaktion med andra individer och samhället i övrigt. Vårt

handlande styrs inte av en rationell syn på orsak - verkan utan i högre grad

                                          
13Sveiby, K-E. 1997 – Internet, hämtat 1999-06-25
14Nonaka, I. & Takeuchi, H. The knowledge-creating company: How Japanese companies create the
dynamics of innovation, 1995 s. 60
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av en känsla, en intuition, av vad som är bra respektive dåligt. Även Sveiby

är inne på samma spår då han skriver ”emotions are a vital component of

the person´s knowledge”15. Därför är det inte säkert att de etablerade

rutinerna är de mest effektiva, snarare kan en tillfällig lösning permanentas

som rutin under förutsättning att den fungerade första gången (Elltröm,

1996).

Wikström och Normann (1994) menar att om lärprocessen skall starta

måste det finnas en spänning mellan stabilitet och reliabilitet. Senge (1990)

skriver att spänningen mellan vad vi har idag, det vi vill ha och vad vi

behöver, är kraften som startar lärprocessen. Han skriver vidare att det är

viktigt att vara medveten om att det i strikt mening endast är individer som

lär och att organisationen endast kan skapa förutsättningar för att

lärprocessen skall starta.

Enligt Gustavsson (1996) utgörs lärande av relationen mellan det för

individen bekanta och det obekanta. Med detta avses att allt nytt, per

definition obekant, sätts i relation till alla våra tidigare erfarenheter, det vill

säga det redan bekanta och mötet där emellan utgör den nya kunskapen.

”Den absoluta kunskapen är omöjlig, den försiggår alltid utifrån våra

begränsade horisonter. Kunskapen och lärandet är i båda fallen en oändlig

process”16. Han ser lärande som en kreativ aktivitet som inte är skild från

känslor eller vilja utan snarare beroende av de två.

Enligt Ellström (1996) ser den klassiska inlärningspsykologin på individers

lärande som en beteendeförändring, antingen en inre eller en yttre. Inom

den kognitiva psykologin vidgas lärandebegreppet till en förändring av

                                          
15 Sveiby, 1997 – Internet hämtat 99-06-25
16 Gustavsson, B. Livslångt Lärande, 1996, s. 58
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mentala kartor, föreställningar och intellektuella färdigheter. Den förra

riktar in sig på synbara förändringar och bortser alltså från de

bakomliggande processerna. Den senare riktar in sig på förvärvandet av

kunskap och de mentala processerna. Enligt den senare tar vi åt oss nya

intryck i gamla strukturer vilket resulterar i att det är lättare att utöka

kunskapsbasen inom ett område än att ta till sig kunskap om ett nytt

område (Dove, 1999). Hargadon (1998) skriver, fortfarande utifrån

kognitiv psykologi, att individer som möter nya problem löser dem genom

analogiskt tänkande, det vill säga vi löser nya problem genom att sätta det i

relation till någonting annat.

”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den

kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna

samt de erfarenheter man gör”17. Gustavsson (1996) ser dock problem då

vi som individer alltför sällan tar klivet ut i det okända och prövar våra

uppfattningar och ståndpunkter, det vill säga jämför det bekanta med det

obekanta. Denna jämförelse är den viktigaste komponenten han ser för att

uppnå ett kontinuerligt lärande.

Larsson (1996) menar att det måste finnas en relevans mellan det nya man

ska lära och sin egen vardag eller sitt intresse. Om detta finns kommer

lärandet kunna starta och bibehållas under en längre tid. Det finns alltså en

positiv korrelation mellan relevans och det som ska läras på så sätt att ju

större relevansen är desto lättare är det att komma ihåg och få en djupare

förståelse för det man lär.

Enligt Bergstedt (1996) finns det två vägar till kunskap, eller annorlunda

uttryckt två vägar att lära. Den första är en målbaserad väg där antingen jag
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själv eller någon annan sätter upp mål för vad jag ska kunna inom en viss

tidsram. Detta är den väg som kompetensutveckling och utbildning i

allmänhet utgår ifrån. Den andra vägen är en kontinuerlig process där

början och slut inte går att urskilja. Vad som ska läras är inte heller bestämt

och inte heller på vilket sätt det ska göras. Denna process bygger på ett

genuint intresse och engagemang för att lära nytt och kräver en öppenhet

och nyfikenhet av individen som väljer denna väg. Viljan och modet till

förändring är två hörnstenar för att ta till sig nya tankar. De egenskaper

som andra tillskriver oss som individer kommer att medverka till att forma

oss och vår medvetenhet om oss själva. Enligt Larsson (1996) tappar vi

som vuxna det genuina intresset för sökande av ny kunskap. Istället för att

ha detta genuina intresse hamnar vi i en situation där vi lär vad vi blir

tillsagda att lära, men vi söker ny kunskap i alltför liten utsträckning. Ett

sådant genuint intresse gör dock att vi kan använda vardagen till att lära

nytt och sätta vardagliga saker i nya sammanhang för att hela tiden utöka

och utveckla kunskapsbasen. Ett problem med att utöka kunskapsbasen är

att anställda gärna behåller sin kunskap snarare än att delar med sig av den

beroende på att de då blir mer värda för företaget och därigenom har en

tryggare ställning. Samtidigt kan företaget vara tvungna att betala högre lön

för en anställd med mer kunskap än en med mindre kunskap. (Gardner,

1998)

                                                                                                                           
17 SOU 1992:94, s. 29
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4.3. Nonaka & Takeuchis spiral
Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) finns det fyra vägar att gå för att

överföra kunskap i en

organisation beroende på

vilken typ av kunskap det är.

De fyra vägarna är

socialisering, externalisering,

kombinering och

internalisering. Davenport et

al (1998) menar att de mest
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framgångsrika företagen

änder flera olika verktyg för överföring av kunskap, både teknologiska

 organisatoriska. Verktygen i sig är viktiga men de betonar samtidigt att

a grupper måste ha en god kunskap om hur verktygen används, samt att

a verktyg är bra för olika grupper. En grundtanke i Nonaka &

euchi’s (1995) spiral är att överföringen av kunskap ska ske i en

tinuerlig process samt att alla fyra delar måste användas. Varje del är i

 viktig men det är helheten som skapar de stora fördelarna.

4.3.1. Socialisering

laste sättet att överföra tacit knowledge är genom socialisering med

ra individer. När individer delar med sig av erfarenheter skapar och

rför de tacit knowledge som delade mentala modeller och färdigheter.

 tacit knowledge ofta är svår att uttrycka sker överföringen i

ialiseringsprocessen oftast utan att språket används som det

udsakliga verktyget. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Polanyi menar att

om att observera, imitera och praktisera lär sig individer ny tacit

wledge utan att behöva använda språket (Sveiby, 1994). Nonaka &

euchi (1995) menar att det är just erfarenhet som är nyckeln till förvärv
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av tacit knowledge. Polanyi (1967) skriver samma sak och menar att ”We

can know more than we can tell”18 med vilket han menar att allt som vi kan

inte går att verbalisera. Det är viktigt att inse att individers delade mentala

modeller spelar en stor roll när en individ skall sätta sig in i andra personers

tankeprocesser. Om två personer inte har gemensamma mentala modeller

får de svårt att ta del av varandras tacit knowledge. (Nonaka & Takeuchi,

1995) Larsson (1996) skriver att för att få en förändring i sina kognitiva

strukturer krävs att de blir utmanade av nya möjligheter och potentiella

tankemönster. För att detta skall ske krävs en process där man kan ventilera

sina åsikter och funderingar kring den nya kunskapen som inhämtas för att

därigenom skapa nya kognitiva strukturer, vilket alltså kan göras i denna

del.

Att arbeta nära varandra, byta arbetsuppgifter och ha olika typer av möten,

som sammankomster efter jobbet är exempel på situationer där

socialisering sker. Andra exempel på socialisering är när produktutvecklare

och kunder träffas och gemensamt utvecklar nya produkter. (Nonaka &

Takeuchi, 1995) Sveiby skriver ”the oldest way to transfer tacit knowledge

is still the best way: on the job working with experienced colleagues…The

seniors tacit knowledge ”rubs off” on the juniors”19. Brown och Duguid,

(1998) menar att know-how sprids bäst på detta sätt och att det är en

förutsättning för att know-what ska bli användbart.

Därför är det viktigt att organisationen uppmuntrar och ger förutsättningar

för individer i organisationen att få nya erfarenheter. För att öka den totala

summan av tacit knowledge handlar det om att både skapa förutsättningar

                                          
18 Exempelvis Madhavan & Grover, 1998, s. 1
19 Sveiby, K-E. 1999, Internet, hämtat 1999-06-25
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för skapande av ny tacit knowledge samt att få individer att dela med sig av

den som de redan besitter. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

4.3.2. Externalisering

Externalisering är processen för att konvertera tacit knowledge till explicit

knowledge och den handlar om att göra tacit knowledge artikulerbar.

Nonaka & Takeuchi (1995) menar att man kan göra tacit knowledge

artikulerbar genom att använda metaforer, analogier, koncept, hypoteser

och modeller. Men för att dessa metoder skall ha någon funktion måste den

som förmedlar och den som tar emot dem ha likartade mentala modeller.

Har man inte det riskerar de att antingen bli innehållslösa för mottagaren

alternativt att missuppfattas och missförstås. Samtidigt är en fördel med

detta att personerna måste reflektera över vad som förmedlas, det vill säga

göra tacit knowledge explicit, och därmed finns det möjlighet till

utveckling av kunskapsbasen. Vidare kan vi ha en känsla för hur det ska

vara och i försöken att förmedla den kommer andra att fundera på samma

sak och därmed skapas kreativiteten och nya explicita koncept från ett

kollektivs individuella tacit knowledge. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

4.3.3. Kombinering

När tacit knowledge har blivit överförd till explicit knowledge är nästa steg

att göra om den till en form som passar sig för överföring i organisationen.

Ofta handlar det om att kombinera olika explicit knowledge i

informationsform. Själva överföringen av explicit knowledge är i mångt

och mycket en teknisk eller organisatorisk fråga. Överföringen kan ske

genom en datalösning i form av databaser eller Intranet likaväl som i form

av internutbildningar. Nonaka & Takeuchi (1995) menar att det är

mellancheferna som har en stor del i att paketera, omformulera och

visualisera det som ska överföras i den här processen. Det är mellanchefen

som bryter ner och operationaliserar visioner, affärs och produktkoncept

som kommer från bland annat ledningen så att alla i organisationen kan ta
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till sig informationen. (Nonaka, 1995) I detta steg sprids även know-what

på ett effektivt sätt om vi använder Brown och Duguid (1998) terminologi.

4.3.4. Internalisering

När explicit knowledge har blivit överförd till en individ måste den

omformas till tacit knowledge igen för att den skall bli användbar.

Individen bearbetar explicit knowledge genom att använda sig av sina

tidigare erfarenheter, det vill säga sin tacit knowledge. (Nonaka &

Takeuchi, 1995) Gustavsson (1996) är inne på samma spår när han skriver

att människan skapar sin identitet och sig själv i relation till andra. ”Vi

utsätter ständigt det som redan är oss bekant för nya tolkningar. Dessa

omtolkningar gör vi genom att i det kända också se det okända. Det okända

vi möter tolkar vi i sin tur genom det som redan är bekant för oss.”20.

Nonaka & Takeuchi (1995) menar att denna process till stor del går ut på

att lära vad andra lärt utan att uppleva det själv. Man kommer alltså att lära

av andras erfarenheter och misstag.

4.4. Lärande
Enligt Larsson (1996) är människan dömd att tänka och dömd att tolka

intrycken som inhämtas vilket är en ständigt pågående process. Denna

tolkning behöver inte vara medveten utan kan ske och sker omedvetet. Ett

synsätt, enligt honom, att se på lärande är att vår tolkning av något

förändras. När något omtolkas lyfts det oftast upp på en medveten nivå.

Inför varje ny situation en individ ställs inför kommer personen att tolka

och reflektera utifrån sitt mentala bagage, det vill säga alla tidigare

erfarenheter. Det gör att vi som människor aldrig kan gå in i en situation

som ett oskrivet blad utan snarare med ramar i vilka vi sätter in det nya.

Lärande kan även enligt Larsson definieras som förändring i sättet att

handla. Vi kan lära oss avsiktligt i form av att gå en kurs, vi lär även
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omedvetet i vårt varande då vi gör något på ett nytt sätt eller reflekterar

över något och tolkar det på ett nytt sätt. (Larsson, 1996) Dove (1999)

menar att det är lättare att ta åt sig kunskap och därmed lära om flera sinnen

används samtidigt.

Ellström (1996) ser två typer av lärande där det ena benämns

anpassningsinriktat lärande vilket även kan ses som en lägre ordnings

lärande vilken i stor utsträckning är kontextbunden. Det går ut på att en

individ eller grupp av individer ska lära sig en viss uppgift utifrån givna

förutsättningar. Detta synsätt liknar den klassiska inlärningspsykologin

vilken utgår från mätbara förändringar. Som exempel på denna typ av

lärmetod använder Ellström arbetsplatsens ”krav” på att individen ska lära

sig ett visst sätt att arbeta. Detta ger att individen tar till sig den nya

kunskapen utan att ifrågasätta den och utan att utveckla sin kreativitet och

förmåga att lösa problem. Robbins (1990) har ett liknande synsätt och

skriver att utbildning är till för att ge den nyanställde en vetskap om vad

som krävs och hur arbetet ska utföras och att meningen är att visa på önskat

arbetsbeteende och önskade attityder.

Motpolen till detta benämner Ellström utvecklingsinriktat lärande eller en

högre ordnings lärande. Med detta avses att en individ eller en grupp själva

formulerar problemet, uppgiften och målet samt löser det. De involverade

personerna bestämmer själva förutsättningarna vilket innebär att de lär sig

mer än att endast lösa givna problem . En förutsättning för att denna typ av

lärande skall ske är att individen eller gruppen känner att de har en

möjlighet att tänja på gränserna och vara tillåtna att misslyckas. Det leder

till en ökad förmåga att upptäcka problem och därmed en större möjlighet

till att de även löses eftersom chansen att problemen upptäcks ökar. Det ger

                                                                                                                           
20Gustavsson, B. Livslångt lärande, 1996 s. 57



Avsnitt II - Kunskap och dess förutsättningar och hinder

42

även individen en ökad kreativitet och möjlighet att se sammanhang i

näraliggande områden och är alltså inte så kontextbunden som det

anpassningsinriktade lärandet. (Ellström, 1996) Larsson (1996) menar att

en individs kunskapsutveckling resulterar i ett bättre självförtroende vilket

leder till att han/hon söker nya sammanhang i större utsträckning.

Därigenom får personen en större livsvärld att inhämta kunskap från vilket

ger en positiv spiral av ett hela tiden ökat lärande.

4.5. Vår syn på kunskapskapitlet
All kunskap bottnar i tacit knowledge, det vill säga våra inre strukturer

vilka kan vara lättare eller svårare att verbalisera. Vi anser även att kunskap

är inneboende i en individ och att information är skilt från individen även

om de till viss del kan ha samma innehåll. Det nya vi tar till oss, genom

spänning mellan det vi har och det nya, det bekanta och det obekanta, sätter

vi in i alla tidigare kunskaper, det vill säga vår tacit knowledge. Vi anser

även att skapande av kunskap är en aktivitet som är nära sammanlänkad

med individens känslor och vilja. Att kunna reflektera över tacit knowledge

med hjälp av att explicitgöra en del av den underlättar och utökar vår

förståelse för olika fenomen (se Visdom nedan). Ju mer lika dessa

bakomliggande kunskaper är mellan individer desto lättare blir det att

förstå den part med vilken man interagerar. I den sociala interaktionen görs

dessa bakomliggande kunskaper mer och mer lika samt att den utvecklar

både tacit och explicit knowledge. Vidare menar vi att det bör finnas en

relevans mellan det man ska lära och den kunskap man redan besitter för att

underlätta både överförandet och skapandet av kunskap. Att lämna kunskap

vid tacit och explicit knowledge räcker dock inte för att få en användbar

definition på kunskap. Därför väljer vi att göra en annan uppdelning här

nedan men vi anser i likhet med Polanyi med flera att mycket av kunskapen

är situationsberoende och därmed liknar tacit knowledge.
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Faktakunskaper är vetskap som är lätt att mäta, lätt att verbalisera och

kräver ingen större bakomliggande förståelse. Exempelvis vetskapen hur

man byter ett oljefilter på en viss truck eller att en kund behöver en ny

truck, den är vidare lätt att dokumentera. Den har likheter med det

rutinbaserade handlandet då man inte bryr sig om att förstå varför det

förhåller sig på ett visst sätt.

Förståelsekunskap kräver mer bearbetning och man förstår varför något är

som det är – man har en förståelse för bakomliggande samband. Även

denna typ av kunskap är relativt enkel att verbalisera och den är relativt

teoretisk till sin natur. Därmed är den även förhållandevis enkel att

dokumentera men det kräver mer bearbetning än för Faktakunskapen.

Exempelvis är det vetskapen om hur (faktakunskap) samt varför man byter

oljefilter eller att kunden behöver en ny truck och troligtvis en viss modell

då han har ett sådant behov eller preferens. Den har likheter med det

regelbaserade handlandet då man har förståelsen för varför och kan dra

logiska slutsatser utifrån någon typ av observation.

Med Analytisk kunskap har individen en förståelse för hur man gör och

varför men han ser även kedjan av händelser som orsakar varför och hur

åtgärden löser problemet. Här kan individen se ett problem och med hjälp

av logiskt tänkande och tidigare erfarenheter se vad som orsakar problemet

(varför) och se hur det ska lagas samt laga det (hur). Denna är snarlik till

det kunskapsbaserade handlandet. Exempelvis vet man hur man löste ett

liknande problem tidigare och med några små förändringar kan jag lösa

även det här problemet. Om vi fortsätter med trucklagningen så ser man här

även strukturen på vilken trucken är uppbyggd och kan placera in oljefiltret

i ett större sammanhang, det vill säga hela trucken alternativt truckserien.

Utifrån detta kan logiska slutsatser dras tillsammans med uppbyggda
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erfarenheter och man ser exempelvis att filtret kan göras bättre genom att

förändra vissa delar. Den analytiska kunskapen innehåller mer tacit

knowledge då dessa logiska resonemang inte alltid är lätta att verbalisera

eller medvetet fundera över.

Visdom är kunnandet och förmågan att sätt explicit och tacit knowledge i

relation till varandra oavsett om det gäller fakta-, förståelse-, analytisk

kunskap. Här kan individen reflektera över det som har hänt och kan dra

slutsatser om det som ska hända. Vidare ser man konsekvenser av sitt eget

handlande i relation till sin egen situation likväl som i ett större

sammanhang, exempelvis organisationens. Visdom har likheter med

Ellströms reflektiva handlande och kräver en distansering till det man tror

sig veta för att mer objektivt kunna sätta det i relation till något nytt.

Vad gäller information ser vi tre nödvändiga nivåer för att beskriva vår syn

på sådant som är nedskrivet. Detta är nödvändigt med tanke på att skrifter,

eller på annat sätt dokumenterat material, är ett effektivt sätt att sprida

åsikter och förståelser till en stor grupp på kort tid. Information som helhet

ser vi som ett bra hjälpmedel för mottagaren att kunna sätta sina kunskaper

i relation till någonting nytt och därigenom pröva det bekanta med det

obekanta.

Den första nivån ser vi som Data med vilken vi avser en obearbetad mängd

material ofta kallat rådata. Detta är exempelvis flera enkäter var för sig

eller uppskrivna reservdelsnummer. Den andra nivån ser vi som

Faktainformation vilken är mycket lik faktakunskaper men är

dokumenterad i någon form och därmed har den blivit lättare

överföringsbar. Exempel på denna typ av information är att ”kund X vill

köpa en ny truck”. Faktainformation är mer bearbetad än Data och kan
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vara mycket data sammansatt till ett resultat. Den tredje och sista nivån

benämner vi Bearbetad information vilken har likheter med

förståelsekunskaper då den är mer bearbetad än faktainformationen och

förklarar varför något är som det är. Exempel på den här typen av

information kan vara ett förändringsförslag på en truckmodell där man i

dokumentationen förklarar vad som bör ändras och orsakerna till varför det

ska ändras.

Gränserna mellan nivåerna är inte alltid så tydliga utan en specifik kunskap

kan vara i gränslandet mellan två nivåer. Samtidigt kan en viss kunskap

vara på en nivå för en individ och på en annan nivå för en annan individ

beroende på förkunskaperna om området. Avsikten med uppdelningen är

dock att ha användbara definitioner för att kunna analysera överföringen i

organisationer och för det ändamålet anser vi definitionerna vara

användbara. Från dessa definitioner ser vi olika vägar att överföra budskap.

Om det rör sig om de högre nivåerna av kunskap kommer en interaktion

mellan individer att krävas för att få mottagaren att förstå vad avsändaren

menar. Om det rör sig om information av olika slag kan det räcka med en

envägsöverföring av budskapet, det vill säga det behövs inte något

klargörande om huruvida mottagaren har förstått budskapet eller ej.

Informationen kan på grund av detta spridas till större grupper på kortare

tid än kunskap. Samtidigt ser vi interaktionen som medel för att överföra

kunskap och framförallt för att skapa ny kunskap, både för individen och

organisationen. I nästa kapitel går vi igenom vilka teoretiska förutsättningar

och hinder som finns för överföring och skapande av kunskap och

information. I kapitel 6 gör vi en sammanfattning och analys av

kunskapsspridning och dessa förutsättningar och hinder.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER

5.1. Inledning
Hellgren & Löwstedt (1997) skriver i Tankens Företag att ”i en strikt

mening är det endast individer som lär, inte organisationer.”21. Av detta

följer att organisationen i sig inte kan skapa och sprida kunskap. Vad den

kan göra är istället att skapa förutsättningar för att underlätta processen av

skapande och överföring av kunskap för individerna. I detta kapitel skall vi

identifiera vilka förutsättningar ett företag behöver uppnå för att kunskap

skall flöda och vilka hinder de bör komma över. Detta görs utifrån en

teoretisk synvinkel.

Nonaka & Takeuchi (1995) tar upp fem förutsättningar för att kunskap och

information skall spridas i organisationen, Intention, Autonomi, Kreativt

Kaos, Informationsöverflöd och Variation. Senge (1994) tar i sin tur upp

följande förutsättningar i sin bok The Fifth Discipline, Öppenhet, Delad

Vision, Självbestämmande och Dialog. Leonard-Barton (1995) tar också

upp ett antal förutsättningar för kunskapsöverföring i sin bok Wellspring of

Knowledge. De stämmer väl överens med de förutsättningar Nonaka &

Takeuchi (1995) och Senge (1994) tar upp. Hon menar att respekt för

individen, tolerans för misslyckande, öppenhet för idéer både inifrån och

utifrån företaget är viktiga värderingar för att stödja kontinuerligt lärande.

Ellström (1996) menar att individen måste känna att hon har

handlingsutrymme och motivation samt ges en grundläggande kompetens

för att hon ska sprida och skapa kunskap. För att individen ska kunna dela

med sig av sin expertis krävs att hon kan verbalisera sitt vetande. För att

                                          
21 Hellgren, B. & Löwstedt, J. Tankens Företag s..63
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utveckla kunskapen krävs att personen ges tid för att kunna reflektera över

det som har varit och det som skall komma. På så sätt utökas individens

kunskap och den blir kommunicerbar och därmed finns det en möjlighet att

sprida den i organisationen.

5.1.1. Intention

Ett företags intentioner är viktiga att ha klara för alla i organisationen för

att kunskapen skall överföras utan hinder. Intentionen grundas ofta i

organisationens strategi genom en uttalad vision från företagets VD och

ledning. Genom den uttalade visionen får organisationens medlemmar klart

för sig vilken information och kunskap som anses vara viktig för företagets

strategi och överlevnad. Intentioner är dock mer kortsiktiga än visioner och

gäller ofta enstaka uppgifter. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Enligt Ellström (1994) är mål och framför allt formuleringen av mål viktiga

för att uppnå ett kontinuerligt lärande. Målet i sig leder till ett

anpassningsinriktat lärande då individen vet vad han/hon förväntas kunna.

Delaktigheten i formuleringen av dessa mål kommer att ge ett

utvecklingsinriktat (Se kapitel 4) lärande då individen måste reflektera över

verksamheten och arbetsuppgifterna vilket ger en högre grad av tänkande

kring hur verksamheten kan utvecklas och förbättras.

5.1.2. Delad Vision

En vision måste vara delad av många individer för att den skall var

verkningsfull. Senge (1994) skriver att "With a shared vision we are more

likely to expose our ways of thinking, give up deeply held believes, and

recognize personal and organizational shortcomings.”22

                                          
22 Senge P. 1994, The Fifth Discipline s. 209
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En vision får individer att sträva åt samma håll och kan överbrygga

svårigheter och problem, exempelvis att individer avstår från kortsiktiga

egenintressen och får individer att tänka om och ändra inställning i riktning

mot ett tänkande som ”passar” organisationen. Visionen hjälper individer

att samordna och motivera handlingar på ett relativt effektivt sätt. Visionen

blir ett effektivt och billigt sätt att få medlemmar i organisationen att arbeta

mot företagets mål och i större utsträckning bortse från andra

målsättningar. (Kotter, 1998)

En vision ger individer en gemensam riktning och kan därmed göra att

chefer och anställda själva kan räkna ut vad som skall utföras utan att

ständigt fråga om det. Samtidigt finns det risker med att en vision eller ett

mål får alltför stor uppbackning och kan då leda till att verksamheten och

dess riktning inte ifrågasätts (Ellström, 1994).

Visionen är bland annat viktig för att få individer att inse organisationen

uppmuntrar och vill ha kunskapsöverföring. Det minskar risken med att

människor behåller kunskap för sig själva vilket är ett problem som bland

annat Gardner (1998) tar upp.

5.1.3. Autonomi

Autonomi, det vill säga rätten att bestämma över sina egna angelägenheter

är enligt Nonaka & Takeuchi (1995) en viktig komponent för att skapa en

miljö som uppmuntrar kunskapsöverföring. Det finns så många olika

intentioner hos medarbetarna i en organisation att man måste för att

vidmakthålla kreativiteten låta medarbetarna få stort spelrum. Både

individer och team behöver känna att de kan arbeta självständigt. Det är i

spelrummet som den viktiga kreativiteten och ny kunskap växer fram. De

menar att just autonomi ökar chansen att individer motiverar sig själva att

skapa ny kunskap. Senge (1994) menar att det inte går att styra individers
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djupare uppfattningar och därför är det ingen mening att försöka påtvinga

dem några mentala modeller. Självbestämmande, som Senge (1994) tar upp

som en av förutsättningarna är en viktig del av autonomi även om totalt

självbestämmande inte automatiskt behöver ingå i autonomin.

5.1.4. Kreativt kaos

När grundläggande mönster, rutiner och kognitiva kartor ifrågasätts

resulterar det i att dessa omvärderas och därmed skapas en grund för ny

kunskap. Detta kaos uppstår naturligt när en organisation utsätts för yttre

eller inre kriser men det kan också ske medvetet genom att ha uttalat

utmanande målsättningar, eller att man medvetet skapar team med

individer med olika bakgrund och arbetsuppgifter. Olika bakgrunder och

utbildningar kan om man utnyttjar möjligheterna och överbrygger de hinder

som kan uppstå med variation av individer leda till en kreativ miljö. Skulle

dock inte hindren överbryggas kan exempelvis defensiva rutiner och

grupptänkande hindra processen (dessa två kommer att beskrivas i en

senare del i kapitlet). (Nonaka & Takeuchi, 1995)

I många fall kan det enligt Kotter (1998) vara så att det egentligen finns

kriser som borde skapa ett kreativt kaos, men att man inte har förmågan att

se dem. För att komma tillrätta med det menar han att det är viktigt att ha

en kultur som lyfter fram svårigheter som finns i organisationen.

Exempelvis måste det vara tillåtet att misslyckas så att man och kan vågar

erkänna att man har problem på sin avdelning, i sitt team eller i företaget

som helhet.

En organisation måste tillåta misstag för att uppmuntra risktagande, men

också för att man inte skall förtränga fel i bland annat organisationens

verksamhet. (Leonard-Barton, 1995, Senge, 1994) Genom att tillåta

misstag kan man undvika de problem som Kotter (1998) tar upp med att
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man inte får fram mindre tydliga problem. Genom att just ha förmåga att se

och lyfta fram problem skapar man en bra grogrund för att lärandet skall få

fart genom en errorprocess, det vill säga att man lär genom att rätta till fel.

Senge (1994) skriver att gapet som existerar mellan vision och verklighet

skapar en spänning som i sin tur skapar förutsättningar för kreativitet. Det

innebär att visionen är ett verktyg med vilket organisationen kan skapa ett

kreativt kaos.

Nonaka & Takeuchi (1995), Senge (1994) och Ellström (1994) poängterar

alla det viktiga i att medlemmarna i organisationen får tid att reflektera

över sina handlingar för att det kreativa kaoset skall ha någon funktion. Får

medarbetarna inte tid att reflektera riskerar det kreativa kaoset att övergå i

ett destruktivt kaos.

5.1.5. Informationsöverflöd

Med informationsöverflöd menas att det finns mer information i omlopp än

det som egentligen behövs för att lösa de operativa uppgifter som

specificerats i organisationens verksamhet. Ett företag som medvetet ökar

mängden information som är i omlopp i organisationen skapar en bra

grogrund för en kultur som uppmuntrar organisationens medlemmar att

dela med sig av sin egna kunskap. Informationsöverflöd innebär att

information skall öppnas upp för att kunna flyta mellan avdelningar,

aktiviteter, ansvarsområden och i företaget som helhet. Att information och

kunskap finns tillgänglig för alla i organisationen skapar både en möjlighet

för den enskilde individen att tillägna sig ny kunskap samtidigt som det ger

möjlighet för att en kunskapsspridande kultur växer fram. När den enskilde

individen känner att andra delar med sig av mycket kunskap är det lättare

att själv dela med sig av sin egen kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 1995)
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Tillgänglighet av kunskap och information tillsammans med

motivationsfaktorer är av stor betydelse för att individer ska ta till sig

kunskapen och informationen. Vidare kommer en låg grad av komplexitet i

arbetsuppgifterna att återspeglas i en låg grad av lärande då motivationen

att lära blir för liten. Å andra sidan är alltför komplexa arbetsuppgifter inte

heller bra då de kan leda till en för hög grad av press och stress. Balansen

däremellan blir då av vikt för att skapa en atmosfär där individen känner en

möjlighet till lärande. (Ellström, 1996)

5.1.6. Variation

Citatet nedan är ett exempel på att omvärlden är komplex och att det krävs

många olika kompetenser och förmågor i en organisation för att kunna lösa

alla problem som man ställs inför. ”Man kan idag konstatera att

utvecklingen i stora delar av arbetslivet, som en konsekvens av tekniska

och arbetsorganisatoriska förändringar (nya produktionskoncept), går mot

en verksamhet som karakteriseras av bl a en ökad komplexitet samt en

ökad decentralisering och spridning av beslutsfattande. Istället för att i

första hand följa givna instruktioner ställs krav på mångkunnighet, ökat

självstyre och flexibilitet. Dessa förändrade kompetenskrav antas ställa nya

krav på utbildningen i skolan, men även på de anställdas möjligheter att

upprätthålla och utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet.”23

När omvärlden är komplex och varierande ställs krav på att organisationen

klarar av att hantera oförutsägbara händelser som uppstår. Det i sin tur

ställer högre krav än tidigare på att individer ska kunna lösa problem själva

inom ett bredare område. Det ställs även högre krav på social kompetens

för att arbeta i team och grupper av olika slag. Om olika individer i en

organisation besitter varierande information och kunskap är de bättre

                                          
23 Ellström, 1996, Livslångt Lärande, s. 143.
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rustade att möta omvärldens svårigheter. Olika bakgrunder, utbildningar

och kompetenser hos de olika medlemmarna i en organisation ger en bred

och varierande pool att ösa kunskap och information ur. Variationen ger en

större kunskapsmassa att ta av och leder till att det finns större chans att

enskilda individer stöter på någon med kunskap som skiljer sig åt från

individens egna. Därmed ges också mottagaren möjlighet att sätta det

bekanta i relation till det obekanta. (Larsson, 1996, Nonaka & Takeuchi,

1995, Senge, 1994)

Nonaka & Takeuchi (1995) föreslår jobbrotation som en lösning på

problemet, genom att byta arbetsuppgifter får medarbetarna kunskap och

förmåga att hantera fluktuationer och oväntade händelser i omvärlden.

Olika typer av individer med olika bakgrund och utbildning blir också en

viktig del av organisationen. Det behövs individer som förstår sig på olika

frågor så att organisationen kan möta omvärldens svårigheter.

5.1.7. Öppenhet

Det är viktigt att man har frihet att säga vad man tycker för att man skall ha

en öppen dialog i organisationen. Kommunikation och överföring av

kunskap kräver att man kan och får utrycka vad man vad man tycker. I en

organisation som saknar denna öppenhet leder det lätt till att individer inte

delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Det hela leder till en introvert

organisation där individer besitter kunskap men att de saknar förmåga att

sprida dem vidare. Individer känner att det bara är säkert att dela sina

åsikter och tankar till en viss gräns. (Senge 1994)

”The more we talk to one another, the more we encourage workers to

express their views…”24 Öppenheten skapar en miljö som uppmuntrar till

                                          
24 Senge, P 1994 The Fifth Discipline s. 278
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dialog och utbyte av tankar och erfarenheter. Senge (1994) menar dock att

det inte bara räcker med att man uppmuntrar till en öppen dialog utan det är

också viktigt att det finns en öppenhet hos individerna som utmanar deras

egna och andras sätt att tänka. Det räcker inte med att man i organisationen

delar med sig av kunskap, erfarenheter och tankar, den enskilde individen

måste också ha en förmåga att ta till sig dessa intryck. Så en öppenhet både

hos organisationen och individen är viktig för att kunskapen skall överföras

mellan individer. Det styrks också av Leonard-Bartons (1995) uppfattning

att öppenhet för idéer både från företaget och utifrån är en viktig faktor för

kunskapsspridning.

5.1.8. Dialog

Dialogen är en central del i kunskapsspridandet. Heisenberg skriver att

”Science is rooted in conversation. The cooperation of different people may

culminate in scientific results of the utmost importance.”25 Han skriver

vidare att hans dialoger med Pauli, Einstein, Bohr och andra framstående

forskare har lett fram till ett annat sätt att tänka för Heisenberg. Dessa

dialoger har i sin tur också lett fram till skapandet av många berömda

teorier inom vetenskapen. I och med dialogen kan enskilda individer få en

djupare och större förståelse än de skulle ha var för sig. Detta kan ske då

man tillsammans undersöker och belyser problem från många olika vinklar

och ger varandra nya perspektiv. (Senge, 1994)

Tanken bakom en dialog är att det skall vara ett fritt flöde av tankar och

information mellan de som deltar i dialogen. Till skillnad från en

diskussion där deltagarna argumenterar för sina åsikter är dialogen mer ett

samtal där ingen skall vinna när dialogen är över. Detta kräver att

deltagarna i en dialog försöker låta sina prekontextuella antaganden spela

                                          
25 Senge, P. 1994, The Fifth Discipline, s. 145
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så liten roll som möjligt samtidigt som man skall försöka behandla alla

deltagare som är med i dialogen som jämställda kollegor. Att se varandra

som kollegor är viktigt för om det skulle finnas en hierarkisk ordning bland

deltagarna är det lätt att falla in i samma mönster som man har när man

befinner sig i sin vanliga position i organisationen. I en dialogsituation där

individer känner att de står på olika nivåer i hierarkin kan det innebära att

man inte vågar säga vad man tycker. (Senge, 1994)

5.2. Svårigheter för kunskapsöverföring

5.2.1. Problem i team och grupper

Argyris (1985) menar att det som skiljer ett framgångsrikt team från ett

dåligt team är förmågan att lösa konflikter. Vi bygger upp defensiva rutiner

för att ha som skydd kring våra djupaste antaganden så att vi kan skydda

oss själva från hot och från att bli generade. I en grupp kan det få till följd

att individer inte talar ut om problemen utan istället undviker dem av rädsla

för konflikter.

Kotter (1998) menar att självgodhet hos många individer i organisationer

leder till samma sak som Argyris (1985) tar upp i defensiva rutiner. Gamla

framgångar, frånvaron av kriser och så vidare kan leda fram till att man

säger att ”Ja, vi har vissa problem, men de är inte så svåra och förresten är

jag mycket bra på vad jag gör.”26 Detta leder på samma sätt som defensiva

rutiner till att kunskap får svårt att både skapas och överföras till andra

individer. Kotter (1998) menar också att det hela leder till att individer

klänger sig fast vid rådande förhållanden och får svårt att ta till sig av saker

som kommer uppifrån eller utifrån.

                                          
26 Kotter, J. P. 1998, Leda förändring s. 13
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Ortmark (1997) tar upp problemet med att ledare undviker konflikter

genom att omge sig med individer som hela tiden håller med. Genom flera

exempel visar han hur farligt det är att bara ha ja-sägare runt omkring sig

som chef. När man inte har någon som säger emot och ifrågasätter

handlingar finns det stor risk att organisationen fattar fel beslut.

5.2.2. Grupptänkande

Grupptänkandet kan innebära att det skapas en vi och dem känsla i en

organisation och att andra kan uppfattas som konkurrenter som behandlas

med misstänksamhet. Det kan få sin följd att andras åsikter och tankar inte

tas på allvar. Kunskapsöverföring blir mycket svår i ett sådant här fall, då

andras kunskap kan ses som ett hot eller som mindre viktig. Det hela kan

leda till att man tar avstånd från andra individer och grupper.

Janis (Jacobsen & Thorsvik, 1997) menar att det finns tre tecken på

grupptänkande, nämligen:

•  ”Man har en tendens att överskatta gruppens makt och moral.

•  Man präglas av trångsynthet och bristande förmåga och vilja att förstå

kritik eller alternativa synpunkter.

•  Man utvecklar ett tryck i riktningen mot enhetligt tänkande.”27

Detta leder till att man har svårt att ta åt sig kritik och att man rättfärdigar

sina handlingar inför sig själv och andra. Det egna handlandet likväl som

gruppens anses vara moraliskt riktigt. Trångsyntheten leder till att andras

tankar och handlingar uppfattas som avvikande och inte leder till något

nytt. Man bygger lätt upp stereotyper om andra grupper som avviker från

den egna gruppen. Kunskap hos andra kan ses som mindre viktig och

därmed hindras kunskapsöverföringen. Det psykiska avståndet riskerar att

                                          
27 Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. 1997 Hur Moderna Organisationer Fungerar. s. 123
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bli så stort att det uppstår problem mellan grupper. Detta avstånd skapar

svårigheter för kunskap att spridas inom organisationen mellan individer

och grupper. En organisation måste aktivt jobba för att minska dessa

psykiska avstånd så att organisationen inte blir låst och trögrörlig.

(Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Grupptänkandet kan leda till att gruppen likriktas, det vill säga att

gruppmedlemmarnas egna åsikter utsätts för ett tryck att likställas med

gruppens åsikter. Habermas menar att strukturella förhållanden kan

legitimera och reproducera sig själv. Den som har kontroll över de

strukturella förhållandena kan genom att de ”systematiskt utestänger

personer som representerar en avvikande åsikt (i förhållande till deras

egen) från kommunikations- och beslutsprocesser” samt ”underblåser en

illusion om att de själva representerar ”de bästa lösningarna” på

problemen” 28 legitimera sitt eget handlande. Det finns också en risk att det

uppstår en uppfattning att gruppen är totalt enig och att det inte finns några

avvikande meningar. Gruppen kan riskera att hamna i en situation där det

viktigaste är att uppnå en intern enighet i stället för att diskutera och

analysera förslag som finns i gruppen. Det finns studier som visar att en

grupp som har gjort fel ändå försvarar sig mot kritik då kritiken uppfattas

som en direkt fara mot gruppens existens. Processen kan leda till att

gruppen håller fast vid sin övertygelse ännu hårdare. Gruppen undertrycker

och missar information som är dålig för gruppen och tar bara åt sig

information som stöder gruppens tidigare uppfattningar. (Jacobsen &

Thorsvik, 1997)

                                          
28 Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. 1997 Hur Moderna Organisationer Fungerar. s. 273
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5.2.3. Maktrelationer

Kontroll över information och kunskap kan i många fall innebära att

innehavaren av dem besitter makt över andra individer i organisationen.

Om en individ använder sig av denna makt innebär det att han kan hindra

lärandeprocessen och kunskapsöverföring i företaget. Makten finns bara

kvar så länge bäraren av den inte delar med sig av informationen och

kunskapen och det får självklart sin följd att kunskapsöverförandet hindras.

Positioner i organisationer kan också förändras om andra tillåts få delta i

olika beslutsarenor. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Exempelvis kan professionalism i en organisation göra att de som inte

tillhör professionen inte förstår språket och därmed utestängs från

kommunikationsprocessen. Genom att styra språket kan man styra

kunskapen inom ett visst område. Foucault menar att makten över språket,

diskursen, gör att de som behärskar en specifik diskurs som exempelvis

medicin har makt över bland annat patienter. Genom att stänga ute andra

från dessa diskurser upprätthåller man sin makt gentemot de som inte

tillhör professionen. (Layder, 1994). I en organisation kan det få sin följd

att det skapas barriärer mellan olika grupper av individer då språket är ett

maktmedel. Till exempel ekonomer upprätthåller sin särställning i

organisationen genom att stänga ute andra från ”det ekonomiska” språket

och därmed gör sig ”oumbärliga”.

5.2.4. Tidigare framgångar

Nonaka & Takeuchis (1995) menar att tidigare framgångar kan hindra

individer att se klart, det vill säga man kan vara så övertygad att det som

var så framgångsrikt förut fortfarande är framgångsrikt. Gamla framgångar

kan leda till att ”… alltför stora resurser, sänker angelägenhetsnivån och
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uppmanar till inåtvändhet.”29 vilket kan leda till att man upprätthåller

rådande förhållanden. Tidigare framgångar som har rutiniserats ifrågasätts

inte automatiskt och får därför svårt att ändras fast de inte längre är till

nytta för organisationen.

On-the-job-training har problem som inlärningssystem då det ger en

konservering av den gamla kunskapen, det existerande rutinerna varpå

risken blir att ny kunskap inte tillförs. Individen kommer att lära nytt men

organisationen kommer inte att utveckla sin kunskapsbas då det inte sker

någon förändring enligt Larsson. (1996)

5.2.5. Muren av självklarheter

Westerlund & Sjöstrand (1975) skriver att man bygger upp en mur av

självklarheter omkring sina myter. Man tar sina myter som självklara och

sätter upp murar kring dem för att försvara dem mot angrepp. Detta får sitt

uttryck i att man inte självkritiskt granskar sina myter och därför kan det

vara svårt att se om en myt är icke funktionell. Det gör också att man lätt

kan se en del myter som sanningar fast de egentligen endast är uttryck för

en mindre eller större grupps samlade ”upplevelser”. Det är lätt att fastna i

en struktur som gör att man blir fastlåst av de rådande myterna. När man

ser sina myter som självklara kan man ha svårt att acceptera avvikande och

annorlunda synsätt. Det hela kan också få sitt uttryck i att man försöker

indoktrinera andra i samma synsätt som man själv har.

5.2.6. Tunnelseende

Våra myter gör att vi har olika föreställningsramar som gör att alla har sina

egna tolkningar av världen. Vilket gör att våra myter ”lär” oss att se vissa

saker men sålla bort annan information. Tunnelseendet begränsar vår

vardag samtidigt som det ger en stabilitet. Intryck man tar in är liknande

                                          
29 Kotter, J. P. 1998, Leda förändring s. 49
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hela tiden samtidigt som den ger den en motståndskraft mot förändrande

intryck. Tunnelseendet gör att två människor som har olika föreställningar

om omvärlden kan se och uppfatta omgivningen på två helt olika sätt. Det i

sin tur kan leda till att man inte förstår varandra och därmed skapa

svårigheter i kommunikationen. (Westerlund & Sjöstrand, 1975)

5.3. Sammanfattning
Många av förutsättningarna är mer eller mindre hårt sammanflätade med

varandra. Exempelvis skriver Senge (1994) att ett team med varierande

bakgrund och arbetsuppgifter skapar förutsättningar för en miljö där

kreativitet kan uppstå. Denna variation gör att det skapas ”naturliga”

spänningar i gruppen eller teamet så att det skapas en miljö där kunskap

skapas och sprids.

Konflikter kan om man använder dem rätt skapa det kreativa kaos som

Nonaka & Takeuchi (1995) menar är en av förutsättningarna för att

kunskap skall skapas och spridas i organisationen. Det innebär att de

defensiva rutiner vi har kan vara en hämsko för både lärande och

kunskapsspridning. Rädslan för konflikter minskar öppenheten i

organisationen då individer inte vågar ta upp saker som är negativa. Det gör

att fel och brister inte rättas till i den takt som de bör göras.

Förmågan att kunna ”förlåta” misstag är en viktig del av att skapa en miljö

med kreativt kaos samtidigt som det är en viktig del av en öppen

organisation. En del av en öppen organisation är att man har förmåga att ta

åt sig av erfarenheter som har hänt. Framför allt erfarenheter från misstag

är av vikt för att undvika att samma eller liknande problem händer igen.

Men det är viktigt att organisationen då är så pass öppen att man inte ser

misslyckanden som ”misslyckanden” utan som möjligheter och då är det

viktigt att individer känner att man blir förlåten de misstag man gör. I annat
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fall håller man misslyckanden för sig själv och låter de defensiva rutinerna

ta överhand och organisationen kanske fortsätter att göra samma misstag

om och om igen.
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6. EN FÖRSTA SAMMANFATTNING
I det här kapitlet gör vi en sammanfattning och analys gällande överföring

av kunskap och vilka förutsättningar och hinder som finns i respektive

överföringssituation. Mot bakgrund av bland annat det vi skrev i

avslutningen av kapitel 4 ser vi två nivåer av sändare och mottagare av

information eller kunskap. Antingen är det en individ eller en grupp av

individer som kan ta emot eller sprida ett budskap. Exempelvis

informationen kan spridas till flera människor samtidigt och de högre

nivåerna av kunskap sprids bäst i en social interaktion. Med individ avser vi

en person eller en mindre grupp

personer. Med organisation avses

en enhet som sådan där det inte

finns någon specifik individ som

avsändare eller mottagare. Utifrån

detta ser vi fyra olika vägar inom

vilka kunskap och information kan

överföras, antingen från individ till individ, individ till organisation,

organisation till organisation, eller organisation till individ. För att en

organisation ska vara lyckosam vad gäller skapande och överföring av

kunskap krävs att alla delar underhålls samt att de pågår i en kontinuerlig

process.

6.1. Individ till individ
Processen från individ till individ är

den mest komplexa av de fyra då den

processen innehåller många sätt att

sprida kunskap och information på.

Exempelvis kan det ske genom social interaktion, via telefon, post och e-

mail. Vidare kan alla olika typer av kunskap och information spridas

Organisation

Individ Individ

Organisation

IndividIndivid

Figur 6, Fyra vägar för kunskapsöverföring

Figur 7, Individ till individ
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mellan individer då det finns så många olika sätt att sprida kunskapen och

informationen på.

Faktakunskap går att sprida via individ till individ vilket inte kräver

speciellt mycket gemensamma bakgrundskunskaper för att mottagaren skall

kunna ta till sig kunskapen. Om denna kunskap dokumenteras och därmed

görs om till information kommer faktainformation eller data att kunna

spridas, via exempelvis brev och e-mail. Förståelsekunskaper kräver mer

likartade bakomliggande kunskaper för att kunna förstås, ju mindre

likartade de är desto svårare blir det att få mottagaren att tolka budskapet på

avsett sätt. Om den görs om till bearbetad information kräver det än mer av

deltagarna i form av förförståelse och liknande bakgrundskunskaper.

Den analytiska kunskapen kräver ännu mer likartade tankestrukturer och

förklaringar för att kunna överföras mellan två eller flera individer. Den är

svår att verbalisera och kräver en dialog och i vissa fall demonstrationer för

att mottagaren ska förstå budskapet på det tänkta sättet. Det kan även

behövas övning och praktiserande för att kunskapen ska överföras.

Överföring av visdom mellan individer underlättas i det här steget genom

att individerna i dialogen verbaliserar mer och mer av sin tacit knowledge

och därmed medvetet och omedvetet sätter den i relation till andra

befintliga kunskaper. Ju högre grad av kunskap som skall överföras desto

mer av social interaktion, övning och reflektion krävs det för att en individ

skall kunna lära av en annan individ. Det är även i socialiseringen som den

största delen av skapande av ny kunskap sker då de djupare kunskaperna

utvecklas och relateras i samspelet med andra. Här kan individerna relatera

sina egna kunskaper till andras samtidigt som de i större utsträckning måste

fundera och explicitgöra sina egna djupare kunskaper för att andra skall

förstå vad man menar. På grund av detta ser vi det här steget som det
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viktigaste vad gäller skapande av kunskap. För organisationen innebär det

att individerna bör ges möjlighet att utvecklas i samspel med varandra

genom exempelvis arbete i grupp av olika slag.

De förutsättningar som behövs för att detta ska uppnås är bland annat en

delad vision för att förstå vikten av överföring av kunskap och vad det kan

ge organisationen i det långa loppet. Vidare bör det finnas klara intentioner

med respektive överföringssituation för att kunna ta till vara på den på

bästa möjliga sätt. I dessa situationer av överföringar bör deltagarna ha en

hög grad av autonomi för att därigenom åstadkomma ett fritt skapande.

Spänningen mellan visioner och verklighet, mellan det bekanta och det

obekanta, leder till ny kunskap via ett kreativt kaos. Vidare ser vi en

nödvändighet i variation mellan vilka som kommunicerar samt vad de

kommunicerar om. Här behövs en dialog mellan deltagarna och en

öppenhet, dels i organisationen som helhet, dels mellan individerna i den

specifika situationen. Vi ser också ett behov av en gemensam

grundläggande kompetens för att ge en likartad kunskapsgrund att stå på,

vilket underlättar kommunikationen och framförallt överföringen av

analytisk kunskap och visdom.

Tidigare framgångar kan göra att individer inte ser allt som kan och/eller

bör förändras och därmed uteblir en dialog om och kring dessa saker. Det

uppstår ett tunnelseende bland deltagarna i en grupp vilket gör att det blir

svårt att nå fram med ett budskap till dessa då de inte är beredda på att ta

emot något nytt. Grupptänkande gör att man inte lyssnar på andra och inte

heller delar med sig till andra av det man själv kan. Vidare kommer

maktrelationer att försvåra kunskapsöverföringen då kunskap i sig kan ge

ett maktövertag.
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6.2. Individ till organisation
När det gäller att sprida kunskap och information från

individen till organisationen sker det oftast i form av

information. Individen måste göra om sin kunskap till

information för att den skall kunna spridas till

organisationen. Det gör att det främst är faktakunskaper

och förståelsekunskaper som sprids till organisationen då

dessa har de största förutsättningarna att omvandlas till

överföringsbart material. Faktakunskaper kan göras om

till faktainformation utan speciellt mycket ansträngning eller

resursförbrukning. Exempelvis ett tips om en truckförsäljning från en

Servicetekniker till försäljningsavdelningen kan skrivas ned och skickas

iväg. Även data går att överföras från individ till organisationen,

exempelvis en person som har gjort en enkätundersökning och sprider det

obearbetade resultaten till organisationen.

Förståelsekunskapen kräver mer tid och resurser för att kunna överföras då

den i större utsträckning måste bearbetas för att kunna spridas.

Förståelsekunskapen övergår då till bearbetad information vilket gör att

den kan överföras även skriftligen. I detta steg finns det även möjligheter

för individen att gå in i en informationsbas och förändra den alternativt att

göra tillägg. Exempelvis kan det finnas en allmän databas där anställda kan

gå in och uttrycka sina åsikter och idéer.

De viktigaste förutsättningarna för att överföring mellan individ och

organisation ska ske är att det finns en klar intention och vision. Muren av

självklarheter kan göra att individen inte ser att hon besitter kunskap som

resten av organisationen behöver. Intention och vision ger individerna en

vetskap om att det är viktigt med kunskaps- och informationsspridning

Individ

Organisation

Figur 8,
Individ till
organisation



Kapitel 6, En första sammanfattning

65

samt att de vet vad som är viktigt att sprida och organisationen kan därmed

överkomma problemen med muren av självklarheter. Autonomi är viktig

för att individen ska kunna skapa kunskap som kan spridas till

organisationen. Det är vidare nödvändigt med en öppenhet i organisationen

för att få alla människor att se spridandet av kunskap som naturligt och

viktigt. De hinder för överföring och skapande av kunskap som förknippas

med detta steg är framförallt grupptänkande och maktrelationer.

6.3. Organisation till organisation
När kunskap och information ska

spridas från en enhet till en annan

utan att någon individ är

specificerad som mottagare eller

sändare bör den vara dokumenterad på något sätt, det vill säga den sprids i

informationsform. Vi avser alltså ett överförande av kunskap utan någon

social interaktion i detta steg. Exempel på sådant kan vara en nedskriven

organisationsstruktur eller försäljningssiffror vilka behövs för framtida

bruk.

Här måste det finnas möjligheter till lagring samt möjligheter att på ett

enkelt sätt hämta informationen för att en individ i ett framtida skede ska

kunna ta den till sig. De informationstyper som är lättast att sprida på detta

sätt är data och faktainformation då de inte kräver så mycket tolkning och

förståelse av en framtida mottagare. Den bearbetade informationen kräver

detta i större utsträckning vilket gör det svårare för avsändaren att veta om

informationen är mottagen på avsett sätt och därmed uppstår en risk att

budskapet misstolkas. Det kommer inte att ske något kunskapande i

organisationen förrän någon individ tar till sig budskapet och sätter det i

relation till sina erfarenheter.

Organisation Organisation

Figur 9, Organisation till organisation
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Informationsspridningen mellan enheter är ett medel för att i steget

organisation till individ kunna skapa ett informationsöverflöd. Det krävs

rutiner för att denna överföring ska fungera. Dessa kan dock motarbetas av

framförallt grupptänkande och maktrelationer. Professionalism utgör också

ett hinder i form av språkliga barriärer mellan enheter vilket resulterar i att

en slutanvändare inte kan, eller vill, ta till sig informationen.

6.4. Organisation till individ
Kunskap och information som sprids från en organisation

till en individ tar samma former som de ovan med

undantaget att det är lättare att skicka bearbetad

information. Eftersom mottagaren kan fråga någon i

avsändarorganisationen (se Individ till Individ) kan han

skaffa sig förståelsen för budskapet om informationen i

sig inte räcker till.
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ormationen kommer i det här steget att internaliseras hos en individ när

 tar den till sig varpå den utgör kunskap. Olika information kommer att

ultera i olika kunskaper hos olika individer beroende på deras

grundskunskap. Om avsikten med ett budskap är att individen ska få en

ciell kunskap och han tar till sig den på avsett sätt så har det skett en

skapsöverföring. Om individen tar till sig informationen på annat sätt så

 det skett ett skapande av kunskap hos den enskilde personen, dock inte

 avsedda kunskapsöverföringen. För att underlätta en

skapsöverföring bör budskapet vara utformat på ett sätt som är anpassat

individens bakgrundskunskap. Vidare är detta steg ett bra sätt att ge

ividen möjlighet att kunna sätta sina kunskaper i relation till något nytt,

 bekanta i relation till det obekanta och därigenom kommer ny kunskap

skapas.
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Här är det möjligt för organisationen att skapa ett informationsöverflöd som

i sin tur kan resultera i en kultur där individen känner att man delar med sig

av information och kunskap. Det bör finnas en variation i informationen

som finns tillgänglig. Variation i kombination med informationsöverflöd

kommer även att möjliggöra för en person att lösa mer varierande problem

och därmed underlätta en högre grad av autonomi. För att kunna uppnå

detta krävs en öppenhet i organisationen vad gäller förmedling av budskap.

En gemensam vision om detta kan få enheterna och individerna att sträva åt

samma håll och därmed starta och bibehålla en kontinuerlig process av

kunskapsöverföring. Steget i sig kan även hjälpa till skapa ett gemensamt

förhållningssätt till spridande av kunskap och information hos individerna

och enheterna.

Hinder för det här steget är bland annat grupptänkande och maktrelationer.

Befintliga rutiner kan också utgöra ett hinder då de ger att individen inte

vill göra förändringar på grund av att det sätt man redan arbetar på upplevs

fungera. Detta är nära förknippat med tidigare framgångar vilket kan

resultera i samma sak. Båda dessa saker kan ge ett upplevt tillstånd av att

hur vi arbetar idag är det bästa sättet utan att överväga alternativ vilket ger

ett motstånd mot förändringar och därmed skapande av kunskap. Rutinerna

kan dock vara en positiv faktor om de underlättar spridningen av budskap.
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6.5. Sammanfattning
Figuren visar en sammanställning av de kunskapstyper som går att överföra

i respektive steg samt vilka förutsättningar och hinder vi menar är de mest

betydelsefulla. De kunskaper som står inom parantes överförs även i detta

steg fast den största fördelen ser vi i de andra kunskapstyperna. Innanför

pilarna står kunskaps- och informationstyperna och utanför pilarna är

förutsättningarna och hindren för de olika stegen. Av bilden framgår att

överföringen mellan individ och individ är den som är mest komplex. Den

påverkar och påverkas av flest förutsättningar och hinder samtidigt som

alla kunskapstyper går att överföra här. I detta steg går även

informationerna att överföra men vi ser kunskaperna som den viktigaste

faktorn vilket vi vill understryka genom att endast ta med dessa i bilden.
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AVSNITT III
I avsnitt III presenterar vi empirin uppdelad efter de olika länderna.

Därefter sätter vi i kapitel 10 samman avsnitt II och III och gör en analys

av empirin satt i relation till de teorier och modeller vi diskuterat i kapitel

4, 5 och 6.

AVSNITT III – Empiri och en första analys

Kapitel 7
BT-Svenska

Kapitel 9
BT-Rolatruc

Kapitel 8
BT-Tyskland

Kapitel 10
En andra
sammanfattning
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7. BT-SVENSKA

VD BT Svenska

Sekreterare Information

Affärsområde
Organisations-

utveckling

Affärsområde
Servicemarknad

Affärsområde
Marknad

Affärsområde
Försäljning

Prod.avd.
Service

Prod.avd.
Reservdelar

     Inköp
     Fältsäljare
     Innesäljare
     Markn.stöd.

     Admin.

6

Driftstöd proj.
Teknikutb./stöd
Servicesupport

Serviceledare

Kundmottagare

Servicetekniker

Figur 11. BT-Svenskas organisationsschema. Källa: BT NYTT 5/99 BT Svenska 990615
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7.1. Översikt
Vår empiriska undersökning vad gäller den svenska organisationen är gjord

i Norrköpingsområdet, vilka sysselsätter 12 Servicetekniker (8 stycken i

Norrköping och 4 stycken i Mjölby), en kundmottagare plus en

kontoristtjänst på halvtid samt en Serviceledare vilka arbetar från

Norrköping. I samma byggnad sitter även säljaren för området.

7.2. Servicetekniker
De servar truckarna ute hos kund och gör reparationer när truckar går

sönder. Vissa tycker att de blir mer av reservdelsbytare idag än tidigare då

hela komponenter byts ut snarare än lagas. De har samma kunder under

många år och åker på andras kunder vid sjukdomar eller ledighet eller om

det är extremt stressigt. De ser sig själva som ansiktet ut mot kund vilket

även Serviceledaren anser. Serviceledaren menar att kunder tycker att

Serviceteknikern är mycket viktig och att de bygger upp en

förtroenderelation med kunden. En del Servicetekniker ser kunderna som

sina egentliga jobbarkompisar då det är dem som Serviceteknikern träffar

mest.

De jobbar i regel ensamma när de åker till kunder, dock finns det undantag

som exempelvis ”om det är nåt tungt som ska lyftas” (ST). Det är två

Servicetekniker i Mjölby som åker två och två till kund så mycket som

möjligt. Det ” förutsätter dels att kunderna är tillräckligt stora så att de

kan avvara två truckar samtidigt, dels att det inte är alltför stora avstånd

mellan kunderna” (Serviceledare). men Serviceledaren vill att alla ska

kunna jobba på detta sätt då de två som gör det är de mest effektiva och

mest lönsamma. Vidare vill Serviceledaren att de ska jobba mer målinriktat

än vad de gör i dag med fasta veckor för när en Service ska vara klar.
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7.3. Träffar och möten
I Norrköping utgår de allra flesta Servicetekniker från kontoret då de bland

annat hämtar sina reservdelar där. Kontoret är en samlingspunkt där många

träffas på morgonen för kaffe eller för att äta lunch. Alla kommer inte in

varje dag, men de flesta säger att de är där två till tre gånger per vecka,

några är där oftare. När de är på kontoret träffar de slumpmässigt sina

kollegor. ”Jag träffar varje person tre gånger i veckan vid fika och

lunchbordet.” (ST) Hans uttalande stämmer överens med de flesta andras.

”Jag träffar kollegor nästan varje dag, varje person träffar jag ungefär två

gånger i veckan.” (ST)

De fyra som jobbar i Mjölby träffar inte de andra Serviceteknikerna så ofta,

däremot är det två stycken som jobbar tillsammans cirka 10 % av tiden och

de andra två jobbar tillsammans så mycket som möjligt. Dessa två grupper

träffar dock inte varandra så ofta. Det är vanligare att de träffar andra

personer som jobbar på BT när de hämtar reservdelar och dylikt från

fabriken, det är även i dessa fall de stöter på de andra Serviceteknikerna.

De träffar Serviceteknikerna från Norrköping några gånger om året, vad

gäller Serviceledaren så är det cirka en gång per kvartal på det formella

mötet och upp till varannan vecka informellt.

Det är Serviceledaren som tillkallar gemensamma planerade möten. Dessa

möten har de fyra gånger per år. ”Vi har möte en gång i kvartalet med alla

montörer. Vi går igenom ekonomin och Serviceledaren redovisar alla

siffror och nyheter som kommit fram.” (ST)

Tekniska problem står inte på dagordningen fast mötena ibland glider in på

det området. ”Vi halkar in på tekniska problem ibland, men det är ingen

egen punkt. Det vore bra om det hade varit det.” (ST) ”Det vore bra med
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mer snack om truckar, men då måsta andra vara med och hålla i mötet. I

dag är det bara ”ekonomiska människor” som håller i mötena.” (ST)

Överlag verkar ingen tycka att dessa möten är direkt roliga eller givande.

Dock har någon sagt att han tycker att mötena är intressanta. ”Mötena är

meningslösa egentligen, mest en massa staplar och diagram.” (ST)

7.4. Socialisering
Serviceteknikerna träffas inte speciellt mycket på fritiden. Många säger att

de flesta bor för långt bort från varandra för att det skall bli naturligt att

träffas. Några av Serviceteknikerna har dock gemensamma fritidsintressen

som gör att de träffas ibland. Motorcross nämns som ett av de

fritidsintressena. Några av Serviceteknikerna i Mjölby sa att de träffas en

del på fritiden. Annars är det när BT eller en leverantör ordnar en

sammankomst som man träffas.

7.5. Vision och målsättning
Ingen av Serviceteknikerna har uttryckt en vision eller målsättning från BT

som har med kunskaps eller informationsspridande att göra. ”BT har ingen

gemensam vision, målsättning som jag har hört om fast det är inget jag

saknar, det blir bara ord.” (ST)

Det finns inte heller en gemensam uppställd målsättning i gruppen i

Norrköping. ”Det finns ingen gemensam målsättning här. Var och en

jobbar med sitt. Vi hjälps sällan åt och det är lite tråkigt.” (ST)

Vad de flesta har lyft fram som sin egen målsättning är att göra kunden

nöjd. ”Gör man ett bra jobb får man inte beröm av BT, men kunden ger

det. Det är inte så viktigt att få beröm från BT. Det är mycket viktigare att

man får uppskattning från sina kunder.” (ST) ”Min målsättning är att göra
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ett bra jobb och att kunderna är nöjda.” (ST) ”Jag strävar efter att bli

bättre och kunden är viktig.” (ST)

7.6. Utbildningar
Serviceteknikerna söker de internutbildningar de vill gå och Serviceledaren

väljer ut vem som ska gå vilken utbildning. De är för det mesta inriktade på

olika truckmodeller men det har även varit grundläggande hydraulik,

elschema och gasol. Längden på dem varierar men de är mellan två och

fem arbetsdagar. Förutom behovet av en viss utbildning upplevs det som

beroende på tur och förhållandet till Serviceledare om man får gå en kurs

eller inte. Kurserna är inte inriktade på service utan handlar om trucken

generellt sett och det upplevs som för lite service på kurserna, ”det borde

ingå en bit för servicen” (ST). Vissa menar även att det är för mycket teori

och för lite praktiskt arbete på kurserna. Att skaffa sig en extern utbildning,

som BT betalar, upplevs som svårt. Det skiljer en hel del vad gäller antal

interna kurser olika Servicetekniker har gått. En hade gått tre gånger på ett

år medan en annan bara hade gått en kurs på fem år.

7.7. Viktiga kunskaper
Det är en ganska samstämmig syn på vad som räknas som viktig kunskap

inom Norrköpingsområdet, de räknar kunskap om el och/eller

förbränningsmotorer som viktigt beroende på vad kunderna har för

trucktyper. Vidare anses en teknisk kunskap, som gör att man kan lösa de

uppkomna problemen, vara viktig och den ses som mer generell kunskap

om teknik i allmänhet. Det behövs även en inriktning på de olika

trucktyperna. Ytterligare en sak flera av dem tar upp är en form av social

kunskap som gör att man förstår vad kunden vill och att man kan få reda på

så mycket som möjligt om vad som är fel innan man börjar så att

felsökningsprocessen går fortare.
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7.8. Serviceledaren
Serviceledaren är ansvarig för Serviceavdelningen, vidare är han försäljare

av serviceavtal. Han ser själv som sin viktigaste uppgift att hålla kontakten

med dels gamla kunder och dels nya potentiella kunder. Det finns inga krav

på att Serviceledaren ska ha arbetat som Servicetekniker eller ha en teknisk

kompetens utan han bör snarare vara en administratör. ”Baspersonal tas

bort såsom sekreterare vilket kostar tid och pengar” (Serviceledare) och

det ger merarbete för honom, kundmottagaren och i viss utsträckning

Serviceteknikerna då en del pappersarbete har lagts på dem. Det är även

han som delar ut vilken Servicetekniker som får gå de olika utbildningarna.

I hans uppgifter ingår även att informera Serviceteknikerna om nya

servicekontrakt som har sålts. Det finns dock ingen formell väg att göra

detta utan det sker antingen när de träffas eller via telefon vilket resulterar i

att den kommunikationen missas till och från. Det resulterar i att

Serviceteknikern får informationen först när en truck ska servas eller lagas

vilket kan ta upp till sex eller åtta månader. Detta system tycker varken

Servicetekniker eller Serviceledare är bra. Vidare upplever

Serviceteknikerna vissa problem med prissättningarna vid en del

serviceavtal då kostnaderna är mycket beroende av kundernas speciella

förutsättningar vad gäller förare, golvyta, hur pass rent det är och så vidare

vilket Serviceteknikerna har den största kunskapen om men de blir inte

tillfrågade.

Serviceteknikernas bild av Serviceledaren stämmer bra överens med vad

han själv säger. Serviceteknikerna ser honom som personalchef och

ansvarig för serviceavtal och kundkontakter. Några av Serviceteknikerna

har sagt följande om Serviceledaren: "Serviceledaren, han har hand om

avtal. Han har ingen teknisk bakgrund." (ST) "Han sköter distriktet, det
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ekonomiska sett bland annat avtalen mot hyresvärden." (ST) "Han skall

sälja in servicen så att vi har något att göra och besöka kunderna i

efterhand, se att de är nöjda." (ST)

Kommunikationen mellan Serviceledaren och Serviceteknikern sker

informellt och sporadiskt, förutom på kvartalsmöten där man diskuterar hur

det har gått, vad som händer, ekonomiska resultat i förhållande till budget

och dylikt.

7.9. Kundmottagare
Hans uppgift är att ta emot kundernas telefonsamtal och dela ut

reparationsjobben och sköta faktureringarna. Vidare planerar han

servicejobben tillsammans med Serviceteknikerna. Serviceteknikerna

tycker att de kan påverka sin dag i relativt stor utsträckning själva då de är

med och gör schemana.

Serviceteknikerna har så gått som dagligen kontakt med kundmottagaren,

antingen över telefon eller när Serviceteknikern befinner sig på kontoret i

Norrköping. När det gäller Serviceteknikerna i Mjölby sker

kommunikationen nästan enbart via telefon.

7.10. Teknisk support
Den tekniska supporten är utspridd geografiskt sett vilket upplevs som

mindre bra. ”Dom är utspridda och borde sitta på samma ställe som en

kunskapsbank för nu måste han också ringa runt om han inte kan” (ST).

Detta upplevs som att det ibland tar för lång tid att få svar ifrån dem. De

som inte träffar Teknisk Support så mycket upplever det som svårare att få

tag i dem medan de som träffar dem ofta verkar uppleva det som enklare.
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Teknisk Support har som uppgift att serva Serviceteknikern med tekniska

uppgifter och rådgivning vid problem som kan uppstå när trucken går

sönder. De har även hand om utbildning av Servicetekniker.

7.11. Säljare
Kontakterna med försäljningsavdelningen fungerar bra enligt både säljaren

och Serviceteknikerna. Det beror framför allt på att de sitter i samma

byggnad och träffas relativt ofta. Vidare finns det en säljsignal i form av ett

formulär som kan fyllas i för att ge tips på möjliga försäljningar av truckar.

För varje lämnat förslag fås en trisslott som bonus men den viktigaste

moroten verkar vara att trygga sitt eget jobb.

7.12. Information
Om det uppstår problem med lagning av en truck används i första hand den

skriftliga dokumentation Serviceteknikerna har med sig. Den används mest

på nya truckmodeller och vid beställning av reservdelar för att hitta rätt

reservdelsnummer. Det är dock problem med dessa nummer på nya

maskiner då numren inte alltid är uppskrivna eller att delarna inte finns

med i dokumentationen. En Servicetekniker uttryckte det så här när det

gäller reservdelar och prisuppgifter. ”Vissa saker har vi inte med att göra

tydligen. Till exempel prisinformation i det nya datasystemet, vilket är

viktigt för oss att veta. Vi måste ringa reservdelar och ofta har de inte tid

att hjälpa till.” (ST) Det är även problem med uppdateringar av

manualerna då ny dokumentation skickas ut i form av lösa blad som

Serviceteknikerna ska sätta in i sina pärmar. Problemen gäller framförallt

truckar som de inte arbetar med varpå dokumentationen blir liggande

någonstans utan att pärmen blir uppdaterad.

På äldre maskiner räcker oftast erfarenheten för att lösa problemen men

man behöver fortfarande kolla upp reservdelsnumren. Vid service används
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dokumentationen möjligtvis på nya modeller men på maskiner de arbetat

med ett tag räcker erfarenheten. I de fall den skriftliga dokumentationen

inte räcker till ringer man antingen Teknisk Support eller en kollega, det

beror på vilken truckmodell det är. Dokumentationen används även på

exempelvis elscheman då dessa är så pass komplicerade och olika mellan

olika truckar att de inte lär sig dem utantill.

De olika Serviceteknikerna har lite olika bild av hjälpen man kan få från

Teknisk Support. Några tycker att de ger den information man behöver

medan andra inte tycker det. ”Jag får sällan hjälp från Teknisk Support. De

är mer teoretiskt kunniga, de kan inte skruva.” (ST) ”Jajamen, de är

duktiga. Men jag ringer ofta en kollega först för de är så svåra att få tag

på.” (ST) Någon sa att han bara ringer Teknisk Support när han inte kan få

hjälp av sina kollegor. ”Nä, jag ringer inte till Teknisk Support så ofta,

bara om ingen av oss i Norrköping har kunskap om den maskinen.” (ST)

Vad gäller allmän information fås den genom dels ett nyhetsblad, en gång

varannan vecka, och dels en personaltidning, fyra gånger per år. Dessa

innehåller information om allt från nya företagsköp och samarbeten till

gratulationer på födelsedagar och dylikt. Serviceteknikerna tycker att dessa

är bra då de får en större samhörighet med resten av företaget. Samtidigt

känner vissa att det ibland kan bli för mycket information varpå de inte kan

ta till sig allt.

7.13. Kommunikation
Om en kollega har mycket erfarenhet ringer man honom i första hand

annars Teknisk Support. Ingen verkar se vare sig själv eller någon annan

som specialist inom något område men det finns vissa med mer erfarenhet

av vissa modeller. Framför allt i Norrköping vet man vem som har haft

vilka problem tidigare via de sociala kontakterna varpå de kan upplevas
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som duktiga men inte specialister. Det är denna kunskap som till stor del

avgör vem de ringer när de har problem.

De olika Serviceteknikerna ringer varandra olika mycket. Den som ringer

mest sällan ringer ibland och den som ringer mest ringer minst varje dag.

Samtalen handlar om reservdelar, tips och hjälp. ”Jag pratar med mina

kollegor varje dag, det är viktigt att kunna få varandras syn när man har

kört fast.” (ST)

De flesta Servicetekniker tycker inte att det är några problem att ringa en

kollega när man har problem, även om någon av dem sa att det kan vara lite

genant att ringa och ställa en fråga. Det är inte heller någon som tycker att

det är jobbigt att någon ringer utan de tar sig tid att hjälpa. Däremot var det

vissa som menade att lönen till en del är satt i förhållande till kunskap samt

att en stor mängd kunskap ökar möjligheterna till avancemang inom

företaget och att detta fungerar som ett incitament till att behålla sin egen

kunskap.

Kommunikation sker enklare när man känner personen och när man jobbar

nära honom. Det visar sig bland annat genom att de tycker att de har bättre

kontakt med den säljare som sitter i samma hus som de själva sitter i.

Serviceteknikerna som utgår från Mjölby tycker inte att de har en bra

kontakt med den säljare som sitter i Norrköping medan de som utgår från

Norrköping tycker att kontakten är bra. ”Jag pratar med säljaren som sitter

här varje dag. Han är intresserad av att tala med oss.” (ST) Även andra

Servicetekniker säger att de har bra och tät kontakt med säljaren i

Norrköping. Han deltar bland annat i fika och lunchpauserna när han är

inne på kontoret. Några Servicetekniker sa också att det finns vissa
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Servicetekniker som de ringer i första hand på grund av att de har bäst

kontakt med den personen.

De flesta gör anteckningar i pärmarna om de hittar lösningar eller kommer

fram till små tips så att de kommer ihåg dem till nästa gång. Dock sprids

inte denna kunskap vidare genom någon formell struktur. Om och när

informationen sprids sker det muntligen ”(Lösningen på ett fel)… tar man

reda på men vi förmedlar det till våra kollegor mest muntligen, skriver gör

jag bara i min pärm.” (ST)

7.14. Kunskapsspridning
I Norrköping sprids kunskap och information till stor del vid fikat innan

och efter jobbet samt vid luncherna. En hel del information utbyts i

lunchrummet. Bland annat menar Serviceledaren i Norrköping att

fikarummet är en viktig plats för att utbyta kunskaper, tankar och idéer. När

en Servicetekniker vill sprida ett budskap till andra i Norrköping sker det i

huvudsak muntligen till de andra, ofta i fikarummet. ”Man lär mycket av

varandra när man sitter och pratar.” (ST) ”Vid fikabordet pratar vi

problem men också lösningar. Det mesta stannar i gruppen, ofta kan vi

tycka att det är så enkelt så att det inte finns någon anledning att sprida

kunskapen och informationen. Men även bra lösningar vi hittar stannar

ofta i gruppen.” (ST)

Några av Serviceteknikerna bygger upp en väldigt nära relation med

kunderna vilket kan illustreras av att en Servicetekniker har blivit inbjuden

till personalfest hos en av sina kunder. En Servicetekniker uttrycker det så

här, ”det känns som om jag har flera arbetsplatser.” Den nära relationen

innebär att många Servicetekniker menar att de får mycket och användbar

information från kunderna och då främst från truckförarna. ”Ja, vi får höra

vad som är fel jämt och ständigt.” (ST) ”Vi Servicetekniker har mycket
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kunskap som BT skulle ha nytta av att känna till. Vi vet vad som kunder

efterfrågar och om vad som går fel. BT får dock oftast inte den

informationen, de tar helt enkelt inte reda på kunskapen. Det vore bra för

framtiden om någon från BT intresserade sig för det.” (ST) ”Det finns

mycket information i gruppen som BT skulle ha nytta av men de flesta

orkar eller kan inte bry sig.” (ST)

7.15. Förslagsverksamhet
Vad gäller förslag om förändringar och förbättringar har vi fått olika svar

om vart de ska lämnas. Ett svar är till Teknisk Support (ST), ett annat är till

en förslagskommitté (Serviceledare) och ett tredje är att det finns en

förslagslåda (ST). Några av de som skickar förslag gör det direkt till

personliga kontakter, antingen på produktionen eller till Teknisk Support

och de kontakterna upplevs lyssna och ta till sig. Sådana kontakter byggs

upp exempelvis på utbildningarna och när produktionen ska testa truckar

med hjälp av Servicetekniker eller genom att de träffas på fabriken.

Informationsspridande till övriga BT sker dock sällan.

Förslagsverksamheten verkar inte många känna till.

”Förslagsverksamheten hos oss på service är nog nedlagt för länge sedan.

Hade de för mycket att göra eller om de inte brydde sig vet jag inte men det

kom aldrig fram något av förslagen som skickades in. Folk struntade väl att

skicka in och då trodde de väl att idéerna var slut, men det är inte idéerna

som är slut utan det är så att folk tröttnade när ingen bryr sig.” (ST) ”Nej

inte vad jag vet, det har funnits en förslagslåda. Det kom inte så mycket

förslag till den.” (ST) ”Man skickar inte in lösningar och förslag när det

inte händer något, då skiter man helt enkelt i det.” (ST) En Servicetekniker

sa att han visste att det fanns en förslagslåda ”men jag vet inte hur den

används. Men idéen är bra.” (ST)
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Serviceteknikerna känner sig inte uppmanade att sprida kunskap varken

inom gruppen eller till organisationen i stort. Vissa behåller hellre

kunskapen och har den som ett trumfkort för att kunna avancera till

exempelvis Teknisk Support själv. Detta är framför allt påtagligt i

Mjölbyområdet där de inte träffas så ofta.

7.16. Feedback
Avsaknad av feedback verkar vara en viktig ingrediens till varför man inte

sprider information och kunskap till resten av BT. Många lyfter även fram

att det är viktigt att den som man sprider kunskap och information till är

intresserad, lyssnar och tar till sig kunskapen. Pengar verkar inte vara en

viktig del i kunskapsspridandet. ”Man skall veta vem det är och det ska

vara lätt att få tag på personen och det är viktigt att han lyssnar och att

han ger feedback. Den ekonomiska ersättningen är inte så viktig, det är

viktigare att få beröm och uppmärksamhet”. (ST) En Servicetekniker

menade att det viktiga är att se förändringen eller förbättringen utföras så

att de får en konkret feedback. ”Pengar är ju alltid viktiga, men det är

viktigare att få veta vad de tycker om våra förslag.” (ST) ”Det skulle bli en

förändring om man visste varför det inte ändras. Ibland är det halvdant

ibland får du inte veta något.” (ST) ”Pengar är inte så viktigt, men

feedback är det. Man är nyfiken om man lägger in ett förslag vart det tar

vägen”. (ST)
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8. BT-TYSKLAND
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Figur 12, BT-Tysklands organisationsschema. Källa: Internt material från BT-Tyskland
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8.1. Översikt
Det vi har kallat för Område i organisationsschemat är olika

serviceavdelningar inom BT-Tysklands After Sales organisation. Vi

intervjuade personer framför allt i Hannover-området, där huvudkontoret

ligger, men även anställda i Hamburg-området. I Tyskland kallas

Serviceteknikerna för Montörer, därav beteckningen i organisationsschemat

men vi fortsätter med benämningen Servicetekniker.

Chefen för After Sales organisation i Tyskland vill ha en ökad delaktighet

från Serviceteknikerna och få dem att förstå att de kan ta vissa beslut själva

och att de inte blir straffade för det, idag är det ingen som tror på det. ”To

gain confidence between employees and managers by lot of talks. You can

make mistakes but you must be honest enough to tell me if something goes

wrong – so that I’m able to keep you secure and away from punishment

and things like that”. Samtidigt menar han att tyskar generellt sett vill att

någon tar beslut och informerar om de för- och nackdelar som kommer att

bli resultaten.

8.2. Servicetekniker (Monteuren)
Deras jobb, som i de övriga länderna, är att serva kundernas truckar, dock

säljer de inga serviceavtal och heller inga truckar. ”If the customer wants a

new truck I talk to my salesman.”(ST) ”If I get information from a customer

that they want another deal or a bigger service contract I pass that

information to After Sales.” (ST) Problemet är att dessa kontakter inte

fungerar så bra, beroende på bland annat att de inte får någon form av

belöning, monetär eller annan. ”I have very little contact with the sales

person and I don’t feel that he appreciates the information I give him.”

(ST) En annan Servicetekniker sa ”also the communication with sales

should be better”. Samtidigt är de osäkra på vilken information säljarna vill
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ha, ”I don’t know if the information I give to salesmen is useful. That is why

I think we should talk more”. (ST) De ser sig själva som längst ner i

organisationen samtidigt som de ser säljarna, framför allt säljarna av

truckar, som högst upp i organisationen. Serviceteknikernas status upplevs

som ”very bad” (ST) och ”it’s not good, salesman has the best status, sales

is very important, service is not so important” (ST).

I framtiden ser dock chefen för After Sales organisationen en möjlighet i att

Serviceteknikerna ska få utbildning och träning i att sälja serviceavtal och

därmed även få befogenhet att göra det men i dagsläget finns inte

resurserna för att ha den utbildningen. Den idén fick han från ett möte med

representanter från BT-Rolatruc. Vidare utför de service i princip endast på

egna truckmärken och alltså inte på konkurrenters märken. Det beror på att

BT-Tyskland inte har de reservdelar som behövs för att kunna laga trucken

tillräckligt fort för att kunden ska vara nöjd. Vidare försöker

Serviceteknikerna att ha sina egna kunder i så stor utsträckning som möjligt

men i bland vill kunden ha dit en Servicetekniker fort och då är det inte

alltid det går att skicka den ordinarie varpå den som är närmast skickas.

8.3. Training Engineers och Specialmontörer
Inom varje område finns en eller två Servicetekniker med en annan titel, vi

kallar dem framöver för Specialmontörer, vilka är mer utbildade och har en

högre kunskap om truckar än Serviceteknikerna. Det är meningen att

Serviceteknikerna ska ringa Specialmontörerna, vid tekniska frågor och

problem, i första hand. Det finns även tre stycken, också före detta

Servicetekniker, numera Training Engineers, vilka är nästa steg att kontakta

vid tekniska frågor och problem. De har en ännu högre utbildning och

kunskap samt att de håller i en del av utbildningarna för Serviceteknikerna

tillsammans med Teknisk Support. Training Engineers ska jobba ungefär

80 % med service och resten av tiden med utbildning och med att utveckla
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utbildningsmaterial och dylikt. De träffas två gånger per månad under två

dagar tillsammans med Teknisk Support.

8.4. Teknisk hjälp
En Servicetekniker sade "We are supposed to solve the problem with the

Technical Engineer (Specialmontör: vår anmärkning.). If he can’t help we

talk to training engineer or technical support". Vid problem pratar man

oftast med en Specialmontör men om en kollega har kunskapen är det

vissa, men inte alla, som ringer den personen. Vid tekniska frågor används

dock inte alltid de formella stegen ”which they don’t get punished for”

(Chef After Sales). Meningen är att man ska ta upp saker med sin närmaste

chef i första hand som i sin tur ska föra det vidare till berörda parter. När

Serviceteknikerna åker till någon kollegas kund är det sällan man ringer

kollegan för att få kunskap och information om truckarna och i princip

aldrig för att få kunskap om kunden.

8.5. Allmän information
Vad gäller annan information fås den mycket slumpmässigt, det finns ingen

formell eller uttänkt kanal för att sprida information om vad som händer i

organisationen till Serviceteknikerna (Chef After Sales). Den mesta

informationen är dock inte hemlighållen utan den sprids när man träffas

och någon ställer en fråga. Vissa former av företagshemligheter, såsom

saker som är under planering, finns dock. ”The ”monteuren” is the person

in the company that has the most information about the truck, the customer

and so” (ST). Det beror bland annat på att de talar med truckförarna, ”I

speak to the truck driver very often. Some of them provide lots of feedback.

For example how the machine should run and problems they have with the

truck. It can actually be very useful in faultfinding”. (ST) En säljare sa att

”the engineer (Serviceteknikern: vår anmärkning) is important, they have

another position (than) I have. For example they know the truck drivers
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better than I do”. Serviceteknikern menade vidare att ”it can be very useful

information for the factory”.

Det var ingen av dem vi talade med som tyckte att BT-Tyskland

uppmanade dem att sprida kunskap och information som de besitter. ”I

don´t feel that BT encourages me to spread that information”. (ST) Det

finns dock en blankett att fylla i om man hittar en lösning som man vill att

andra ska ta del av eller om man har en fråga – problemet är dock att de

tycker att det som skrivs ner ser ”dumt” ut då en större helhet ska fyllas i

med hjälp av några få meningar. Vidare fanns det en personaltidning som

kom ut 3-4 gånger per år men den är lagd på is då den ansvariga för

tidningen har slutat. Genom tidningen fick de en del allmän information om

företaget men den var inte så detaljerad.

8.6. Träffar och möten
I varje område finns en Servicetekniker som är kontaktlänk mellan

Serviceteknikerna och Områdeschefen och det är han som säger till

Områdeschefen om någon vill ha exempelvis ett möte. Om Områdeschefen

tycker att orsakerna till ett möte inte är tillräckligt viktiga så blir det inget.

”I meet my colleagues (inom Området) about three times a year” (ST) på

planerade möten. ”On the meeting we basically discuss everything, BT,

technical problems, the organisation, problems with customers and costs”

(ST). En annan Servicetekniker säger: ”we discuss how we should work

better. We also talk about technical problems, but it’s not the main reason

for the meeting”. I övrigt träffar de inte varandra så mycket mer ”I meet my

colleagues very seldom. It was 4 weeks since the last time, but I talk to my

colleagues more often, perhaps once a week” (ST). En annan sade att han

pratar med sina kollegor en gång per månad.
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Dock upplevs det som ”no problem to talk to another colleague” (ST). Alla

Servicetekniker har mobiltelefoner som BT-Tyskland betalar för. After

Sales Direction anser att kostnaderna är värda att övervaka men fördelarna

är större än kostnaderna. Det enda problem de ser med mobiltelefonerna är

att den kunskap som utvecklas, när Serviceteknikerna pratar med varandra

om exempelvis ett problem och dess lösning, är att resten av organisationen

inte kan ta del av den kunskapen då den inte sprids vidare. Samtidigt är det

vissa som anser att en del Servicetekniker gärna behåller sin kunskap för att

bli mer värda för företaget.

Serviceteknikerna anser att de planerade mötena är bra och att de bör äga

rum oftare.”…I think that we should have it (mötet) more often, once a

month would be better”(ST). ”The meetings are actually very useful. We

should probably have them more often. Once a month would be good”

(ST). En annan orsak till att ha fler möten är ”it is important to get to know

each other”(ST). Om de träffas efter jobbet eller inte är individuellt ”I meet

my collegues once or twice a year outside the work” (ST) medan en annan

Servicetekniker sa ”I meet some of my colleagues after work”.

8.7. Vision och målsättning
Serviceteknikerna upplever inte att BT har uttalat någon allmän vision eller

målsättning, varken för kunskapsspridning eller annan. Det visar sig bland

annat i att "there is no formal structure for gathering improvements and

suggestions"(ST). Vidare anser vissa angående informationsspridning att

"the company is not a very open company" (ST).

8.8. Viktig kunskap
Serviceteknikerna anser att en social kunskap för att kunna hantera

kunderna är mycket viktigt tillsammans med en kunskap om att kunna hitta

problemen fort samt att laga truckarna rätt och snabbt. De anser att
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erfarenhet är viktig och mest använd på gamla maskiner medan den

skriftliga dokumentationen används på nya maskiner där erfarenheten inte

har hunnit byggas upp. ”The tecnicians (Serviceteknikerna) do the

maintenance for the checklist but they do it by experience” (Teknisk

Support). Enligt BDG och chefen för After Sales har Serviceteknikerna

mycket kunskap om framför allt kunder vilken inte sprids vidare i

organisationen idag. En del av den dokumenteras genom

arbetsbeskrivningar som fylls i efter utfört jobb men den tas inte tillvara av

organisationen på ett strukturerat och planerat sätt.

8.9. Utbildning
Teknisk Support menar att utbildning av Servicetekniker är mycket viktigt,

framför allt på nya maskiner, vilket de bör få innan trucken kommer till

deras område. Lejonparten av utbildningen är inriktad på truckmodeller

men de har även viss utbildning på elektronik och hydraulik men inte på

säkerhet vilket önskas av vissa Servicetekniker. Under ett par års tid och

fram till ungefär mitten av 1998 hade de i princip ingen

utbildningsverksamhet. De ser geografin som ett problem då nya

Servicetekniker skulle åka till Hannover för att få utbildningen vilket de nu

har löst med hjälp av Training Engineers vilka kan hålla utbildningar på

fler geografiska platser runt om i Tyskland. I dagsläget hålls utbildningarna

på tre platser runt om i Tyskland. En höjd kunskapsnivå bland

Serviceteknikerna är något som chefen för After Sales ser som prioriterat

område.

8.10. Dokumentation
Den skriftlig dokumentation på truckmodellerna är det vissa problem med,

såsom att Serviceteknikerna har dokumentation som inte alltid är

uppdaterad på truckmodeller som blivit modifierade. Vidare är det problem

med reservdelsnummer som antingen är felaktiga alternativt att reservdelen
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inte finns i dokumentationen. Om de hittar nya problem och lösningar är

det meningen att de ska fylla i en blankett alternativt att ringa Teknisk

Support. Det är dock sällan som detta görs utan snarare dokumenteras det i

deras egna pärmar. (BDG och ST). På arbetsrapporterna skrivs vad som har

gjorts och vilka delar som har bytts och den faxas till Dispatchen och

informationen sparas under ett år. Det är dock ingen som använder denna

information för att göra uppföljningar eller dylikt på kunder eller

truckmodeller. ”There is no formal structure for gathering improvements

or suggestions” (Dispatcher).

8.11. Dispatching och fakturering
De har hand om fakturering och schemaläggningen för Serviceteknikerna

vilka anser att de kan påverka dagsplaneringen genom dialog med

Dispatchern. Vidare svarar denna avdelning för inkommande samtal från

kunder vilka framför allt handlar om reparationer och delar ut dessa till

Serviceteknikerna. Om kundens ordinarie Servicetekniker inte kan komma

är det denna avdelnings uppgift att meddela kunden om det samt få ett svar

på om det går bra eller inte att skicka en annan. Serviceteknikerna beställer

även sina reservdelar via Dispatchern som i sin tur skickar det vidare till

Parts Department.

8.12. Area Sales (AS) och Sales
After Sales uppgift är att sälja serviceavtal men inte truckar och de har sitt

kontor i samma byggnad som de andra i Området. Vad gäller kontakter

mellan Servicetekniker och After Sales anser Serviceteknikerna att

kontakterna kan förbättras i stor utsträckning, framförallt genom

telefonsamtal. Samtidigt anser de att det är After Sales ansvar att göra det

då det är han som tjänar pengar på att sälja serviceavtal, vilket alltså inte

Serviceteknikerna gör. Idag är det mycket sporadiskt som After Sales får

information från Serviceteknikerna angående möjliga försäljningar
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beroende på de personliga relationerna. Vissa av After Sales är före detta

Servicetekniker men det är inget krav från BT-Tysklands sida.

Tillsammans med BDG har After Sales träffat varandra en gång per månad

men det ska bli en gång varannan månad framöver. Mötena är till för att

utveckla och förnya produkterna och tjänsterna. De är ute hos kund två till

tre gånger per vecka idag och det bör ökas till två till tre gånger per dag

enligt BDG för att få feedback och ny kunskap samt att bygga relationer

med dem.

Försäljning av truckar ligger inte under After Sales organisationen och de

har inte sina områden uppdelade på samma sätt som Serviceteknikerna. Det

gör enligt Serviceteknikerna att kontakterna med Sales inte är bra då en

Serviceteknikers område kan täckas av ett par, tre säljare och han inte vet

vem av dem han ska kontakta. Samtidigt är det sällan som Sales tar initiativ

till kontakter med Serviceteknikerna. Sales är utbildade i att sälja

serviceavtal men enligt BDG är det sällan som de säljer service då

skillnaderna mellan de två, produkt och tjänst, är stora och därför känner

sig Sales inte trygga i en sådan roll.

Vad gäller kontakter med Servicetekniker menar de Servicesäljare vi pratat

med att den fungerar bra och att de ger feedback, ”I will tell the Monteures

if the lead led to a sale”(AS). ”I think the other sales persons do as I do,

otherwise it would not be good” (AS). Vissa Servicetekniker sa att de har

en fungerande relation med vissa av säljarna, både truckförsäljare och

Servicesäljare, samtidigt är det enligt säljarna många Servicetekniker som

de ska hålla kontakt med och det kan vara vissa relationer som fungerar bra

och andra sämre. Dock upplever många Servicetekniker att

kommunikationen och feedbacken inte fungerar så bra som den borde ”I
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would say that if I got more and better feedback I would feel it was more

useful to send away information and knowledge” (ST).

8.13. Business and Development Group (BDG)
BT-Tyskland fick idén om en Business and Development Group (BDG)

genom kontakter med BT-Rolatruc och den har varit igång sedan juni 1999

och ska fungera som stöd till servicesäljarna. Den ska vara ”responsible for

the development of the report and statistics for the co-ordination of the

service salesmen in the local branches.”(BDG) Vidare ska de strukturera

upp ett informationsflöde mellan AS och huvudkontoret och tillbaka igen.

BDG ska även ”get feedback about the actual customer needs to create

new or develop new products for example new service agreements, more

modular based agreements” (BDG). För att kunna göra det måste de få

kunskap från både AS och Serviceteknikerna, ”so at the moment we need to

develop an information flow between the Service Salesmen and also from

the local branch or directly from the technicians to Hanover” (BDG). Att

diskutera idéer eller frågor om hur man kan utveckla försäljning av

serviceavtal centralt med BT-Europe går inte då det inte finns någon sådan

funktion där enligt BDG och alltså ingen som centralt kan sprida sådan

kunskap mellan olika länder.

8.14. Områdeschef (Branchleader)
Han har det administrativa ansvaret för området, vidare ska han sprida

information till Serviceteknikerna och övriga inom Området.

Serviceteknikerna träffar honom cirka två till tre gånger per år på de

planerade mötena och han träffar de andra Områdescheferna varannan

månad för att diskutera hur det har gått och möjliga förbättringar.
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8.15. Teknisk support (TS)
En av deras uppgifter är att ha hand om utbildningarna av Servicetekniker.

Detta görs genom att i första hand utbilda Training Engineers vilka i sin tur

utbildar Serviceteknikerna och Specialmontörerna. Vidare har de ansvar för

att förse de som jobbar med service med den dokumentation som de

behöver då de anser att den dokumentation som kommer från Sverige dels

inte är anpassad för servicepersonal och dels tar för lång tid att få fram

samt att det är problem med översättning till tyska. Ett exempel de tog upp

var ett elschema för en truckmodell vilket var på åtta sidor som de tyckte

var väldigt komplicerat varpå de bearbetade ner den till en sida som var

tillräckligt detaljerad för att vara användbar samtidigt som det blev mer

lätthanterligt för Serviceteknikerna. De har försökt att få SSD (Sales and

Service Documentation – ligger under BT-Europe) att skicka teknisk

information på ett tillfredsställande sätt men de tycker inte att det fungerar.

Ett exempel de tog upp var ”Reflexen”30 som BT-Tyskland fick i januari

1998 men de fick inte den tekniska dokumentationen förrän i augusti

samma år när trucken släpptes i oktober 1997. TS behöver

dokumentationen innan trucken kommer så att de kan hålla utbildningar

innan trucken behöver servas vilket alltså inte sker idag.

Teknisk Support-gruppen är lokaliserade till samma kontor och kan

därmed, i relativt stor utsträckning, diskutera med varandra vad gäller

problem och möjliga lösningar eller idéer och dylikt. De jobbar dock inte

med service av truckar själva längre men tidigare har de gjort det. Teknisk

Support tycker att kommunikationen med Serviceteknikerna fungerar bra

och även kontakterna med försäljning, både av truckar och service.

Information de anser ska gå ut sprids antingen till Dispatchern som i sin tur

sprider den till Serviceteknikerna, eller till dem direkt – framför allt via fax
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vilket alla Servicetekniker har hemma. Serviceteknikernas syn på

kommunikationens fungerande är dock annorlunda ”We are supposed to

give solutions and tips to Technical Support. And they are supposed to

spread it to the other parts of the company, but nothing has happened when

I have talked to them and I have never got any feedback”. (ST)

8.16. Parts department och Local Workshop
Parts Department tar hand om reservdelsnummer när det är fel med hjälp

av Teknisk Support. Oftast så är det Serviceteknikern som skrivit fel

nummer men ibland är det fel nummer som står i deras dokumentation

jämfört med datasystemet som parts använder. De menar att det beror på

Sverige som gör både katalogerna och datasystemens inmatningar. Det

finns två personer på BT-Tyskland som är heltidsanställda för att arbeta

enbart med detta. Det är ungefär 2-3% av alla beställningar eller 5-8

stycken per dag som det är sådana problem med. Det är cirka 10 nummer

per vecka som ändras framför allt på grund av att säkerhets- och

kvalitetsförändringar gör att delarna måste förändras något. De menar att

det är ”so time consuming hunting after this information”(Parts).

Serviceteknikerna ringer sällan till Parts utan det är Parts som ringer

Serviceteknikerna ibland då det blir problem med reservdelsnumren. Det

sätt som en del beställs på är att Serviceteknikern ringer Dispatchen som

skriver ner det på en orderblankett som faxas till Parts och de skriver in det

i datasystemet. Det ses som ett mycket tidsödande system för alla

inblandade.

De har även hand om reservdelslagret varifrån de flesta delar går ut. Finns

inte delen där beställs den från Mjölby. De anser att det är problem med att

                                                                                                                           
30 Reflex är en truckmodell.
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beställa delar från Mjölby då de inte alltid kommer på utsatt tid utan blir

försenade, utan att det meddelas till Tyskland.

Det görs inga uppföljningar på modeller eller kunder med hjälp av den

information som har lagrats, framför allt eftersom de inte kan se orsakerna

till problemen utan bara får in beställningarna. På Local Work-shop görs

förändringarna på truckarna enligt kunders önskemål.
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9.1. Översikt
BT-Rolatruc som den engelska servicedelen heter räknas som den mest

framgångsrika av serviceföretagen då de tjänar mycket pengar och växer

kontinuerligt. De är uppdelade på sju avdelningar runt omkring England

och Skottland. Vår undersökning gjordes i Warringtonområdet, som ligger

mellan Manchester och Liverpool. BT-Rolatruc utarbetar sin egen

dokumentation, vad gäller exempelvis utbildningsmaterial och manualer på

grund av att det går fortare och blir bättre än om de ska vänta på att Sverige

ska skicka ut det.

9.2. Team
BT-Rolatruc arbetar i vad de kallar för team-organisation. Den går ut på att

mellan tre och fem Servicetekniker ingår i en grupp med en Area Team

Manager (ATM) som chef. De har hand om ett visst område och de kunder

som ligger inom området. En av fördelarna som de ser med denna struktur

är att Serviceteknikern alltid kan få tag i någon att fråga vid problem.

Enligt ATM blir det tävling mellan teamen som är bra då alla vill vinna

men dålig då man inte hjälper varandra så som man borde kunna göra

mellan teamen. Vidare ser alla att de kan utvecklas med företaget,

exempelvis om ett område blir tillräckligt stort görs det om till två områden

och därmed blir någon av Serviceteknikerna en ATM och kan därmed

klättra inom organisationen (ATM). En annan fördel för BT-Rolatruc är att

de ser vilka som passar i högre befattningar via detta. Vidare har alla som

jobbar i företaget börjat som Servicetekniker utom Service-co-ordinators

och vissa Trucksäljare. Kontakterna inom företaget sker framför allt uppåt

och neråt i organisationen och oftast ett steg åt gången. Den formella

beslutskedjan är viktig och alla är medvetna om vilka vägar man ska ta.
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9.3. Servicetekniker
Deras jobb är att serva och laga truckar ute hos kunder samt att sälja

serviceavtal om upp till ca fem truckar om de vill. Serviceteknikern servar

och reparerar inte bara egna märket utan även andra truckmärken. Nya

truckar har de dock ingen möjlighet att sälja utan skulle de komma över en

möjlig affär ger de ”leads” eller tips till Sales. Servicekontrakt som avser

fler än fem truckar säljs av BDG. De servar i praktiken inte heller hand

pallet trucks (HPT)31 utan det görs av en separat avdelning vilka endast

servar den typen av truckar. Orsaken till detta är bland annat att servicen

och lagningen av dessa modeller kräver mycket mindre kunskap varför BT-

Rolatruc kan anställa personer med lägre utbildning till lägre lön och

därmed hålla kostnaderna nere. De ser även att personalomsättningen är

högre inom HPT avdelningen än bland Serviceteknikerna.

Att sälja serviceavtal är något de har befogenhet att göra men det är inget

krav då företaget ser det som individuellt huruvida man vill och kan sälja

eller inte. När de skickar iväg ett formulär om en möjlig truckförsäljning

och det blir en affär så kan de få provision på det enligt ESM men en ATM

sa att de inte får monetära belöningar för dessa tips. Enligt samma ATM får

de heller ingen provision om de ger ledtrådar till BDG vilket han ansåg

vara mindre bra. De olika åsikterna beror på att Serviceteknikern inte har

någon formell rätt till den provisionen, däremot ses det av vissa som ”fair”

att ge antingen hela eller en del av provisionen till den som kommer med

tipset beroende på hur mycket förarbete Serviceteknikern har gjort.

De har sina egna kunder i så stor utsträckning som möjligt. Man hjälper till

med teamets kunder så att man klarar de uppställda målen vad avser First-

time fix, men det är väldigt sällan man jobbar på andra teams områden.
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9.4. Träffar och möten
Vissa av de Serviceteknikerna vi pratat med träffar sin ATM ungefär en till

två gånger per vecka och pratar med honom en gång per dag. De har

planerade möten en gång varannan månad där hela teamet träffas och då

diskuteras bland annat olika idéer och nya sätt att lösa problem och så

vidare. De fasta Serviceteknikerna ingår inte i team på samma sätt men

deras chef kallas också ATM vilken de träffar ett par gånger per vecka.

På BT-Rolatruc går organisation mot att Servicetekniker träffas mer och

mer sällan. Alla jobbar hemifrån och åker direkt till kunden och när man är

klar för dagen åker man hem. I dag åker man inte ens till Rolatruc för att

hämta reservdelar då dessa kommer hem direkt till Serviceteknikern eller

till kunden. Enligt ATM är det dessutom ” hard to gather the group” och

det är sällan som hela teamet träffas. ”As an Area Team, we don’t get

together for perhaps two or three months”. (ST) ”I meet my colleagues very

rarely, because of my location” (ST).

Men att man inte träffas spelar inte så stor roll enligt några. ”We are just

talking taxes anyway on our meetings” (ST) och en ATM sa ”personally I

can’t see the point to meet as a group” och ”I don’t care at all that we do

not meet as much as we used to do”. Medan andra menar att man träffas för

sällan och inte lär känna varandra ordentligt. ”You almost never work close

to another service engineer, so you never get to know each other. They

(service engineers) probably don’t want to know each other. In the

structure we have it’s almost impossible to know each other.” (ST)

Flera i BT-Rolatruc säger att man träffades oftare tidigare. Bland annat var

det ett team som alltid träffades när man skulle hämta ut reservdelar, men

                                                                                                                           
31 Hand Pallet Trucks (HPT) är små truckar utan motorer vilka kräver mindre utbildning för att serva.
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nu när reservdelar kommer direkt hem till Serviceteknikern eller till kunden

faller det tillfället och man träffas sällan hela gruppen. ”We don’t really

have planned meetings in the team. When (our ATM) have information he

passes it on when we meet him at the Depot or over the phone. We used to

have planned meetings, but the three (all but one, he is not coming very

often to the Depot) of us usually get to the Depot and then we meet” (ST).

Om man sällan träffar medlemmarna i sitt team träffar man väldigt sällan

eller aldrig Servicetekniker från andra team. Det kan bland annat få sitt

uttryck i att man aldrig eller väldigt sällan ringer någon Servicetekniker

från ett annat team. ”I rarely call service engineers from other teams” (ST).

”I never call a member of another team, that’s because we have all the

knowledge in our team” (ST). När man är på kurs är ett av få tillfällen de

träffar andra Servicetekniker än de som finns i samma team som de själva

är med i. Dessa kurser verkar vara ett tillfälle när de kan utbyta idéer och

tankar. ”You learn a lot from other engineers on the courses, you can pick

up new ideas for example for modifications or tools” (ST).

En ATM menade också att det inte finns någon större nytta med att ha en

djup kontakt med andra team. ”We don’t communicate much. We always go

to (our ESM) if we need help with something we can't solve in the team.”

(ATM)

9.5. Socialisering
Det är inte speciellt vanligt att ST träffas efter jobbet för att umgås även om

det förekommer i vissa fall. De flesta bor för långt bort från varandra eller

tycker sig inte ha tid. Ett team brukade träffas efter jobbet ”When I was a

team leader I used to take my group outside for a drink and bowling

perhaps three or four times a year. The guy that took over after me doesn’t

do it as much as I did.” (ESM)
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”We don’t meet because we don’t live in the same area. Some don’t want to

mix after work. Different characters with different agendas.” (ST) Samma

person säger att ”I wouldn’t say that they know each other on a personal

level” (ST). Några få umgås dock efter jobbet och spelar fotboll ibland ”I

play football with some of the guys I’m working with” (ST).

9.6. Visioner och målsättningar
England är det land av de tre som vi har undersökt som är mest inriktat på

pengar och bonus. Flera Servicetekniker lyfter fram att man har pengar som

största drivkraft i sitt arbete och att nå upp till sin bonus är väldigt viktigt.

Ett uttryck som faktiskt de flesta använde var ”at the end of the day it is the

money in the pocket that counts” (ST), och även ”that’s what we are here

for, making money” (ST). Alla var dock inte lika inriktade på pengar utan

lyfte fram kunden som det viktiga. ”My goal is to make as good job as

possible” (ST) och ”making the customer happy is important”, men även

han sa ”the money are also important”(ST). En ATM sa ”one particular

problem with the bonus scheme is…there is far too much money

involved32.”

Att pengar och bonus var viktigt visade sig också när vi ställde frågan till

en Servicetekniker om han skulle ta tag i problem och hjälpa någon annan i

organisationen som hade problem. Han svarade då ”if it affected the

business and the production and in the end my bonus I would approach the

problem” (ST). ”The financial goal is important for the team members. It is

important to reach the bonus level. If you would ask the engineers they

would probably say that the bonus is the main one we aim for” (ATM).
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”The company is very money orientated. In other companies in the industry

the engineers seems to have more time. The other companies are giving the

customer more quality, they are more customer orientated.” (ST)

De säger också på Rolatruc att de inte har mycket tid att tala med kunder då

man snabbt skall vidare på nästa jobb. ”Get in and get out as fast as

possible. There is no time of talking to the customer. No time for talking

about the trucks with the truck driver. You only ask the questions you need

for fixing the breakdown and there is no time for having a discussion about

improvements and so on.” (ST)

Några Servicetekniker säger att på andra truckföretag i England kan man se

deras Servicetekniker prata med kunderna mer när man är på besök hos

samma kund. Det fanns dock en servicetekniker som sa att han tog sig tid

att prata med kunden om det behövdes. ”Sometimes you speak to the

customer and sometimes you don’t. It depends on the customer. To lots of

customers the truck is just a piece of mechanical equipment and he is just

interested to get it running again. Some of the customers are quite keen to

ask questions and want to talk about the truck, telling that this and this

have happened.” (ST)

Från BT-Rolatruc’s håll finns det dock en tanke att Serviceteknikern skall

prata med sin kunder. ”We have a rule of thumb that the engineer should

work 80% on service and 20% looking after the customers and talking to

them. Being an ambassador if you like. However, I would not really say

that they have time for that. It is probably down to financial.” (ESM)

                                                                                                                           
32 Årsbonusen för en Servicetekniker kan maximalt uppgå till 1600 pund och för en ATM 2700 pund per
år.
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9.7. Utbildning
Vad gäller utbildningar får de sådana på truckmodeller, el och hydraulik

samt på försäljning av serviceavtal. Utbildningarna är även till viss del

direkt inriktade på service. De har även utbildningar kring

kundtillfredställelse och kundvård. Vidare får de när de börjar på företaget

en utbildning som tar upp dels alla tekniska bitar dels företagshistorik och

dylikt. Om de vill gå en viss extern utbildning vänder de sig till sin ATM

som vänder sig till sin ESM som i sin tur vänder sig till Service Manager

som tar beslutet om BT-Rolatruc ska sponsra den eller inte.

BT-Rolatruc anses av alla vi talat med på företaget vara mycket duktiga på

utbildningar, både kvaliteten och inriktningen på dem samt antalet av dem.

Samtidigt ses en hög kunskapsnivå som en mycket viktig del i företaget för

att kunna ge kunderna en bättre service än vad konkurrenterna kan ge och

detta görs genom satsningar på utbildningar. Serviceteknikernas syn på

viktig kunskap stämmer även den överens med vilka utbildningar de får.

Serviceteknikerna menar att teknisk kunskap för att kunna hitta felen och

åtgärda dem snabbt och effektivt är viktigt. Vidare menar de att en social

kompetens är viktig för att kunna få hjälp från kunden med att hitta felen

samt att få kunden nöjd med det arbete som utförs.

9.8. Area Team Manager (ATM)
Deras jobb är att ansvara för sitt område vad gäller Servicetekniker och

kunder med mera samt att sälja serviceavtal och vara den första kontakten

för Serviceteknikern vid tekniska och andra problem. De har mellan tre och

fem Servicetekniker i teamet, om området växer till sex stycken

Servicetekniker delas det upp på två områden. Det ses en morot för

Serviceteknikerna eftersom de kan de klättra i organisationen genom att

utveckla sitt eget område. Vidare jobbar ATM även som Servicetekniker ca
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60 % av arbetstiden vilket de anser som viktigt för att bibehålla och

utveckla den tekniska kunskapen. De som får jobb som ATM är nuvarande

Servicetekniker som visar att de är duktiga på sitt jobb. På samma sätt som

Serviceteknikern säljer inte heller ATM truckar i sig utan ger tipsen till

Sales. Deras kontakter är framför allt de Servicetekniker som ingår i teamet

samt deras ESM men det är sällan som de kontaktar andra Servicetekniker

eller ATM.

Förutom de utbildningar de får som Servicetekniker får de även

management kurser och teambuilding kurser, både externa och interna. De

anser att det är viktigt att ha en stor teknisk kunskap så att

Serviceteknikerna får förtroende för dem samt att de ska vara duktiga

socialt sett. Med detta avses dels att kunna lära känna dem som ingår i

teamet dels att kunna hjälpa till med kunder och medla mellan kund och

företag, och kund och Servicetekniker om det behövs.

ESM pratar de med avseende exempelvis kunder, nya lösningar eller för att

få befogenhet att göra något. Det är mer sällan de diskuterar tekniska frågor

då ATM anser att de fått sin tjänst mycket beroende på sin tekniska

kompetens.

De träffar olika personer från sitt team varje dag och sin ESM alltifrån

varje dag till ett par gånger per vecka. ATM har möten varannan månad för

att diskutera problem och lösningar med mera och om en lösning verkar bra

skickas den runt, via en ESM, till hela BT-Rolatruc. Vissa av dem jobbar

nära Sales och de utbyter information en eller ett par gånger i veckan.

ATM har möte var annan månad där alla kan diskutera problem och

lösningar. ”We gather all ATM, not just the five of mine but also (an other
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ESM:s) five. We all go through everything we need, and sometimes we

invite sales persons and BDG.” (ESM) ”We have had meetings where

people had tasks to find out about the customers in their area and for a few

minutes present it to the others. That task was for the meeting in February,

in the meeting on April we had another task. The task for April was to look

at local mobile welding companies. The task for April led to a mobile

welding service at BT.” (ESM)

9.9. Engineering Service Manager (ESM)
Deras jobb är att ansvara för respektive område och de har mellan tre och

fem ATM under sig. De ska fungera som dels tekniska experter, dels som

hjälp vad gäller managementfrågor och de ska ta diverse beslut angående

exempelvis disciplinära åtgärder. De arbetar dock inte längre som

Servicetekniker när det har blivit ESM vilket de gjorde som ATM. ”I meet

the ATM formally every second month. I meet them informally in the depot

once or twice a week and I speak to them more often, probably once a

day.” (ESM) De träffar Serviceteknikerna mycket mer sällan ”I meet my

service engineers probably once or twice a year.” (ESM)

Två av ESM sitter bredvid varandra vilket resulterar i att de kan bolla idéer

med varandra, och de försöker få Serviceteknikerna att göra samma sak

med varandra. Detta eftersom de tycker att det är mycket utvecklande att

kunna diskutera idéer och möjliga lösningar på detta sätt. ”I meet my ESM

colleague daily. We do basically the same job, and the problems are the

same.” (ESM) ”We are sitting next door to each other and it is easy to

bounce an idea, try them out and see if he agrees if it’s a good idea. We try

to encourage the service engineer to have the same meetings so they can do

the same thing.” (ESM)
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Vad gäller utbildning har de förutom den utbildning de fått upp till ATM

även mer management- och teambuilding- kurser. Två av dem har gått en

extern management utbildning, två kvällar i veckan under ett år, vilken BT-

Rolatruc betalade då de ansåg att den skulle ge ett mervärde åt företaget.

Deras uppgift är även att sprida information och lösningsförslag med mera,

både horisontellt och vertikalt.

9.10. Service Co-ordinator
Deras jobb är att ta emot kundsamtalen och förmedla reparationsjobb till

Servicetekniker. De är inte ovanför ESM i organisationen som man kan tro

av organisationsschemat utan fungerar mer som en stödverksamhet för att

ta emot och fördela ut service och akuta reparationsjobb. De som arbetar

här har inte någon bakgrund som Servicetekniker själva utan fungerar som

koordinatörer av serviceverksamheten. De gör schemana för

Serviceteknikerna som till stor del är beroende av reparationerna som

kommer in. När det kommer in reparationsjobb ringer de direkt till

Serviceteknikern och Serviceteknikern ringer dem när morgonens jobb är

klara. Det resulterar i att de har så gott som dagligen telefonkontakt med de

Servicetekniker som inte har fasta kunder.

9.11. BDG och Sales
Business and Development Group (BDG) har hand om försäljning av

servicekontrakt, framför allt de som innefattar många truckar till samma

kund. Kontrakt på upp till ca fem truckar görs även av Servicetekniker och

ATM. Sales har hand om försäljning av truckar, det ses som en så pass

specialiserad uppgift att man vill ha en viss typ av människor till det jobbet.

De som jobbar inom BDG har själva varit Servicetekniker och vuxit med

organisationen, de som är försäljare av truckar behöver dock inte ha den

bakgrunden även om vissa av dem har det.
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9.12. Information
Det verkar vara enkelt att få information från organisationen, framför allt

teknisk information. ”If I need any information you just have to ask the

ATM and there have never been any problem with that.”(ST) En ATM

menade att ”It’s part of the culture of BT(-Rolatruc) if you don’t know –

Ask.”

Serviceteknikerna säger själva att det sällan uppstår problem som man inte

kan lösa själva. “I rarely have a problem I can’t solve myself. If I need help

I talk to my ATM or (the ESM) if the ATM is not available. Sometimes I talk

to my colleagues, if I know that they are or have been working with the

machine I have problems with.” (ST)

Vad gäller dokumentationen upplevs den som bra och oftast tillräcklig för

att lösa problem. Den används framför allt på nya maskiner eller beroende

på erfarenheten av trucktypen. Men om det uppstår problem som de inte

kan lösa ska de kontakta sin ATM och kan inte han ringer antingen han

eller Serviceteknikern till ESM. “If I have a problem I contact ATM, and if

he can’t help me I contact ESM, ESM comes back with the problem when

he got the answer. If I think that another service engineer has the same

truck I would probably call him and ask for advice. Moreover we can work

together over the telephone.” (ST)

“The majority of the engineers call the ATM and not a colleague if they

have a problem.” (ESM) ”It is seldom that a service engineer comes to me,

they often solve the problem with the ATM 9 times out of 10.” (ESM)

Om organisationen vill ha information om trucken, vilka fel den har och

vad som borde förbättras finns den informationen hos kunden. Hos kunden
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är det ofta truckföraren som har mest information om trucken, lagret och de

problem som uppstår. “The best person to speak to on a customer site is the

truck driver. You can get lots of information from them. As a service

engineer you can be the channel to the factory from the customer.” (ST)

9.13. Kommunikation
Då Serviceteknikerna inte träffas så mycket ansikte mot ansikte återstår

telefonen för att kommunicera med varandra. Alla Servicetekniker och alla

ATM har en mobiltelefon som har betalats av BT-Rolatruc. Även den fasta

månadskostnaden betalas av BT-Rolatruc, dock får Serviceteknikern betala

alla samtalskostnader utöver de första 20 minuterna Samtidigt kan man

skicka in räkningarna och få avdrag för de telekostnaderna enligt en ATM.

Mobiltelefonen ses till stor del som ett sätt att nå servicetekniken och

ATM. De har ett system där Serviceteknikern ringer en signal till personen

han vill få kontakt med i organisationen och hans nummer syns på en

nummer display och personen i fråga ringer då upp. De systemet fungerar

endast från Servicetekniker till person som har mobiltelefonsamtal betalda,

det vill säga inte mellan Servicetekniker. Serviceteknikerna blir i praktiken

hänvisade till hemtelefonen om han vill få kontakt med en annan

Servicetekniker. BT-Rolatruc har ett system som gör att Serviceteknikern

inte betalar telefonkostnader i hemmet som går till en annan anställds

telefon.

Många var kritiska till det systemet, både Servicetekniker, ATM och ESM.

”How can a business like this run without the service engineers being able

to contact his colleagues?” (ATM) ”You can’t have a communication

system based on an engineer going to the customer “excuse me can I use

your phone” with your mobile phone sticking up from your pocket, it’s

embarrassing.” (ST) ”Sometimes it stops me to make the telephone call. It’s
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a problem if you are on the motor way or laying on the floor working. It’s

also embarrassing to ask the customer if I could borrow their telephone to

call another customer. Can’t you use yours, the customer might ask” (ST).

Trots att de är tvungna att betala för mobiltelefon samtalen ringer

Serviceteknikerna varandra. Antingen ringer de varandra på kvällen eller

använder mobiltelefonen och betalar samtalet själv. “The team members

call each other a lot. They have to pay for the mobile phones them selves

but they still use the phones.” Men han menar ändå att “They would

probably use it (the cellular phone) more and it would be to BT´s

advantages. It's not a good thing that they have to pay for the phones them

selves.” (ATM) Även ESM håller med om att det är fel att de skall betala

sina mobilsamtal själva. “I know that lots of them (Servicetekniker) are

paying for the phones anyway which is not right, they should not do that.”

(ESM)

Inte ens ATM har tillgång till fria samtal med sin mobiltelefon. “I feel that

it’s a disadvantage that the ATM can't use his telephone. For example, he

can't call his team members if he is not near a phone or some of the

customers doesn’t let him use their phone.” (ESM)

Kontakterna med BDG fungerar bra enligt Serviceteknikerna, ATM och

ESM. Kontakten och kommunikationen med Sales verkar däremot fungera

sämre. Flera Servicetekniker har beskrivit sin relation med Sales som dålig

eller väldigt dålig. Det hela har bland annat sin förklaring i personliga

relationer eller bristen på dem. Vi fick höra att det finns säljare som har

utmärkta kontakter med några av Serviceteknikerna i ett område, men i att

annat område finns det ingen relation mellan säljaren och Serviceteknikern

och då fungerar inte kommunikationen. Kommunikationen mellan Sales
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och Servicetekniker hänger på om det finns en relation mellan dem båda.

Finns den inte fungerar inte heller kommunikationen. ”In my area, I have

not had a salesperson long enough to get to know him well.” (ST)

9.14. Kunskapsspridning
Om Serviceteknikern har idéer på förändringar tar de upp det med sin ATM

och kan inte han svara går antingen ATM eller Serviceteknikern till ESM.

Vill de göra modifieringar på truckar på kundens begäran måste de få den

godkänd på grund av säkerhetsbestämmelser från högre ort. ”If I get any

information the team should have I give the information to the ATM. I

never pass it to another person. It’s the ATM that passes it on if he feels

that it’s useful information. It is the ATM that passes the information to

ESM.” (ST)

Serviceteknikerna känner sig uppmuntrade och uppmanade att komma med

idéer men de får inga monetära belöningar för det. “If anyone has a

suggestion they speak to their ATM, and they will talk to some of us”

(ESM). ”There is no formal system for this and no kind of rewards for

giving suggestions. We still get quite lots of suggestions about day to day

products.” (ESM)

Om Serviceteknikern kommer på en ny lösning eller idé sprids den till

ESM varpå de sprider den vidare neråt och åt sidan. I vissa fall kontaktas

andra Servicetekniker vid problem om de vet att en viss person har haft

samma problem tidigare men då är det inom teamet. När en Servicetekniker

stöter på ett problem han anser alla bör vara medvetna om fyller han i en

ruta på arbetsbeskrivningen och när det är tio sådana ifyllda rutor

uppmärksammas och kontrolleras problemet. Om det är något som alla bör

känna till går det ut till samtliga berörda.
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9.15. Feedback
Feedback är något som de flesta Servicetekniker i England har lyft fram

som viktigt. Feedback är dock något som BT-Rolatruc som organisation

inte upplevs som speciellt duktiga på att ge. De flesta Servicetekniker som

vi har pratat med har sagt att feedback från organisationen och från andra

individer oftast är dålig. ”I don’t get any feedback for the info I pass on.”

(ST) ”The feedback is very important, but not only on service level and for

service engineers problem. Also between service engineers and sales. For

example I have given some leads that I know turned into sales but I never

got any feedback from the person that sold it. To me it should be a simple

phone call.” (ST)

Feedbacken till och från Sales fungerar sämre än vad den gör mellan andra

delar av organisationen. ”In my area, I have not had a sales person long

enough to get to know him well” (ST). En annan Servicetekniker sa ”I very

rarely talk to the sales person, I do not even know if I have a sales person

in my area.” (ST) ”I have given a lead to a sales man, he made an

appointment with the customer, and then he didn’t show up. The customer

then asked me why the sales man did not show up.” (ST)

Det finns fall när Servicetekniker inte vet om serviceavtal bland sina

kunder förrän han kommer dit i andra ärenden och får via kunden veta att

han skall serva en truck i framtiden. ”I have customers I do not know about.

I went to a customer with a spare battery and made an inspection on the

truck and then I asked if they wanted a service package and they said that

they already got one.” (ST) All feedback är inte dålig utan fungerar enligt

service teknikerna i vissa fall bra, ”I usually get good feedback from (our

ESM) but the company should be better.” (ST) ”The feedback from BDG´s
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is better” (ST) än från exempelvis Sales. ”The feedback works better with

BDG.” (ST)

Mot Sverige verkar det inte heller fungera speciellt bra med feedback .”I

would not have thought that the information I pass to my ATM reaches

Sweden. The information seems to fade out.” (ST) Teknisk information från

Sverige verkar vara långsam, även om den har blivit bättre. ”The technical

information (from Sweden) used to be very slow, now it is better. It was so

bad that they had to do something about it.” (ESM)

Flera service tekniker lyfter fram vikten av feedback för att man skall leta

efter information och kunskap och för att man skall känna att det är

meningsfullt att sprida den vidare. ”If I thought somebody was going to do

something about it I would probably send more info and knowledge.” (ST)
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10. EN ANDRA SAMMANFATTNING

10.1. Individ till individ
Vi definierar kunskaps och informationsspridning mellan individer med att

det finns en specifik individ/sändare

som ”skickar” sin information och

kunskap till en specifik individ/mottagare.

10.1.1. Socialisering

Socialisering leder till att individer får en närmare kontakt med varandra

vilket leder till att kommunikation dem emellan underlättas. Vidare gör

denna form av kommunikation att individer kan föra en dialog där

kunskapsöverföring underlättas då man kan fråga om det är något man inte

förstår. Den som vill sprida kunskap får lättare att se om den överförda

kunskapen togs emot på rätt sätt då han kan fråga om individen som tog

emot förstod.

En fördel med socialiseringsprocessen är att i den kan kunskap spridas som

är svår att sprida på annat sätt. Analytisk kunskap och visdom som båda

grundar sig i tacit knowledge är svåra att verbalisera men går att sprida i

socialiseringsprocessen. I interaktionen mellan individer sprids ofta dessa

kunskapstyper utan att det sker medvetet, men med intention kan

organisationen påverka processen och styra kunskapsöverföringen. Ett

planerat möte innehåller mer av direkt intention än en oplanerad träff vid

till exempelvis fikabordet.

Av de tre länderna vi undersökte var det endast Serviceteknikerna i

Sverige/Norrköping som i större utsträckning hade någon form av

interaktion/socialisering med varandra. Vid fikabordet träffas

Individ Individ

Figur 14, Individ till individ
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Serviceteknikerna mer eller mindre regelbundet och de både diskuterar

truckrelaterade ämnen och ämnen som helt skiljer sig från truckar. Jämfört

med England och Tyskland har de svenska Serviceteknikerna lättare att

ställa en fråga eller framföra en kommentar till en annan Servicetekniker.

Dessa möten fyller flera funktioner exempelvis lär man känna varandra,

man har någon att fråga om hjälp om man har kört fast och man kan bolla

idéer med varandra. Vidare så kan exempelvis en ny idé eller en lösning på

ett problem uppstå i interaktionen mellan individer. Öppenheten mellan

individer blir större när man känner varandra och just öppenheten är viktig

om man skall kunna lära av varandra. I Sverige sa de att det finns en

öppenhet i gruppen och att det inte finns mycket som de inte kan ta upp.

Det visar sig också att kommunikationen, enligt dem själva, emellan

Serviceteknikerna var bra.

Socialiseringen främjar kunskaps- och informationsöverföring i situationer

som inte har direkt med socialiseringen att göra då även den övriga

kommunikationen mellan individer underlättas när man känner varandra.

Det visade sig bland annat genom att kommunikationen mellan

Serviceteknikerna i Sverige över mobiltelefon var relativt regelbunden.

Finns det en uttalad intention från organisationen att man i gruppen bör

sprida kunskap mellan varandra kan det skapa gemensamma uppfattningar

om att spridandet och skapandet av kunskap är viktigt. Vilket i

förlängningen leder till att mer kunskap kommer att spridas mellan

individerna. Om det finns en delad vision i gruppen att kunskap är viktigt

både för individen och gruppen/organisationen kommer man att sträva mot

att skapa och sprida kunskap inom gruppen och att sprida kunskap från

gruppen till organisationen. Ingen av Serviceteknikerna vi intervjuade

kunde redogöra för en intention eller vision från organisationens håll när
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det gällde kunskap och spridandet av kunskap. Det får som följd att det inte

heller finns några direkta ansträngningar i gruppen för att individer skall

lära av varandra och sprida den kunskap och erfarenhet man har. När

kunskap sprids är det ofta en slumpmässig överföring som uppstår i de

samtal och dialoger som alltid finns hos en grupp människor.

För att socialiseringsprocessen skall starta och bli effektiv är det viktigt att

individerna är intresserade av att träffas och lära av varandra. Vill man inte

träffas och inte ser någon mening med möten kommer man sällan att träffas

och när man väl träffas så blir inte mötet så effektivt som det kunnat bli. I

undersökningen framkom det att flera Servicetekniker i BT-Rolatruc inte

tyckte det var meningsfullt att träffas och man hade också väldigt sällan

träffar där hela gruppen av Servicetekniker träffades. En förklaring är att

det inte finns en intention från management i BT-Rolatruc att individerna

skall lära av varandra och det får som följd att de flesta teamen vi pratat

med träffas allt mer sällan.

Om man sätter upp utmanande uppgifter i en grupp kan det skapa ett

kreativt kaos som i sin tur kan leda till att man skapar och sprider kunskap i

gruppen. Ett exempel på det som vi såg i vår undersökning var när ATM i

England satte upp utmanande uppgifter som skapade frågeställningar som

behövde nya lösningar och det ledde fram till nya sätt att jobba. Genom den

”nya” samlade kunskapen i gruppen ifrågasattes det gamla sättet att jobba

och det ledde fram till nya sätt att jobba.

Finns det en variation av individer med olika bakgrund, intressen och

utbildning i gruppen finns det möjlighet att gruppen består av individer

med skilda kunskaper och erfarenheter. Skulle man i gruppen ha för lika

kunskaper blir möjligheten att lära av varandra mindre än om de finns en
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blandning av kunskaper och erfarenheter i gruppen. Dessutom när gruppen

består av varierande kunskaper och erfarenheter är det större chans att det

finns någon att fråga om man stöter på problem. I Sverige/Norrköping finns

det Servicetekniker som har större kunskap och erfarenhet inom vissa

områden vilket gör att det är enkelt att fråga om hjälp om man har problem.

Andra exempel på tillfällen när analytisk kunskap och visdom sprids mellan

två eller flera individer är när de jobbar tillsammans. ”Learning by

observing” och ”learning by doing” är två exempel på processer som

uppstår när två individer jobbar tillsammans. I vår undersökning visar det

sig att flera tycker att det är bra att jobba tillsammans. Exempelvis ESM i

Warrington jobbar tätt och de lyfter båda fram det som en stor fördel då det

täta samarbetet leder till att de kan lära av varandra. Även Servicetekniker i

Mjölby jobbar tillsammans och de säger själva att de är väldigt nöjda med

det och dessutom är de effektiva och framgångsrika. Att jobba tät

tillsammans leder till att man både kan motivera varandra och att man kan

lära av varandra, exempelvis genom att man kan bolla idéer och tankar med

varandra. Att just kunna bolla idéer och tankar med varandra lyftes fram

som en stor styrka med att kunna jobba tillsammans.

Faktakunskap och till viss del även förståelsekunskap sprids bra i skriftlig

form vilket gör att själva socialiseringsprocessen inte är det bäst lämpade

sättet att överföra dessa typer av kunskaper. Även om den typen av

kunskap sprids i socialiseringsprocessen är det effektivare att skriva ner

kunskapen på papper och sprida till många individer samtidigt.

I en socialisering som saknar intention sker kommunikation slumpmässigt

och därmed blir det svårare att styra faktakunskap och förståelsekunskap.

Att faktakunskap och förståelsekunskap inte sprids medvetet mellan
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individer när intentionen saknas upptäckte vi bland Serviceteknikerna i

Sverige/Norrköping. På de oplanerade mötena i Sverige/Norrköping sprider

man inte den faktakunskap och förståelsekunskap som man skaffar sig i sitt

arbete. De flesta behåller den kunskapen hos sig själva för att man inte är

medveten att andra behöver den eller för att man inte är medveten om att

man har den. Några sa dock att en del av denna kunskap fördes vidare

muntligen till gruppen men när det skedde gjordes det slumpmässigt,

exempelvis om man började diskutera ämnet. Tunneleende och muren av

självklarheter gör att man som individ inte ser att man har kunskap och

information som andra har nytta av.

På samma sätt som i fallet med analytisk kunskap och visdom sprids

faktakunskap och förståelsekunskap bättre när det finns en intention. På de

planerade möten som ATM och ESM har i Warrington är en av orsakerna

till att mötena är framgångsrika att det finns en klar intention. Deltagarna

får som uppgift att samla in faktakunskap och information som sedan sprids

till övriga deltagare på mötet och som används för att utveckla

organisationen. Intentionen gör att man vet vad man är ute efter på mötena

och deltagarna kommer förberedda till mötena och kunskaps och

informationsspridningen sker mer kontrollerat jämfört med exempelvis

Serviceteknikernas oplanerade möten i lunchrummet.

10.1.2. Övrig överföring

Förutom genom interaktion kan individer sprida kunskap och information

mellan varandra genom att använda sig av medier som exempelvis telefon,

skriftlig dokumentation och e-mail. I första hand är det faktakunskap och

förståelsekunskap som går att överföra då de är lättare att verbalisera än

analytisk kunskap och visdom.
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Det är viktigt att man vet vilken information som andra vill ha för att man

skall se vad man kan och skall skicka iväg. Exempel på en situation när

Serviceteknikern inte skickar viktig information är när han inte vet vilken

information som säljaren i hans område efterfrågar. Det kan till och med

vara så att man inte är medveten om att man har information som någon

annan efterfrågar. När man har en personlig relation till mottagaren

förenklas överföringen då relationen dem emellan gör att man vet vad den

andra efterfrågar för information och kunskap. Vidare får man

gemensamma/liknande kognitiva kartor när man känner varandra och det i

sin tur underlättar kommunikationen. Exempelvis var det en

Servicetekniker som skickade förbättringsförslag direkt till produktion då

han kände individer där. Vidare sker kontinuerligt feedback om man jobbar

nära varandra och träffas regelbundet. Den nära kontakten till säljaren som

Serviceteknikerna i Norrköping har gjorde att informationsspridningen dem

emellan skedde regelbundet. Serviceteknikerna i Mjölby upplever att

kommunikationen till samma säljare fungerar sämre och att det i sin tur gör

att informationsspridningen dem emellan blir sämre.

10.2. Individ till organisation
Vi definierar kunskaps och informationsspridning mellan individ och

organisation som informations och kunskapsspridning från en enskild

individ till en enhet i organisationen. Även om det är en

person som tar emot informationen och kunskapen sker

spridningen till organisationen då informationen och

kunskapen inte specifikt är riktad till den mottagande

individen. När individen skall sprida ett budskap till

organisationen sker överföringen oftast i form av

faktakunskap, faktainformation, förståelsekunskap och

ku
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bearbetad information. Det blir naturligt då analytisk

nskap och visdom är svåra att verbalisera. Exempelvis kan överföringen
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ta form av muntliga samtal via ett telefonsamtal eller skriftligen via brev

eller email.

Det räcker inte att det finns en sändare av information och en mottagare för

att information skall gå från sändaren till mottagaren. Det måste finnas en

formell kanal för att de enskilda individerna skall veta hur de skall gå till

väga för att sprida den kunskap och information som man besitter. BT som

organisation verkar sakna en genomtänkt strategi och målsättning när det

gäller Serviceteknikernas kunskap och spridandet av den. De flesta av de vi

diskuterade med i Norrköping och Mjölby sa att de inte ens vet vart de

skall vända sig om de har information och kunskap som de känner att

organisationen har nytta av. Intentionen om vilken information som är

viktig saknas vilket gör att trots att det finns information som kan och bör

spridas görs inte detta.

Information och kunskap kan anses som självklar för individer och det gör

att man inte ser att andra individer behöver den information och kunskap

man besitter. En svensk Servicetekniker sa att man vid fikabordet pratar om

problem och lösningar men att det stannar i gruppen för att man inte ser

någon anledning att sprida det. Muren av självklarheter och tunnelseendet

gör att man inte ser att man har kunskap och information som andra vill ha

eller behöver. Detta är ett problem då det som diskuteras vid fikabordet kan

vara viktig kunskap och information för andra Servicetekniker, försäljning

eller forskning och utveckling. Fel och brister på en truck stannar hos

Servicetekniker för att han inte ser det enskilda problemet som ett problem

för organisationen.

Feedback är en viktig del för att information skall spridas från individen till

organisationen. När Serviceteknikerna inte får feedback känner de sig inte
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uppskattade eller uppmärksammade och det finns till och med

Servicetekniker som anser att det är helt meningslöst att sprida någon

information alls på grund av bristen på uppskattning. Allt detta trots att den

person som uttryckte detta sa att han kände att han hade kunskap som BT

skulle ha stor nytta av. Feedback ger dessutom information till avsändaren

av vilken information som efterfrågas. Nästan alla Servicetekniker lyfte

fram att feedback, eller brist på feedback är den enskilt största orsaken till

om man skickar information till organisationen eller inte.

Det verkar vara så att när det fysiska och mentala avståndet är långt

minskar feedbacken. Bland annat i England säger Serviceteknikerna att

feedbacken från BDG är bättre än den som de får från Sales. BDG ingår i

samma organisation som Serviceteknikerna och många av dem har varit

Servicetekniker tidigare vilket bör innebära att de är insatta i

Serviceteknikerns vardagliga arbete och problem. Sales däremot ingår inte i

samma organisation som Serviceteknikerna och de är i huvudsak inte före

detta Servicetekniker, även om några är det. Det kan tyda på att både den

organisatoriska strukturen samt individernas bakgrund spelar roll när det

gäller att ge feedback

10.3. Organisation till organisation
Som vi skrev i kapitel 6 är det de olika informationstyperna, data,

faktainformation samt bearbetad information, som går att överföra från en

enhet till en annan då ingen individ är

specificerad som mottagare eller

avsändare. Vi ser bland annat detta

steg som en möjlighet för

organisationen till uppbyggnad av informationsbaser som anställda ska

kunna använda sig av vid behov.

Organisation Organisation

Figur 16, Organisation till organisation
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Data och faktainformation är de typer av information som är lättast att

sprida mellan organisationer. Till data, vilken är en obearbetad mängd

information, räknar vi exempelvis reservdelsnummer. Dessa utformas av en

enhet och sprids sedan till Servicetekniker i allmänhet vilka vi som helhet

betraktar som en enhet. Detta är information som Serviceteknikerna får av

organisationen för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Data är inget som

bör/skall ”spridas” i organisationen utan bara göras tillgängligt, exempelvis

genom att skapa databaser som man kan använda sig av för att söka efter

data. För att dessa ska användas menar vi att det behövs klara intentioner

med vad de är till för och hur de ska användas. Faktainformation kan

däremot skickas ut i större omfattning då den kan resultera i ett skapande

av kunskap. Det är dock viktigt att faktainformationen är anpassad efter

användaren. Även faktainformation bör/kan göras tillgänglig i olika

databaser där de som vill kan söka efter information som man efterfrågar.

När det uppstår fel i data verkar det ta lång tid att rätta till det. Det innebär

att samma fel uppstår flera gånger på grund av felaktig information. I

undersökningen fann vi att det finns fel bland reservdelsnummer och att det

tar lång tid att rätta till felen. BT-Tyskland har påtalat dessa problem men

menar att inget görs åt problemen. De stora fysiska avstånden gör att

kommunikationen försvåras och problemen får svårt att klaras upp.

Det finns även problem med den skriftliga dokumentationen som skickas

från Sverige till Tyskland. Dokumentationen innehåller bearbetad

information och kräver därför en viss förmåga av bearbetning för att den

skall bli användbar. Problem som uppstår tror vi bland annat beror på att

utbildningsnivån i Tyskland är lägre än hos exempelvis Serviceteknikerna i

Sverige vilket gör att de får svårt att bearbeta och ta till sig informationen.

Dokumentationen är anpassad för en högre nivå på utbildning hos
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användaren och de tyska Serviceteknikerna får svårt att ta till sig den

skriftliga informationen. Muren av självklarheter hos skaparen av

dokumentationen gör att man inte ser att alla inte kan ta åt sig

informationen. Informationen bör utformas med avseende på mottagarnas

kunskaper och inte, som det verkar idag, utformas såsom de i Sverige anser

vara bra. För att lösa dessa problem måste det till en dialog mellan de olika

enheterna där båda parter lyssnar på varandras åsikter och kommer fram till

en gemensam lösning.

10.4. Organisation till individ
Det som kan överföras från en organisation till en individ är, som vi skrev

tidigare, framförallt Data, Faktainformation och Bearbetad information då

det är en enhet och inte en specificerad individ som skickar

ut budskapet varför det sker i form av icke-personlig

överföring. Överföringen kan ske på två sätt, antingen

söker individen efter en viss information eller får den sig

tilldelad. Oavsett vilket kommer den att vara utformad på

så sätt att individen inte kan föra en direkt dialog med

avsändaren vid tillfället han får tag i informationen. Om det

ha
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är något som han inte förstår och vill få förtydligat måste

n använda sig av interaktionen genom individ till individ för att få detta

rklarat.

10.4.1. Data och faktainformation

ata och faktainformations främsta uppgift är att underlätta det dagliga

betet i form av exempelvis reservdelsnummer och el-scheman. Genom att

rmedla en varierad mängd faktainformation kan man hjälpa till att skapa

t positivt informationsöverflöd. Den information som finns tillgänglig kan

divider använda för att utveckla de kunskaper de besitter. Genom att sätta

n nya informationen i relation till den befintliga kunskapen kan ny



Kapitel 10 - En andra sammanfattning

123

kunskap skapas. Vi fann att data i sig inte hjälper till att skapa ny kunskap

då serviceteknikerna inte aktivt försöker att omvandla den till kunskap utan

endast använder den som en form av uppslagsverk.

De flesta som jobbar inom BDG i England har tidigare varit

Servicetekniker varpå de vet vad Servicetekniker kan och vill ha.

Spridandet av information när man har stor insikt i varandras arbete

fungerar bättre än när det finns ett stort avstånd mellan individerna.

Exempelvis Sales i England som inte består av före detta Servicetekniker

har en sämre kontakterna med Servicetekniker än BDG. Trångsynthet kan

påverka denna kommunikationsfas negativt, exempelvis om tidigare

kontakter med säljarna har varit dåliga är det lätt att sätta nästa säljare i

samma fack och kommunikationen blir dålig från start. I Tyskland ses

Serviceteknikerna som längst ner i organisationen samtidigt som de själva

anser att säljarna är högt upp. Vilket kan leda till grupptänkande och

därmed en sämre informationsspridning. De befintliga rutinernas negativa

inverkan ser vi också exempel på, samtidigt som de verkar vara svåra att

förändra trots att de inte är gynnsamma för någondera part.

10.4.2. Utbildning

Utbildningar inom företaget ser vi som en kunskapsöverföring mellan

organisation och individ då organisationens mål med dem är att flera

individer ska ha en viss kunskap eller kunskapsnivå. Denna

kommunikationsväg sker exempelvis via social interaktion då en individ

talar till många individer. Det för med sig att det även är möjligt för en

organisation att sprida olika kunskapstyper den här vägen. Framförallt

förståelsekunskapen som är relativt teoretisk kan spridas denna väg men

den verkliga fördelen ser vi i att kunna förmedla och utveckla individernas

analytiska kunskap. Det ger även möjligheter att, på ett strukturerat sätt

påverka visdomen, då organisationen kan få individerna att sätta det nya i
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förhållande till det gamla. Utbildningssituationen ger även möjligheter till

social interaktion med kollegor vilka man annars inte skulle träffa.

Utbildningen som sådan har även klara intentioner då deltagarna vet vad

som ska läras.

BT-Rolatruc är den organisation i den empiriska studien som satsar mest på

formella utbildningar. När en Servicetekniker börjar på företaget får han en

kunskap om dels de tekniska bitarna, dels en kunskap om företaget och

dess historik. Här är intentionen tydlig då både företaget och

Serviceteknikern vet vad som ska läras. Serviceteknikerna får alltså en

likartad grund att stå på vilket gör det lättare för dem att kunna

kommunicera framförallt förståelsekunskap och analytisk kunskap mellan

varandra. Vidare kommer de att ha det lättare att ta till sig bearbetad

information från organisationen och internalisera den, utan att behöva mer

förklaringar och dylikt då de har en relativt hög och likartad grundkunskap.

Motsatsen till detta ser vi i Tyskland där Teknisk Support anser att

informationen de får från Sverige inte är anpassad för Servicetekniker

samtidigt som de har satsat mindre resurser på utbildning än BT-Svenska.

Denna skillnad i grundkunskaper utgör en orsak till varför BT-Tyskland

har problem med den bearbetade informationen.

Vidare ger BT-Rolatruc Serviceteknikerna utbildningar i att sälja

serviceavtal så att Serviceteknikerna kan sälja dessa själva och därigenom

utöka sina egna områden. Genom detta får Serviceteknikerna större

möjligheter till autonomi i arbetet samt en ökad variation i

arbetsuppgifterna. De får även då en delad vision om att expansion genom

egna försäljningar är viktigt för organisationen samt att Serviceteknikernas

status i organisationen är hög. Den starka utbildningen riskerar att ge en

likriktning i tankesätten, tunnelseende, hos deltagarna vilket i längden
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förhindrar förändring, samtidigt kommer variationen att bli mindre mellan

de som arbetar i företaget då de får likartade synsätt. Det märks i

förhållningssätten till företaget då England verkar mer samstämmiga

angående organisationen än övriga länder. Likriktningen gäller även de

organisatoriska nivåerna över Servicetekniker då ATM får

vidareutbildningar i management och dylikt, likaså ESM. Dessa

utbildningar ger dem högre kunskaper samtidigt som synsätten blir mer

likartade, det vill säga det bidrar även till att muren av självklarheter

bibehålls och förstärks.

BT-Rolatruc är de enda som har utbildningar i kundhantering vilket vi

menar hjälper till att förmedla en bild, en delad vision, av att företaget

tycker att kunden är viktig på ett sätt som de andra organisationerna inte

gör. Dock anser även de svenska Serviceteknikerna att kundhanteringen är

viktig men det är mer av ett personligt intresse då de menar att kunden är

viktig av två andra orsaker, nämligen att om de behåller kunden kommer

jobbet att vara tryggat samt att det är kunden som ger Serviceteknikern

beröm vilket inte görs från den egna organisationens sida.

10.4.3. Bearbetad information

En del av informationsöverföringen mellan organisation och individ består

av bearbetad information. För att kunna omvandla bearbetad information

till analytisk kunskap krävs en förmåga att bearbeta och internalisera

informationen. För Serviceteknikerna på BT-Rolatruc verkar den

bearbetade informationen räcka vilket den inte gör för serviceteknikerna i

BT-Tyskland. När Serviceteknikern inte ser vad som är de bakomliggande

orsakerna till problemet, inte har den analytiska kunskapen, räcker inte den

bearbetade informationen till.
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Överföringen av kompletterande information från organisationen till

individen sker i BT-Svenska genom att skicka ut lösa blad till

serviceteknikerna om ändringar vilket vissa anser som problematiskt då

dessa blad ofta blir liggande, framförallt på modeller de inte servar så ofta.

Teknisk Support i BT-Tyskland sprider information via fax direkt till

montörerna eller till Dispatchern som i sin tur faxar det till

Serviceteknikerna, det beror på hur pass viktig Teknisk Support anser

informationen vara. Vissa menar också att det ibland blir för mycket

information, framför allt i BT-Svenska, vilket leder till information

overload. En risk med detta är att viktig information kan försvinna bland

mindre viktig information. BT-Rolatruc använder sig i större utsträckning

av personlig interaktion för att sprida teknisk och annan kunskap. Det sker

genom att ESM kontaktar ATM som i sin tur talar med Serviceteknikerna,

oftast var för sig.

Brist på information leder till att det blir svårare att utföra det dagliga

arbetet samtidigt som möjligheterna till skapande av kunskap minskar

vilket Serviceteknikerna i BT-Tyskland är ett exempel på. BT-Rolatruc har

inte några formella kanaler för att sprida allmän information förutom

interaktionen mellan ATM och Servicetekniker vilket vi menar är ett hinder

för spridningen av annan bearbetad information. Eftersom organisationerna

arbetar under tidspress kommer spridning av information som inte är direkt

relevant för arbetet att prioriteras bort i stor utsträckning. Det innebär att de

får färre möjligheter att sätta sin befintliga kunskap i relation till nya saker

genom variationen och därmed hämmas en del av skapandet av kunskap.

Allmän information sprids i BT-Svenska via personaltidningen och

informationsbladet vilket vi menar är ett sätt att skapa informationsöverflöd

och öka känslan av öppenhet. Genom dessa får även mottagarna varierade
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budskap som kan resultera i nya idéer och generera ny kunskap dels för

Serviceteknikerna dels för organisationen. I Tyskland sprids allmän

information mycket slumpmässigt beroende på om en Servicetekniker

ringer eller på annat sätt kontaktar någon och vill ha svar på en direkt fråga.

Det finns inga klara kanaler idag för hur sådan information ska spridas då

personaltidningen är lagd på is och andra vägar inte är utarbetade. Service

Manager menar dock att information inte är hemlighållen utan det bara är

att fråga. Att arbeta på det sättet, utan ett skapande av

informationsöverflöd, menar vi resulterar i att skapande och överföring av

kunskap hämmas. Det vi har sett är att det behövs en formell kanal att

sprida allmän information på för att den ska nå ut till alla eftersom det alltid

finns personer som inte själva aktivt letar efter den.

Den bearbetade informationen bör kunna resultera i förståelsekunskaper

och i förlängningen leda till ökad analytisk kunskap. Det viktiga att tänka

på här, med tanke på problemen vi har sett med servicemanualerna, är att

den är utformad i enlighet med användarnas tankestrukturer och

kunskapsbas för att den ska kunna förstås och omvandlas till kunskap.

Både den bearbetade informationen och faktainformationen är verktyg som

kan hjälpa till att starta en process av skapande av kunskap genom att

mottagarna kan sätta det gamla i relation till något nytt.
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AVSNITT IV
I avsnitt IV presenteras i kapitel 11 teorier om organisationskultur, och i

kapitel 12 teorier om organisationsstruktur för att därefter analysera kultur

och struktur i kapitel 13. Analysen görs med avseende på det vi skrivit

tidigare i arbetet.

AVSNITT IV – Kultur och struktur samt analys

Kapitel 11
Organisations-
kultur, teori

Kapitel 12
Organisations-
struktur, teori

Kapitel 13
Analys
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11. ORGANISATIONSKULTUR

11.1. Inledning
”Corporate America is just learning that people don’t like to share what

they know”33. Detta citat från Speight, vice president of information

technology and CIO of Brookline visar tydligt att individers inställningar

kan vara ett stort hinder för spridandet av information och kunskap i en

organisation. Det spelar ingen roll hur mycket tekniska lösningar, hur

många förutsättningar som finns i organisationen, det kommer ändå aldrig

att ske någon revolutionerande förändring när det gäller kunskapsspridande

om individerna inte vill sprida sin information och kunskap.

Undersökningar gjorda av Ernest & Young visar att 56 % av alla i

chefsposition anser att förändra individers beteenden är den enskilt största

utmaningen i knowledge management. (Glasser, 1999)

Att ha en ”kunskapsvänlig” kultur kan vara en av de viktigaste faktorerna

för att organisationen skall lyckas med att bli ett, för att använda Nonakas

& Takeuchis (1995) uttryck, Knowledge-Creating Company. Att skapa

denna kultur kan vara den största utmaningen för management i en

organisation. Kultur är trögrörlig och svår att förändra och det gör att

arbetet att förändra den kan bli svår. Om man lyckas skaffar sig

organisationen en fördel gentemot konkurrenter då de i sin tur har svårt att

kopiera en framgångsrik kultur. Produktionsmedel går mer eller mindre

enkelt att kopiera men individers kognitiva strukturer är svåra att kopiera. I

detta kapitel skall vi användas oss av kulturbegreppet för att belysa hur

kulturen kan underlätta överföring och skapande av kunskap.

                                          
33 Glasser, P. The Knowledge Factor, 1999, s. 1
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11.2. Vad är kultur
”Kultur syftar i vidaste bemärkelse på drag i vårt tänkande, vår erfarenhet,

och vår kunskap om tillvaron, på våra idéer, värderingar och normer i

livet.”34 Så fort människor lever tillsammans finns det en kultur som

påverkar och styr hur individer skapar ordning, förutsägbarhet och mening.

Den präglar hur individer konstruerar sitt tankemönster och uppfattningar

av verkligheten. Organisationskultur blir då idéer, erfarenheter och så

vidare som har direkt eller indirekt att göra med organisationen man jobbar

i. Organisationskulturen styr exempelvis vilka kläder man skall ha i

företaget, hur man hälsar på sina arbetskamrater, men också hur man ser på

hur ledarskapet och varför man jobbar på en specifik arbetsplats.

Fukuyama menar att människor växer i upp i ett sammanhang som styr

deras sätt att tänka och handlande på ett bestämt sätt (Jacobsen & Thorsvik,

1997). På samma sätt styrs och formas individer av sammanhanget som

finns i den rådande organisationskulturen. Fast med skillnad att man inte

växer upp med kulturen från födseln utan att man kommer in i

organisationskulturen i senare delar av livet. Det gör att man tar med sig

sina tidigare erfarenheter och föreställningar när man kommer in i en ny

organisation och det kan försvåra anpassningen till organisationskulturen.

Det riktas en del kritik mot begreppen företags- och organisationskultur

och en del författare bland annat Alvesson och Björkman (1992) menar att

det normalt finns så stora variationer inom en organisation att man inte kan

prata om en enhetlig organisationskultur. Skulle man ändå använda sig av

begreppet måste man täcka in så mycket att begreppet blir trubbigt och inte

speciellt användbart. De båda författarna menar dock inte att begreppet är

oanvändbart, bara att man skall vara försiktig att göra det för generellt i
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organisationen. Inom avgränsade delar av organisationen kan begreppet

vara användbart.

Hofstede (Alvesson & Björkman, 1992) har satt upp sex kriterier som

kännetecknar kultur:

1. Det är holistiskt och hänvisar till ett kollektivt fenomen som inte kan

föras ned till enskilda individer.

2. En kultur är historiskt bestämd.

3. Antropologiska begrepp är viktiga för att kunna belysa kulturfenomen.

4. En kultur är socialt konstruerad, det vill säga kulturen är en i grunden

mänsklig skapelse och bärs upp av en grupp av människor, vilka

fungerar som ett kollektiv.

5. Kulturen är ”mjuk”, det vill säga genuint kvalitativ och låter sig inte

(enkelt) mätas och klassificeras.

6. Kulturen är trögrörlig och svår att förändra.

11.3. Varför kultur?
Mintzberg menar att organisationskulturen är ett viktigt sätt att samordna

aktiviteter i organisationen. En gemensam kultur gör att individer i

organisationen talar samma språk och gör samma grundläggande

antaganden. Vilket i sin tur underlättar det dagliga arbetet i organisationen

och skapar en miljö som bland annat kan effektivisera kommunikationen

individer emellan. (Jacobsen & Thorsvik, 1997) Andra menar att kultur är

viktig för att skapa en gemensam identitet tillsammans med en grupp andra

människor. Bland dem Krippner & Feinstein (1997), May (1992).

                                                                                                                           
34 Jacobsen, D.I. &Thorsvik, J. 1997, Hur moderna organisationer fungerar,. s. 117
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”We routinely analyze finance, products, operations, markets, even people;

but seldom analyze culture.”35 Varför är då kultur meningsfullt att studera

ur ett organisationsperspektiv? Kunskap om kultur och hur den påverkar

organisationen är viktig av flera skäl. En förståelse för kulturen i

organisationen ger en insikt i de grundläggande värderingar som finns.

Mabon menar att grundläggande värderingar exempelvis kan vara

resultatorientering, respekt för människor, teamorientering och samarbete

eller aggressivitet och konkurrens (Jacobsen & Thorsvik, 1997). Då

kulturen i stor grad påverkar hur enskilda individer och grupper kommer att

agera i olika situationer är det av stor vikt att ha kännedom hur dessa

mekanismer fungerar, bland annat:

•  Som styrmedel

•  För att undvika konflikter i organisationen

•  För att skapa en miljö där uppsatta visioner och mål kan uppnås

11.3.1. Styrmedel

Ouchi kallar en organisation som styrs av kultur för en klanstyrd

organisation. Just begreppet klan introducerades av Durkheim på 1930 talet

och syftar på en grupp människor som är känslomässigt bundna till

varandra genom bland annat stark solidaritet dem emellan. (Jacobsen &

Thorsvik, 1997) Motsatsen till ”kulturstyre” är byråkrati, det vill säga

direktstyrning genom exempelvis regelverk och kontroll. Fördelen med att

använda kultur som styrmedel gentemot byråkrati är bland annat att man

inte behöver övervaka och evaluera de anställda. En av nackdelarna är att

en organisation som styrs av en stark kultur kan ha svårt att snabbt förändra

sig. Så länge förändringen ligger inom kulturens ramar kan förändringen

ske relativt smärtfritt men om det skulle strida mot kulturen kan det ta lång

tid innan en förändring har genomförts. Just detta kan vara en förklaring till

                                          
35 Shein J.H. Journal Of Management Consulting, 1998, s. 12
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varför organisationer inte reagerar så snabbt som man kan förvänta sig på

förändringar i omvärlden. (Brunsson, 1982)

Belöningssystem kan användas för att styra organisationen och ge riktlinjer

för hur medlemmar i organisationen skall/bör bete sig. Vidare är tanken

bakom belöningssystem att man skall få individer, grupper eller hela

organisationen att prestera något extra. Belöningssystem kan delas in i två

funktioner, en instrumentell och en symbolisk. Den instrumentella delen

består av den extra prestationen som en enskild belöning ger upphov till.

Den symboliska delen av belöningssystemen består av de normer och

värderingar organisationen vill förmedla. (Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Incitamentsystem kan delas upp i reella och symboliska belöningar. De

reella belöningarna innehåller en nyttighet som exempelvis lön i olika

former, fritid, resor och så vidare. Det som är gemensamt för dessa

belöningar är att de har ett monetärt värde. De symboliska belöningarna har

inget ekonomiskt värde utan består exempelvis av beröm, erkännanden och

uppmärksamhet. Belöningar innehåller i många fall inslag av båda två

typerna, exempelvis befordran som ger en reell belöning i form av högre

lön samt högre status. (Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Belöningssystem kan vidare delas upp i individuella, grupp- och

systembelöningar. De individuella belöningarna delas ut till enskilda

individer på grundval av individuella prestationer. Gruppbelöningar

tilldelas en grupp medarbetare för en gemensam prestation och

systembelöningar tilldelas till alla i organisationen. (Jacobsen & Thorsvik,

1997)
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Lawler menar att det finns problem med individuella belöningssystem då

de kan hindra kunskapsspridande mellan individer. Individer kan tro att om

man diskuterar lösningar med andra kan det leda fram till att andra kan

hinna lägga fram samma/liknande förlag eller ett bättre förslag. När det

enbart är den enskilde individen som får belöning finns det inte så mycket

incitament för samarbete och det hämmar kommunikationen mellan

individer. (Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Lawler & Ledford och Meyers menar att: Vad som belönas skiljer sig åt

beroende på exempelvis vad man vill uppnå och hur organisationen är

strukturerad. Individer kan belönas efter hur de fogar sig efter den formella

strukturen, exempelvis punktlighet, hur man följer regler och uppförande.

Denna typ av belöningar kallas ofta beteendebelöningar och utdelas för att

man vill uppmuntra ett visst beteende i organisationen. Vidare kan man

belöna resultat och hur man uppnår fastställda resultatnivåer. (Jacobsen &

Thorsvik, 1997)

Genom belönings- och bestraffningssystem kan en organisation gå mot ett

eftersträvat beteende. Genom att belöna ett beteende uppmuntrar

organisationen det beteendet och myter som man efterfrågar. På samma sätt

kan organisationen försöka motverka beteenden genom att bestraffa

individer när de gör fel. Ett bestraffningssystem kan dock leda till att

individer inte erkänner att de har gjort fel och det i sin tur leder till att ett

fel eller misstag inte rättas till. Det kan leda fram till att organisationen får

svårt att överbrygga problem och svårigheter. (Senge, 1994, Kotter 1998)

Genom att koppla belöningssystem till exempelvis uppnådda kunskaps-

och kompetensnivåer visar organisation den enskilde individen att man

eftersträvar en hög nivå av kunskap i organisationen. Kopplar man
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dessutom belöningssystemet till en viss kunskap för man fram vilken

kunskap som man efterfrågar och värderar. När man belönar ett visst

beteende exempelvis spridande av kunskap och information normaliseras

ett sådant beteende i organisationen. (Goss, 1994)

11.3.2. Undvika konflikter

Kulturen hos en grupp anställda behöver inte vara samma som

organisationens formella normativa struktur. Vilket kan leda till konflikt

mellan grupper i organisationen och mellan grupper och ledning.

Exempelvis kan individer bli mer lojala mot gruppen än mot

organisationen, men genom att arbeta aktivt med kultur kan ledarskapet

använda sig av kultur för att överkomma detta. Att förstå kultur blir att

förstå avvikelser mellan formell struktur och faktiskt beteende.

Hofstede menar att en för stark kultur i gruppen kan förstärka

grupptänkandet och därigenom skapa en ”vi-mot-dem-känsla” och

därigenom försvåra kunskapsöverföring mellan individer och grupper.

(Jacobsen & Thorsvik, 1997) Deal & Kennedy och Lincoln & Kalleberg

menar att organisationskulturen kan internalisera organisationens

målsättningar och visioner. Om organisationen lyckas förmedla ett budskap

om att man eftersträvar exempelvis öppenhet i organisationen kan

organisationskultur minska grupptänkandet. (Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Organisationen kan med hjälp av kulturen undvika konflikter mellan

grupper och därmed skapa en förutsättning att överföra kunskap och

information i organisationen.

11.3.3. Skapa en kultur för att nå visioner och mål

Kultur verkar standardiserande på normer och värderingar i organisationen

och leder till att organisationens mål och värderingar internaliseras. Deal &

Kennedy och Lincoln & Kalleberg säger att genom att aktivt jobba med

organisationskultur kan ledningen få sina visioner och målsättningar att
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även bli individernas visioner och målsättningar. (Jacobsen & Thorsvik,

1997) Genom sitt handlande kan ledningen förmedla normer och

värderingar och därigenom få organisationens medlemmar att arbeta i en

viss riktning.

11.4. Förändra kulturen
Leonard-Barton (1995) har en modell där hon visar att values är det som är

svårast att förändra i en organisation medan physical systems är det som är

relativt enklast att förändra.

11.5. Myter
Då kultur är ett holistiskt fenomen, det vill säga att det är ett kollektivt

fenomen och inte kan föras ner på individnivå blir det inte användbart när

man skall belysa de enskilda individernas beteenden och föreställningar. I

stället kan man använda sig av begreppet myter. Myter kan enkelt

Values

Skills/
Knowledge

Physical
Systems

Mangerial
Sytems

High

Low

Relative Difficulty
of Change

Figur 17, Figuren visar förhållandet
mellan svårigheten att förändra kultur
och struktur i organisationen. Källa:
Leonard-Barton, D., 1995, "Wellspring
of knowledge: Building and Sustaining
the Sources of Innovation"
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beskrivas som föreställningar som varje individ har för att tolka och förstå

sin omvärld.

11.5.1. Definition av myter

”Your personal mythology is a lens that gives meaning to every situation

you meet and determines what you will do in it. Personal myths speak to

the broad concerns of identity (Who am I?), direction (Where am I going?),

and purpose (Why am I going there?).”36 Människan behöver något som

besvarar frågan varför och hur? Varför lever jag, hur världen skapades och

hur skall jag leva mitt liv. Myter är också som June Singer, Ph.D. skriver i

förordet till ”The Mythic Path”, ”the vibrant infrastructure that informs

your life, whether or not you are aware of it. Consciously and

unconsciously, you live by your mythology.37” Feinstein & Krippner

fortsätter ”Your life resonates to the myths you spontaneously create to

explain your past, account for the present, and guide you into the future38.”

Hur myter styr oss ligger alltså ofta utanför vårt medvetna, vi tänker oftast

inte på hur och varför vi tänker och handlar utan det är någonting som sker

spontant. ”Even activities that might seem spontaneous, natural, or

universal are dictated by the basic assumption underlying images in the

culture”39 På samma sätt som fisken inte uppfattar vattnet runt omkring

den har människan svårt att uppfatta sina egna myter och andras myter som

finns runt omkring.

I organisationssammanhang blir myter användbara när man skall försöka

hitta och förstå beteenden hos enskilda individer, men även när man skall

försöka förstå hur kulturen är uppbyggd. Sambandet mellan kultur och myt

kan ses som ett cirkelberoende där de båda påverkar varandra. Kulturen i

                                          
36 Feinstein,  & Krippner, 1997 The Mythic Path. s 6
37 Feinstein,  & Krippner, 1997 The Mythic Path s XVII
38 Feinstein,  & Krippner, 1997 The Mythic Path s 5
39 Feinstein,  & Krippner, 1997 The Mythic Path s. 151



Avsnitt IV - Kultur och struktur samt analys

138

en grupp är uppbyggd av de enskilda individernas föreställningar samtidigt

som gruppens kultur påverkar de enskildas föreställningar/myter. De

enskilda individernas myter kan ha större eller mindre påverkan på

organisationen. Exempelvis ledarens myter om hur en organisation skall

styras får en stor påverkan på organisationen medan en annan individs

myter kring hans eller hennes roll på arbetet inte får så stor påverkan på

organisationen.
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12. ORGANISATIONSSTRUKTUR
I det här kapitlet kommer vi att presentera organisationsstrukturer och dess

möjliga påverkan på kunskaps- och informationsöverföringsprocesser. Vi

fokuserar på de faktorer som har en betydelse för hur olika kunskapstyper

och informationstyper går att föra omkring. Vi ämnar inte att redogöra för

olika synsätt per se angående organisationsstruktur utan ge en förklaring

om vilka organisationsfaktorer som kan användas för att påverka

kunskapsöverföringen.

12.1. Dimensioner
Robbins (1990) delar upp organisationsstrukturens dimensioner i tre delar,

grad av komplexitet, grad av formalisering samt grad av centralisering.

12.1.1. Komplexitet

Komplexitet delas upp i tre delar: horisontell, vertikal samt rumslig

differentiering där horisontell differentiering avser graden av skillnader

mellan olika enheter inom organisationen. Detta kan utgöras av vilken typ

av arbetsuppgifter som utförs inom olika enheter, vilken utbildning och

träning de har fått. Om dessa skillnader är stora kommer det att vara

svårare att kommunicera mellan enheter på grund av olika utbildningar och

olika bakgrunder vilket ger människor olika erfarenheter och referensramar

att utgå ifrån. (Robbins, 1990)

Det två främsta sätten att skilja arbetsuppgifter åt är genom specialisering

och genom uppdelning i avdelningar (Departmentation). Specialiseringen i

sin tur delas in i funktionell och social specialisering där den förra avser

arbetets grad av fokusering och den senare fokuserar den anställdas

specifika kompetenser snarare än arbetsuppgifternas. I den funktionella

specialiseringen blir den enskilda anställda relativt utbytbar då
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arbetsuppgiften i sig är relativt okomplicerade och repetitiva. Den används

framför allt inom områden där komplexiteten i produktionen är sådan att

inte en individ med lätthet kan göra hela kedjan själv. Den sociala

specialiseringen kräver individer med högre kompetens och därmed blir de

mindre utbytbara för organisationen. Denna uppdelning är vanligare vid

organiseringen av exempelvis civilingenjörer eller liknande där

arbetsuppgifterna är varierande och samtidigt kräver en relativt hög grad av

kunskap. Uppdelning i avdelningar görs utifrån exempelvis funktion,

produkt eller service, geografi eller kunder eller liknande, för att kunna dra

fördelarna av det sätt på vilket specialiseringen är gjord. (Robbins, 1990 &

Mabon, 1998) Uppdelning i arbetsuppgifter riskerar att även bli en

uppdelning i kunskap som inte är lätt att sprida vidare i organisationen även

om den kan vara användbar inom andra avdelningar. Inom respektive

avdelning kommer dock kunskap att spridas. (Brown och Duguid, 1998)

Med den vertikala differentieringen avses djupet i strukturen, det vill säga

antalet hierarkiska nivåer. Om det finns många hierarkiska nivåer kommer

kommunikationen mellan toppledningen och de längst ner i organisationen

att vara relativt svår samtidigt som mellanchefernas koordinering med

varandras avdelningar försvåras. En tredje faktor som försvåras för

toppledningen är att kunna se vad som händer längst ner jämfört med en

plattare organisation. Vad som påverkar antalet nivåer är kontrollspannet,

det vill säga det antal individer som en chef kan leda. En platt organisation

har snabbare kommunikationsvägar på höjden men färre möjligheter för de

anställda att klättra inom organisationen då det finns färre chefspositioner

och samtidigt mindre möjlighet till kontroll. Vad som är att föredra beror

på vad för typ av arbetsuppgifter som utförs, vad de anställda trivs med för

grad av kontroll samt vilken utbildning och träning på arbetsuppgifterna de

har. (Robbins, 1990) Brown & Duguid, (1998) menar att hierarkin gör att
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organisationer ofta gör en åtskillnad mellan ”tänkare och görare” eller

strategi och taktik, det vill säga mellan cheferna och arbetskraften längst ut

i organisationen. Vidare hävdar de att nyckeln till framgång för företag är

att kunna väva samman all kunskap som besitts i företagets olika delar och

använda helheten.

Med den rumsliga differentieringen avses i vilken utsträckning

organisationen är utspridd geografiskt sett. En stor geografisk spridning

jämfört med en liten ökar komplexiteten i organisationen då koordination,

kommunikation och kontroll kräver mer resurser. Flera geografiskt skilda

avdelningar ökar differentieringen, på samma sätt ökas den med de fysiska

avstånden mellan enheterna. (Robbins, 1990)

12.1.2. Formalisering

Med formalisering avses i vilken utsträckning arbetsuppgifterna är styrda

av regler och föreskrifter om vad som ska göras och när samt hur det skall

utföras. Det innebär att grad av formalisering är ett mått på i vilken

utsträckning arbetet är standardiserat. En hög grad av professionalism och

utbildning medför en låg grad av formell formalisering samtidigt som mer

okvalificerat arbete tenderar att vara mer formaliserat. (Robbins, 1990)

Formalisering kan uppnås genom att antingen anställa välutbildade

människor eller genom att utbilda dem internt alternativt belägga dem med

handlingsförordningar. Sveiby (1995) menar att framgångsrika företag ofta

är de som lyckas repetera effektiva operationer gång på gång men samtidigt

ha en viss del kreativitet. Om en organisation väljer att anställa välutbildad

personal kommer lönekostnaderna att vara högre. Utbildningar i sig är en

form av standardisering av individer då de lär sig vissa handlingsmönster

och tankesätt. Det ger att organisationens formalisering inte behöver vara

så hög då de anställda vet hur de ska agera i olika situationer. Intern
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utbildning ger en möjlighet att styra vad som ska läras samtidigt som

lönekostnaderna hålls nere. När en nyanställd börjar kommer oavsett teknik

en viss insocialisering att ske under den första tiden genom interaktionen

med andra anställda. (Robbins, 1990)

Robbins (1990) tar upp vissa tekniker på vilket man kan uppnå en

formalisering av arbetet som utförs. Regler är explicit uttryckta sätt på hur

anställda ska och inte ska arbeta och lösa sina arbetsuppgifter. Procedurer

innebär en standardisering av uppgifterna så att de löses på samma sätt

gång efter gång. Policies är ett önskemål eller en mall att följa men ger den

anställde en viss frihet att agera inom givna ramar. Ett annat sätt är genom

träning och utbildning för att lära den nyanställda vad som krävs vilken

kunskap som behövs och attityder med mera. Denna del kan delas upp i två

delar där den ena handlar om själva företaget och hur arbetet utförs just där

med avseende på övertid, företagshistoria och personalpolitik med mera.

Den andra delen handlar om specifika arbetssätt och hur arbetsuppgifterna

förväntas lösas. (Robbins, 1990)

12.1.3. Centralisering eller Decentralisering

Med centralisering, med motparten decentralisering, avses vart i

organisationen som besluten fattas. Robbins (1990) ger följande definition

på begreppet: ”the degree to which the formal authority to make

discretionary choices is concentrated in an individual, unit, or level

(usually high in the organization), thus permitting employees (usually low

in the organization) minimum input into their work”40. Han menar att grad

av centralisering handlar om den formella beslutandemakten, i vilken

utsträckning beslutsfattande längre ner i organisationen är styrt och

kontrollerat. Vidare kommer information att skickas uppåt i hierarkin för

                                          
40 Robbins, S, Organization Theory, 1990, s. 106
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att möjliggöra beslutsfattande och i vilken utsträckning som andra än

toppcheferna styr vad som förmedlas uppåt utgör även det en faktor att ta

hänsyn till vid en studie av huruvida organisationen är centraliserad eller

mer decentraliserad.

Beslut som fattas kräver en viss insamling av information vilken kommer

att tolkas och möjligtvis skickas vidare uppåt i organisationen. Det innebär

att information kommer att filtreras av minst en person på väg uppåt i

organisationen. En individ kan endast ta del av en viss mängd information

som grund för beslut. För att undvika en situation av ”information

overload” kan en chef välja att delegera beslut vilket resulterar i en ökad

decentralisering. Andra orsaker till att välja att decentralisera är att öka

organisationens reaktionsförmåga. Fördelarna med en centraliserad

organisation kan vara att det ger beslutsfattarna en övergripande bild som

en decentralisering inte kan ge. Även inom områden som kräver en hög

grad av expertis, såsom lagfrågor och liknande, har uppenbara fördelar med

ett centraliserat beslutsfattande. (Robbins, 1990)

12.2. Konfigurationer
Beroende på ett flertal faktorer kommer olika organisationsformer att

användas. Det kan dels bero på vad omgivningen kräver dels på vad

företaget vill få ut av organisationen med mera. Vi kommer här att

redogöra för olika konfigurationer och dess för och nackdelar utifrån

framför allt informations- och kunskapsspridnings perspektiv. Vi behandlar

även konfigurationerna utifrån det arbete som serviceteknikerna förväntas

utföra samt beroende på de organisationstyper vi studerar empiriskt.

12.2.1. Maskinbyråkrati

Maskinbyråkratin använder en hög grad av rutiniserade arbetsuppgifter för

enskilda individer och avdelningar med hjälp av regler och förordningar.
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Det innebär att det finns en hög grad av formalisering, vidare finns det en

hög grad av centralisering då varje ansvarsområde är klart definierat och

avgränsat. Detta gäller både individers arbetsområden och avdelningars

områden, såsom vilka som har ansvar för olika delar av produktion och

underhåll med mera. (Robbins, 1990) Det gör att teknostrukturen, det vill

säga de experter och analytiker som arbetar för att effektivisera andras

arbeten, blir den mest betydelsefulla delen i denna konfiguration. Samtidigt

går besluten genom tydliga hierarkiska kanaler. Den höga graden av regler

och förordningar gör att organisationen inte kan lära av sina misstag då

reglerna visar att individen skall bete sig på samma sätt även nästa gång.

(Mabon, 1998)

Maskinbyråkratins främsta fördel är att kunna uppnå massproduktion

genom standardisering till låga kostnader. En annan sak som händer är att

genom uppdelning på funktionella avdelningar kommer människor att

arbeta med andra som har likadana eller liknande arbetsuppgifter samtidigt

som företaget kan anställa mindre kvalificerad och därmed billigare

arbetskraft. (Robbins, 1990) Nonaka & Takeuchi (1995) menar att detta

kan resultera i en låg motivation hos de anställda. Vidare finns det risk för

suboptimeringar då den egna avdelningen kan ses som viktigare än

organisationen i stort. Ett problem med denna organisationstyp är dock att

kunna svara på snabba omvärldsförändringar varför den bör användas

under stabila omständigheter. Denna konfiguration bygger på att det finns

en möjlighet att standardisera och rutinisera arbetet i en hög utsträckning.

(Robbins, 1990)

12.2.2. Professionell byråkrati

Denna konfiguration skiljer sig åt från maskinbyråkratin på så sätt att den

organiserar mer kvalificerad arbetskraft men fortfarande med mål att ha en

hög grad av effektivitet i massproduktion. Grad av formalisering är även
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här hög men med en högre grad av decentralisering. Det som specialiseras

här är snarare arbetskraften i sig snarare än arbetsuppgifterna. Det för med

sig en högre grad av autonomi i arbetets uppläggning då varje anställd är

mer av specialist inom sitt område och därmed i högre utsträckning

behöver bemyndigandet att fatta beslut själv. (Robbins, 1990)

Tyngdpunkten ligger alltså på arbetskraften i sig snarare än på någon av

chefsnivåerna (Mabon, 1998).

När de anställda har en högre grad av utbildning kommer den i sig att ge en

standardisering av arbetet då utbildningen ger människor samma

referensramar och verktyg att arbeta med. Även i denna konfiguration är

det risk för suboptimeringar men jämfört med maskinbyråkratin har denna

organisationsform en större möjlighet till flexibilitet på grund av framför

allt möjligheten att fatta egna beslut. Denna konfiguration fungerar bäst om

omvärlden är stabil och teknologin som krävs går att rutinisera. Det innebär

att kunskapen ska kunna läras ut och sedan kunna appliceras utan alltför

omfattande nyinlärningar. (Robbins, 1990)

12.2.3. Divisionaliserad struktur

Den divisionaliserade strukturen utgörs av flera olika, till stor del

självständiga, enheter, vilket innebär att mellanchefsnivåerna har

förhållandevis mycket att bestämma över (Mabon, 1998). Detta på grund

av att de leder egna resultatenheter och därmed är det risk för

suboptimering för organisationen som helhet, då exempelvis enhetens mål

sätts i främsta rummet. Enheterna kan vara uppdelade efter exempelvis

produktsorter eller marknader. Avdelningarna är oftast strukturerade som

maskinbyråkratier med centraliserat beslutsfattande, hög grad av

formalisering och en hög grad av funktionellt uppdelade arbetsuppgifter.

(Robbins, 1990)
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Ledningen, inom avdelningarna, har hand om det operationella

beslutsfattandet. Huvudkontoret ansvarar för de mer övergripande frågorna

som företagsstrategi och allmänna policies med mera. Vidare har de

support funktioner angående exempelvis lagliga och finansiella frågor. De

kommer även att följa upp och utvärdera de olika enheternas resultat vilket

ger att enheterna är autonoma inom vissa ramar. En av fördelarna med

denna konfiguration är att potentiella toppchefer får en god träning inom

respektive avdelning. Vidare är en fördel att de, genom sina uppdelningar,

kan hantera en stor del av informationen inom den egna organisationen. En

nackdel är att risken för dubbelarbete är stor då en avdelning inte vet vad

den andra gör. Ett annat problem kan vara att det som är uppfunnet på en

annan avdelning inte används på den egna, ett så kallat NDH, Not

Developed Here, problem (Cavaleri and Feron, 1996). Även den

divisionaliserade strukturen fungerar bäst när omvärlden är någorlunda

stabil och arbetet är standardiserat. (Robbins, 1990) Enligt Nonaka &

Takeuchi (1995) är byråkratierna bra på kombination och internalisering

och sämre på socialisering och externalisering i kunskapsspiralen.

12.2.4. Platt struktur

Det finns många olika namn på organiseringen av grupper: adhokrati,

nätverksorganisation, ”inverted pyramid” med flera och den gemensamma

nämnaren är att de är svar på byråkratin (Nonaka & Takeuchi, 1995). Vi

kommer att behandla dem som en helhet och inte gå in på de skillnader de

har sinsemellan. Om byråkratiernas ledord är specialisering och

standardisering, formalisering och centralisering är task force grunder de

rakt motsatta, flexibilitet, dynamik, deltagande och anpassningsbar

(Nonaka & Takeuchi, 1995). Robbins (1990) menar att denna typ av

konfiguration har låg grad av formalisering, hög horisontell differentiering,

låg vertikal differentiering samt decentralisering. De som ingår i gruppen

har en hög grad av expertkunskaper inom respektive område vilket
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resulterar i att de ges en relativt hög grad av frihet i sitt arbete. Den

fungerar bäst när omvärlden förändras mycket och ofta. Den är plattare än

byråkratierna och den tillåter anställda att bygga kundrelationer genom en

högre grad av självstyre, ofta kräver den högre utbildning av anställda än

byråkratierna och ledningen ser kunskap som en viktig företagsresurs. Det

resulterar också i att de anställda blir mer motiverade i sitt arbete. (Nonaka

& Takeuchi, 1995)

Robbins (1990) skriver vidare att den är temporär till sin natur och

upplöses när uppgiften är avslutad. Enligt Nonaka & Takeuchi (1995)

samlar denna typ av konfiguration ofta människor från flera avdelningar i

tvärfunktionella grupper vilka arbetar mot ett klart definierat mål. De som

ingår i gruppen har, genom sitt förvärvande av kunskap, internaliserat ett

beteende som resulterar i ett litet behov av övervakning. Vidare kan en

anställd vara medlem i flera arbetsgrupper samtidigt. (Robbins, 1990) Då

medlemmarna i gruppen arbetar nära varandra är strukturen bra på

socialisering och externalisering i Nonaka & Takeuchis (1995)

kunskapsspiral. Den är bra på att dela kunskap mellan individerna och

skapa ny kunskap. När ett projekt är avslutat är dock det stora problem med

att den uppnådda kunskapen inte flyttas omkring i organisationen, det vill

säga den är dålig på kombination och internalisering. (Nonaka & Takeuchi,

1995) Adhokratin löser problem genom att skapa nya lösningar medan den

professionella byråkratin klassificerar problemen och sätter in dem i

befintliga strukturer (Robbins, 1990).

12.2.5. Hypertext-organisation

Nonaka & Takeuchi (1995) menar att byråkratistrukturerna är bra på två

delar i kunskapsspiralen, nämligen kombinering och internalisering, alltså

att samla ihop och exploatera eller utnyttja kunskapen. Vad de saknar är en

organisationsform som kombinerar ihop dessa två med arbetsgruppernas
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externalisering och socialisering, vilket är grunden i hypertext-

organisationen. Den här strukturen grundar sig i att kunna kombinera

effektiviteten hos en byråkrati med att kunna plocka fram den kunskap och

expertis som behövs till olika projekt för att därefter stoppa tillbaka den på

samma ställe och samtidigt skapa ny kunskap. Båda strukturerna genererar

och skapar kunskap, men på olika sätt, och skapar på så sätt möjlighet för

kunskap att flöda genom hela Nonaka & Takeuchis kunskapsspiral.

Nonaka & Takeuchi (1995) ser tre strukturella delar i hypertext-

organisationen som viktiga utifrån ett kunskapsperspektiv. Byråkratin,

business-system, utgör grunden där det dagliga och rutiniserade arbetet

utförs. Det är även härifrån team-medlemmarna plockas, från olika

avdelningar, för att enbart jobba med projektet under projekttiden.

Det är projektteamen som är skaparna av kunskap då de har sådana mål

som ska uppnås samtidigt som människor från olika områden arbetar tätt

tillsammans och skapar då ett kreativt kaos. Projekten ställs direkt under

toppledningen vilket resulterar i kortare kommunikationsvägar mellan

projektmedlemmarna och de berörda cheferna. Det ger bättre möjligheter

till djupare dialoger mellan olika avdelningar och chefer. Dokumentering

av den kunskap som uppstår här är mycket viktig för att kunna sprida den

vidare inom företaget som helhet och till kommande projektgrupper.

(Nonaka & Takeuchi, 1995)

12.3. Organisation och kunskap
Brown och Duguid (1998) skriver att även om kunskap ofta ses som

personlig och innehas av individer bör man vara medveten om att den

skapas i grupper, det vill säga i en social interaktion. Arbetsgrupper som

jobbar nära varandra eller på annat sätt interagerar kommer att dela en stor

del av sin kunskap på grund av detta. Nonaka & Takeuchi (1995) skriver



Kapitel 12 - Organisationsstruktur

149

om ”on-the-job training” som ett verktyg för att lära sig genom

observation, imitation och praktiserande vilket ger de anställda liknande

kunskap genom socialisationen och därmed liknande sätt att utföra

arbetsuppgifterna på. De skriver vidare om olika former av

diskussionsmöten eller brainstormingmöten som ger människor en

möjlighet att föra en kreativ dialog. Det resulterar i att man skapar mer

likartade mentala modeller samt att organisationens totala kunskap ökar

genom denna överföring samt att de skapar nya kunskaper. Det skapar även

informella kontakter, eller personliga nätverk, inom organisationer vilka är

viktiga verktyg för att sprida kunskap och information. Den typen av

kontakter kan ofta vara enklare för en individ att använda sig av än de

formella kontakterna. (Brown och Duguid, 1998)

På det organisatoriska planet menar Davenport et al (1998) att speciella

grupper ska bildas vilka ska ha till uppgift att stödja och utveckla

kunskapsöverföringsprocesser. Detta kan göras antingen genom att skapa

en ny avdelning eller att ge detta ansvar till vissa personer som sedan

jobbar deltid med just detta och resten av tiden med det de jobbade med

från början. Stödjandet kan ligga i att vara kunskapsbank om vem man bör

kontakta eller vart man kan få tag i viss kunskap, eller i att ha en roll av

coach för att underlätta användandet av tekniska lösningar, det vill säga att

ge den nödvändiga kunskapen för att kunna använda systemen. (Davenport

et al, 1998)

Brown och Duguid, (1998) menar att organisationen ska skapa nya roller i

företaget. Den första är Translators vilkas uppgift ska vara att medla och

förhandla mellan olika avdelningar. Knowledge brokers ska vara mer

delaktiga i ett flertal olika avdelningar. Det ger dem en möjlighet att

närmare kunna få tillgång till och dela med sig av olika typer av kunskap.
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Hargadon (1998) skriver att sådana grupper ska använda sig av

simuleringar, benchmarking och andra liknande verktyg för att

kontinuerligt förbättra sin totala kunskapsbas för att därigenom bli mer

effektiva i sitt arbete. Gränsobjekt är ett annat verktyg ett företag kan

använda sig av, med detta avses saker som måste delas av olika avdelningar

för att därigenom föra dem närmare varandra och därmed underlätta

kommunikationen. Exempel på sådana kan vara gemensam dokumentation

eller gemensamma lokalytor och dylikt. Enligt Davenport et al (1998) är

det viktigt att företagen har någon som är ansvarig för

kunskapsöverföringsprojektet och att det satsas resurser, både i personer

och i kapital på projektet. Syftet med detta är tvåfaldigt, dels att visa på

betydelsen av projektet, dels att man ska veta till vem man ska vända sig

med vad.

12.4. Grupper
Brown och Duguid, (1998) föreslår att organisationer bör sammankoppla

olika grupper med varandra och därigenom utmana gruppers existerande

uppfattningar med andra gruppers. Härigenom tvingas grupperna bortom

sina egna begränsningar och utvecklas både mer och fortare. De menar

vidare att ju mer specialiserade dessa grupper är desto mer specialiserad

kommer den kunskap som produceras att bli.

Att få individer att röra sig mellan olika grupper ger dem erfarenheter som

de annars inte hade fått. Om de rör sig bland flera grupper kommer de att få

fler och mer erfarenheter samtidigt som de får tillgång till kollegors

kunskaper och därigenom kommer personer som inte vill dela med sig av

kunskap vara mindre betydelsefulla. Detta eftersom den allmänna

kunskapsbasen i företaget utökas. Vidare kommer individerna att få ett

större kontaktnät inom företaget och därigenom kunna söka information

eller kunskap via informella kontakter i större utsträckning. (Hargadon,
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1998) Sandberg (1997) sätter upp fyra kriterier för att kalla en grupp för

team: 1. Uppdrag, avsikt och mål. 2. Kontrakt om gemensamt uppträdande,

strategi och normer. 3. Ömsesidigt ansvarstagande. 4. Matchande

kompetenser. För att skapa ett kreativt team krävs en blandning av

personligheter och kompetenser. Om dessa skillnader är för stora är risken

dock att kreativiteten byts mot en destruktivitet där revirbevakning och

misstänksamhet präglar gruppen. Å andra sidan kommer en allt för

homogen grupp att utarbeta tankestrukturer och arbetsmönster som blir

likriktade varpå utvecklingen minskar och motstånd för nyheter ökar

(Senge, 1994). Leonard-Barton (1995) menar att olika personligheter bör

sättas samman för att göra vissa aktiviteter och i den interaktionen kommer

lärande att uppstå. Framför allt kan det uppstå problem om teamet består av

väldigt varierande individualiteter med olika bakgrunder. Samtidigt som

variationen av individer kan vara en kritisk framgångsfaktor för en lyckad

Temasammansättning. (Senge, 1994) Vidare finns det olika typer av team

varav kvalitetscirklar är en. Deras uppgift är att komma med

rekommendationer på förbättringar och de träffas regelbundet vid sidan av

de normal arbetsuppgifterna. Problemlösnings team är en temporär

sammansättning som ska lösa ett specifikt problem inom en given tidsram.

Produktutvecklings team är tvärfunktionella och ska utveckla produkter

eller tjänster efter kundbehov, även dessa grupper upplöses efter avslutat

arbete. Moorhead & Griffin (1998)

12.5. Kunskapsförvaring
I skapandet av ”kunskapsbanker” har Davenport et al (1998) hittat tre olika

former eller förvaringsplatser, beroende på vilken typ av kunskap det är.

”Extern kunskap”, såsom information om konkurrenterna, utgörs av data

och information som måste vara bearbetad för att vara effektiv. ”Intern

kunskap och information” utgörs av produktinformationer,

försäljningspresentationer och marknadsföringskampanjer och dylikt. Även
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den här delen kräver en viss bearbetning för att ge ett mervärde till

företaget. Denna bearbetning bör göras av någon eller några vilka även har

ansvar för att lagra kunskapen exempelvis i olika datasystem eller liknande.

Vidare bör det vara deras ansvar att förmedla kunskapen till personer som

berörs. Den tredje formen är ”informell intern kunskap” vilken utgörs av

en tacit kunskap och alltså inte är strukturerad och lagringsbar på ett

teknologiskt sätt. Databaser och datasystem kan användas för att skapa

forum för diskussioner om idéer, tips och insikter med mera. Det ger att

denna typ av kunskap lagras i databankerna men för att förstås måste den

tolkas och bearbetas på ett annat sätt än den kunskap som är lättare att

verbalisera. (Davenport et al, 1998)

Brown och Duguid (1998) menar att Intranet underlättar företags

informationsspridning men att teknologin inte kan överföra den sociala

kunskapen, eller tacit knowledge. Samtidigt är det risk för att det tar

mycket tid för mottagaren att sålla bland den information man får sig

tilldelad. Sahlqvist & Jernhall (1996) ser inte heller mängden information

som problemet utan att en person ska kunna hitta rätt information vid rätt

tillfälle. Informationen kan dock spridas lika fort oavsett geografisk

spridning eller antal personer som ska ta del av informationen (Robbins,

1990). Davenport et al (1998) menar att samtidigt som de teknologiska

framstegen och användningen kan göra kontakterna, öga mot öga, mindre

betydelsefulla än tidigare så kommer de fortfarande att vara det sätt som

kunskap lättast överförs på.

12.6. Middle-up-down management
Alla organisationer skapar ny kunskap men i de flesta fall är det inte

möjligt att förutsäga hur, eller när, eller om vad, då den skapas på ett

slumpartat sätt. Ett kunskapsskapande företag bör istället systematisera

kunskapsskapandet i organisationen. Ett led i detta är middle-up-down
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management. I hierarkier, med top-down management, insamlas

information längst ner i organisationen vilken sedan filtreras under sin

vandring upp genom organisationen. Utifrån denna information ska sedan

toppledningen fatta sina beslut som sedan skickas ner genom

organisationen. Mellanchefernas uppgift är tvåfaldig, dels att filtrera

information på väg uppåt, dels att realisera toppledningens direktiv.

Frontlinjen kommer att utföra och operationalisera besluten. På detta sätt

kommer toppledningen att skapa den nya kunskapen och frontlinjen endast

att följa de beslut som har tagits. Detta ledningssätt är, liksom byråkratierna

bra på kombination och internalisation i Nonaka & Takeuchis

kunskapsspiral. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Bottom-up management är motsatsen till top-down på så sätt att det är en

hög grad av autonomi hos frontlinjen, kunskapen skapas i frontlinjen och

kontrolleras även av dem. Organisationen där man finner detta är ofta platt

och toppledningen fungerar mer som en stödverksamhet. Det är en låg grad

av interaktion mellan medlemmar från olika avdelningar och

kunskapsskapandet sker hos individer snarare än inom grupper. Detta

ledningssätt ser de som kopplat till arbetsgrupper eller vad Robbins (1990)

kallar adhokratier och är bra på externalisering och socialisering i

kunskapsspiralen (Nonaka & Takeuchi, 1995)

För att ett företag ska kunna använda sig av hela kunskapsspiralen och

samtidigt kunna skapa kunskap medvetet har Nonaka & Takeuchi (1995)

utvecklat vad de kallar för ”middle-up-down management” att kopplas ihop

med hypertextorganisationen. Grunden i den här ledningsstrukturen är att:

”knowledge is created by middle managers, who are often leaders of a

team or task force, through a spiral conversion process involving both the
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top and the front-line employees”41. De ser mellancheferna som navet i

hjulet vad gäller kunskapsskapande då de ser både toppledningens beslut

och visioner samt får kunskapen från frontlinjen i den dagliga

interaktionen, samtidigt som de har möjligheter till horisontella kontakter.

Frontlinjen som handskas med vardagliga situationer har den största

kunskapen om sitt område och sätter den kunskapen i relation till givna

situationer. Samtidigt har de svårt att sätta den kunskapen i förhållande till

företaget i stort. Toppledningen har den övergripande synen och skapar de

generella visionerna och riktningarna som företaget ska ta. Mellanchefernas

roll bör då bli att göra dessa visioner greppbara och operationaliserbara för

frontlinjen samtidigt som de ska ge frontlinjen ett ramverk att tolka nya

situationer i och fungerar då som en sorts teamledare. (Nonaka & Takeuchi,

1995)

                                          
41Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995, s. 127
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13. ANALYS AV KULTUR OCH STRUKTUR

13.1. Kultur
Det finns en formell och en informell struktur i en organisation. Den

formella strukturen bestäms exempelvis av regler, belöningssystem och hur

organisationsschemat ser ut. Till skillnad från den formella strukturen kan

man inte medvetet konstruera den informella strukturen. Det enda man kan

göra är att försöka styra riktningen på hur den skall utvecklas i

organisationen.

”Den sociala strukturen är en beteende- och normstruktur, dvs. en

uppsättning fasta mönster av handlingar och attityder.”42 Dessa beteende-

och normstrukturer kan vara både positiva och negativa sett ur ett

kunskaps- och informationsspridningsperspektiv. Vi såg exempel på både

och i vår undersökning. Flera individer sa att de inte kände att det var

meningsfullt att sprida den kunskap och information man hade till

organisation. Vi fann även att det fanns individer som sprider information

trots de strukturella problem som finns. Vi upptäckte inte bara problem när

det gällde spridandet av kunskap och information till organisationen utan

även problem vid spridandet av kunskap mellan individer. En

Servicetekniker på BT-Rolatruc sa att han inte såg någon mening med att

träffa andra Servicetekniker och den inställning hindrar en

socialiseringsprocess där de djupare kunskaperna sprids. Individers

negativa myter och föreställningar blir väldigt negativt för kunskaps och

informationsspridning och så länge de finns kvar spelar det ingen roll att

det finns fungerande formella strukturer som tar hand om spridningen.

                                          
42 Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. 1997, Hur moderna organisationer fungerar,. s. 68
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13.1.1. Strukturens påverkan på kulturen

De negativa myterna vi fann i undersökningen har i många fall uppstått på

grund av att den formella organisationsstrukturen misslyckas med sin

uppgift eller för att strukturen har bieffekter som man inte har tänkt sig. Det

misslyckade förslagsverksamhetssystemet i Sverige har inte bara hindrat

individer att sprida sin kunskap då de saknar fungerande kanaler att gå

igenom, utan har också inneburit att individer anser att organisationen inte

bryr sig om att de har värdefull kunskap och information. Hos några fann vi

en märkbar irritation och en uppgivenhet som får som följd att de inte

tycker att det är meningsfullt att försöka sprida kunskap och information.

Goodsell, Meyer & Rowan menar att organisationsstrukturen genom sitt

symbolvärde förmedlar budskap som påverkar kulturen. (Jacobsen &

Thorsvik 1995) Det är viktigt att man ser den formella strukturens inverkan

på den informella sociala strukturen när man organiserar sig. Vidare är det

viktigt att man ser till att de formella strukturer man har fungerar som de

skall. Enligt Leonard-Barton (1995) är individers normer och värderingar

svåra att förändra vilket är särskilt viktigt att ha i tankarna. Det blir dyrbart

för en organisation att rätta till misstag i efterhand och det gör att det är

bättre att försöka undvika dem innan de uppstår.

13.1.2. Variation

Att anställa individer med varierande bakgrunder och utbildning är inte

svårt. Svårigheten ligger i att man i organisationen accepterar variationen

och att man har en förmåga att ta tillvara på det positiva som kommer ut av

den. Saknas exempelvis öppenhet i organisationen kommer defensiva

rutiner och tunnelseendet göra att variationen inte får den tänkta effekten.

(Argyris, 1985, Westerlund & Sjöstrand, 1975)

När det finns en brist på variation i organisationen finns det en risk att man

inte upptäcker att man arbetar på ett mindre effektivt sätt eller får svårt se
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de misstag man gör. BT-Rolatruc’s hela organisationen består i stort sett

enbart av Servicetekniker eller före detta Servicetekniker och vi fann

tendenser till att man inte ifrågasätter sättet man jobbar på grund av att alla

har samma synsätt.

13.1.3. Belöningssystem

I undersökningen framkom det att monetära belöningar var viktiga, framför

allt i BT-Rolatruc, men att symboliska belöningar allmänt är viktigare och

att de spelar en större roll när det gäller att få individer att sprida

information och kunskap. Det visade sig bland annat genom att brist på

symboliska belöningar negativt inverkar på individers vilja att sprida

information och kunskap. Exempel på det senare hittar vi bland annat hos

Servicetekniker i Norrköping som tidigare spridit eller försökt sprida

information och kunskap men aldrig känt att de fått någon uppmärksamhet

och uppskattning. Det verkar som feedback kan räcka som symbolisk

belöning då det får Serviceteknikern att känna sig viktig och uppskattad.

Flera Servicetekniker menade att den största motivatorn för att lämna

förslag är att få se sina förslag prövas i verkligheten. Enligt Nonaka &

Takeuchi (1995) är japanska företag bra på att genomföra de idéer som

individer i organisationen lägger fram och de ser det som en stor styrka hos

de japanska företagen. Resultatet är också entydigt då japanska företag har

långt fler inlämnade förlag än det genomsnittliga västerländska företaget.

Att försöka genomföra så många förslag som möjligt ger två fördelar. Då

individer i många fall har begränsade möjligheter att avgöra om en idé

verkligen fungerar kan det vara bättre att pröva idén innan den förkastas.

Vidare ser lämnaren av idén att han tas på allvar och det kan leda till att

han uppmuntras att skicka mer förslag.
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13.1.4. Feedback

Feedback är viktig när det sker kommunikation mellan två individer.

Speciellt om kommunikationen inte sker direkt, regelbundet och när det

mentala och fysiska avståndet dem emellan är stort. Feedbacken fyller flera

funktioner, dels gör den att avsändaren får reda på vilken information och

kunskap som efterfrågas, dels så känner avsändaren sig uppskattad då han

får uppmärksamhet. När inte individen känner uppskattning eller inte

känner att det han skickar tas emot, bearbetas, används eller i alla fall

beaktas känner han inte heller det meningsfullt att dela med sig av

informationen och kunskapen.

Ingen av de tre länderna är speciellt duktiga på att ge feedback på det som

skickats vidare av Serviceteknikern. Det verkar vara så att de gånger som

det ges feedback till Serviceteknikern är när det finns en personlig relation

mellan Serviceteknikern och den som tagit emot information.

13.1.5. Grupptänkande

En förklaring till att det inte finns en riktigt bra kommunikation mellan

exempelvis Servicetekniker och säljare kan vara att man inte ser den andra

gruppen som viktig. Utan att det är den egna gruppen som blir viktig, ”vad

vi tycker är rätt och vad vi vet är sanningen”. Det finns en risk med att

bygga upp för starkt grupptänkande. I diskussioner med individer i

England och Tyskland var det många som kategoriskt uttryckte ett

missnöje med kommunikationen mot Sverige medan de sa att de själva

gjorde allt rätt. Det visade sig sedan att de själva inte var duktiga på att ge

feedback som de just själva saknade från Sverige. De såg helt enkelt inte att

de själva inte var duktiga på just det som de klagade på Sverige.
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13.1.6. Öppenhet

En öppenhet hos individer gör att de har lättare att ta åt sig av andras

tankar, idéer och information. Öppenheten hos individer är en förutsättning

för att de skall lära sig av andra individer i socialiseringsprocessen.

Öppenhet är både en förutsättning och ett resultat av socialiseringen.

Serviceteknikerna i BT-Svenska/Norrköping träffas ofta och det gör att de

har byggt upp en större öppenhet än hos de Servicetekniker vi diskuterade

med i England och Tyskland. Vi anser att socialiseringen i sig är en stor

bidragande orsak till att öppenheten byggts upp hos Serviceteknikerna i

BT-Svenska/Norrköping.

13.1.7. Symboler

Genom att använda sig av symboler som förmedlar ett visst budskap kan

organisationen försöka styra kulturen i organisationen. Det är också viktigt

att man är medveten att många saker innehåller symbolvärde som kanske

inte är det som man vill förmedla och det kan få negativa konsekvenser för

arbetet i organisationen. Servicetekniker i BT-Rolatruc sa att de får betala

sina mobilsamtal själva och det leder i sin tur till att man inte ringer sina

kollegor. En Servicetekniker sa att man drar sig för att leta upp en mynt-

eller kundtelefon om man ligger under en truck och arbetar och väljer att

inte ringa trots att han behövde hjälp. Samma Servicetekniker menade att

det är pinsamt att be att få låna en telefon för att ringa till en annan kund för

att nå en annan Servicetekniker då man har en mobiltelefonantenn

uppstickandes ur bröstfickan. Att Serviceteknikerna i England får betala

sina mobiltelefonsamtal till stor del själva innehåller ett negativt

symbolvärde. Vi menar att BT-Rolatruc förmedlar att de inte tycker att

kommunikation är viktigt och det får konsekvenser för kunskaps och

informationsspridning.
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Belöningssystem innehåller ofta inslag av symbolvärde där symbolvärdet

överstiger det monetära värdet. Exempelvis så fick alla som lämnade ett

tips om en möjlig truckförsäljning i Sverige en trisslott. Det monetära

värdet är litet men värdet att känna uppskattningen och erkännandet från

organisationen kan vara betydligt större.

13.1.8. Status

Empirin visade att statusen på Serviceteknikerna framför allt i Tyskland

inte var hög och att management på hög nivå i Tyskland menade att det

finns risk för att andra individer då ser ner på Serviceteknikerna. Ur ett

kunskapsspridningsperspektiv finns det stor risk att det kommer att påverka

negativt. Det finns en risk att grupptänkandet förstärks, Serviceteknikerna

kan känna att de hamnar utanför den övriga organisationen och övriga i

organisationen kan se ner på Serviceteknikerna. Det kan leda till att

Serviceteknikerna inte känner att andra är intresserade av den kunskap de

har och det risk finns att information och kunskap stannar hos individen.

Senge (1994) anser att dialogen är en viktig del i spridandet av kunskap och

menar att för att man skall kunna ha en dialog krävs det att de som deltar i

dialogen ser varandra som kollegor på samma nivå. Stor skillnader i status

kan göra att det blir svårt att se varandra som ”jämlika” kollegor och

därmed försvåras kommunikation och kunskapsspridande.

Att höja statusen hos dem som har låg status i organisationen är en viktig

åtgärd för att öka kunskapsspridandet i organisationen. Att känna att man är

viktig för organisationen är en del i att inse att man har information och

kunskap som andra har nytta av. Har individerna i organisationen den

inställningen blir det lättare för dem att inse att de skall sprida den

information och kunskap de har.
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13.2. Strukturanalys
I det här kapitlet analyserar vi hur överföring av kunskap och information

kan underlättas med hjälp av organisatoriska verktyg. Varje faktor bör ses

som integrerad i ett större sammanhang men vi kommer att bearbeta dem

var för sig för att underlätta förståelsen för dem och deras påverkan på

överföringen.

13.2.1. Dimensioner

När avstånden är relativt stora kommer kommunikationen att påverkas

negativt vilket både BT-Tyskland och BT-Rolatruc visar. Exempel på det

omvända såg vi i BT-Svenska där kommunikationen mellan

servicetekniker och försäljning var bra vilket då beror på att avståndet var

litet. Närheten påverkar även kommunikationen inom en enhet positivt då

de som träffas ofta bygger upp sociala relationer vilket även underlättar

kommunikationen i andra sammanhang.

Uppdelningen i arbetsuppgifter påverkar kommunikationen negativt, de

som har likadana arbeten kommunicerar mer med varandra än med

personer med andra arbetsuppgifter. Uppdelningen är inte enbart negativ,

den påverkar möjligheterna till att föra dialoger i positivt riktning mellan

de som har tillägnat sig likartade tankestrukturer och förstår varandra.

Exempelvis BT-Rolatruc’s utbildningar i försäljning av service tillsammans

med BDG:s arbetshistoria som Servicetekniker skapar möjligheter till

förståelse vilket även resulterar i goda relationer.

De vertikala nivåerna tillsammans med arbetsfördelningen har en stor

påverkan på informations- och kunskapsspridning i organisationerna.

Arbetsrollerna som ATM har på BT-Rolatruc inbegriper att arbeta som

Servicetekniker, vara ansvarig för serviceteknikerna inom området samt att

vara kontaktlänken för frågor, förslag och idéer från Serviceteknikerna
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uppåt i organisationen. De förmedlar även information från ESM ner till

servicetekniker. Denna organisationsform är bra på att sprida information

upp och ner i organisationen genom de hierarkiska nivåerna. När

informationen når ESM sprids den horisontellt varpå alla servicetekniker

inom området får tillgång till den. Däremot gör kontrollspannet

tillsammans med arbetsfördelningen att möjligheterna till dialog mellan de

längst ner i organisationen hindras då de vänder sig till sin chef i första

hand samtidigt som de träffar sina kollegorna relativt sällan.

På BT-Tyskland ska Serviceteknikerna vända sig till Specialmontörerna i

första hand och Training Engineers i andra hand när de har tekniska frågor.

De två nivåerna får även kunskap från organisationen genom exempelvis

utbildningar och för den kunskapen neråt när Serviceteknikerna ringer och

frågar. De har däremot inte något formellt ansvar för att ta emot förslag

från Serviceteknikerna och skicka det vidare uppåt i organisationen. Den

största skillnaden mellan dessa organisationer är intentionerna som finns på

BT-Rolatruc genom arbetsrollerna vilket även får informationen och

kunskapen att spridas. Om varken formella strukturer eller klara intentioner

finns kommer en organisatorisk informations- och kunskapsspridning inte

att ske vilket vi ser på BT-Svenska. Serviceteknikerna där har däremot

större möjligheter till interaktion med varandra genom en plattare

organisation på deras nivå vilket även påverkar dialogerna dem emellan

positivt. Det hjälper till att skapa kunskap inom områdena men den sprids

som sagt inte till övriga organisationen.

Vi ser i empirin att formaliseringen görs framförallt genom interna

utbildningar och anställande av personer med likartade utbildningar. Ett

annat sätt som formalisering uppnås på är genom skriven dokumentation

om hur arbetet ska gå till. När det är inlärt gör man uppgifterna från sin
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erfarenhet vilken då överensstämmer med manualerna. Formalisering

genom intern utbildning är ett sätt att likrikta personalen. Den stora

utbildningssatsning vi ser BT-Rolatruc ge de nyanställda angående

företagets historik och arbetssätt med mera resulterar, med kombination av

andra faktorer, i att de har den mest homogena personalen av de länder vi

undersökte. En organisation med lägre grad av formalisering har en högre

grad av skillnader vilket märks på BT-Svenska. Vi menar att dessa

skillnader hjälper till att skapa kunskap i form av idéer om förbättringar av

arbetssätt med mera. Där behövs det dock formella strukturer för att fånga

upp dessa förslag då de inte sprids till den övriga organisationen som det är

idag.

Vad gäller centralisering kontra decentralisering ser vi att de ger

möjligheter till olika typer av kunskaps- och informationsspridning. En

centraliserad organisation har möjligheter att sprida faktakunskaper och

olika informationstyper framförallt uppåt i organisationen. Detta syns

exempelvis i Tyskland, vilket vi ser som den mest centraliserade

organisationen, där Teknisk Support var tvungna att skaffa två nivåer

mellan sig själva och servicetekniker på grund av att de fick för mycket

frågor att svara på, ”information overload”. När man kontaktar någon

ovanför sig med frågor om beslut som ska tas förs den kunskapen uppåt i

organisationen framförallt i form av faktakunskap. För att de ska få en mer

övergripande bild av problemen måste de ha något sätt att lagra

informationen för att därefter bearbeta den och först då nå en förståelse-

eller analytisk kunskap. Varje enskilt fall kanske inte säger så mycket,

däremot ett helt områdes problem kan resultera i nya lösningar eller nya

konstruktioner. Problemet här blir dock att de längre ner inte lär sig av de

misstag som begås då de inte är ansvariga och därmed inte har några

incitament att koppla samman olika beslut med resultaten de leder till. För
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att organisationen ska lära sig av misstagen krävs en kontinuerlig feedback

till den som fattar beslutet vilket i sin tur kräver en stor öppenhet och

intention för att man ska skicka tillbaka informationen om resultatet.

I en mer decentraliserad verksamhet har de längst ner i organisationen

större möjligheter att lära av sina egna och andras misstag genom att de

fattar besluten själva. Det vi ser på BT-Svenska är att de har en större grad

av autonomi och fattar de flesta tekniska beslut själva och är det någon som

gör ett misstag kommer det att spridas inom gruppen. Här är öppenheten

viktig för att gruppmedlemmarna ska dela med sig av sina misstag.

Möjligheterna till dialog är av stor betydelse då det är i dessa situationer

som kunskapen sprids vilket de informella mötena i Sverige exemplifierar.

Problem vi ser här är att denna struktur inte sprider kunskapen till övriga

organisationen varpå riskerna för att behöva uppfinna hjulet flera gånger

blir stor. Att organisationen lättare kan internrekrytera när den har en mer

decentraliserad struktur tillsammans med flera vertikala nivåer visar BT-

Rolatruc. När ett område blir tillräckligt stort delas det upp i två varpå

någon servicetekniker får rollen som ATM vilket möjliggör för strukturen

att se om den personen möjligtvis kan bli en bra chef på en högre nivå. De

använder även den möjligheten i stor utsträckning då de flesta på företaget

har börjat som servicetekniker. Ett resultat av det är att den kunskap som

finns i organisationen stannar kvar, samtidigt kommer myterna, exempelvis

angående inarbetade rutiner, att vara svåra att förändra då alla ser på dem

på liknande sätt. Strukturen med fler hierarkiska nivåer visar också att

risken med ”information overload” minskas samtidigt som filtrering av

budskap kommer att ske. Eftersom olika beslut fattas av flera olika nivåer

kommer de högre upp inte att behöva sätta sig in i allting som rör beslut

längre ner.
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13.2.2. Konfigurationer

När vi klassificerar organisationerna som mer eller mindre lik en viss

konfiguration gör vi det utifrån Serviceteknikernas synvinkel. BT-Tyskland

ser vi som en maskinbyråkrati, BT-Svenska liknande en platt strukturerna

och BT-Rolatruc ser vi som den mest renodlade professionella byråkratin.

BT-Tyskland satsar mindre på utbildning, de har en högre grad av

centralisering samt att experterna i form av mer utbildade servicetekniker

är viktiga. BT-Rolatruc satsar mest på utbildningar av de anställda inom

alla funktioner, de är mycket resultatinriktade och letar hela tiden efter

besparingar. Vidare tar serviceteknikerna där fler beslut själva och

tyngdpunkten ligger på de anställda. BT-Svenska har den största autonomin

i arbetet, de har den högsta decentraliseringen och de anställda har en hög

grad av kunskaper samtidigt som de har den största delen informella sociala

interaktioner.

BT-Europe, det vill säga moderbolaget för servicebolagen i Europa är en

divisionsstruktur. Det vi bland annat ser i den här strukturen är problem

med dubbelarbete då exempelvis skriftlig dokumentation skrivs i alla tre

länder. Problem med ”Not developed here” ser vi snarare motsatsen till då

BT-Tyskland har infört en BDG (Business Development Group) efter att ha

tagit del av hur man arbetar i England. Vi menar att det är ett tecken på ett

kreativt kaos då den tyska organisationen insåg att de måste göra

förändringar för att bli framgångsrika och därmed aktivt sökte efter nya

lösningar. Samtidigt har organisationernas autonomi utvecklat dem i olika

riktningar varpå BT-Europe innehåller en stor variation i erfarenheter och

strukturer. Om länderna är öppna för nya förslag och idéer finns det mycket

att lära av varandra. Den här konfigurationen är den som är lättast att

förknippa med spridning av kunskap och information mellan organisation

och organisation.
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Maskinbyråkratins problem är att skapa kunskap samt att effektivt sprida

kunskap och information i organisationen. Avsaknaden av dels klara

intentioner om hur man ska sprida dem och hur det ska göras, dels en delad

vision om att kunskap är viktigt för organisationen är orsaker till

problemen. Den behöver även sätt att lagra information då vi ser problem

med att de som tar besluten ska kunna bearbeta all faktakunskap de får via

exempelvis telefonsamtal. Om lagringen fungerar tillsammans med att det

finns någon som är ansvarig för att bearbeta informationen till analytisk

kunskap kan strukturen skapa kunskap ganska effektivt. Om ett fåtal

personer tar emot uppgifterna och bearbetar dessa bör de se återkommande

problem på kort tid och därmed kunna åtgärda dem fortare än de andra

strukturerna. Problem här är dock att de som tar besluten måste få feedback

på vad resultaten blir av tagna beslut annars riskerar dåliga beslut att fattas

flera gånger.

Det lägre personliga ansvaret som följer av att inte fatta besluten själv kan

leda till ett grupptänkande mellan ”görare och tänkare”. Det resulterar i att

”görare” inte tror att organisationen vill ha deras åsikter och kunskaper

samtidigt som ”tänkarna” inte aktivt efterfrågar dem. Den större

uppdelningen i arbetsuppgifter gör att spridningen av kunskap mellan

avdelningar blir mindre. Teorin menar dock att kunskapen kommer att

spridas inom enheten vilket vi finner vara sant endast till viss del.

Serviceteknikerna i BT-Tyskland jobbar för det mesta ensamma varpå de

inte lär av varandra genom någon form av social interaktion i själva arbetet.

Vidare träffas de varken på kontoret eller vid sidan av jobbet särskilt ofta

varpå möjligheterna till dialog mellan dem är små. Den de kontaktar vid

problem är oftast nästa person i hierarkin som får informationen om att

problemet finns men det finns inga formella kanaler för att sprida den
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kunskapen tillbaka till de övriga serviceteknikerna. De gånger

informationen sprids inom en grupp är när de kontaktar varandra för att få

hjälp eller tips vid problem.

Vi menar att klara intentioner för Training Engineers eller

Specialmontörerna i BT-Tyskland i form av formella arbetsuppgifter att

ansvara för spridningen av kunskap till och från servicetekniker är en

förutsättning för att en sådan konfiguration ska kunna sprida och skapa

kunskap. Annorlunda uttryckt menar vi att en förutsättning för spridande

och skapande av ny kunskap är att någon av mellanchefsnivåerna ska vara

formellt ansvariga för den vertikala och horisontella kunskaps- och

informationsspridningen.

I BT-Svenskas arbetssituation ingår en hög grad av autonomi och

decentralisering samt en låg grad av vertikal differentiering vad gäller deras

arbete. Den plattare strukturen skapar kunskap inom avdelningarna men är

sämre på att sprida den till övriga organisationen. Här ser vi likheter med

”Bottom-up management” då självständigheten är relativt hög samtidigt

som skapandet av kunskap sker i frontlinjen och till stor del stannar där. De

som ingår i gruppen fattar fler beslut själva samtidigt som uppkomna

problem löses inom gruppen och därmed utvecklar de sina högre

kunskaper. Genom de större möjligheterna till social interaktion kan de föra

en dialog med varandra vilket gynnar skapandet av kunskap och

utvecklingen av framförallt analytisk kunskap. För att dialogen ska uppstå

krävs dock intentioner för vad interaktionen ska handla om. Utan

intentionerna ser vi att de djupare diskussionerna inte förekommer i den

utsträckning de kan och bör göra. Det blir då lättare att diskutera mer

vardagliga saker varpå lägre grader av kunskaper överförs i större

utsträckning.
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Den platta strukturen är sämre på att sprida kunskap och information till

övriga organisationen vilket visar sig genom att idéer på förbättringar i stor

utsträckning stannar inom gruppen. Tidigare när det fanns en fungerade

förslagsverksamhet och Serviceteknikerna visste hur de formella kanalerna

fungerade spreds kunskap och information. Brist på feedback gjorde dock

att de slutade sprida sin kunskap och information. Vetskapen om vart man

ska vända sig med idéer är en viktig förutsättning för att de ska spridas.

Den professionella organisation ser formellt överförd kunskap som viktig i

form av utbildningar och inte i form av att Serviceteknikerna skapar egen

kunskap i en social interaktion. Vi ser formella intentioner i att sprida

framförallt information och faktakunskaper uppåt i organisationen och

djupare kunskap neråt i form av utbildningar. Däremot saknas dessa

intentioner vad gäller skapandet av kunskap i interaktionen individ till

individ längst ner. En risk vi ser med detta är att de befintliga rutinerna inte

ifrågasätts då en mur av självklarheter gör att man inte ser att de bör

förändras. När hela organisationen tänker på ungefär samma sätt är det lätt

att bli hemmablind genom att se på tidigare framgångar och inte göra

nödvändiga förändringar. Det leder till att organisationen inte ser nyttan i

att skapa ny kunskap och därigenom utvecklas då det gamla har fungerat.

Vad vi menar behövs i en sådan struktur är delade visioner om att kunskap

är viktigt. Vidare behövs ett av organisationen skapat kreativt kaos för att

utveckla ny kunskap. Mötena mellan ATM och ESM med klara intentioner

om vad som ska skapas och möjligheterna till dialog har resulterat i nya

produkter och tjänster. Vi menar att sådana möjligheter även bör ges till de

som är längst ner i organisationen då de har andra referensramar från det

vardagliga arbetet vilket kan resultera i skapande av andra kunskaper.
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Med sådana möten närmar sig BT-Rolatruc Hypertext-organisationen

vilken kombinerar byråkratin med tillfälliga projektgrupper. Både ATM

och ESM anser att mötena inte gav så mycket innan de hade tydliga

intentioner och visioner med vad de skulle resultera i. Däremot när de

visste vad de skulle tänka på innan mötena kunde de i förväg fundera på

möjliga lösningar vilket också resulterade i ny kunskap för organisationen.

Det har medfört att mötena anses mycket givande och utvecklande. ATM

och ESM har de möjligheter som Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver för

att kunna använda ett ”middle-up-down management”. De ser sig själva

som teamledare och får information både uppifrån och nerifrån samtidigt

som de förmedlar ledningens budskap nedåt i organisationen och

frontlinjens uppåt.

De gruppmöten de använder ser vi som ett sätt att låta denna grupp skapa

ny kunskap. De klara avsikterna med mötena är en av kriterierna för att

kalla en grupp för team. Vidare träffas de regelbundet för att lösa specifika

problem för varje möte. Samtidigt har de liknande kompetenser vilket

tillsammans med tydliggjorda intentioner skapar ny kunskap inom deras

kunskapsområden. En grupp bestående av fler olika kompetenser bör kunna

skapa ny kunskap inom bredare områden.

13.2.3. Kunskapsförvaring

Det finns ingen person i något av länderna som har ett formellt ansvar för

att samla in och bearbeta Intern kunskap och information. Däremot lagras

kunskapen, i form av fakta- och förståelsekunskap, inom olika grupper när

de kommunicerar men det uppstår problem vid överföringen till

organisationen. Teknisk Support har som uppgift i exempelvis Sverige att

förmedla sådana budskap vilket även görs. Problem uppstår vid insamling

av sådan kunskap då kommunikationsvägarna uppåt inte fungerar lika bra

som de nedåt i organisationen. Vad gäller ”informell intern kunskap” där vi
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ser likheter med analytisk kunskap och visdom, samlas och utvecklas även

den i grupperna men det finns inga kanaler för att föra den vidare till andra

som kan ha nytta av den. Mötena som ATM och ESM har på BT-Rolatruc

ser vi som det enda formella exemplet på lagring och utveckling av sådan

kunskap. Dessa möten verkar även vara framgångsrika då de har resulterat i

nya idéer och utveckling av verksamheten. Det sätt på vilket de arbetar gör

att sådan kunskap främst lagras inom grupperna däremot är användningen

av olika datasystem begränsad.
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AVSNITT V
I avsnitt V presenteras slutsatserna i kapitel 14 och i kapitel 15 ger vi våra

rekommendationer och förslag på vidare forskning.

Kapitel 14
Slutsatser

Kapitel 15
Rekommenda-
tioner

AVSNITT V –Slutsatser och rekommendationer
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14. SLUTSATSER
I arbetet har vi sett att individer har erfarenheter och kunskaper som

organisationen som helhet har nytta av. Företag som lyckas ta tillvara på

dessa erfarenheter och kunskaper kommer att ha stora möjligheter att bli

konkurrenskraftigt företag i framtiden. Till viss del insamlas denna

kunskap via exempelvis förslagslådor, men själva skapandet sker

slumpmässigt och utan någon styrning eller påverkan. Organisationer måste

aktivt jobba med många verktyg för att kunskapsöverföringsprocessen skall

starta och underhållas. Utifrån vårt arbete har vi byggt upp en modell som

kan användas som underlag i detta arbete. Modellen är till för att

strukturera skapandet och överföringen av kunskap.

Syftet med uppsatsen är att skapa en modell för överföring och

skapande av kunskap i en organisation. För att göra detta kommer vi

att:

•  Ge en definition på kunskap.

•  Studera förutsättningar och hinder som finns vid överföring och

skapande av kunskap.

•  Studera hur två olika verktyg kan användas för att påverka detta,

nämligen organisationskultur och organisationsstruktur.

För att svara på syftet börjar vi med att definiera hur vi ser på kunskap och

information. Därefter presenterar vi vår modell vilken är en

vidareutveckling av den vi har använt tidigare i uppsatsen. Under

respektive steg tar vi upp de viktigaste förutsättningarna och hindren för det

enskilda steget. På samma sätt beskriver vi vilka verktyg vi anser vara mest

användbara under varje steg. Vissa förutsättningar och hinder samt verktyg
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är genomgående för hela processen varför vi beskriver dessa under

övergripande.

14.1. En definition av kunskap
Kunskap är inget entydigt begrep. Det gör att det inte går att prata om

kunskapsöverföring som ett allmängiltigt begrepp som täcker in alla former

av kunskap och kunskapsöverföring. Det går att lägga in många betydelser

i ordet kunskap och många författare har olika syn på vad kunskap är. Dock

för att modellen skall bli ett meningsfullt verktyg definierar vi vad vi lägger

i begreppet.

Vårt Fokus för definitionerna av kunskap är att de ska kunna användas i en

organisation för att bättre förstå processerna av överföring och skapande av

kunskap i hela organisationen. Vi delar upp kunskap i fyra nivåer där

faktakunskap är den lägsta nivån och ligger definitionsmässigt nära ren

information. Förståelsekunskap är mer bearbetad än faktakunskap, men den

ligger fortfarande nära information då den är relativt enkel att verbalisera.

Analytisk kunskap och visdom är de två högsta nivåerna av kunskap och

ligger djupare i individens kognitiva strukturer än både faktakunskap och

förståelsekunskap och de båda är svåra att verbalisera och därmed svårare

att överföra.

Förutsättningarna för överföring av de fyra kunskapsnivåerna skiljer sig åt.

Faktakunskap är enkel att överföra till en individ då den kräver liten

bearbetning av både avsändare och mottagaren för att kunna användas.

Förståelsekunskap kräver mer av både förkunskap och bearbetning för att

individen skall kunna ta den till sig, men den är fortfarande relativt enkel

att överföra. Analytisk kunskap och visdom är betydligt svårare att överföra

både för att sändaren har svårt att verbalisera dem samtidigt som de kräver

betydligt större bearbetning av mottagaren.
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Vi gör även åtskillnad mellan information och kunskap då vi menar att

kunskap är personlig och inte kan finnas utanför individen. Information

existerar endast utanför människan men kan dock internaliseras till

kunskap. Även information behöver delas upp för att bli ett användbart

begrepp. Data är den lägsta nivån av information och har litet innehåll

jämfört med fakta information som är den näst lägsta nivån av information.

Den tredje nivån är bearbetad information och har mest innehåll av de tre

informationsnivåerna. Kopplingarna mellan de olika kunskaperna och

informationerna åskådliggörs av figuren nedan.

Faktakunskap

Förståelsekunskap

Analytisk kunskap

Visdom

Data

Faktainformation

Bearbetad information
Figur 18, Illustration av relationen mellan kunskaps- och
informationstyperna.
174
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14.2. Modellen
Då kunskapsöverföring är ett komplext begrepp väljer vi att dela upp

överföringsprocessen i fyra steg, individ till individ, individ till

organisation, organisation till organisation och organisation till individ.

Detta då de fyra stegen har olika förutsättningar för att överföra de fyra

kunskapsnivåerna och de tre informationstyperna samt för att lättare

åskådliggöra vad som krävs av organisationen för att överföringsprocessen

skall fungera så bra som möjligt. En hierarkisk organisation har

förutsättningar att sprida de lägre nivåerna av kunskap vertikalt i

organisationen då de ofta har bra formella vägar att sprida verbaliserad

kunskap och information. Vad den har problem med är spridandet av de två

högsta nivåerna av kunskap, det vill säga analytisk kunskap och visdom.

Här är en platt struktur mer lämpad där individer interagerar med varandra

och därmed skapar förutsättningar att föra de djupare kunskaperna mellan

varandra. Vi ser spridande och skapande av olika typer av kunskap och

information som resultat av organisatoriska och kulturella faktorer. I

modellen sammanställer vi de organisationssituationer som har bäst

förutsättningar för respektive kunskapstyp samt de struktur- och

kulturverktyg som påverkar överföringen och skapandet av kunskap i de

olika delarna.
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Struktur
Divisionaliserad struktur

Organisation

Individ Individ

Organisation

Struktur
Hierarkier

Kultur
Öppenhet

Belöningar
Intention
Feedback

Struktur
Hierarkier

Kultur
Öppenhet
Intention

Vetskaper
Faktainformation

Bearbetad information
(Faktakunskap)

(Förståelsekunskap)

Vetskaper
Data

Faktainformation
Bearbetad information

(Faktakunskap)
(Förståelsekunskap)

Struktur
Platt struktur

Tillfälliga grupper
Kultur

Öppenhet
Intention

Vetskaper
(Faktakunskap)

(Förståelsekunskap)
Analytisk kunskap

Visdom

Vetskaper
Data

Faktainformation
Bearbetad information

Figur 18, Figuren visar de fyra stegen i kunskapsöverföringsprocessen och vilka förutsättningar och
hinder vi har identifierat i de respektive stegen. Vetskaperna som står inom parenteser går att överföra i
dessa steg men stegets verkliga fördelar ligger i överföringen av de andra vetskaperna.
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14.2.1. Övergripande

Det är viktigt att individen känner att organisationen uppmuntrar till

spridandet av kunskap och information. Mycket av det som händer i

organisation får påverkan på individers föreställningar och därmed dess

handlande. Det är viktigt att man är medveten om att saker och ting kan få

andra konsekvenser än det man har tänkt sig. Ett exempel som vi hittat i vår

undersökning som kan få andra konsekvenser än vad som man har tänkt sig

är att Serviceteknikerna inte får sina samtal på jobbet från sina

mobiltelefoner betalda. Flera utryckte sitt missnöje med systemet och

menade att det hindrar kommunikation mellan individer. Man hoppar helt

enkelt över att ringa då det blir krångligt att ta sig till en mynttelefon.

Systemet med mobiltelefonerna får ett symbolvärde som riskerar att skapa

en föreställning hos individerna att organisationen inte vill att man skall

kommunicera med varandra.

Organisationen måste lyfta fram vilken kunskap och information som är

viktig, och samtidigt få medlemmarna i organisationen att inse att de har

viktig kunskap och information. Feedback ger individen vetskap om att

hans kunskap är önskad samtidigt som han förstår att han är en viktig del i

företaget. Det gör att man fortsätter med att dela med sig av sina kunskaper

och idéer till organisationen.

Det är viktigt att man ser till att de formella strukturer man har fungerar

som de skall. Att ha en formell struktur som inte fungerar eller fungerar

dåligt kan i många fall vara mycket värre än att inte den inte finns alls. Den

misslyckade förslagsverksamheten i Sverige finns men fungerar dåligt.

Även om BT skulle förbättra förslagsverksamheten och få den att fungera

blir det svårt att få den att fungera då Serviceteknikernas inställning är att
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BT inte bryr sig om den kunskap de besitter. Det är svårt att förändra och

bygga upp individers myter och det gör att organisationsförändringar kan ta

lång tid att genomföra. Brist på feedback på skickad information eller

kunskap riskerar att resultera i ett mindre framtida deltagande i

utvecklingen av organisationen och dess produkter och tjänster.

Tydliga och visade intentioner samt delade visioner är andra faktorer som

är nödvändiga för att överföring och skapande av kunskap ska fungera.

Intentionerna visar vad för slags kunskap som behövs samtidigt som

vetskapen om kunskapens betydelse underlättar spridandet och mottagandet

av kunskap. Delade visioner gör att deltagarna i organisationen drar åt

samma håll och i större utsträckning hjälper varandra genom att dela med

sig av kunskap. För att åstadkomma detta behövs även en öppenhet i

organisationen för att medlemmarna ska våga dela med sig av egna

erfarenheter både positiva och negativa.

Ett litet geografiskt avstånd mellan individer ger fysiskt korta

kommunikationsvägar samtidigt som det ger möjligheter för individer att

bygga upp personliga relationer. Geografiska avstånd påverkar

möjligheterna för överföring av kunskap då större avstånd försvårar

möjligheterna till bland annat dialog. En högre nivå av kunskap kräver mer

interaktion mellan sändare och mottagare och ett stort geografiskt avstånd

försvårar kommunikation och därmed överföringen. Ett kort avstånd leder

även till att risken för grupptänkande minskar då man känner individer på

andra avdelningar och av samma orsak kommer givandet av feedback att

förbättras. En hög grad av uppdelning i arbetsuppgifter resulterar i ökade

risker för grupptänkande och då minskad kommunikation. Att skapa

kännedom om andras arbeten är ett sätt att minska grupptänkande och

därmed öka kommunikationen och förbättra personliga relationer.
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14.2.2. Individ till individ

Detta steg i processen har den största möjligheten till skapande av ny

kunskap på ett organiserat och planerat sätt. En viktig del av kunskapandet

och kunskapsföringen mellan individ till individ ligger i

socialiseringsprocessen. I den sker en interaktion mellan individer och

kommunikation och kunskapsöverföring sker i många fall utan att språket

används. Det i sin tur gör att analytisk kunskap och visdom går att sprida i

denna process. Genom att härma, imitera och praktisera kan individer lära

av varandra och därigenom sprida djupare kunskaper mellan varandra.

För att individer skall kunna lära av varandra är dialogen en viktig

förutsättning. I dialogen skall man försöka låta prekontextuella antaganden

spela så liten roll som möjligt samtidigt som man skall försöka behandla

alla deltagare som är med i dialogen som jämställda kollegor. Öppenheten

för andras idéer och tankar är viktiga så att man har en förmåga att

ifrågasätta sina tidigare antaganden och därmed ta till sig av andras

kunskaper. På grund av dialogens betydelse kommer geografiska avstånd

att vara en viktig faktor. Människor måste ges en möjlighet till diskussioner

för överföringen av kunskap samtidigt som ett kontinuerligt skapande även

kräver klara intentioner.

Genom team eller andra former av grupper kan organisationen påverka

vilka som deltar i dialogen. Om det finns stor variation av arbetsuppgifter

och förkunskaper hos gruppens medlemmar bör det resultera i ett skapande

av bred kunskap. Samtidigt gäller det omvända, det vill säga ju mer

specialiserade medlemmarna är inom ett område desto mer specifik

kunskap kommer att skapas. Möten och samansatta gruppkonstellationer

med en ”kunskapsintention” ser vi som det främsta sättet för organisationen



Avsnitt V - Slutsatser och rekommendationer

180

att påverka att kunskap skapas och inte enbart sker slumpmässigt. För att

dessa grupper och möten skall bli meningsfulla krävs det en öppenhet så att

deltagarna delar med sig och tar åt sig av kunskap och information.

Ett sätt att skapa en ökad öppenhet är genom tvärfunktionella grupper då

individerna lär känna människor från andra avdelningar och med andra

bakgrunder och värderingar. Genom att bygga upp relationen med andra

grupper i organisationen skapar man en ökad förståelse hos individer för

andras situation och behov. Därigenom menar vi att dialog och interaktion

underlättas och det leder till ökad kunskapsspridning. Få vertikala nivåer

kommer att påverka denna del positivt då individer får större autonomi och

möjligheter att lära sig av sina egna beslut.

Skapandet av kunskap kräver ett visst mått av kreativt kaos vilket kan

uppnås genom tydliga och för individen utmanande intentioner och

visioner om vad för slags kunskap som eftersträvas. En hög grad av social

formalisering gör att individerna tänker mer likartat vilket i sin tur

resulterar i ett mindre skapande av kunskap. Samtidigt underlättas själva

överföringen då de har mer likartade tankestrukturer. Steget i sig kommer

även att få deltagarna i dialogen att skaffa sig mer och mer likartade

tankebanor vilket innebär att den sociala formaliseringen ökar.

En organisation som väljer att organisera sig där individer inte interagerar

med varandra får svårt att överföra analytisk kunskap och visdom.

Överföring av dessa kunskaper kräver i de flesta fall att man träffas och i

en organisation, som exempelvis BT-Rolatruc, där man sällan träffas

hämmas lärandet.
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14.2.3. Individ till organisation

Det är i detta steg som idéer hos individer måste fångas upp för att kunna

spridas till övriga organisationen. Här behövs formella

kommunikationsvägar som individerna kan använda för att veta vart de

skall vända sig med sin kunskap och information. Om denna del fungerar

kommer organisationens enheter kunna dra nytta av de idéer, förbättringar,

förslag och så vidare vilket kan leda till att företaget snabbare kan införa

nya arbetsmetoder eller nya produkter.

Det är främst information som sprids från individ till organisation. Då de

djupare nivåerna av kunskap är svåra att verbalisera kommer de att få svårt

att spridas i detta steg. Data och faktakunskap är enklast att sprida då de

både kräver lite externalisering och bearbetning av sändaren och få

förkunskaper och internalisering av mottagaren. De huvudsakliga

problemen är att muren av självklarheter och tunnelseendet gör att

individer inte ser att de innehar kunskap och information som andra i

organisationen behöver. Organisationen bör därför ge feedback till den

enskilda individen på de förslag han har lämnat. Detta blir ett sätt att

förmedla vilken typ av kunskap som efterfrågas av individerna. Feedback

medför även att man vet hur ens förslag behandlas samtidigt som individen

känner sig uppmärksammad och uppskattad vilket resulterar i att individen

även i framtiden kommer att lämna information.

Ett hinder för spridandet av kunskap och information är att man av

maktskäl behåller dem för sig själv. Om positioner och status i

organisationen grundar sig på att individen besitter viss kunskap och

information kan det hämma spridandet. För att kunskap och information

framgångsrikt skall spridas i organisationen är det vikigt att så många som

möjligt delar visionen om att kunskap och information är viktiga för
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organisations konkurrenskraft. Exempelvis genom att belöna individer som

delar med sig av sin kunskap och information kan organisationen försöka

påverka individernas normer och värderingar. Organisationen kan även

försöka påverka individerna genom att göra information allmänt tillgänglig

och därmed visa att information inte är något som man behåller för sig

själv.

Det är också viktigt att man höjer statusen på individer i organisationen så

att de som befinner sig långt ner i organisationen känner att de är

betydelsefulla och har viktig kunskap och information. Om man inte känner

att man har viktig kunskap och information kommer man inte heller att

försöka sprida något. Vidare är det viktigt att de som skall ta emot

information och kunskap tar dem på allvar och tar dem till sig. Vi anser att

status och feedback hör ihop. Tar man individers kunskap och information

på allvar vill man ta del av dem och kommer då att se till att skicka

feedback så att det blir en återkommunikation till sändaren.

Ett kort kontrollspann kommer att underlätta kunskaps och

informationsöverföringen då möjligheterna till kommunikation förenklas

med korta kommunikationsvägar. Samtidigt kommer möjligheterna till

uppbyggande av personliga relationer att vara enklare vilket påverkar

överföringen positivt.

En hög grad av centralisering kommer att tvinga upp kunskap och

information i organisationen då besluten tas av chefer på högre nivåer.

Problemet är att när beslutsfattandet flyttar upp i organisationen får

individer långt ner i organisationen svårt att sätta sin kunskap i relation till

beslut. Vidare krävs det, för att beslutsfattaren skall se verkningar av de

fattade besluten, att information om vad som händer skickas tillbaka till
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beslutsfattaren. Många vertikala nivåer riskerar dock att viktig information

inte når fram till rätt individ då det finns en möjlighet att information

fastnar på vägen. Exempelvis då att man inte tar informationen på allvar

eller förstår dess betydelse. Samtidigt finns riskerna för förvanskning av

budskap, särskilt om överföringen sker i kunskapsform.

14.2.4. Organisation till organisation

Denna del av överföring har inte varit fokus i uppsatsen vilket innebär att vi

inte drar många slutsatser. Överföring mellan organisationer ser vi som

överföring mellan en opersonlig sändare och mottagare vilket gör att det

endast går att överföra information mellan organisationer. Informationen

som sprids måste utformas så att tänkta mottagare, individer, i ett framtida

skede kommer att kunna ta till sig informationen. I många fall sker denna

typ av överföringsprocess genom att mottagaren själv söker upp

information i en databas. När överföring sker på mottagarens initiativ är det

viktigt att den information han letar finns tillgänglig och är lätt att hitta. Vi

ser samtidigt att det verkar bli större problem när överföringen sker mellan

länder i stället för inom ett land.

14.2.5. Organisation till individ

Denna överföring har två delar i sig, den ena är att förmedla budskap från

organisationen till individen och den andra är att möjliggöra för individen

att själv söka upp kunskap och information från organisationen. Genom att

göra stor del av kunskapen och informationen som finns i organisationen

tillgänglig ger man individen en stor möjlighet att sätta dessa i relation till

sina gamla kunskaper och därmed möjliggöra skapande av ny kunskap. Att

det finns mycket information och kunskap i omlopp leder till ett

informationsöverflöd vilket i sin tur förmedlar en öppenhet i

organisationen. Genom detta kan man skapa en organisation där alla

individer känner att man bör och skall dela med sig så mycket som möjligt

av sin kunskap och information. Det finns dock en risk att individen får för
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mycket information och upplever ett information overload vilket kan leda

till att viktiga budskap ignoreras då individen överhopas av information.

Det är viktigt att organisationen förmedlar att information och kunskap är

betydelsefullt så att individen tar till sig det som sprids. Att vara öppen för

nya idéer och tankesätt är också viktigt för att individen skall ifrågasätta

tidigare tankesätt och därmed kunna lära sig något nytt.

En hög grad av intern utbildning kommer att underlätta spridandet av

information då individen får en högre nivå på sina grundkunskaper och det

leder till att individen får lättare att omvandla och bearbeta information i

framtiden. Det finns dock en risk att det leder till att variationen minskar

hos individerna i organisationen vilket i sin tur leder till att

tankestrukturerna blir mer lika och området för nyskapande av kunskap blir

smalare.

Fler vertikala nivåer kommer att underlätta spridningen av de olika

kunskapstyperna då chefen har mer tid för att förmedla budskap till en

enskild individ. Tiden kommer att avgöra huruvida det sker en dialog eller

en kommunikation. Dialogen är bättre ur överföringssynpunkt men kräver

mer tid och ansträngning.



Kapitel 15 - Rekommendationer

185

15. REKOMMENDATIONER OCH VIDARE

FORSKNING
Vi menar att den stora merparten av medlemmarna i organisationen har

kunskap och idéer att bidra med som kan utveckla verksamheten. Det kan

röra alltifrån nya produkter eller tjänster till förändrade produktionssystem

med mera. I en organisation där medlemmarna inte träffas naturligt eller

inte har tid till att lära av och diskutera med varandra kommer olika

strukturella och kulturella verktyg att behövas för att styra

kunskapsöverföringsprocessen. Här ser vi att ytterligare forskning behövs

för att undersöka vilka andra verktyg en organisation kan använda sig av

för att styra denna process, exempelvis med hjälp av ledarskap och teorier

kring detta. Ett annat forskningsområde är hur värdet på skapande och

överföring av kunskap ska mätas i exempelvis monetära termer.

Vi har studerat en organisation där Serviceteknikerna har en låg grad av

interaktion med varandra vilket ger dem speciella förutsättningar för

kunskapsöverföringen. Här ser vi möjligheter till vidare forskning för att se

skillnader och likheter med andra arbetssätt.

Bland verktygen i figuren vi presenterar i uppsatsen bör företag stoppa in

de verktyg de anser passa just deras organisation samtidigt som olika

verktyg ger effekter på olika tidsperspektiv. Exempelvis är kultur ett

verktyg att använda på lång sikt medan struktur är relativt enkel att

förändra och därmed ger effekt på kort sikt.

Vad en organisation bör göra i första läget är att analysera vilken typ av

kunskap som de anser som viktig och vill ska överföras och om det går att

göra via information eller om det krävs andra processer. Detta kommer att
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kräva en insikt i vilken typ av bakgrundskunskap deltagarna har för att

kunna anpassa överföringen. Här bör företaget också se vilken form av

överföring som passar de olika kunskapstyperna man har och vill sprida. Ju

högre nivåer av kunskap desto mer interaktion mellan individer måste

användas.

För att en organisation skall överföra kunskap och information effektivt

krävs att den ser över sin organisationsstruktur och ser vad de är bra på

respektive mindre bra på och därifrån jobba med de förutsättningar man

har. Exempelvis är hierarkien bättre på överföring mellan organisation till

individ samt individ till organisation men sämre på överföringen mellan

individer. Olika former av grupper, exempelvis team, är ett sätt att

åstadkomma interaktionen mellan individer och därmed kunna sprida högre

nivåer av kunskap.

För att kunna skapa ny kunskap måste organisationen möjliggöra för

individer att interagera med varandra i en dialog med klara intentioner om

vad som ska skapas. Det är viktigt att individerna ges utrymmer både i tid

och rum, tid att träffas och reflektera över sin kunskap och möjlighet att

träffas regelbundet. Vidare måste det finnas en möjlighet för individer att

sprida sin kunskap vidare. Organisationen i sin tur måste ha förmåga att ta

hand om kunskapen som sprids så att de kan dra nytta av all kunskap som

skapas i företaget. Arbetsstegen för en organisation blir då:

1. Se över vilka kunskaper som ska spridas och skapas samt hur det kan

ske.

2. Se vilka förutsättningar och hinder som finns i organisationen.

3. Studera olika verktyg såsom struktur och kultur för att förbättra

förutsättningarna och minimera hindren.
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BILAGOR

Bilaga 1

Frågeformulär Sverige
Inledande frågor:

1. Hur gammal är du?

2. Hur länge har du arbetat på BT?

3. Har du haft samma arbetsuppgifter hela tiden?

Jobbrotation?

4. Vad har du för utbildning?

5. Vad gjorde du innan du började på BT?

6. Har du någon specialkompetens? I så fall vad?

Är det någon i området som är specialiserad?

Är det någon som är duktigare än andra? På vilket sätt?

7. Vad för vidareutbildningar har du fått från BT?

8. Vem/Vilka är dina chefer?

Vad är deras roller?

9. Hur ofta träffar du dina kollegor?

10. Under vilka former?

Exempelvis: morgonmöten, kaffepauser, planerade möten, sociala

aktiviteter med mera.

11. Hur ofta är cheferna med på dessa möten?

12. På vilka sätt har du kontakt med cheferna och kollegorna?

Exempelvis: e-mail, telefon med mera.

Visioner och Mål

1. Vad är BT:s mål vision? BT-(landet)?

Hur påverkar det dig?
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2. Har serviceavdelningen ett uttryckt mål?

Hur påverkar det dig?

Har du varit delaktig i formuleringen av det?

3. Vad är ditt mål, vision med ditt arbete?

4. Vad är BT speciellt bra på jämfört med konkurrenterna?

Vad tror du att kunderna tror?

Kunskap:

•  Vad för kunskap är viktig?

Vad för kunskap är viktig för ditt jobb? Vad tycker kunderna? Vad

tycker BT?

Är det skillnad mellan vad du tycker är viktig kunskap och de andras

uppfattningar?

•  Hur får du sådan kunskap?

Finns det tid och möjlighet att skaffa kunskap?

Var hittar du den kunskapen? Exempelvis i dokumentation eller

kollegor?

Hur skiljer sig de olika sätten åt?

Hur använder du dokumentationen? I vilka situationer?

Söker du aktivt efter kunskap och information?

Hur mycket får du från organisationen?

Hur ofta är det vidareutbildningar? Hur fungerar de? Möjligheter för

prat efteråt?

•  Lär man av varandra?

Har du tid/möjlighet att dokumentera dina kunskaper och erfarenheter?

Uppmuntras du att göra det?

Delar och sprider du kunskap aktivt till andra ?

Finns det tid och möjlighet att reflektera över erfarenheter? Görs det?

Utbyter du och kunderna kunskap och erfarenheter? Hur ?

Har du delat med dig av kunskap som har gynnat BT? Vad, när?
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Har du använt dig av kunskap du fått från annat? Såsom kunder,

konkurrenter, en hobby med mera?

Lyssnar man på idéer och förslag, vill man ha sådana?

Vilka kanaler har du använt för att sprida kunskap?

•  Spridning av kunskap och information från organisationen?

Vilken information är tillgänglig för dig? Ex. Manualer,

företagsinformation?

Är det lätt att få information du behöver för arbetet? Hur gör du?

Är det lätt att få tag på information som inte är direkt nödvändig för

jobbet?

Försöker du få tag på sådan? Hur gör du?

Delar BT med sig av information om företaget? Såsom:

Vad som händer/har hänt

Visioner/mål

Ekonomi, kunder, teknologi

Osv.

Hur ofta får du officiella publikationer såsom företagstidningar?

Hur ofta läser du dem?

Organisation

•  Gruppformationer?

•  Träffas ni efter arbetstid?

•  Är det lätt/svårt att bli en del i sådana grupper?

Incitament för kunskapsspridning

•  Finns det några belöningar från BT för kunskapsspridning? För förslag?

•  Hur fungerar det?

•  Vart och hur lämnar du förslag?

Hur ofta, hur fungerar det, hur många har du lämnat, belöningar,

uppföljningar?

•  Vad är viktigast för att lämna förslag?



196

Arbetssätt

•  Har ni manualer för hur ni ska arbeta?

•  Jobbar man på rutin? Hur har dessa uppkommit?

•  Hur mycket/ofta förändras de?

•  Vad förorsakar sådana förändringar?

•  Finns det regler för hur arbetet ska skötas?

Måste man följa dem? Även om ett annat sätt är bättre?

•  Hur ser du på förändringar, vad tycker du om dem?

Öppenhet

•  Kan du diskutera frågor, idéer med:

Chef, kollegor, andra i organisationen?

•  Får du den hjälp du behöver, vill ha, från dessa?

•  Tar de sig tid att hjälpa?

•  Kan man ta upp känsliga frågor? Även om man vet att de leder till

konflikt?

•  Även om det kan uppfattas som enkla frågor?
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Bilaga 2

Frågeformulär England och Tyskland
Start

1. How old are you?

2. When did you start at BT

Have you had the same work assignments?

Job rotation?

3. What kind of education do you have?

4. What did you do before you started at BT?

5. What education’s have you had at earlier work places?

6. Do you have some special competence? What?

Is there anyone here in your group that has a special competence?

Is it someone who is generally better than others? In what way?

7. have you had any education’s from BT and if so what?

8. Who are your superiors?

What are there rolls?

9. How often do you meet your colleagues?

10. Under what forms?

Morning meetings

Coffee breaks

Lunch

Planed meetings

Social activities

Other

11. How often are your supervisor attending these meetings?

12. In what other ways do you have contact with your supervisor and

colleagues?
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E-mail

Telephone

Written

Other

Visions and goals

•  What is the vision/goal of BT? BT-England

How does it affect you?

•  Does the service department have an explicit goal?

How does it affect you?

Do you feel that you have participated in the formulating of it?

•  What is your goal/vision with your work?

•  What are you especially good at compared to your competitors?

What do you think that your customers think?

Knowledge

•  What knowledge is important?

What kind of knowledge do you think is important for your job?

What kind of knowledge do you think (consider) BT says is important?

Is there differences between what you feel is important and what BT says is

important?

•  How do you acquire this knowledge?

Is there time and possibilities to acquire this knowledge?

Where do you find this knowledge?

Documentation, for instance manuals, books and the like?

Colleagues

Courses

How do the different ways differ, what is the difference between them?

How do you use the written documentation, in what situations?

Do you search for knowledge and information actively?

How much do you get from the organisation?
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How often are there education’s?

How are they organised?

Are there talk before or after

•  If one learns from each other?

Do you have time/possibility to document your knowledge and

experiences?

Are you encouraged to document your knowledge and experience?

Do you actively share and spread your knowledge, by BT?

Are there time and possibilities to reflect over the experiences you acquire

and the knowledge you get?

(Is that something that you do?)

Is there a knowledge exchange between you and your customers?

In what way?

Have you spread or shared knowledge that has benefited BT?

Have you used other thoughts and ideas apart from what you get from BT,

such as

Competitors

Customers

People you know

Books or magazines

If so, have you shared it?

If you have shared knowledge and information, in what way, how, did you

do that?

Do you feel that the receiver listened and appropriated it?

If it was received by BT as organisation, has it been use by others at BT?

What channels have you used to share your knowledge and experience?

•  Spread of knowledge and information from the organisation

What information is accessible for you? Such as manuals or company

information
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Is it easy to get the information you need for your work tasks?

How do you do that?

Is it easy to acquire information even if it isn’t directly useful for your job?

Do you try to get such information?’

How do you do that?

Do you feel that BT shares a lot of information about the company? Such

as:

What has happened

What goes on now

What will happen in the future, visions and goals

Economical information

Customer information

Technical information

Who is hired and who leaves

How often do you get official publications, like staff magazines

How often do you read these publications?

Organisation

•  Group formations

Do you meet to do things that are not related to work, like dart or pool?

Do you feel that it is easy or difficult to join such formations?

•  Incentive programs

Is there from BT a program for rewarding the sharing of knowledge?

How does it work

Is there any place to put proposals?

(number of suggestions, from the group?)

How does it work

How many suggestions have you given, the last year

Reward systems

Follow up
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What is most important for you to give more proposals

Ways of working

•  Routines and changes

Is there from BT any manuals or the like that says how the work should be

carried out?

Is one working on routines? How have these routines originated?

How often do you believe these routines change?

What causes such a change?

Are there rules for how the job is supposed to be carried out?

Do you feel that you have to follow these rules even if there are better ways

of doing the job?

What is your attitude to changes in the way you work?

What is your colleagues view in your opinion?

How much do you participate in decisions that affect your work?

•  Openness

If you have a question, can you discuss it with:

Your manager, colleagues, or other in the organisation

Do you get the help that you need, want, from your manager and colleagues

when you ask?

Do you feel that they take the time to help you?

Can one bring up “sensitive” questions that one knows will create a

conflict?

Do you feel that you can ask any type of questions although others might

think that it is a simple question?
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