
  

Teknikens roll för Knowledge Management  

 

 

 

 

ANDREAS ÅNGSTRÖM 

JONATAN MINDELL KIDANU 

 

 

  

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 

MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning 

 

Stockholm, Sverige 2011 

 



 

 
 
 

Teknikens roll för Knowledge Management
 

Verktyg för Knowledge Management 
 

av 
 

Andreas Ångström 
Jonatan Mindell Kidanu 

 
 
 

 
MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 

MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning  

 

KTH Industriell teknik och management 
Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM 

 

 



Sammanfattning 
De flesta företag är i dagens läge i högsta grad beroende av den information och 
kunskap som deras anställda besitter. Men vetskapen om hur denna kunskap skall tas till 
vara är inte alltid en självklarhet. Det är hanteringen och spridningen av kunskapen som 
begreppet Knowledge Management innefattar. Knowledge Management tar hela tiden 
större plats ute bland organisationer, och det är förståelsen för vikten av detta som 
medfört att större fokus har lagts på den teknik som används vid kunskapshantering. Då 
utvecklingen av tekniken pågår konstant, skapas dels nya möjligheter men även 
barriärer som måste överkommas. 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur teknikens utveckling har påverkat 
kunskapshanteringen inom organisationer. Den skall också undersöka hur tekniken 
används för kunskapshantering och vilka barriärer som kan uppstå vid det dagliga 
arbetet.  

Denna rapport behandlar med hjälp av teori och empiri, de verktyg som finns för 
Knowledge Management. Rapporten förklarar skillnaderna mellan explicit- och tyst 
kunskap samt klargör skillnaden mellan data och information. Detta arbete ämnar även 
till att kartlägga hur omvandlingar mellan de olika kunskapstyperna fungerar, och visa 
hur ett företag likt en spiral omvandlar kunskapen genom organisationen och på olika 
sätt tar tillvara på den längs vägen. Även de olika hinder som kan uppstå vid 
kunskapsöverföring tas upp. 

Underlaget för denna rapport består av litteraturstudier inom ämnet Knowledge 
Management samt en empirisk undersökning som innefattar en kvalitativ intervju med 
en person på ett fallföretag. Intervjun utfördes på IT-avdelningen hos ett stort 
internationellt företag och respondenten hade lång erfarenhet inom företaget och stor 
insikt i det produktionssystemet som användes. Den empiriska studien gav en 
uppfattning om hur olika system för kunskapshantering användes på fallföretagets IT-
avdelning. Systemen användes bland annat vid problemlösning, kunskapshantering samt 
upplärning av anställda.  

Ett av de system som undersöktes var ett system för problemlösning och 
kunskapsöverföring och det innehöll motsättningar som i viss mån hindrade 
kunskapshanteringen. Motsättningar var bland annat att varje kunskapsbehov bara 
skickades vidare till nästa nivå om det inte kunde tillgodoses med den rådande 
kunskapsbasen på en viss nivå, och att detta ledde till dålig återkoppling mellan källan 
och mottagaren av kunskapen. Empirin har också gett en personlig syn på hur 
utvecklingen av tekniken har påverkat kunskapssynen och kunskapshanteringen hos 
fallföretaget under de senaste årtiondena. 

Knowledge Management är i högsta grad någonting som fallföretaget bör fortsätta 
arbeta med. Teknikens utveckling har möjliggjort nya sätt att överföra kunskap, men 
som denna rapport bland annat behandlar, så är tekniken inte alltid bara till hjälp. 
Förbättringsförslag för fallföretagets system för kunskapsöverföring har tagits fram och 
systemet bör ändras så att varje problem får en enskild handläggare, och inte bara 
skickas uppåt i den kunskapsmässiga hierarkin utan någon respons. Detta kommer leda 
till bättre återkoppling och att handläggarna får större kunskaper inför liknande 
scenarion. Diskussionen tar också upp hur olika barriärer påverkar det dagliga arbetet på 
IT-avdelningen och förslag på hur dessa skulle kunna överkommas. 

 

 



Abstract – The role for technology in Knowledge Management 
A majority of companies are currently highly dependent on the information and 
knowledge that employees possess. Knowledge management (KM) comprises the 
ability to spread and handle knowledge. Knowing how to utilizing this knowledge is not 
always certain. Since companies have become more aware of the importance of KM a 
greater focus has been put on the development of technology within this subject. Due to 
this new opportunities have arisen as well as new barriers.  

The purpose of this report is to investigate the barriers that could occur when using 
technology to knowledge transfer. The report explains the difference between explicit 
and tacit knowledge and clarifies the difference between data and information. 
Furthermore, this report deals with the identification of tacit knowledge and the 
transformation into explicit knowledge and vice verse.  

The report consists of literature studies and an empirical study within KM.  The 
different theories were used to develop a greater understanding of the subject.  In 
addition an interview was conducted within the IT department of a large multinational 
company. The respondent has numerous years of working experience within the 
company and has a good understanding how the production system is used. The 
empirical study gave an idea of how different KM IT-systems are used in his 
department. Some of the systems that were used are; problem solving, knowledge 
management and training.  

It was decided to analyze one of the IT-systems for KM that the company used and 
investigate the barriers that could arise.  One of the barriers that could occur was that 
when solving a problem no good feedback was given. This work shows, with the help of 
empirical studies, a personal view on how the development of technologies has affected 
KM in recent decades.  

KM is very much a subject which the company should continue to work with. The 
development of technologies has made it possible to transfer knowledge in various 
ways. Although there are a lot of advantages that comes with using technology this 
report are also covering the aspect on when the technology fails.  Suggestions have been 
made on how the company, which the study has been made on, should improve its 
system when dealing with KM.  
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1. Inledning 
Inledningen skall ge en bra bild av det som behandlas i denna rapport och ska ligga som 
en bas för frågeställningen och syftet. Metoden för litteraturstudie och empirisk studie 
samt de avgränsningar som har behövt göras tas upp i denna del. 

 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport grundar sig i den snabba utvecklingen av teknologin de 
senaste årtiondena. Som Ronald Maier beskriver (MAIER 2004) har samhället gått till 
att bli ett kunskapssamhälle och företagens förtjänster beror inte i lika stor grad längre 
på materiella tillgångar, utan istället på kunskapstillgångar. För att kunna utnyttja dessa 
kunskapstillgångar krävs det en bra plan för hanteringen av kunskapen inom 
organisationerna. 

Erik Sveiby skriver i sin artikel (SVEIBY 1996), att frågan om hur kunskap bäst sprids 
är en uråldrig fråga, men att den extremt snabba utvecklingen av informationsteknologin 
har gjort den till en allt viktigare. Enligt Sveiby kan människans kunskap ses som en 
pågående aktivitet som hela tiden behöver underhållas. När då utvecklingen av tekniken 
som människan utnyttjar går allt snabbare så måste även kunskapen hos individen 
utvecklas i samma takt för att vara aktuell. 

Knowledge management (KM) är ett samlingsbegrepp för hantering och spridning av 
kunskap inom organisationer och företag. KM är ett begrepp som hela tiden blir mer 
uppmärksammat och som Davenport och Prusak beskriver (DAVENPORT 1998) så 
borde kunskapshantering ingå i varje företags dagliga verksamhet. Davenport och 
Prusak säger också att företag som har en bra taktik för kunskapshantering kommer i 
princip inte märka av att de arbetar med det. 

Denna rapport skall visa hur kunskapsöverföring sker på ett stort internationellt företag. 
Den ska undersöka huruvida teknologiutvecklingen har påverkat kunskapshanteringen 
på IT-avdelningen på ett fallföretag. Den skall också utreda hur kunskapsöverföring 
med hjälp av olika tekniska lösningar används i det dagliga arbetet. Rapporten ska även 
ta upp de motsättningar som kan uppkomma i kunskapshanteringen på fallföretaget vid 
användande av modern teknik. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur modern teknologi används och utnyttjas 
för att skapa, sprida och samla kunskap i organisationer och företag. Rapporten tar inte 
upp tekniken ur en teknisk aspekt utan undersöker endast omständigheterna kring de 
system som används. Rapporten ska kunna ligga till grund för fortsatt arbetet med KM 
inom fallföretaget. Målsättningen för detta arbete var att besvara följande frågor. 

Forskarfråga: 

• Vilken roll har teknologin för Knowledge Management inom IT-avdelningen i 
organisationen? 

Underfrågor: 

• Hur har teknikutvecklingen påverkat kunskapshanteringen på IT-avdelningen? 

• Vilka sorters kunskapsöverföring är möjlig med olika tekniska lösningar? 

• Vilka barriärer finns vid kunskapshanteringen på IT-avdelningen? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vissa avgränsningar har behövt göras i denna rapport. Otillräcklig information om de 
system som användes på fallföretaget har gjort att själva systemen inte har kunnat 
granskas och analyserats närmare. Fallstudien som gjordes begränsades också till en 
avdelning på företaget och de personliga åsikterna som respondenten har haft behöver 
inte nödvändigtvis återspegla företagets åsikter. Rapporten undersöker endast grundligt 
teknologianvändningen på fallföretaget och bör ses som underlag för fortsatta 
undersökningar inom ämnet. 
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1.4 Metod 
Litteraturstudie 
För att få en solid grund inom ämnet KM så har först och främst rapporter inom ämnet 
KM och speciellt de med inriktning mot informationsteknologi och kunskapshantering 
studerats. Även artiklar och böcker har använts för att erhålla tillräcklig kunskap inom 
det valda ämnet för att kunna utföra fortsatt arbete. 

För att läsaren ska kunna förstå och tolka den empiriskt insamlade informationen så 
byggs en litteraturstudie upp som ska skapa en god teoretisk bas. Det krävs förståelse 
om skillnader mellan kunskap och information, vilket beskrivs i den första delen av 
litteraturstudien. Det beskrivs även hur kunskapen omvandlas i olika steg i en 
organisation. Litteraturstudien har legat till grund för den empiriska delen i rapporten 
och intervjufrågor har till viss del utformats efter vad som har beskrivits i olika 
rapporter och böcker. 

Empiri 
Syftet för denna rapport var bland annat att undersöka hur teknikutvecklingen har 
påverkat kunskapshantering, samt de barriärer som kan uppstå vid det dagliga arbetet 
inom organisationer. För att få en personlig åsikt inom dessa områden valdes det att 
göras en kvalitativ intervju med en respondent med lång erfarenhet inom IT-branschen. 
Respondenten hade också lång erfarenhet inom samma företag och detta ansågs vara bra 
för att få en inblick i hur teknikutvecklingen påverkat kunskapshanteringen i just den 
organisationen. 

Litteraturstudien ligger till grund för den intervju som utfördes med IT-teknikern Bruno 
Åstrand på fallföretaget Scania. Intervjuunderlaget utformades för att ge en diskussion 
som inte varade i mer än två timmar, då respondentens nerlagda tid behövde tas i 
beaktning. De frågor och diskussionsämnen som togs upp under intervjun var sådant 
som ansågs ge svar på frågor som rörde hantering och överföring av kunskap inom IT-
avdelningen. Svaren har sedan legat som grund för analys och diskussion om hur det 
dagliga arbetet påverkas av Knowledge Management och hur utvecklingen av tekniken 
har påverkat kunskapshanteringen. De frågor som tas upp i intervjuunderlaget  
(se bilaga 1) låg endast som grund för att få igång en diskussion med respondenten och 
varför inte alla frågor i underlaget har besvarats specifikt. 
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2. Överföring av kunskap 
Enligt Davenport och Prusak (DAVENPORT 1998) är forskarna världen över ense om 
att skilja på begreppen kunskap, information och data. I och med detta finns det i 
litteraturen ett antal olika benämningar för dessa termer. Det är ständigt kunskapen som 
står i fokus och som är det återkommande temat i denna litteraturstudie. 
 

2.1 Information och data 
Det är inhämtningen av nya erfarenheter som sker genom omvandling av information 
och data. Data kan beskrivas enligt Davenport & Prusak (DAVENPORT 1998) som en 
syfteslös källa som ofta inte har någon sorts relevans innan den har tolkats. Tolkningen 
av datan ger i sin tur upphov till information. 

När data har omvandlats och fått ett värde i form av information måste informationen 
organiseras. I och med denna organisering kan det tolkas som att informationen har en 
sändare och mottagare. Det är kommunikationen mellan sändare och mottagare samt 
påverkan på mottagaren som är viktig, och som kommer att ändra grunden för 
mottagarens kunskap.  

Enligt Probst, Raub & Romhardt (PROBST 2002) så är det viktigt att förstå att kunskap 
är baserat på information och data, men att kunskap är något som endast individer kan 
inneha. Probst, Raub & Romhardt säger också att det är viktigt att koordinationen 
mellan dessa delar fungerar på ett bra sätt så att organisationen inte drunknar i data och 
information.  

 

2.2  Kunskap 
Beroende på organisation och vad denne har för syn på information och data så kan 
kunskap definieras på flertalet olika sätt. Den grundläggande och vedertagna synen på 
kunskap är dock baserat på erfarenhet och unika synvinklar inom ett specifikt 
ämnesområde. 

Enligt Davenport & Prusak (DAVENPORT 1998) samt Probst, Raub & Romhardt 
(PROBST 2007) är kunskap något som endast en individ kan inneha. Enligt Davenport 
& Prusak (DAVENPORT 1998) är det en förståelse som oftast är fördjupad inom ett 
visst ämnesområde. Det sägs att kunskap är en blandning av värderingar, expertis och 
erfarenheter och att dessa delar ger upphov till en grund som kan användas för att hämta 
in nya erfarenheter och utvärdera dessa, och ur detta erhålla nya kunskaper. 

I Erik Sveibys artikel (SVEIBY 1996) förklaras det också att kunskap är en färskvara 
som hela tiden måste uppdateras och utnyttjas för att ha ett värde. Teknologins snabba 
utveckling har då gett upphov till ett ökat behov och en snabbare överföring av kunskap. 
Om en kunskap är förlegad är den inte värd lika mycket, och därför kommer kunskap 
om föråldrad teknik inte vara värd lika mycket som kunskap om en teknik som är mer 
aktuell. 
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2.3 Explicit och implicit kunskap  
När det talas om kunskap brukar det nämnas att det existerar två olika sorters kunskap, 
den explicita och den implicita. Den implicita kunskapen omnämns ofta som tyst 
kunskap och kommer även i denna rapport att göra det.  Enligt Polanyi (POLANYI 
1983) beskrivs den tysta kunskapen som en färdighet som är svår att beskriva med ord. 
Det är en kunskap som en individ innehar och som byggs upp av sociala värderingar, 
sinnesuttryck och uppfattningar av omvärlden. Dessa byggstenar ligger till grunden för 
de inlärda mönster som påverkar individens kunskaper. 

Det går t.ex. att beskriva tyst kunskap som förmågan en individ att kunna använda 
grammatik fast personen i fråga egentligen inte riktigt kan beskriva hur denne gör detta. 
Ett annat exempel kan vara att människan kan känna igen ett ansikte men inte riktigt 
förklara hur. 

Explicit kunskap beskrivs av Polanyi (POLANYI 1983) som kunskap som är enkel att 
överföra mellan individer. Med hjälp av språket formuleras kunskapen i både tal och i 
skrift och kan enkelt tolkas av mottagaren. 
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2.4 Kunskapsöverföring och dess barriärer  
Nonaka beskriver i sin artikel (NONAKA 2007) att en organisations 
kunskapsutveckling kan ses som en spiral. Allt grundar sig i Polanyis (POLANYI 1983) 
två olika sätt att se på kunskap. Det är omvandlingen och överföringen av kunskapen på 
olika sätt mellan dessa olika kunskapstyper som bygger upp  
kunskapsspiralen (se figur 1) i en organisation. Nonaka talar om fyra olika sätt att 
omvandla och sprida kunskap. Alla dessa är delar i kunskapsspiralen och vissa är 
svårare att i verkligheten realisera än andra. 

         Socialisering 
Socialisering är ett sätt att överföra 
tyst kunskap från en individ till en 
annan. Precis som det hörs på ordet 
så sker denna kunskapsöverföring 
genom att två individer socialiserar 
med varandra. Detta sker oftast 
genom observation, imitation och 
genom upprepad praktik. Förenklat 
kan det sägas att det inte direkt 
behövs någon direkt språklig 
kommunikation mellan individerna 
utan socialiseringen sker genom att 
”se och lära”.  

Externalisering 
Externaliseringen är ofta den svåraste 
delen och ett av de mest kritiska 
stegen av kunskapsöverföringen i 
kunskapssprialen. I denna del ska 
den tysta kunskapen överföras till 
explicit kunskap. Enligt Polanyi 
(POLANYI 1983) så är tyst kunskap 
svår att dokumentera men detta kan 
övervinna genom att t.ex. 
systematiskt analysera de steg som 
utförs vid en viss handling. Individen 
måste alltså gå in på djupet och noga 
analysera sina handlingar för att 
externalisering skall kunna ske. 

 

 

Figur 1. Rapportskrivarnas tolkning av Nonakas kunskapsspiral. 
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Kombinering 
Med kombinering menas att genom kombinering av explicit kunskap från olika håll 
erhåller ny explicit kunskap. Exempelvis kan det vara om databaser sorteras för att 
passa ihop och skapa ny explicit kunskap, men det kan även vara kommunikation 
mellan individer som ligger till bas för kombinering. Kommunikationen mellan 
människor som kombinerar sina explicita kunskaper kan t.ex. vara genom telefonsamtal 
eller via direkt interaktion via möten och videokonferenser. Även fast kombinering 
underlättar sökandet av explicit kunskap är det värt att nämnas att den totala befintliga 
kunskapen inte utökas. 

Internalisering 
Internalisering är det sista steget i kunskapsspiralen men även detta steg är kritiskt. Det 
är när den explicita kunskapen åter blir en tyst kunskap. Exempel på detta kan vara om 
ett företag har skaffat sig en bra ny explicit kunskap som sedan förs vidare till hela 
organisationen. Vilket i sin tur gör att de anställda börjar implementera denna kunskap i 
sitt arbete och på så sätt både utökar och omformar sin egna tysta kunskap. Vanligtvis 
sker detta på företag där nya rutiner införs, de anställda tar denna rutin för givet och 
använder detta som ett ”verktyg” i sitt arbete.  

 

Barriärer vid kunskapsöverföringen 
Lyckad kunskapsöverföring baseras både på sändaren och på mottagarens nya erhållna 
kunskaper. Har både sändaren och mottagarens kunskaper utvecklats och förändrats kan 
det ses som en lyckad kunskapsöverföring. Tyvärr är det vanligt att problem uppstår på 
vägen vid överföringen. Enligt Björn Lindkvist (LINDKVIST 2001) så är det dessa 
barriärer som bör överkommas för att kunskapsöverföringen ska vara till fördel i en 
organisations arbete.  

Exempel på barriärer som ofta kan uppträda i det dagliga arbetet i en organisation är: 

• Språkliga  

• tidsbaserade  

• kulturella 

• avståndsbaserade. 

Även mer komplexa barriärer uppkommer bland annat när medarbetare som innehar 
viktiga kunskaper lämnar organisationen. Den barriär som då uppkommer är 
kunskapsbortfall. Vanligtvis brukar detta lösas med att personen ifråga får dokumentera 
eller lära ut sina kunskaper till ersättaren, detta kan då bland annat göras enligt Nonakas 
modell för kunskapsöverföring, kunskapsspiralen (NONAKA 1991). Dock är detta 
något som kan ta tid och vara ganska svårt. 
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3. Kunskapsöverföring på IT-avdelningen 
En intervju utfördes på fallföretaget Scania. Intervjun ligger som bas för diskussion och 
jämförelse mellan erfarenhet och fakta. För att kunna få en mer personlig kontakt valdes 
det att göra en enskild intervju på plats hos Scania i Södertälje. Kontakt etablerades med 
en respondent som har lång erfarenhet som IT-tekniker inom Scania och som har breda 
kunskaper inom Scanias produktionssystem. 

 

3.1 Presentation av fallföretaget 
År 1900 bildades maskinaktiebolaget Scania. Detta var i Skåne där de till en början 
tillverkade cyklar. Två år senare tillverkades den första lastbilen och drygt tio år senare 
gick Scania ihop med Vabis för att möta den ökande konkurrensen ute i Europa. Vabis 
låg i Södertälje och är en förkortning för Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje. 

Det tillverkades lastbilar, bilar och bussar både i Malmö och i Södertälje och i dagsläget 
har Scania produktion i ett flertal länder runt om i världen. År 2000 hjälptes 11 fabriker 
i fem länder åt att producera den miljonte lastbilen. Scania har idag ca 35 000 anställda 
och är verksamt i ungefär 100 länder. Av de 35 000 anställda arbetar ca 2400 med 
forskning och utveckling, de flesta av dessa är stationerade i Sverige. 

 

3.2 Sammanställning av utförd kvalitativ intervju 
Bruno Åstrand har arbetat som IT-tekniker på Scania sedan 1977 och har stor insikt i 
Scanias produktionssystem. Han arbetar främst med ett system för hantering av 
databaser som heter ROSAM och är ensam på Scania med att inneha kunskap om detta 
system. 

Utvecklingen av tekniken och dess påverkan på kunskapen 
IT-system är nu för tiden en förutsättning för människans utveckling. Men systemen har 
enligt Bruno också försvårat och förlängt den tid det tar för människan att sätta sig in i 
nya arbetsuppgifter. När Bruno började sin karriär som programmerare på 70-talet så 
var det ett yrke som var relativt enkelt att sätta sig in i även om personen inte hade 
någon utbildning eller djupare erfarenheter inom yrkesområdet. Att arbeta som 
programmerare och IT-tekniker dessa dagar är någonting som kräver både erfarenhet 
och utbildning, och som det kan ta år att verkligen komma in i ordentligt säger han.  

I dagens läge har människor ofta en bredare och djupare kunskapsbas när de börjar på 
ett liknande arbete inom IT. Trots detta så krävs det mycket mer kunskap för att få 
jobbet gjort. Dock behövdes baskunskapen för att kunna utreda vilken sorts information 
som ska användas för att kunna erhålla rätt kunskaper för det fortsatta arbetet. 

Bruno anser att det nu för tiden existerar så mycket information att ta del av att det är en 
mycket viktig egenskap att kunna urskilja vilken information som är viktig, och det är 
där kunskapsbasen kommer in. Förr i tiden när han började sitt arbete som IT-tekniker 
var detta inte alls lika påtagligt och att ha en bra kunskapsbas var inte lika prioriterat 
som det är i dagens läge.  
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Han påpekar också att dagens utvecklade teknik kanske har skapat en hysteri gällande 
dokumentation av arbetsuppgifter och liknande, samt att det bara bör skapas dokument 
när det verkligen behövs, för annars finns det risk för att skaparen av dokumentet 
känner att arbetet var förgäves då dokumenten används väldigt sällan eller aldrig. 

En jämförelse som Bruno tog upp när det gällde kunskapsspridning var att föregående 
system ofta gick ut på att ta så kallade skärmdumpar (en bild vid ett givet ögonblick av 
en datorskärm) som sedan E-mailades iväg till mottagaren. Det skickades alltså iväg en 
bild av problemet, och på detta sätt kunde då mottagaren hjälpa adressaten att erhålla ny 
kunskap och hjälpa till att lösa problemet. Detta system gav ofta upphov till 
missförstånd och var inte alltid så effektivt som önskat.  

Han nämnde att telefonkommunikation inte alltid fungerade bra, dels för att det kunde 
uppstå språkliga barriärer och dels för att det kunde uppstå kunskapsmässiga barriärer. 
Dock var telefonkonferenser något som användes flitigt inom organisationen. 

Bruno berättade att de nu för tiden ofta använder fjärrstyrning av mottagarens dator och 
på så sätt löser problemet direkt över nätverket. Nackdelen med detta system är att 
mottagaren inte blir lika insatt i problemet och kanske inte erhåller kunskap på samma 
sätt som innan när denne själv var tvungen att utföra uppgiften. En annan nackdel är 
också att båda personerna måste vara uppkopplade samtidigt och ha tid att utföra 
fjärrstyrningen. Dock så nämnde Bruno att detta ofta fungerade bättre än att endast ha 
kontakt via telefon. 

E-learning 
På Scania har det under de senaste årtiondena funnits flertalet olika sätt att utbilda sina 
medarbetare. För ungefär tio år sedan fanns det ett system där medarbetare hade 
möjlighet att agera lärare för att lära upp nya anställda. I denna sorts upplärning fanns 
det ett bonussystem där de medarbetare som verkade som lärare fick bonuspengar för 
detta. Men i och med lågkonjunkturen under 2000-talet så avskaffades detta och har inte 
i nuläget startats upp igen. 

Bruno berättar att det främsta sättet att erhålla enklare kunskap inom Scania idag, är att 
använda deras E-learningsystem. Det är ett system där personer erhåller kunskap genom 
att läsa en sorts guide på datorn. Systemet interagerar med människan och ibland kan en 
E-learningsession avslutas med ett kunskapstest för att utvärdera om personen erhållit 
rätt kunskaper. 

När Bruno pratar om enklare kunskap så menar han kunskap som inte är för avancerad 
att förstå och som inte tar för lång tid att lära sig. Han anser att det kan vara tröttsamt att 
sitta vid en skärm i för många timmar och titta på en guide. 

Han tar upp ett exempel där E-learning fungerar bra, det är vid brandutbildningen som 
görs vart tredje år på Scania. Ett E-mail skickas ut om att en brandutbildning måste 
utföras och personerna känner själva efter när de har tid att göra det. 

Bruno jämförde detta med tiden då medarbetarna fick gå på en riktig brandövning och 
sa att det inte riktigt gav samma upplevelse med E-learning. En övning som gick ut på 
att släcka eld på riktigt utfördes då och detta är en kunskap som är svår att öva in med 
ett E-learningsystem anser han.  
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Detta kan då kanske ses som ett hinder för att erhålla rätt kunskap om just 
brandbekämpning, men detta tycktes inte vara något som Bruno ansåg var något stort 
hinder. Han berättade att brandövningen endast tog någon timme jämfört med tidigare 
utbildning som kunde ta upp en halv dag och att det var väldigt lärorikt trots avsaknaden 
av verkliga erfarenheter. 

E-learning fungerade överlag bra, och kan ses som ett effektivt sätt att erhålla enklare 
explicita kunskaper inom olika ämnen. 

System för problemlösning och kunskapsutveckling – Focal Point 
Bruno berättade om det system på Scania som används för att lösa problem som kan 
uppkomma under det dagliga arbetet på IT-avdelningen. Systemet heter Focal Point och 
används ganska flitigt bland medarbetarna på Scanias IT-avdelning. 

Focal point arbetar enligt en princip som går ut på att om en medarbetare får problem 
och behöver erhålla en kunskap som han eller hon inte besitter, så skriver medarbetaren 
en problemformulering som denne skickar till en speciell avdelning för problemlösning. 
Denna problemlösningsavdelning undersöker problemet och ser om det är något som 
direkt kan lösas. Annars så skickas problemet vidare till nästa nivå. När problemet då 
kommer till den avdelning som har snäppet högre kunskapsnivå så undersöker de om 
det är något de kan göra för att lösa problemet. Kan inte den andra nivån lösa problemet 
skickas det upp till den högsta instansen där experter inom ämnesområdet undersöker 
saken (se figur 2). 

Blir problemet löst på någon av dessa nivåer får användaren dokumentation på hur 
problemet bör lösas på bästa sätt och erhåller på så sätt ny kunskap inom området. 

Systemet kan ses som en tratt (se figur 2), där problemen samlas och sedan leds ut till de 
olika nivåerna. Dock är det inte en ensam person som får ansvaret för ett enskilt ärende 
utan om en nivå inte klarar av problemet skickas det bara vidare till nästa utan någon 
kontroll eller återkoppling. Detta var något som Bruno ansåg vara ett dilemma med 
detta system, någon behöver äga problemet för att bättre uppföljning ska kunna utföras. 
Om det var ett återkommande problem så skapades ett dokument av de ansvariga 
experterna som sedan samlades i en databas. 
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Figur 2. Rapportskrivarnas tolkning av Scanias system för problemlösning  
(Focal Point). 

Förutsättningar för problemlösningssystemet Focal Point 
En av förutsättningarna för systemet Focal Point är att samtliga dokument är skrivna på 
engelska, detta p.g.a. att vissa delar av systemet ska kunna kommas åt av folk som inte 
talar svenska. Men trots detta så anser Bruno att det kan vara en bra idé att låta vissa 
dokument vara på svenska. Detta p.g.a. den språkliga barriären som kan ge upphov till 
mer missförstånd och utlämnande av nödvändig information, detta till följd av bristande 
språkfärdigheter bland de anställda. Att det även skulle gå snabbare att få fram rätt 
kunskap till rätt plats anser han vara en bra anledning att använda svenska mer i viss 
dokumentation. Sett till användandet av Focal Point inom IT-avdelningen på Scania i 
Södertälje så kunde det sägas att det flesta dokument både skrevs och lästes av folk som 
talade svenska. 
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Tanken med systemet Focal Point är god och han tror att många problem kan lösas på 
vägen upp till den högsta nivån där personerna med expertkunskapen sitter. På detta sätt 
minskar då arbetsbelastningen för de personer som innehar dessa kunskaper. 

Barriärer vid kunskapsöverföring 
Under avsnittet för problemlösningssystemet Focal Point togs det upp att språkliga 
barriärer kan vara ett hinder för kunskapsöverföring och kommunikation. Detta är inte 
bara ett hinder i Focal Point utan något som drabbar flera avdelningar på Scania på olika 
sätt. Bruno berättade bland annat att vid möten och utbildningar där det kan vara 30 
personer som är svensktalande och en person som inte talar svenska, så talas det istället 
engelska. Detta kan göra att många kan känna sig osäkra och ha svårt att få fram det de 
verkligen avser. Det kan då ses som att det både finns risk för missförstånd vid utlärning 
och vid mottagandet av kunskapen.  

En annan sak som respondenten tyckte var viktigt var den kunskapsmässiga barriären. 
Att försöka lära någon en kunskap när personen i fråga saknar tillräckliga baskunskaper 
kan jämföras med att försöka leta i en stor källa med information om personen i fråga 
inte vet vad denne letar efter.  

Han berättade om sitt eget arbete där han ska överföra sin kunskap till en efterträdande 
medarbetare, detta p.g.a. att han snart skall gå i pension. Den person som ska ta över 
Brunos system har enligt honom en bra baskunskap och i och med detta så uppstår det 
ytterst få missförstånd i kunskapsöverföringen; detta är något som Bruno anser vara 
viktigt för överförandet av kunskapen. 

Ett annat hinder för kunskapshantering på företag kan vara medarbetare som inte är 
villiga att dela med sig av sina kunskaper. Detta är dock något som Bruno inte tror 
existerar på Scania. Han tror att om en person är ”revirtänkande” så bör denne 
möjligtvis arbeta som konsult istället för direkt på företaget.  

En barriär som Bruno också tog upp var att ett överflöd av dokumentering utav 
exempelvis arbetsuppgifter, kan skapa motsättningar och irritation på olika sätt inom 
organisationen. Bland annat för att de personer som skriver dokumenten kan känna att 
tiden de lagt ner inte gör någon nytta. Dessutom kan det ge ett försvårat sökande efter 
rätt dokument om det existerar ett överflöd av dokumentering. 
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4.  Analys 
I denna del kommer en tvärgående analys av den insamlade empiriska datan göras. 
Jämförelser mellan fallföretaget och litteraturen ska visa hur KM används i det dagliga 
arbetet på IT-avdelningen inom Scania även om medarbetarna inte alltid är medvetna 
om det själva. 

 

4.1 Kunskapsspiralen inom IT-avdelningen 
Fallföretaget har en avdelning som aktivt arbetar med Knowledge Management men 
trots detta är det kanske inte allmänt känt inom organisationen. Genom samtal med 
respondenten på fallföretaget kan direkt delar ur Nonakas kunskapsspiral påträffas 
(NONAKA 1991). 

Den tydligaste delen av spiralen var socialiseringen som ägde rum mellan respondenten 
och hans efterträdare. Brunos tysta kunskap skulle omvandlas till tyst kunskap hos den 
efterträdande individen och detta skedde precis som enligt Nonaka förklarar  
(NONAKA 1991) genom observation och repetition. 

En annan del av kunskapsspiralen som kunde observeras var kombineringen av explicita 
kunskaper. Detta kunde bekräftas i problemlösningssystemet på IT-avdelningen. 
Experternas samlade explicita kunskap kombinerades i en databas som i sin tur kunde 
utnyttjas av samtliga medarbetare. 

Respondenten talade även om svårigheten med att omvandla tyst kunskap till explicit 
och detta är något som också tas upp när Nonaka talar om externaliseringen av tyst 
kunskap till explicit kunskap. Svårigheten låg ofta i det faktum att individen inte alltid 
förstår vad denne egentligen har kunskaper inom. 

Respondenten talade också om det sista steget i Nonakas kunskapsspiral. Internalisering 
skedde då respondenten under en längre tid hade utfört ett arbete som till början bestod 
av explicit kunskap men senare blev en tyst kunskap. Från början fanns manualer för 
hur arbetet skulle gå till, men med tiden så blev dessa arbetsuppgifter många gånger en 
självklarhet för respondenten och kunskapen blev då tillslut tyst. 

 

4.2 Barriärerna vid kunskapsöverföring 
De barriärer för kunskapshantering som kunde hittas i det dagliga arbetet på 
fallföretaget kan jämföras med de barriärer som Lindkvist berättar om i sin avhandling 
(LINDKVIST 2001). En av de större barriärerna för det dagliga arbetet på Scanias IT-
avdelning utgjordes av språket. Engelska användes inom många system på fallföretaget 
och i vissa fall kunde detta ses som en barriär. Främst så var det den bristande 
engelskkunskapen hos de anställda som kunde skapa missförstånd och dåligt 
formulerade dokument. Det kan ses som att det sker ett kunskapsbortfall vid 
formulerande av dokumentet och att kunskapsbortfall vid tolkandet av dokumentet. 

En annan viktig barriär för kunskapshantering kan vara villigheten att dela med sig av 
sina kunskaper. Som Davenport och Prusak säger (DAVENPORT 1998) så är 
människan inte alltid villig att dela med sig av sina kunskaper om personen inte på 
något sätt får någonting i retur. Respondenten nämnde att detta inte var något som 
stämde överense om hur företagskulturen såg ut på IT-avdelningen på fallföretaget.  
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Enligt Lindvall (LINDVALL 1999) är den viktigaste förutsättningen för att 
medarbetarna ska vara villiga att förmedla kunskap, en öppen atmosfär och enligt 
Nonaka (NONAKA 1991) kommer också lojalitet till företaget skapa villighet hos de 
anställda att dela med sig av sina kunskaper. Det kan ses som att fallföretaget har 
lyckats bra med att skapa en öppen atmosfär och god lojalitet mot sina anställda. 

 

Ett annat hinder för kunskapsöverföring som respondenten talade om var det 
överflödiga skrivandet av dokument som egentligen inte krävs. Detta leder till att 
företaget kommer drunkna i information och data, detta är enligt Probst (PROBST 
2002) en nackdel för organisationen. Gunnarsson (GUNNARSSON 1990) beskriver 
detta som redundans eller med andra ord övertydlighet och menar på att detta endast 
leder till att irrelevant information och data måste sorteras bort. Även Davenport & 
Prusak (DAVENPORT 1998) säger att trots att kunskapen finns inom organisationen så 
är det ingen garanti för att den blir använd på rätt sätt och därmed kan den anses vara 
överflödig.  

 

4.3 System för kunskapsspridning och problemlösning 
Probst, Raub & Romhardt (PROBST 2002) säger att ett företags 
problemlösningsförmåga i allra högsta grad beror av ”kunskapsarbetarna” och deras 
förmåga att tillsammans kunna bygga en kollektiv kunskapsbas. I fallföretaget är detta 
väldigt tydligt i deras sätt att lösa problem med hjälp av systemet Focal Point. Focal 
point bygger i allra högsta grad av den kunskap som existerar hos de anställda. 

En annan observation var att beroende på svårighetsgraden på problemet blev det även 
svårare att ”lära ut” lösningen på frågan. Detta beror då på att den kunskap som befinner 
sig på den högre nivån ofta är tyst kunskap. Enligt Nonaka (NONAKA 1991) krävs mer 
tid och ansträngning då tyst kunskap ska omvandlas till explicit. Dras det paralleller till 
systemet Focal point så inses det att experternas kunskaper kan vara svåra att 
dokumentera då mycket av denna kunskap är tyst. Fallföretaget har dock gjort en bra 
avvägning för detta och endast för återkommande problem gjordes det ordentlig 
dokumentation och i och med detta blir inte systemet överfullt med överflödig 
information. Detta stöder då det Gunnarsson (GUNNARSSON 1990) och Davenport & 
Prusak (DAVENPORT 1998) säger om att överflödig information kan vara dåligt för 
organisationer. 
 
Chris Argyris (ARGYRIS 2008) säger att problemlösning är viktigt inom organisationer 
men att många människor definierar problemlösning som inlärning. Detta leder då till 
att företagen fokuserar på att korrigera felen men att de inte söker djupare efter kunskap 
inom organisationen. Om detta är fallet för fallföretaget är svårt att avgöra med denna 
översiktliga studie, men den slutsats som dras är att problemlösning är något som 
fallföretaget jobbar mycket med men att kanske större fokus behöver läggas på KM. 
Kanske bör mer djupare undersökningar göras inom fallföretaget för att som Argyris 
säger (ARGYRIS 2008), kritiskt kunna granska sitt eget handlande och kanske försöka 
inse att sättet som problem löses på ibland kan vara ett problem i sig. 
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5. Diskussion och slutsats 
 
Grunden för denna diskussion ligger i hur kunskapsöverföringen fungerar på IT-
avdelningen på fallföretaget. Diskussionen tar upp förslag för förbättringar och 
diskuterar kring fallföretagets användning av KM och hur vida arbetet med KM bör 
fortskrida. 

Språkliga barriärer 
De språkliga barriärerna inom fallföretaget var något som hindrade en stor del av 
kunskapshanteringen. Mycket kunskap går antagligen förlorad på grund av missförstånd 
och feltolkningar. Som Davenport & Prusak säger (DAVENPORT 1998) ”When you 
need to transfer knowledge, the method must always suit the culture”. Metoden måste 
alltså anpassas till kulturen och mottagaren. Ett förslag för förbättring vore helt enkelt 
att avstå från att använda andra språk än svenska i de fall där dokumenten endast 
kommer användas internt på avdelningen där alla talar samma språk. En kombinering av 
detta och att aktivt erbjuda de anställda språkkurser skulle vara något som kan öka 
förståelsen och förmedlingsförmågan för den kunskap och information som ska spridas. 
Ett annat förbättringsförslag vore att implementera en automatisk översättningsfunktion 
direkt i de program som används. Detta kan dels leda till bättre kunskapsflöde i 
organisationen och möjligtvis även bättre språkkunskaper för medarbetarna på längre 
sikt. Det kan vara en motsättning i sig att använda engelska mindre så en avvägning 
behöver alltså göras för att avgöra vad som är viktigast, kunskapsspridningen eller 
språket. Någon omfattande undersökning av de anställdas språkkunskaper har dock inte 
utförts och några djupare slutsatser kan inte dras ur detta. 

Kunskapssystemen 
Några problem som finns med systemet Focal point var dels att all dokumentation 
skulle vara skriven på engelska och att det inte finns någon individ som förfogade över 
varje problem i systemet. 

En idé vore att låta varje problem som kommer in i systemet få en egen handläggare 
istället för att bara skyffla vidare problemet om det inte kan lösas på en viss nivå. I och 
med detta så kommer en bättre återkoppling fås, dels mellan de olika expertnivåerna och 
dels mellan problemformuleraren och handläggaren. 

Handläggaren kommer i sin tur erhålla kunskap i ämnet från de olika experterna som 
han kommer kunna förmedla till personen som från början formulerade problemet. Den 
kunskapen som handläggaren erhåller kommer också vara till hjälp i det fortsatta arbetet 
med problemlösning. Handläggaren kan då vid upprepade problem omvandla 
kunskapen till explicit genom att skriva ett kunskapsdokument (externalisering enligt 
Nonaka (NONAKA 1991)) som bland annat kan kombineras i en databas med andra 
liknande dokument (kombinering enligt Nonaka (NONAKA 1991)).  För schematisk 
bild över förslag på arbetsprocess se figur 3. 

Däremot kan detta ge ökad arbetsbelastning på avdelningen som tar emot 
problemformuleringarna. Det beror dock på hur avancerad återkopplingen mellan 
handläggaren och de olika kunskapsnivåerna ska vara. Det kan möjligtvis räcka att 
handläggaren endast organiserar och har grundlig kommunikation med de olika 
inblandade individerna för varje problem. 
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På detta sätt så finns fortfarande en ansvarig person för varje problem men utan att varje 
problem tynger ner handläggaren för mycket. Det behöver ses till varje 
problemformulerings egen komplexitet för att avgöra hur mycket tid handläggaren ska 
lägga ner på varje enskilt problem.  

Att analysera problemen med detta system närmare är något som inte ryms inom 
ramarna för detta arbete men som kan vara en bra idé att göra fortsatta studier inom. 

 
 

Figur 3. Rapportskrivarnas förslag till förbättring för Scanias system inom 
problemlösning (Focal Point). 
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Avslutande ord 
Scania är ett företag med bra expertis och mycket kunskap och det är essentiellt för 
företagets överlevnad att bevara och utveckla detta kunskapskapital. Arbetet med KM 
inom Scania är därför viktigt och bör fortskrida för att företaget skall kunna utvecklas 
för framtiden. Utvecklingen av tekniken har skapat många nya möjligheter att arbeta på, 
men det är dock viktigt att som organisation förstå det Davenport & Prusak säger 
(DAVENPORT 1998) ”Don´t expect software to solve your knowledge problem”, tro 
alltså inte att mjukvaran kan lösa dina kunskapsproblem utan att gå mer in på djupet hos 
individen. Det är individen som utgör kunskapskapitalet och därför är det viktigt att inte 
lägga allt för mycket fokus på systemen som används utan att även se till individens 
bästa.
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hjälp i den empiriska studie som gjordes.  

Ett tack till vår handledare Mats Bejhem som har varit ett bra bollplank för struktur och 
idéer till detta arbete. 

18 

 



7.    Referenser 
 

1. Davenport, Thomas H and Lawrence Prusak. (1998): Davenport och Prusak - 
Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. 
Cambridge, MA: Harvard Business School Press. 

2. Polanyi, M. (1983):  Polanyi - The Tacit Dimension. Gloucester, Mass.: Peter 
Smith. 

3. Ulrika J. Susanne M. och Jeanette W. (2004): Kunskap – En studie om dess 
överföring och hantering i konsultbranschen. C-uppsats i IT-ekonomi, 
Mälardalens Högskola. 

4. Thomas A. Claes B. (2004): IT som kommunikationsmedel i projekteringen. 
Examensarbete, KTH. 

5. Lindkvist, B. (2001): Lindkvist - Kunskapsöverföring mellan utvecklingsprojekt. 
Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics. S 104 

6. Nonaka, I. (1991): Nonaka - The Knowledge-Creating Company. Boston, 
Harvard: Harvard business review on Knowledge management. 

7. Maier, Roland. (2004): Maier – Knowledge Management Systems. Berlin: 
Springer-Vergal. 

8. Argyris, Chris. (2008): Argyris – Teaching smart people how to learn. Boston, 
Harvard: The Harvard business review classics series. 

9. Probst, G. Romhardt, K. Raub, S. (2002):  Probst – Managing Knowledge, building 
blocks for success. England: John Wiley & Sons Ltd. 

10.  Gunnarsson, S. (1990): Gunnarsson - Kommunicera är nödvändigt: SIPU förlag. 

11.  Lindvall, J. (1999): Lindvall – Sverige behöver Knowledge Management: Ekonomi 
och styrning. 

19 

 



Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
 
Intervjuunderlag för intervju med Bruno Åstrand, Scania 
Syftet med denna intervju är att få en personlig åsikt om hur kunskapshanteringen 
fungerar på Scania. Vi har några övergripande frågeställningar som vi finner intressanta 
för vårt arbete. 

Övergripande frågor: 
Hur är kunskapssynen på Scania? 
Hur sker den elektroniska kunskapsöverföringen på Scania? 
Finns det någon plan bakom kunskapshanteringen och överföringen? 

Om KM: 
Vi håller på med ett arbete om knowledge management (kunskapshantering) och har 
inriktat oss på tekniken bakom kunskap. Vi har lite frågor om hur utvecklingen av dessa 
system har sett ut och hur du från ett användarperspektiv tycker att det har fungerat 
genom åren. Dessa frågor är mer som riktlinjer för arbetet.  

Personligt: 
- När började du på Scania? 
- Vad har du haft för positioner på Scania?  
- Vad har du för utbildning? 
- Vad gjorde du innan Scania? 

 

Allmänt: 
- Vad tycker du är skillnaden mellan information och kunskap? 
- Vad är skillnaden mellan ett informationssystem och ett 
kunskapssystem? 
- Har ni några exempel på dessa inom Scania? 
 

Scania: 
- Hur har utvecklingen av tekniken påverkat ditt arbete genom åren? 
- Har utvecklingen gjort ditt arbete enklare eller svårare? 
- Har utvecklingen gjort inlärning av nya saker enklare? 

Kunskapsspridning: 
-Har du kontakt med medarbetare från andra länder? 
-Har det hänt att medarbetare har behövt erhålla en kunskap från dig där det inte 
har varit möjligt att få en personlig kontakt? 
- Går det att sprida all sorts kunskap elektroniskt? 

Kunskapsdokumentation: 
-Hur enkelt är det att dokumentera sin kunskap som anställd? 
-Vad finns det för system för detta? 
-Sker det någon slags uppföljning där man ser att det finns dokumentation 
på samtliga arbetsuppgifter?  Om inte, skulle det behövas? 
- Bör det finnas manualer till samtliga arbetsuppgifter?  Varför? 
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- Är medarbetarna på Scania villiga att dela med sig av sina kunskaper? 
- behöves det någon sorts belöning? Belönas extra kunskaper? 
Motivation? 

Mer allmänna frågor till intervjun med Bruno Åstrand: 
 

• Har du fått en bra utbildning på Scania för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 
 

• De intern eller externutbildningar du fått för att få ökad kunskap i ett ämne, hur 
har dessa gått till? 
 

• Har du alltid kunnat få den kunskapen du behövt under din tid på Scania? 
 

• Du som varit med från början och sett hela utvecklingen av Scania, Hur viktig 
del tror du att IT-systemen har haft i kunskapsutvecklingen av Scanias anställda? 
Hur ser det ut nu jämfört med då? 
 

• Känner du att Scania ser sina medarbetares kunskaper som något viktigt och som 
bör utvecklas? Är detta något som jobbar aktivt med? 
 

• Tycker du att det var lika lätt att få tag på rätt kunskap nu som innan IT-
systemen kom? 
 

• Tror du att Scania har vunnit mycket på att ha det systemet dem har, för sin 
spridning och bevaring av kunskap? Hade det funnits bättre alternativ?  
 

• Tror du att risken för missförstånd ökar mycket när man försöker lära någon 
något genom ett IT-system? 
 

• Uppmuntrar Scania på något sätt de anställda för att dela med sig av sina 
kunskaper elektroniskt? Bör dem göra det? Hur skulle detta kunna göras bäst? 
 

• Är det viktigt att utveckla dessa system? Bör det läggas mer eller mindre 
resurser på utveckling av dessa system? 
 

• Om det är en Kunskap du har saknat i ditt arbete, har det varit svårt att få tag på 
den kunskapen? Jämfört nu med då? 
 

• I ditt dagliga arbete, vad är det mest använda systemet för att sprida eller få nya 
kunskaper? 
Mail? Annat system? 
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• Som vi har förstått det så arbetar du just nu med ett system som i princip bara du 
kan på hela Scania. Har detta varit en svårighet för dig? Har du fått tag på de 
kunskaper du har behövt? 
 

• Nu när du ska lämna ifrån dig ansvaret, hur dokumenteras dina kunskaper till 
nästkommande personal? 
 

• Vilka hinder kan tänkas finnas vid kunskapshantering med IT-system. 
Geografiska skillnader? Språkliga skillnader? Brister i dokumentationen? 
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Sammanfattning

De flesta företag är i dagens läge i högsta grad beroende av den information och kunskap som deras anställda besitter. Men vetskapen om hur denna kunskap skall tas till vara är inte alltid en självklarhet. Det är hanteringen och spridningen av kunskapen som begreppet Knowledge Management innefattar. Knowledge Management tar hela tiden större plats ute bland organisationer, och det är förståelsen för vikten av detta som medfört att större fokus har lagts på den teknik som används vid kunskapshantering. Då utvecklingen av tekniken pågår konstant, skapas dels nya möjligheter men även barriärer som måste överkommas.


Syftet med denna rapport är att undersöka hur teknikens utveckling har påverkat kunskapshanteringen inom organisationer. Den skall också undersöka hur tekniken används för kunskapshantering och vilka barriärer som kan uppstå vid det dagliga arbetet. 


Denna rapport behandlar med hjälp av teori och empiri, de verktyg som finns för Knowledge Management. Rapporten förklarar skillnaderna mellan explicit- och tyst kunskap samt klargör skillnaden mellan data och information. Detta arbete ämnar även till att kartlägga hur omvandlingar mellan de olika kunskapstyperna fungerar, och visa hur ett företag likt en spiral omvandlar kunskapen genom organisationen och på olika sätt tar tillvara på den längs vägen. Även de olika hinder som kan uppstå vid kunskapsöverföring tas upp.

Underlaget för denna rapport består av litteraturstudier inom ämnet Knowledge Management samt en empirisk undersökning som innefattar en kvalitativ intervju med en person på ett fallföretag. Intervjun utfördes på IT-avdelningen hos ett stort internationellt företag och respondenten hade lång erfarenhet inom företaget och stor insikt i det produktionssystemet som användes. Den empiriska studien gav en uppfattning om hur olika system för kunskapshantering användes på fallföretagets IT-avdelning. Systemen användes bland annat vid problemlösning, kunskapshantering samt upplärning av anställda. 

Ett av de system som undersöktes var ett system för problemlösning och kunskapsöverföring och det innehöll motsättningar som i viss mån hindrade kunskapshanteringen. Motsättningar var bland annat att varje kunskapsbehov bara skickades vidare till nästa nivå om det inte kunde tillgodoses med den rådande kunskapsbasen på en viss nivå, och att detta ledde till dålig återkoppling mellan källan och mottagaren av kunskapen. Empirin har också gett en personlig syn på hur utvecklingen av tekniken har påverkat kunskapssynen och kunskapshanteringen hos fallföretaget under de senaste årtiondena.

Knowledge Management är i högsta grad någonting som fallföretaget bör fortsätta arbeta med. Teknikens utveckling har möjliggjort nya sätt att överföra kunskap, men som denna rapport bland annat behandlar, så är tekniken inte alltid bara till hjälp. Förbättringsförslag för fallföretagets system för kunskapsöverföring har tagits fram och systemet bör ändras så att varje problem får en enskild handläggare, och inte bara skickas uppåt i den kunskapsmässiga hierarkin utan någon respons. Detta kommer leda till bättre återkoppling och att handläggarna får större kunskaper inför liknande scenarion. Diskussionen tar också upp hur olika barriärer påverkar det dagliga arbetet på IT-avdelningen och förslag på hur dessa skulle kunna överkommas.

Abstract – The role for technology in Knowledge Management

A majority of companies are currently highly dependent on the information and knowledge that employees possess. Knowledge management (KM) comprises the ability to spread and handle knowledge. Knowing how to utilizing this knowledge is not always certain. Since companies have become more aware of the importance of KM a greater focus has been put on the development of technology within this subject. Due to this new opportunities have arisen as well as new barriers. 


The purpose of this report is to investigate the barriers that could occur when using technology to knowledge transfer. The report explains the difference between explicit and tacit knowledge and clarifies the difference between data and information. Furthermore, this report deals with the identification of tacit knowledge and the transformation into explicit knowledge and vice verse. 


The report consists of literature studies and an empirical study within KM.  The different theories were used to develop a greater understanding of the subject.  In addition an interview was conducted within the IT department of a large multinational company. The respondent has numerous years of working experience within the company and has a good understanding how the production system is used. The empirical study gave an idea of how different KM IT-systems are used in his department. Some of the systems that were used are; problem solving, knowledge management and training. 


It was decided to analyze one of the IT-systems for KM that the company used and investigate the barriers that could arise.  One of the barriers that could occur was that when solving a problem no good feedback was given. This work shows, with the help of empirical studies, a personal view on how the development of technologies has affected KM in recent decades. 


KM is very much a subject which the company should continue to work with. The development of technologies has made it possible to transfer knowledge in various ways. Although there are a lot of advantages that comes with using technology this report are also covering the aspect on when the technology fails.  Suggestions have been made on how the company, which the study has been made on, should improve its system when dealing with KM. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag

1. Inledning

Inledningen skall ge en bra bild av det som behandlas i denna rapport och ska ligga som en bas för frågeställningen och syftet. Metoden för litteraturstudie och empirisk studie samt de avgränsningar som har behövt göras tas upp i denna del.

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till denna rapport grundar sig i den snabba utvecklingen av teknologin de senaste årtiondena. Som Ronald Maier beskriver (MAIER 2004) har samhället gått till att bli ett kunskapssamhälle och företagens förtjänster beror inte i lika stor grad längre på materiella tillgångar, utan istället på kunskapstillgångar. För att kunna utnyttja dessa kunskapstillgångar krävs det en bra plan för hanteringen av kunskapen inom organisationerna.

Erik Sveiby skriver i sin artikel (SVEIBY 1996), att frågan om hur kunskap bäst sprids är en uråldrig fråga, men att den extremt snabba utvecklingen av informationsteknologin har gjort den till en allt viktigare. Enligt Sveiby kan människans kunskap ses som en pågående aktivitet som hela tiden behöver underhållas. När då utvecklingen av tekniken som människan utnyttjar går allt snabbare så måste även kunskapen hos individen utvecklas i samma takt för att vara aktuell.

Knowledge management (KM) är ett samlingsbegrepp för hantering och spridning av kunskap inom organisationer och företag. KM är ett begrepp som hela tiden blir mer uppmärksammat och som Davenport och Prusak beskriver (DAVENPORT 1998) så borde kunskapshantering ingå i varje företags dagliga verksamhet. Davenport och Prusak säger också att företag som har en bra taktik för kunskapshantering kommer i princip inte märka av att de arbetar med det.

Denna rapport skall visa hur kunskapsöverföring sker på ett stort internationellt företag.
Den ska undersöka huruvida teknologiutvecklingen har påverkat kunskapshanteringen på IT-avdelningen på ett fallföretag. Den skall också utreda hur kunskapsöverföring med hjälp av olika tekniska lösningar används i det dagliga arbetet. Rapporten ska även ta upp de motsättningar som kan uppkomma i kunskapshanteringen på fallföretaget vid användande av modern teknik.


1.2 Syfte och mål

Syftet med denna rapport är att undersöka hur modern teknologi används och utnyttjas för att skapa, sprida och samla kunskap i organisationer och företag. Rapporten tar inte upp tekniken ur en teknisk aspekt utan undersöker endast omständigheterna kring de system som används. Rapporten ska kunna ligga till grund för fortsatt arbetet med KM inom fallföretaget. Målsättningen för detta arbete var att besvara följande frågor.

Forskarfråga:

· Vilken roll har teknologin för Knowledge Management inom IT-avdelningen i organisationen?

Underfrågor:

· Hur har teknikutvecklingen påverkat kunskapshanteringen på IT-avdelningen?


· Vilka sorters kunskapsöverföring är möjlig med olika tekniska lösningar?


· Vilka barriärer finns vid kunskapshanteringen på IT-avdelningen?

1.3 Avgränsningar


Vissa avgränsningar har behövt göras i denna rapport. Otillräcklig information om de system som användes på fallföretaget har gjort att själva systemen inte har kunnat granskas och analyserats närmare. Fallstudien som gjordes begränsades också till en avdelning på företaget och de personliga åsikterna som respondenten har haft behöver inte nödvändigtvis återspegla företagets åsikter. Rapporten undersöker endast grundligt teknologianvändningen på fallföretaget och bör ses som underlag för fortsatta undersökningar inom ämnet.


1.4 Metod


Litteraturstudie


För att få en solid grund inom ämnet KM så har först och främst rapporter inom ämnet KM och speciellt de med inriktning mot informationsteknologi och kunskapshantering studerats. Även artiklar och böcker har använts för att erhålla tillräcklig kunskap inom det valda ämnet för att kunna utföra fortsatt arbete.

För att läsaren ska kunna förstå och tolka den empiriskt insamlade informationen så byggs en litteraturstudie upp som ska skapa en god teoretisk bas. Det krävs förståelse om skillnader mellan kunskap och information, vilket beskrivs i den första delen av litteraturstudien. Det beskrivs även hur kunskapen omvandlas i olika steg i en organisation. Litteraturstudien har legat till grund för den empiriska delen i rapporten och intervjufrågor har till viss del utformats efter vad som har beskrivits i olika rapporter och böcker.

Empiri


Syftet för denna rapport var bland annat att undersöka hur teknikutvecklingen har påverkat kunskapshantering, samt de barriärer som kan uppstå vid det dagliga arbetet inom organisationer. För att få en personlig åsikt inom dessa områden valdes det att göras en kvalitativ intervju med en respondent med lång erfarenhet inom IT-branschen. Respondenten hade också lång erfarenhet inom samma företag och detta ansågs vara bra för att få en inblick i hur teknikutvecklingen påverkat kunskapshanteringen i just den organisationen.


Litteraturstudien ligger till grund för den intervju som utfördes med IT-teknikern Bruno Åstrand på fallföretaget Scania. Intervjuunderlaget utformades för att ge en diskussion som inte varade i mer än två timmar, då respondentens nerlagda tid behövde tas i beaktning. De frågor och diskussionsämnen som togs upp under intervjun var sådant som ansågs ge svar på frågor som rörde hantering och överföring av kunskap inom IT-avdelningen. Svaren har sedan legat som grund för analys och diskussion om hur det dagliga arbetet påverkas av Knowledge Management och hur utvecklingen av tekniken har påverkat kunskapshanteringen. De frågor som tas upp i intervjuunderlaget 
(se bilaga 1) låg endast som grund för att få igång en diskussion med respondenten och varför inte alla frågor i underlaget har besvarats specifikt.

2. Överföring av kunskap

Enligt Davenport och Prusak (DAVENPORT 1998) är forskarna världen över ense om att skilja på begreppen kunskap, information och data. I och med detta finns det i litteraturen ett antal olika benämningar för dessa termer. Det är ständigt kunskapen som står i fokus och som är det återkommande temat i denna litteraturstudie.

2.1 Information och data

Det är inhämtningen av nya erfarenheter som sker genom omvandling av information och data. Data kan beskrivas enligt Davenport & Prusak (DAVENPORT 1998) som en syfteslös källa som ofta inte har någon sorts relevans innan den har tolkats. Tolkningen av datan ger i sin tur upphov till information.

När data har omvandlats och fått ett värde i form av information måste informationen organiseras. I och med denna organisering kan det tolkas som att informationen har en sändare och mottagare. Det är kommunikationen mellan sändare och mottagare samt påverkan på mottagaren som är viktig, och som kommer att ändra grunden för mottagarens kunskap. 

Enligt Probst, Raub & Romhardt (PROBST 2002) så är det viktigt att förstå att kunskap är baserat på information och data, men att kunskap är något som endast individer kan inneha. Probst, Raub & Romhardt säger också att det är viktigt att koordinationen mellan dessa delar fungerar på ett bra sätt så att organisationen inte drunknar i data och information. 


2.2  Kunskap

Beroende på organisation och vad denne har för syn på information och data så kan kunskap definieras på flertalet olika sätt. Den grundläggande och vedertagna synen på kunskap är dock baserat på erfarenhet och unika synvinklar inom ett specifikt ämnesområde.


Enligt Davenport & Prusak (DAVENPORT 1998) samt Probst, Raub & Romhardt (PROBST 2007) är kunskap något som endast en individ kan inneha. Enligt Davenport & Prusak (DAVENPORT 1998) är det en förståelse som oftast är fördjupad inom ett visst ämnesområde. Det sägs att kunskap är en blandning av värderingar, expertis och erfarenheter och att dessa delar ger upphov till en grund som kan användas för att hämta in nya erfarenheter och utvärdera dessa, och ur detta erhålla nya kunskaper.

I Erik Sveibys artikel (SVEIBY 1996) förklaras det också att kunskap är en färskvara som hela tiden måste uppdateras och utnyttjas för att ha ett värde. Teknologins snabba utveckling har då gett upphov till ett ökat behov och en snabbare överföring av kunskap. Om en kunskap är förlegad är den inte värd lika mycket, och därför kommer kunskap om föråldrad teknik inte vara värd lika mycket som kunskap om en teknik som är mer aktuell.

2.3 Explicit och implicit kunskap 


När det talas om kunskap brukar det nämnas att det existerar två olika sorters kunskap, den explicita och den implicita. Den implicita kunskapen omnämns ofta som tyst kunskap och kommer även i denna rapport att göra det.  Enligt Polanyi (POLANYI 1983) beskrivs den tysta kunskapen som en färdighet som är svår att beskriva med ord. Det är en kunskap som en individ innehar och som byggs upp av sociala värderingar, sinnesuttryck och uppfattningar av omvärlden. Dessa byggstenar ligger till grunden för de inlärda mönster som påverkar individens kunskaper.

Det går t.ex. att beskriva tyst kunskap som förmågan en individ att kunna använda grammatik fast personen i fråga egentligen inte riktigt kan beskriva hur denne gör detta. Ett annat exempel kan vara att människan kan känna igen ett ansikte men inte riktigt förklara hur.

Explicit kunskap beskrivs av Polanyi (POLANYI 1983) som kunskap som är enkel att överföra mellan individer. Med hjälp av språket formuleras kunskapen i både tal och i skrift och kan enkelt tolkas av mottagaren.

2.4 Kunskapsöverföring och dess barriärer 

Nonaka beskriver i sin artikel (NONAKA 2007) att en organisations kunskapsutveckling kan ses som en spiral. Allt grundar sig i Polanyis (POLANYI 1983) två olika sätt att se på kunskap. Det är omvandlingen och överföringen av kunskapen på olika sätt mellan dessa olika kunskapstyper som bygger upp 
kunskapsspiralen (se figur 1) i en organisation. Nonaka talar om fyra olika sätt att omvandla och sprida kunskap. Alla dessa är delar i kunskapsspiralen och vissa är svårare att i verkligheten realisera än andra.

         Socialisering

Socialisering är ett sätt att överföra tyst kunskap från en individ till en annan. Precis som det hörs på ordet så sker denna kunskapsöverföring genom att två individer socialiserar med varandra. Detta sker oftast genom observation, imitation och genom upprepad praktik. Förenklat kan det sägas att det inte direkt behövs någon direkt språklig kommunikation mellan individerna utan socialiseringen sker genom att ”se och lära”. 

Externalisering


Externaliseringen är ofta den svåraste delen och ett av de mest kritiska stegen av kunskapsöverföringen i kunskapssprialen. I denna del ska den tysta kunskapen överföras till explicit kunskap. Enligt Polanyi (POLANYI 1983) så är tyst kunskap svår att dokumentera men detta kan övervinna genom att t.ex. systematiskt analysera de steg som utförs vid en viss handling. Individen måste alltså gå in på djupet och noga analysera sina handlingar för att externalisering skall kunna ske.

Figur 1. Rapportskrivarnas tolkning av Nonakas kunskapsspiral.

Kombinering


Med kombinering menas att genom kombinering av explicit kunskap från olika håll erhåller ny explicit kunskap. Exempelvis kan det vara om databaser sorteras för att passa ihop och skapa ny explicit kunskap, men det kan även vara kommunikation mellan individer som ligger till bas för kombinering. Kommunikationen mellan människor som kombinerar sina explicita kunskaper kan t.ex. vara genom telefonsamtal eller via direkt interaktion via möten och videokonferenser. Även fast kombinering underlättar sökandet av explicit kunskap är det värt att nämnas att den totala befintliga kunskapen inte utökas.

Internalisering


Internalisering är det sista steget i kunskapsspiralen men även detta steg är kritiskt. Det är när den explicita kunskapen åter blir en tyst kunskap. Exempel på detta kan vara om ett företag har skaffat sig en bra ny explicit kunskap som sedan förs vidare till hela organisationen. Vilket i sin tur gör att de anställda börjar implementera denna kunskap i sitt arbete och på så sätt både utökar och omformar sin egna tysta kunskap. Vanligtvis sker detta på företag där nya rutiner införs, de anställda tar denna rutin för givet och använder detta som ett ”verktyg” i sitt arbete. 

Barriärer vid kunskapsöverföringen

Lyckad kunskapsöverföring baseras både på sändaren och på mottagarens nya erhållna kunskaper. Har både sändaren och mottagarens kunskaper utvecklats och förändrats kan det ses som en lyckad kunskapsöverföring. Tyvärr är det vanligt att problem uppstår på vägen vid överföringen. Enligt Björn Lindkvist (LINDKVIST 2001) så är det dessa barriärer som bör överkommas för att kunskapsöverföringen ska vara till fördel i en organisations arbete. 

Exempel på barriärer som ofta kan uppträda i det dagliga arbetet i en organisation är:

· Språkliga 

· tidsbaserade 

· kulturella


· avståndsbaserade.

Även mer komplexa barriärer uppkommer bland annat när medarbetare som innehar viktiga kunskaper lämnar organisationen. Den barriär som då uppkommer är kunskapsbortfall. Vanligtvis brukar detta lösas med att personen ifråga får dokumentera eller lära ut sina kunskaper till ersättaren, detta kan då bland annat göras enligt Nonakas modell för kunskapsöverföring, kunskapsspiralen (NONAKA 1991). Dock är detta något som kan ta tid och vara ganska svårt.

3. Kunskapsöverföring på IT-avdelningen

En intervju utfördes på fallföretaget Scania. Intervjun ligger som bas för diskussion och jämförelse mellan erfarenhet och fakta. För att kunna få en mer personlig kontakt valdes det att göra en enskild intervju på plats hos Scania i Södertälje. Kontakt etablerades med en respondent som har lång erfarenhet som IT-tekniker inom Scania och som har breda kunskaper inom Scanias produktionssystem.

3.1 Presentation av fallföretaget

År 1900 bildades maskinaktiebolaget Scania. Detta var i Skåne där de till en början tillverkade cyklar. Två år senare tillverkades den första lastbilen och drygt tio år senare gick Scania ihop med Vabis för att möta den ökande konkurrensen ute i Europa. Vabis låg i Södertälje och är en förkortning för Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje.


Det tillverkades lastbilar, bilar och bussar både i Malmö och i Södertälje och i dagsläget har Scania produktion i ett flertal länder runt om i världen. År 2000 hjälptes 11 fabriker i fem länder åt att producera den miljonte lastbilen. Scania har idag ca 35 000 anställda och är verksamt i ungefär 100 länder. Av de 35 000 anställda arbetar ca 2400 med forskning och utveckling, de flesta av dessa är stationerade i Sverige.

3.2 Sammanställning av utförd kvalitativ intervju

Bruno Åstrand har arbetat som IT-tekniker på Scania sedan 1977 och har stor insikt i Scanias produktionssystem. Han arbetar främst med ett system för hantering av databaser som heter ROSAM och är ensam på Scania med att inneha kunskap om detta system.

Utvecklingen av tekniken och dess påverkan på kunskapen

IT-system är nu för tiden en förutsättning för människans utveckling. Men systemen har enligt Bruno också försvårat och förlängt den tid det tar för människan att sätta sig in i nya arbetsuppgifter. När Bruno började sin karriär som programmerare på 70-talet så var det ett yrke som var relativt enkelt att sätta sig in i även om personen inte hade någon utbildning eller djupare erfarenheter inom yrkesområdet. Att arbeta som programmerare och IT-tekniker dessa dagar är någonting som kräver både erfarenhet och utbildning, och som det kan ta år att verkligen komma in i ordentligt säger han. 


I dagens läge har människor ofta en bredare och djupare kunskapsbas när de börjar på ett liknande arbete inom IT. Trots detta så krävs det mycket mer kunskap för att få jobbet gjort. Dock behövdes baskunskapen för att kunna utreda vilken sorts information som ska användas för att kunna erhålla rätt kunskaper för det fortsatta arbetet.


Bruno anser att det nu för tiden existerar så mycket information att ta del av att det är en mycket viktig egenskap att kunna urskilja vilken information som är viktig, och det är där kunskapsbasen kommer in. Förr i tiden när han började sitt arbete som IT-tekniker var detta inte alls lika påtagligt och att ha en bra kunskapsbas var inte lika prioriterat som det är i dagens läge. 

Han påpekar också att dagens utvecklade teknik kanske har skapat en hysteri gällande dokumentation av arbetsuppgifter och liknande, samt att det bara bör skapas dokument när det verkligen behövs, för annars finns det risk för att skaparen av dokumentet känner att arbetet var förgäves då dokumenten används väldigt sällan eller aldrig.

En jämförelse som Bruno tog upp när det gällde kunskapsspridning var att föregående system ofta gick ut på att ta så kallade skärmdumpar (en bild vid ett givet ögonblick av en datorskärm) som sedan E-mailades iväg till mottagaren. Det skickades alltså iväg en bild av problemet, och på detta sätt kunde då mottagaren hjälpa adressaten att erhålla ny kunskap och hjälpa till att lösa problemet. Detta system gav ofta upphov till missförstånd och var inte alltid så effektivt som önskat. 

Han nämnde att telefonkommunikation inte alltid fungerade bra, dels för att det kunde uppstå språkliga barriärer och dels för att det kunde uppstå kunskapsmässiga barriärer. Dock var telefonkonferenser något som användes flitigt inom organisationen.

Bruno berättade att de nu för tiden ofta använder fjärrstyrning av mottagarens dator och på så sätt löser problemet direkt över nätverket. Nackdelen med detta system är att mottagaren inte blir lika insatt i problemet och kanske inte erhåller kunskap på samma sätt som innan när denne själv var tvungen att utföra uppgiften. En annan nackdel är också att båda personerna måste vara uppkopplade samtidigt och ha tid att utföra fjärrstyrningen. Dock så nämnde Bruno att detta ofta fungerade bättre än att endast ha kontakt via telefon.

E-learning

På Scania har det under de senaste årtiondena funnits flertalet olika sätt att utbilda sina medarbetare. För ungefär tio år sedan fanns det ett system där medarbetare hade möjlighet att agera lärare för att lära upp nya anställda. I denna sorts upplärning fanns det ett bonussystem där de medarbetare som verkade som lärare fick bonuspengar för detta. Men i och med lågkonjunkturen under 2000-talet så avskaffades detta och har inte i nuläget startats upp igen.


Bruno berättar att det främsta sättet att erhålla enklare kunskap inom Scania idag, är att använda deras E-learningsystem. Det är ett system där personer erhåller kunskap genom att läsa en sorts guide på datorn. Systemet interagerar med människan och ibland kan en E-learningsession avslutas med ett kunskapstest för att utvärdera om personen erhållit rätt kunskaper.


När Bruno pratar om enklare kunskap så menar han kunskap som inte är för avancerad att förstå och som inte tar för lång tid att lära sig. Han anser att det kan vara tröttsamt att sitta vid en skärm i för många timmar och titta på en guide.


Han tar upp ett exempel där E-learning fungerar bra, det är vid brandutbildningen som görs vart tredje år på Scania. Ett E-mail skickas ut om att en brandutbildning måste utföras och personerna känner själva efter när de har tid att göra det.

Bruno jämförde detta med tiden då medarbetarna fick gå på en riktig brandövning och sa att det inte riktigt gav samma upplevelse med E-learning. En övning som gick ut på att släcka eld på riktigt utfördes då och detta är en kunskap som är svår att öva in med ett E-learningsystem anser han. 

Detta kan då kanske ses som ett hinder för att erhålla rätt kunskap om just brandbekämpning, men detta tycktes inte vara något som Bruno ansåg var något stort hinder. Han berättade att brandövningen endast tog någon timme jämfört med tidigare utbildning som kunde ta upp en halv dag och att det var väldigt lärorikt trots avsaknaden av verkliga erfarenheter.

E-learning fungerade överlag bra, och kan ses som ett effektivt sätt att erhålla enklare explicita kunskaper inom olika ämnen.

System för problemlösning och kunskapsutveckling – Focal Point

Bruno berättade om det system på Scania som används för att lösa problem som kan uppkomma under det dagliga arbetet på IT-avdelningen. Systemet heter Focal Point och används ganska flitigt bland medarbetarna på Scanias IT-avdelning.


Focal point arbetar enligt en princip som går ut på att om en medarbetare får problem och behöver erhålla en kunskap som han eller hon inte besitter, så skriver medarbetaren en problemformulering som denne skickar till en speciell avdelning för problemlösning. Denna problemlösningsavdelning undersöker problemet och ser om det är något som direkt kan lösas. Annars så skickas problemet vidare till nästa nivå. När problemet då kommer till den avdelning som har snäppet högre kunskapsnivå så undersöker de om det är något de kan göra för att lösa problemet. Kan inte den andra nivån lösa problemet skickas det upp till den högsta instansen där experter inom ämnesområdet undersöker saken (se figur 2).

Blir problemet löst på någon av dessa nivåer får användaren dokumentation på hur problemet bör lösas på bästa sätt och erhåller på så sätt ny kunskap inom området.

Systemet kan ses som en tratt (se figur 2), där problemen samlas och sedan leds ut till de olika nivåerna. Dock är det inte en ensam person som får ansvaret för ett enskilt ärende utan om en nivå inte klarar av problemet skickas det bara vidare till nästa utan någon kontroll eller återkoppling. Detta var något som Bruno ansåg vara ett dilemma med detta system, någon behöver äga problemet för att bättre uppföljning ska kunna utföras. Om det var ett återkommande problem så skapades ett dokument av de ansvariga experterna som sedan samlades i en databas.



Figur 2. Rapportskrivarnas tolkning av Scanias system för problemlösning 
(Focal Point).

Förutsättningar för problemlösningssystemet Focal Point

En av förutsättningarna för systemet Focal Point är att samtliga dokument är skrivna på engelska, detta p.g.a. att vissa delar av systemet ska kunna kommas åt av folk som inte talar svenska. Men trots detta så anser Bruno att det kan vara en bra idé att låta vissa dokument vara på svenska. Detta p.g.a. den språkliga barriären som kan ge upphov till mer missförstånd och utlämnande av nödvändig information, detta till följd av bristande språkfärdigheter bland de anställda. Att det även skulle gå snabbare att få fram rätt kunskap till rätt plats anser han vara en bra anledning att använda svenska mer i viss dokumentation. Sett till användandet av Focal Point inom IT-avdelningen på Scania i Södertälje så kunde det sägas att det flesta dokument både skrevs och lästes av folk som talade svenska.

Tanken med systemet Focal Point är god och han tror att många problem kan lösas på vägen upp till den högsta nivån där personerna med expertkunskapen sitter. På detta sätt minskar då arbetsbelastningen för de personer som innehar dessa kunskaper.

Barriärer vid kunskapsöverföring

Under avsnittet för problemlösningssystemet Focal Point togs det upp att språkliga barriärer kan vara ett hinder för kunskapsöverföring och kommunikation. Detta är inte bara ett hinder i Focal Point utan något som drabbar flera avdelningar på Scania på olika sätt. Bruno berättade bland annat att vid möten och utbildningar där det kan vara 30 personer som är svensktalande och en person som inte talar svenska, så talas det istället engelska. Detta kan göra att många kan känna sig osäkra och ha svårt att få fram det de verkligen avser. Det kan då ses som att det både finns risk för missförstånd vid utlärning och vid mottagandet av kunskapen. 


En annan sak som respondenten tyckte var viktigt var den kunskapsmässiga barriären. Att försöka lära någon en kunskap när personen i fråga saknar tillräckliga baskunskaper kan jämföras med att försöka leta i en stor källa med information om personen i fråga inte vet vad denne letar efter. 

Han berättade om sitt eget arbete där han ska överföra sin kunskap till en efterträdande medarbetare, detta p.g.a. att han snart skall gå i pension. Den person som ska ta över Brunos system har enligt honom en bra baskunskap och i och med detta så uppstår det ytterst få missförstånd i kunskapsöverföringen; detta är något som Bruno anser vara viktigt för överförandet av kunskapen.


Ett annat hinder för kunskapshantering på företag kan vara medarbetare som inte är villiga att dela med sig av sina kunskaper. Detta är dock något som Bruno inte tror existerar på Scania. Han tror att om en person är ”revirtänkande” så bör denne möjligtvis arbeta som konsult istället för direkt på företaget. 


En barriär som Bruno också tog upp var att ett överflöd av dokumentering utav exempelvis arbetsuppgifter, kan skapa motsättningar och irritation på olika sätt inom organisationen. Bland annat för att de personer som skriver dokumenten kan känna att tiden de lagt ner inte gör någon nytta. Dessutom kan det ge ett försvårat sökande efter rätt dokument om det existerar ett överflöd av dokumentering.

4.  Analys

I denna del kommer en tvärgående analys av den insamlade empiriska datan göras.
Jämförelser mellan fallföretaget och litteraturen ska visa hur KM används i det dagliga arbetet på IT-avdelningen inom Scania även om medarbetarna inte alltid är medvetna om det själva.

4.1 Kunskapsspiralen inom IT-avdelningen

Fallföretaget har en avdelning som aktivt arbetar med Knowledge Management men trots detta är det kanske inte allmänt känt inom organisationen. Genom samtal med respondenten på fallföretaget kan direkt delar ur Nonakas kunskapsspiral påträffas (NONAKA 1991).

Den tydligaste delen av spiralen var socialiseringen som ägde rum mellan respondenten och hans efterträdare. Brunos tysta kunskap skulle omvandlas till tyst kunskap hos den efterträdande individen och detta skedde precis som enligt Nonaka förklarar 
(NONAKA 1991) genom observation och repetition.


En annan del av kunskapsspiralen som kunde observeras var kombineringen av explicita kunskaper. Detta kunde bekräftas i problemlösningssystemet på IT-avdelningen. Experternas samlade explicita kunskap kombinerades i en databas som i sin tur kunde utnyttjas av samtliga medarbetare.


Respondenten talade även om svårigheten med att omvandla tyst kunskap till explicit och detta är något som också tas upp när Nonaka talar om externaliseringen av tyst kunskap till explicit kunskap. Svårigheten låg ofta i det faktum att individen inte alltid förstår vad denne egentligen har kunskaper inom.


Respondenten talade också om det sista steget i Nonakas kunskapsspiral. Internalisering skedde då respondenten under en längre tid hade utfört ett arbete som till början bestod av explicit kunskap men senare blev en tyst kunskap. Från början fanns manualer för hur arbetet skulle gå till, men med tiden så blev dessa arbetsuppgifter många gånger en självklarhet för respondenten och kunskapen blev då tillslut tyst.

4.2 Barriärerna vid kunskapsöverföring

De barriärer för kunskapshantering som kunde hittas i det dagliga arbetet på fallföretaget kan jämföras med de barriärer som Lindkvist berättar om i sin avhandling (LINDKVIST 2001). En av de större barriärerna för det dagliga arbetet på Scanias IT-avdelning utgjordes av språket. Engelska användes inom många system på fallföretaget och i vissa fall kunde detta ses som en barriär. Främst så var det den bristande engelskkunskapen hos de anställda som kunde skapa missförstånd och dåligt formulerade dokument. Det kan ses som att det sker ett kunskapsbortfall vid formulerande av dokumentet och att kunskapsbortfall vid tolkandet av dokumentet.

En annan viktig barriär för kunskapshantering kan vara villigheten att dela med sig av sina kunskaper. Som Davenport och Prusak säger (DAVENPORT 1998) så är människan inte alltid villig att dela med sig av sina kunskaper om personen inte på något sätt får någonting i retur. Respondenten nämnde att detta inte var något som stämde överense om hur företagskulturen såg ut på IT-avdelningen på fallföretaget. 

Enligt Lindvall (LINDVALL 1999) är den viktigaste förutsättningen för att medarbetarna ska vara villiga att förmedla kunskap, en öppen atmosfär och enligt Nonaka (NONAKA 1991) kommer också lojalitet till företaget skapa villighet hos de anställda att dela med sig av sina kunskaper. Det kan ses som att fallföretaget har lyckats bra med att skapa en öppen atmosfär och god lojalitet mot sina anställda.

Ett annat hinder för kunskapsöverföring som respondenten talade om var det överflödiga skrivandet av dokument som egentligen inte krävs. Detta leder till att företaget kommer drunkna i information och data, detta är enligt Probst (PROBST 2002) en nackdel för organisationen. Gunnarsson (GUNNARSSON 1990) beskriver detta som redundans eller med andra ord övertydlighet och menar på att detta endast leder till att irrelevant information och data måste sorteras bort. Även Davenport & Prusak (DAVENPORT 1998) säger att trots att kunskapen finns inom organisationen så är det ingen garanti för att den blir använd på rätt sätt och därmed kan den anses vara överflödig. 

4.3 System för kunskapsspridning och problemlösning

Probst, Raub & Romhardt (PROBST 2002) säger att ett företags problemlösningsförmåga i allra högsta grad beror av ”kunskapsarbetarna” och deras förmåga att tillsammans kunna bygga en kollektiv kunskapsbas. I fallföretaget är detta väldigt tydligt i deras sätt att lösa problem med hjälp av systemet Focal Point. Focal point bygger i allra högsta grad av den kunskap som existerar hos de anställda.

En annan observation var att beroende på svårighetsgraden på problemet blev det även svårare att ”lära ut” lösningen på frågan. Detta beror då på att den kunskap som befinner sig på den högre nivån ofta är tyst kunskap. Enligt Nonaka (NONAKA 1991) krävs mer tid och ansträngning då tyst kunskap ska omvandlas till explicit. Dras det paralleller till systemet Focal point så inses det att experternas kunskaper kan vara svåra att dokumentera då mycket av denna kunskap är tyst. Fallföretaget har dock gjort en bra avvägning för detta och endast för återkommande problem gjordes det ordentlig dokumentation och i och med detta blir inte systemet överfullt med överflödig information. Detta stöder då det Gunnarsson (GUNNARSSON 1990) och Davenport & Prusak (DAVENPORT 1998) säger om att överflödig information kan vara dåligt för organisationer.

Chris Argyris (ARGYRIS 2008) säger att problemlösning är viktigt inom organisationer men att många människor definierar problemlösning som inlärning. Detta leder då till att företagen fokuserar på att korrigera felen men att de inte söker djupare efter kunskap inom organisationen. Om detta är fallet för fallföretaget är svårt att avgöra med denna översiktliga studie, men den slutsats som dras är att problemlösning är något som fallföretaget jobbar mycket med men att kanske större fokus behöver läggas på KM. Kanske bör mer djupare undersökningar göras inom fallföretaget för att som Argyris säger (ARGYRIS 2008), kritiskt kunna granska sitt eget handlande och kanske försöka inse att sättet som problem löses på ibland kan vara ett problem i sig.

5. Diskussion och slutsats

Grunden för denna diskussion ligger i hur kunskapsöverföringen fungerar på IT-avdelningen på fallföretaget. Diskussionen tar upp förslag för förbättringar och diskuterar kring fallföretagets användning av KM och hur vida arbetet med KM bör fortskrida.

Språkliga barriärer


De språkliga barriärerna inom fallföretaget var något som hindrade en stor del av kunskapshanteringen. Mycket kunskap går antagligen förlorad på grund av missförstånd och feltolkningar. Som Davenport & Prusak säger (DAVENPORT 1998) ”When you need to transfer knowledge, the method must always suit the culture”. Metoden måste alltså anpassas till kulturen och mottagaren. Ett förslag för förbättring vore helt enkelt att avstå från att använda andra språk än svenska i de fall där dokumenten endast kommer användas internt på avdelningen där alla talar samma språk. En kombinering av detta och att aktivt erbjuda de anställda språkkurser skulle vara något som kan öka förståelsen och förmedlingsförmågan för den kunskap och information som ska spridas. Ett annat förbättringsförslag vore att implementera en automatisk översättningsfunktion direkt i de program som används. Detta kan dels leda till bättre kunskapsflöde i organisationen och möjligtvis även bättre språkkunskaper för medarbetarna på längre sikt. Det kan vara en motsättning i sig att använda engelska mindre så en avvägning behöver alltså göras för att avgöra vad som är viktigast, kunskapsspridningen eller språket. Någon omfattande undersökning av de anställdas språkkunskaper har dock inte utförts och några djupare slutsatser kan inte dras ur detta.

Kunskapssystemen

Några problem som finns med systemet Focal point var dels att all dokumentation skulle vara skriven på engelska och att det inte finns någon individ som förfogade över varje problem i systemet.

En idé vore att låta varje problem som kommer in i systemet få en egen handläggare istället för att bara skyffla vidare problemet om det inte kan lösas på en viss nivå. I och med detta så kommer en bättre återkoppling fås, dels mellan de olika expertnivåerna och dels mellan problemformuleraren och handläggaren.


Handläggaren kommer i sin tur erhålla kunskap i ämnet från de olika experterna som han kommer kunna förmedla till personen som från början formulerade problemet. Den kunskapen som handläggaren erhåller kommer också vara till hjälp i det fortsatta arbetet med problemlösning. Handläggaren kan då vid upprepade problem omvandla kunskapen till explicit genom att skriva ett kunskapsdokument (externalisering enligt Nonaka (NONAKA 1991)) som bland annat kan kombineras i en databas med andra liknande dokument (kombinering enligt Nonaka (NONAKA 1991)).  För schematisk bild över förslag på arbetsprocess se figur 3.

Däremot kan detta ge ökad arbetsbelastning på avdelningen som tar emot problemformuleringarna. Det beror dock på hur avancerad återkopplingen mellan handläggaren och de olika kunskapsnivåerna ska vara. Det kan möjligtvis räcka att handläggaren endast organiserar och har grundlig kommunikation med de olika inblandade individerna för varje problem.

På detta sätt så finns fortfarande en ansvarig person för varje problem men utan att varje problem tynger ner handläggaren för mycket. Det behöver ses till varje problemformulerings egen komplexitet för att avgöra hur mycket tid handläggaren ska lägga ner på varje enskilt problem. 


Att analysera problemen med detta system närmare är något som inte ryms inom ramarna för detta arbete men som kan vara en bra idé att göra fortsatta studier inom.



Figur 3. Rapportskrivarnas förslag till förbättring för Scanias system inom problemlösning (Focal Point).

Avslutande ord

Scania är ett företag med bra expertis och mycket kunskap och det är essentiellt för företagets överlevnad att bevara och utveckla detta kunskapskapital. Arbetet med KM inom Scania är därför viktigt och bör fortskrida för att företaget skall kunna utvecklas för framtiden. Utvecklingen av tekniken har skapat många nya möjligheter att arbeta på, men det är dock viktigt att som organisation förstå det Davenport & Prusak säger (DAVENPORT 1998) ”Don´t expect software to solve your knowledge problem”, tro alltså inte att mjukvaran kan lösa dina kunskapsproblem utan att gå mer in på djupet hos individen. Det är individen som utgör kunskapskapitalet och därför är det viktigt att inte lägga allt för mycket fokus på systemen som används utan att även se till individens bästa.


Tack till

Ett stort tack till Bruno Åstrand som tog sig tid att besvara våra frågor, vilket var till stor hjälp i den empiriska studie som gjordes. 


Ett tack till vår handledare Mats Bejhem som har varit ett bra bollplank för struktur och idéer till detta arbete.
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag

Intervjuunderlag för intervju med Bruno Åstrand, Scania


Syftet med denna intervju är att få en personlig åsikt om hur kunskapshanteringen fungerar på Scania. Vi har några övergripande frågeställningar som vi finner intressanta för vårt arbete.


Övergripande frågor:
Hur är kunskapssynen på Scania?
Hur sker den elektroniska kunskapsöverföringen på Scania?
Finns det någon plan bakom kunskapshanteringen och överföringen?


Om KM:
Vi håller på med ett arbete om knowledge management (kunskapshantering) och har inriktat oss på tekniken bakom kunskap. Vi har lite frågor om hur utvecklingen av dessa system har sett ut och hur du från ett användarperspektiv tycker att det har fungerat genom åren. Dessa frågor är mer som riktlinjer för arbetet. 

Personligt:
- När började du på Scania?
- Vad har du haft för positioner på Scania? 
- Vad har du för utbildning?
- Vad gjorde du innan Scania?


Allmänt:
- Vad tycker du är skillnaden mellan information och kunskap?
- Vad är skillnaden mellan ett informationssystem och ett kunskapssystem?
- Har ni några exempel på dessa inom Scania?



Scania:
- Hur har utvecklingen av tekniken påverkat ditt arbete genom åren?
- Har utvecklingen gjort ditt arbete enklare eller svårare?
- Har utvecklingen gjort inlärning av nya saker enklare?


Kunskapsspridning:
-Har du kontakt med medarbetare från andra länder?
-Har det hänt att medarbetare har behövt erhålla en kunskap från dig där det inte har varit möjligt att få en personlig kontakt?
- Går det att sprida all sorts kunskap elektroniskt?


Kunskapsdokumentation:


-Hur enkelt är det att dokumentera sin kunskap som anställd?
-Vad finns det för system för detta?
-Sker det någon slags uppföljning där man ser att det finns dokumentation på samtliga arbetsuppgifter?  Om inte, skulle det behövas?
- Bör det finnas manualer till samtliga arbetsuppgifter?  Varför?
- Är medarbetarna på Scania villiga att dela med sig av sina kunskaper?
- behöves det någon sorts belöning? Belönas extra kunskaper? Motivation?


Mer allmänna frågor till intervjun med Bruno Åstrand:



· Har du fått en bra utbildning på Scania för att kunna utföra dina arbetsuppgifter?



· De intern eller externutbildningar du fått för att få ökad kunskap i ett ämne, hur har dessa gått till?



· Har du alltid kunnat få den kunskapen du behövt under din tid på Scania?



· Du som varit med från början och sett hela utvecklingen av Scania, Hur viktig del tror du att IT-systemen har haft i kunskapsutvecklingen av Scanias anställda? Hur ser det ut nu jämfört med då?



· Känner du att Scania ser sina medarbetares kunskaper som något viktigt och som bör utvecklas? Är detta något som jobbar aktivt med?



· Tycker du att det var lika lätt att få tag på rätt kunskap nu som innan IT-systemen kom?



· Tror du att Scania har vunnit mycket på att ha det systemet dem har, för sin spridning och bevaring av kunskap? Hade det funnits bättre alternativ? 



· Tror du att risken för missförstånd ökar mycket när man försöker lära någon något genom ett IT-system?



· Uppmuntrar Scania på något sätt de anställda för att dela med sig av sina kunskaper elektroniskt? Bör dem göra det? Hur skulle detta kunna göras bäst?



· Är det viktigt att utveckla dessa system? Bör det läggas mer eller mindre resurser på utveckling av dessa system?



· Om det är en Kunskap du har saknat i ditt arbete, har det varit svårt att få tag på den kunskapen? Jämfört nu med då?



· I ditt dagliga arbete, vad är det mest använda systemet för att sprida eller få nya kunskaper?
Mail? Annat system?


· Som vi har förstått det så arbetar du just nu med ett system som i princip bara du kan på hela Scania. Har detta varit en svårighet för dig? Har du fått tag på de kunskaper du har behövt?



· Nu när du ska lämna ifrån dig ansvaret, hur dokumenteras dina kunskaper till nästkommande personal?



· Vilka hinder kan tänkas finnas vid kunskapshantering med IT-system. Geografiska skillnader? Språkliga skillnader? Brister i dokumentationen?
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