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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att förstå villkoren för hur och i vilken omfattning ett teknik 
intensivt företag kan skapa metoder och processer för att överföra kunskap och säkerhetställa 
kompetensnivån hos sina återförsäljare som ansvarar för försäljningen.  
 
Det finns en hel del teorier kring kunskapsöverföring inom organisationer. Det finns olika metoder för 
hur organisationer internt kan utveckla samt återför kunskap. Däremot finns det inte mycket forskning 
bakom hur man överför kunskap till externa oberoende samarbetspartners. Denna uppsats avser att 
studera det senare fallet genom att koppla de tillgängliga teorierna bakom kunskapshantering med en 
empirisk verklighetsanknytning, av ett verkligt fall – kunskapshanteringen hos volvo CE Region Asia.    

Volvo CE har precis som många andra företag en distributionskedja där försäljningen sker via oberoende 
återförsäljare. De har endast ett fåtal egna säljare. Detta gör att kunskapsöverföringen måste ske 
utanför den egna organisationen till säljkåren hos varje återförsäljare.  

Uppsatsen är avgränsad till att enbart studera affärsenheten Volvo Construction Equipment. Dessutom 
har en ytterligare avgränsningen till verksamhetens geografiska område gjorts då fallstudien enbart har 
fokuserat på den asiatiska marknaden, Volvo CE Region Asien. En fullständig analys av den befintliga 
hanteringen av kunskapsöverföring  har studerats. Det teoretiska ramverket för detta examensarbete är 
avgränsat till ett begränsat antal teorier inom kunskapsöverföring.  

Volvo CE region Asien hade identifierat ett problem gällande kunskapsnivån hos sina återförsäljare i 
Asien. Bristande kunskap  hos återförsäljarna resulterade i försämrade försäljningssiffror i den asiatiska 
marknaden. Volvo CE erbjuder komplexa produkter som befinner sig i den högre prisklassen jämfört 
med övriga aktörer i den asiatiska marknaden. För att vinna marknadsandelar är det nödvändigt att 
påvisa produktens fördelar. Detta ställer hög krav på kompetensen hos säljaren.  

Resultatet av studien är ett förlag på en struktur som ska säkerhetsställa kompetensnivån hos 
återförsäljarnas säljkår. Kurserna i strukturen som presenterats valdes noggrant tillsammans med 
produktspecialister samt ledare som jobbat nära återförsäljarna. Styrkan i strukturen som presenterats 
är valfriheten som den erbjuder. Genom en ”tre-stegs-struktur” skapas möjligheten att välja vilken nivå 
man vill certifiering sig inom.  Säljaren kan välja vilken karriär han eller hon vill satsa på; säljare (nivå 
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ett), senior säljare (nivå två) eller säljarens förman/produktspecialist inom säljkåren (nivå tre). 
Återförsäljaren kan skapa mångfald i sin organisation genom att sätta mål för individerna i sin säljkår. 
Ytterligare en styrka med den presenterade strukturen är kombination av e-kurser och lärarledda 
kurser.  

Implementeringen av den föreslagna strukturen kommer att följas upp genom mätningar. Mätetalen, 
KPIerna, är definierade för att mäta andelen individer som blivit certifierade i respektive nivå.  

Det finns en del utmaningar som gör att det blir betydligt svårare att överföra kunskap till en part  
utanför sin egen organisation som dessutom är oberoende.  Den geografiska/fysiska distansen mellan de 
olika organisationerna skapar en del utmaningar som kräver tid och planering, hantering av de kulturella 
skillnader samt hantering av olika förutsättningar.  Den föreslagna strukturen tydliggör även den brist 
som idag finns på lärare som kan utföra dessa kurserna.  

Slutsatsen är  att den föreslagna strukturen inte kommer att lösa alla de utmaningar som Volvo CE 
region Asien står inför. Det som rekommenderats kommer att hjälpa Volvo att hantera 
kunskapsöverföringen på ett mer strukturerat sätt. Det finns andra aktiviteter som måste ske parallellt. 
Det är viktigt att Volvo skapar en lärande kultur såväl i sin egen organisation som hos återförsäljarna.   
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Abstract 

 

The overall purpose of the exam essay is to understand the nature of how and to what extent a 

technology-intensive firm can create mechanisms and processes to transfer knowledge to sales force at 

dealers. 

There are many theories about Knowledge Management.  Many of them deal with how an organization 

internally develops and transfers knowledge. There is not much research behind how to transfer 

knowledge to external independent partners. This paper intends to study the latter case, by connecting 

the available theories of Knowledge Management with an empirical study of a real case - Knowledge 

Management at Volvo CE Asia region. 

Volvo CE has, like many other companies, distribution through independent dealers. This requires 

knowledge transfer outside the own organization to the sales force at each dealer. 

The essay is limited to only study the business area Volvo Construction Equipment. In addition, a further 

delineation has been made of the geographic area, when the case study only focuses on the Asian 

market (Volvo CE region Asia). A full analysis of the existing Knowledge Management has been made. 

The theoretical framework of this thesis is confined to a limited number of theories in Knowledge 

Management.  

Volvo CE region Asia had identified an issue regarding the level of knowledge of their dealers in Asia. 

Lack of knowledge among dealers resulted in decreased sales in the Asian market. Volvo CE offers 

complex products that are in the higher price range compared to other players in the Asian market. In 

order to gain market share, it is necessary to demonstrate the benefits of the products to consumers 

and how they differ from the competing products. It demands high skills of the seller. 

The result of the study is a proposed framework which ensures the skill levels of the dealers’ sales force. 

The courses in the presented structure were carefully selected together with product specialists and 

managers with experience in working with dealers.  

The strength of the presented structure is that it creates opportunities to different career levels. By its 

"three-step structure", the sellers can choose any career they want to invest in: salesman (level one), 

senior salesman (level two) or sales supervisor/product specialist in the sales force (level three).  In this 
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way, the dealers can create diversity in their organization by setting targets for individuals in their sales 

force. A combination of eLearning and instructor-led courses is also another advantage of the structure. 

The implementation of the proposed structure will be monitored by different measurements. Key 

Performance Indicators (KPI’s) have been defined to measure the proportion of individuals who become 

certified in each level. 

There are certain challenges faced when trying to transfer knowledge to an independent party outside 

the organization.  

It is particularly important to make the dealers understand why it is so important to invest in increasing 

their competence. The geographical/physical distance between the various organizations will create 

some challenges that require time, planning and management of the cultural differences and different 

conditions. The proposed structure also highlights the lack of trainers who can conduct the courses.  

It is concluded that the proposed structure will not solve all the challenges that Volvo CE Asia region is 

facing. The recommended framework will help Volvo to handle the transfer of knowledge in a more 

structured way. There are other activities that must occur in parallel. It is important that Volvo creates a 

learning culture in its own organization at the dealerships. 
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1. Inledning  
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion till ämnet och en inblick i 

vad examensarbetet handlar om. Läsaren ska introduceras i huvudproblem, 

studiens syfte samt avgränsningar. Uppsatsens disposition presenteras även i 

denna inledande del.  

 

1.1 Bakgrund 
Det senaste decenniet har bevittnat en enorm social och ekonomisk omvandlig där de flesta 

verksamheter blivit mer kunskapsintensiva och där kunskap därmed blivit en väsentlig tillgång för 

organisationer att hantera. I en resursknapp och konkurrensutsatt tillvaro blir lärande, för många 

organisationer, en förutsättning för överlevnad.1Kunskap kan ses som en konkurrenskraft eftersom den 

är svår att imitera och duplicera. 2 

”In an economy where the only certainty is uncertainty, the only source of lasting competitive 

advantage is knowledge” 3  

Att se kunskap som en viktig strategiskt tillgång nämns allt mer av olika förvaltnings- och organisatoriska 

teoretiker.4  

Intresset för lärande är inte ett nytt fenomen. I den österrikiska skolan med Joseph Schumpeter som 

förebild betonades vikten av kunskapsutveckling och kunskapsspridning mycket tidigt .5 Det har däremot 

skett en exponentiell ökning av antalet akademiska artiklar, böcker och evenemang sedan slutet av 

1990-talet där akademiker, offentliga beslutsfattare och affärsmän talar om organisationers hantering 

av kunskap, Knowledge Managment. Scarbrought & Swan (2001) samt Wilson (2002) såg denna ökning 

som en tillfällig trend men konstaterade senare att det var ett intresse som hade kommit för att bestå.6   

Samtidigt som teorierna i ämnet ökat har även antalet kommersiella företag som idag tillämpar 

processer för kunskapshantering och som utnyttjar teknik för att förbättra dessa processer, ökat. Det 

finns organisationer som har en bättre förmåga än andra att kartlägga vilken kompetens som verkligen 

finns i organisationen och att nyttja den. Den organisation som lyckas med detta, som klarar av att 

synliggöra den dolda kompetensen, klassas som en intelligent organisation. Ointelligent är den 

organisation som hindrar medarbetare att tänka och att handla.   

Kunskapshantering är ett brett ämne med många definitioner och metoder. Genom empirisk 

information i kombination med ett urval av teorier inom detta breda ämne kommer i detta 

examensarbete ett förslag till en kunskapshantering, med målet att öka kompetens inom ett studerat 

företag samt hos företagets återförsäljare, att presenteras. Mer om det studerade fallet samt dess 

problematik hittas i avsnitt som följer, problematisering.  

                                                 
1
 Stein, Johan (1996). Lärande inom och mellan organisationer. Lund Studentlitteratur. s. 11. 

2 Nylinder, Jenny (2008). En integrerad kunskapslösning i en decentraliserad organisation: en fallstudie i knowledge management. Stockholm: 

Kungliga tekniska högskolan. (Elektronisk). 
3 Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge –Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation. Oxford: Oxford University Press, Inc, s. 62, 63-64, 69, 71-72. 
4 Brown, J. S. & Duguid, P. (1991). Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning and 
innovation. Organizational Science 2(1), s. 40-57. 
5 Stein, Johan (1996). Lärande inom och mellan organisationer. Lund Studentlitteratur. s. 11. 
6 Hislop, Donald (2009). Knowledge Management in Organizations. Oxford university press. s. 1. 
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1.2 Problematisering 
För att möta det snabbt föränderliga samhället där rörligheten på kapital, arbetskraft och kunskap ökat 

behöver individer, företag och nationer skaffa och utveckla nya kunskaper och färdigheter. 

Införskaffandet och utvecklingen av kompetens sker på bästa sätt individuellt och parallellt genom 

samarbete med andra.  

Företag agerar idag i mycket större utsträckning med andra företag. Samarbetet innebär oftast ett 

beroende där varje part agerar experter inom sitt område. Tillverkare som använder sig av 

distributionskanaler för att nå ut till slutkunden är ett exempel på ett sådant företag där beroendeskap 

föreligger. Genom att använda distributörer för att nå slutkonsumenterna, överlämnar tillverkaren ett 

betydande ansvar för varumärkesbyggande aktiviteter till externa affärspartner. 

För att samarbetet ska ske på ett effektivt sätt bör det ske ett utbyte av information till återförsäljaren 

från tillverkaren men även tvärtom. Återförsäljaren behöver få tillräcklig information för att kunna 

återspegla tillverkarens kärnkompetens inför kund. Samtidigt sitter återförsäljaren med information om 

marknaden och kunden som är av stort intresse för tillverkaren. Den kompetensbank som finns hos 

distributionskanalens första led bör omvandlas och överföras till slutkunden. God sälj- och 

produktkompetens i bemötandet av kund kan skapa en stark konkurrenskraft gentemot andra aktörer 

på marknaden då kunskapsassociationer skapar tillit hos kunden.7 Det krävs processer och metoder i 

detta samarbete så att information och kunskap kan överföras mellan alla aktörer i distributionskedjan. 

Idag finns det inte mycket teorier som beskriver hur just dessa processer, för kunskapshantering genom 

distributionskedjan, skulle kunna se ut. Denna uppsats har fokuserat på ett fall där just detta problem 

upptäckts och förväntas att bli löst. Men med tanke på att det finns många organisationer som opererar 

på samma sätt, med hjälp av återförsäljare, kan resultatet som kommer att presenteras i detta 

examensarbete komma till nytta även i andra liknande fall.  

Det fall som har studerats är det teknikintensiva företaget Volvo Construction Equipment region Asien. 

Huvudkontoret i Singapore har identifierat bristande kunskap hos sina återförsäljare i Asien vilket har 

resulterat i försämrade försäljningssiffror i den marknaden. Volvo CE erbjuder kunden komplexa 

produkter med en lång förädlingskedja. Dessutom befinner sig Volvo CE i ett relativt högt prissegment 

på den asiatiska marknaden. Dessa faktorer gör att det finns ett behov av en mycket kompetent säljkår 

som kan besvara kundens frågor och övertyga om de ”key factors” som gör Volvo till ett 

konkurrenskraftigt val.  

En undersökning av Bogner & Bansal (2007) visade att det finns en stark länk mellan affärsresultat och 

organisationers förmåga att effektivt skapa, lokalisera och dela organisationens kunskap och expertis.8 

Detta har uppmärksammats av den chef som ansvarar för Volvo CE region Asiens kompetensutveckling 

som anser att den största orsaken till försämrade försäljningssiffror är kompetensnivån hos 

återförsäljarna samt den oorganiserade kunskapshantering som finns idag.  

1.3 Studiens syfte 
Det övergripande syftet med examensuppsatsen är att förstå villkoren för hur och i vilken omfattning 

företag kan skapa metoder och processer för att utveckla och säkerhetsställa säljkårens kompetensnivå. 

För att begränsa arbetet kommer fokus att läggas på ett internationellt företag som har en 

distributionskanal med ett flertal återförsäljare.  

                                                 
7 Conradi, Thomas (2001). Build brands on competence associations. (Elektronisk) 
8 Bogner, W. & Bansal, P. (2007). Knowledge Management as the Basis of Sustained High Performance. journal of  Management Studies. s.165-

188. 
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Kunskapsöverföring inom organisationer har diskuterat i ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker. Det 

finns olika metoder för hur organisationer internt kan utveckla samt återföra kunskap. Däremot finns 

det inte mycket forskning bakom hur man återför kunskap till externa oberoende samarbetspartners. 

Denna uppsats avser därför att fylla denna lucka i forskningen genom att koppla de tillgängliga teorierna 

bakom kompetensutveckling, kompetensåterföring och kompetenshantering med en empirisk 

verklighetsanknytning till hur det studerade fallet hanterar och önskar att hantera frågan. 

1.4 Frågeställning 
Hur kan ett internationellt teknikintensivt företag överföra kunskap och säkerhetsställa kompetensnivån 

hos sina återförsäljare som ansvarar för försäljningen. 

1.5 Avgränsningar 
Det finns många företag som idag verkar med återförsäljare som är ansvariga för sälj- och 

marknadsföringsaktiviteter. Denna uppsats avgränsar sig till att endast studera Volvo CE för att 

analysera dess hantering av kunskapsöverföring externt genom distributionskanalen. För att göra en 

fullständig analys kommer även den interna hanteringen av kunskapsöverföring att studeras för att 

förstå vad som görs idag och vad strategin för framtiden är. Fallstudien har endast gjorts på 

affärsenheten Volvo CE i Singapore som ansvarar för hela den asiatiska marknaden. Fokus har alltså varit 

på att studera Volvo CE region Asien och därmed avgränsat till verksamhetens geografiska område. 

Ingen av de andra affärsområdena eller affärsenheterna inom Volvo-koncernen har studerats, inkluderat 

Volvo Personvagnar, som är ett dotterbolag till Ford Motor Company. Det har inte gjorts några 

benchmarking av företag inom Construction Equipment industrin, alltså har en jämförelse med andra 

liknande företag inte gjorts.  

Fokus kommer att läggas på de aktiviteter som är anknutna till verksamheten mot återförsäljarna, 

stödfunktioner samt kunskapshanteringen i Volvo CE region Asien.  

Det teoretiska ramverket för detta examensarbete kommer att avgränsas till teorier inom 

kunskapsöverföring. Det finns även teorier om distribution, Channel Management, som kommer att 

komma till användning men dessa kommer endast att användas som stöd. Det finns en mängd befintlig 

information om ämnet kunskapsöverföring. Denna studie har valt att begränsa sig till endast ett fåtal av 

dessa.  

1.6 Studiens disposition 
Arbetet är uppdelat i åtta kapitel som utgör huvuddelarna i detta examensarbete. Dessa åtta kapitel 

består av (1) Inledning, (2) Uppdragsgivare - Volvo, (3) Metodik, (4) Teoretiskt ramverk, (5) Empiriska 

data, (6) Resultat, (7) Analys och (8) Slutsats.  

(1) Målsättningen med kapitel ett har varit att ge läsaren en bakgrund och syftet till examensarbete. Där 

presenteras även problematiseringen som det studerade fallet har stått inför och vad som önskas 

uppnås med arbetet. I kapitel ett beskrivs även examensarbetets avgränsningar.   

(2) I kapitel två presenteras det studerade fallet och även uppdragsgivaren Volvo.  

(3) Tillvägagångssättet och metodiken som använts och som utformat detta examensarbete presenteras 

i kapitel tre. Här kan läsaren närmare studera vilket vetenskapligt förhållningssätt som valts.  
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(4) I kapitel fyra presenteras de teorier som används för att förstå problematiken som det studerade 

fallet har samt för att sedan föreslå metoder och processer för kunskapshantering i fall som det 

studerade.   

(5) Syftet med kapitel fem är att fördjupa läsaren i den empiri som ligger till grund för detta 

examensarbete. Här presenteras nuläget av det studerade fallet och ytterligare problem som föreligger 

med den kunskapshantering som finns idag. Den information som presenteras här är alltså vad 

författaren samlat in under sin tid på plats i företaget i Singapore.  

(6) I kapitel sex presenteras resultatet av studien i form av ett förslag till en utvecklad 

kunskapshantering hos uppdragsgivaren.  

(7) Syftet med kapitel sju är att analysera resultatet som presenterat i kapitel sex.  

(8) Det här kapitlet knyter samman syftet, metoden och resultatet vilket möjliggör en diskussion mot 

den teoretiska bakgrunden. 
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2. Uppdragsgivare – Volvo 
Detta kapitel avser att informera läsaren om det studerade företaget samt i detta 

fall även uppdragsgivaren - Volvo. Hela Volvokoncernen kommer först att 

presenteras för att sedan gå djupare i den enhet där studien utförts.  

 

2.1 Volvokoncernen 
Volvokoncernen är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar9. Koncernen 

har försäljning I cirka 180 länder, produktionsanläggningar i 18 länder och sysselsätter omkring 90 000 

anställda globalt. 10Koncernens vision är: ”att värderas som världens ledande leverantör av kommersiella 

transportlösningar.” 11 

Volvokoncernens breda produktportfölj innehåller produkter som lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner, motorer och drivsystem för båtar och industriella applikationer samt 

komponenter för flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även tjänster som till exempel 

finansiering, försäkringar, olika former av serviceavtal samt tillbehör och reservdelar som stödjer 

kärnprodukterna.  

Koncernen är organiserad i sex produktrelaterade affärsområden även så kallade segment – eng: 

Business Areas (BA), och sju stödjande affärsområden – eng: Business Units (BU).  

 

 

Figur 1: Volvokoncernens segment och affärsenheter 

De sex produktrelaterade affärsområdena är: (1) Lastbilar som består av (a) Mack lastbilar, (b) Renault 

lastbilar och (c) Volvo lastbilar, (2) Volvo Bussar, (3) Anläggningsmaskiner – Eng: Construction 

Equipment, (4) Volvo Penta, (5) Volvo Aero och (6) kundfinansiering – Eng: Volvo Financial Services. 

De sju affärsenheterna är: (1) Volvo 3P (2) Volvo Powertrain (3) Volvo Parts (4) Volvo Logistics (5)  Volvo 

Business Services (6) Volvo Information Technology och (7) Volvo Group Real Estate, Volvo Technology. 

Dessa är globalt organiserade och skapade för att samla kompetens inom viktiga områden. De har det 

                                                 
9 Volvo Group Sverige hemsida (Elektroniskt). 
10 Volvo anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 
11 Volvo anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 
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övergripande ansvaret för bland annat produktplanering och inköp samt för att utveckla och leverera 

komponenter, delsystem, tjänster, service och support till koncernens affärsområden.12  

 

Figur 2: Affärsområdena uppdelade i andel av koncernens nettoomsättning 

Figur 2 13visar de sex affärsområdena uppdelade i andel av koncernens nettoomsättning. Lastbilar har 

störst andel och ligger på första plats med hela 63 %. Anläggningsmaskiner står för 16 %, vilket gör det 

till det näst största affärsområdet. Detta affärsområde kommer att presenteras närmare i nästa avsnitt, 

då rapportens empiriska avsnitt endast handlar om anläggningsmaskiner.  

 

2.2 Volvo Anläggningsmaskiner, VCE 

Volvo är ett av världens äldsta industriföretag i anläggningsmaskinbranschen som fortfarande är aktiv 

idag. Anläggningsmaskiner har varit aktivt i över 175 år med rötterna i Eskilstuna. Produkter och tjänster 

är idag tillgängliga i över 125 länder genom antingen Volvos ägda eller självständiga återförsäljare.14 

Produktutbudet består av maskiner som främst används inom anläggningsarbete, vägbyggen samt I 

avfalls-, gruv- och skogsindustrin, så som hjullastare, ramstyrda dumprar och grävmaskiner. 

2.2.1 Volvo Anlägningsmaskiners Produktlinje 

Med en stark marknadsposition inom anläggningsmaskiner är Volvo världens största tillverkare av 

dumprar och hjullastare samt en av världens ledande tillverkare av grävmaskiner och 

väganläggningsmaskiner (årsredovisningen 2009).15 

Produktutbudet består 130 modeller av ramstyrda dumprar, hjullastare, hjul- och bandgående 

grävmaskiner, väghyvlar, asfaltläggare, asfaltsfräsar och vältar samt kompaktmaskiner som innefattar 

hjullastare, grävmaskiner, grävlastare samt skidsteerlastare.16 

Koncernen säljer även anläggningsmaskiner under varumärket SDLG i framför allt Kina, och genom 

samriskbolag även lastbilar och bussar med varumärket Eicher i framför allt Indien samt bussarna 

Sunwin och Silver i Kina.17 

 

 

 

                                                 
12 Volvo Group Sverige hemsida (Elektroniskt). 
13 Volvo anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 
14 Swecon Anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 
15 Volvo anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 
16 Swecon Anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 
17 Volvo anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 
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2.2.2 Volvo CE Global 

Volvo har strävat efter att penetrera och nå ut till kunder runt om i världen. Den globala verksamheten 

är indelad i fyra primära affärsregioner (1) Region North America, (2) Region Europa, (3) Region 

International och (4) Region Asia. Se Figur 4 nedan.  

 

Figur 4: VCE Affärs regioner 

Produktionen finns placerad i varje affärsregion nämligen i Sverige, Tyskland, Grekland, Frankrike, Polen, 

USA, Kanada, Brasilien, Korea, Kina och Indien. Region international har sitt huvudkontor i Bryssel. 

Därifrån kontrolleras alla affärsområden.  

Denna rapport är begränsad till att endast titta på VCE region Asien. Därför kommer det att hädan efter 

fokuseras på endast denna affärsregion. 

Figur 3: VCE Product lines 
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2.2.3 Volvo CE region Asien 

Region Asien är Volvos tredje största affärsområde och delas in i fyra subregioner: (1) Kina, (2) Sydöstra 

Asien, (3) Indien och (4) Syd Korea, vilket visas i Figur 5 nedan.  

 

 

Figur 5: VCE Asiens subregioner 

Huvudkontoret för Region Asien är placerat i Singapore. Därifrån styrs alla subregioner som tillhör detta 

affärsområde. Det är just i Singapore som större delen av studien har utförts. 18 

2.2.4 Volvo CE återförsäljare 

VCE distribuerar alla sina produkter via återförsäljare. Dessa återförsäljare är ibland ägda av VCE men 

oftast är de oberoende organisationer som ansvarar för försäljning och marknadsföringsaktiviteter. 

Detta innebär att återförsäljarna blir länken mellan VCE och slutkunden. Återförsäljarna tillåts att sälja 

konkurrenters produkter men inte sådana produkter som direkt konkurrera med Volvos produkter. VCE 

har cirka 500 återförsäljare runt om I välden varav totalt 49 återförsäljare är aktiva/verksamma i Region 

Asien (XX). 46 av dessa är oberoende återförsäljare. De återstående 3 är fullständigt eller delvis ägda av 

VCE.  I kina har Volvo 22 oberoende återförsäljare och 11 oberoende återförsäljare i Indien. Resten av 

återförsäljarna är sprida runt hela Sydostasien.  

 

 

  

                                                 
18 Volvo anläggningsmaskiner hemsida (Elektroniskt). 

Sub-Region China 

Sub-Region South-East 

Asia 

Sub-Region India 

Sub-Region South-Korea 
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3. Metodik  
Avsikten med detta kapitel är att presentera det tillvägagångssätt och det 

vetenskapliga förhållningssätt som ligger till grund för uppsatsen. Här ges även 

en beskrivning av datainsamlingen och ett resonemang kring dess tillförlitlighet 

och validitet.  

 

3.1 Vetenskapliga syftet 
Som beskrivits har fokus för denna uppsats varit att förstå den kunskapsöverföringsproblematik som 

föreligger hos internationella företag med oberoende återförsäljare, förstå vilka behov som finns hos 

dessa företag och i vilken utsträckning en existerande/icke existerande kunskapsöverföringsprocess kan 

påverka företaget. Detta för att senare kunna förstå vilka lämpliga metoder som finns för att utveckla, 

hantera och övervaka kunskapsöverföringen till återförsäljarna. 

  

3.2 Vetenskaplig syn 
Denna uppsats är baserad på social konstruktivism där tron på att vetenskap är baserad på individens 

tolkningar av världen och inte endast en enda ren sanning (Creswell, 2009). Då syftet med denna 

avhandling är att förstå hur ett företag med ett flertal distributörer kan skapa en metod med processer 

för att hantera kunskapsöverföringen från företagets interna kunskapsbank till sina återförsäljare, stödjs 

valet av den vetenskapliga synen; social konstruktivism. 

 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

3.3.1 Kvalitativt versus kvantitativt  

Då denna studie söker en djupare förståelse av ämnet som en helhet och inte vill generalisera ett 

resultat som den enda ”sanningen” ligger ett kvalitativt angreppssätt närmast till hands. Kvalitativ 

forskning syftar till att ge en djupare och en mer omfattande förståelse av problemet med hjälp av data 

från ett begränsat antal enheter men med fler studerade variabler.19 Syftet med den kvalitativa 

metoden är att skaffa djupare kunskap, förstå och analysera helheter för att kunna hitta mönster, tema 

och kategorier för att senare kunna bidra med ny kunskap till den vetenskapliga forskningen. Den 

empiriska insamlingen av material med fokus på kvantitativa metoder utgörs av en fallstudie av Volvo CE 

region Asien i Singapore. Precis som Flyvbjerg visar kan en praktisk kunskap (”context dependent”) vara 

av stort värde då enbart den teoretiska kunskapen oftast blir för allmän. Experter inom områden har 

både en teoretisk bas samt praktisk kunskap inom ett antal olika fall. Genom att studera och använda 

Volvo som fallstudie kan en djupare förståelse fås vilket kan bidra till en generalisering av metoder som 

kan användas i fall med liknande förutsättningar. (Flyvbjerg, 2006). 

3.3.2 Deduktion, induktion och abduktion  

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att utvärdera snarare än att testa en särskild hypotes. Samtidigt 

förlitar sig inte författaren enbart på de empiriska observationerna för att dra slutsatser. Uppsatsen 

använder sig av problematiseringen som funnits hos det studerade företaget som en empirisk 

utgångspunkt för att sedan kunna, mot bakgrund av det teoretiska ramverket, bilda ett antal mindre 

hypoteser som kan testas genom ytterligare empiriska studier. Beroende på vad observationer berätta 

för oss omprövas de nya hypoteserna genom en fortsatt datainsamling. Denna iteration sker tills 

                                                 
19 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 



- 18 - 
 

slutsatser är möjliga att rättmätigt göras. Detta förfarande av återgående mellan teoretiska och 

empiriska nivå är typisk abduktivt.  

Vidare finns det en brist inom den forskning för hur kunskapsöverföring ska ske då värdekedjan är 

förlängd till externa partner, återförsäljare, avsnitt bakgrund och problemformulering. Här kommer den 

befintliga teorin inom kunskapsöverföring tillsammans med den empiri som samlats att bidra med nya 

teorier. Fördelen med att välja den abduktiva ansatsen här är att forskaren inte blir låst till antingen en 

deduktiv eller induktiv ansats och därför kan på ett fritt sätt utveckla teorier.   

 

 

Figur 6: Inductive, Deductive and Abductive reasoning 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

3.2.1 Fallstudie 

Uppsatsen har baserats på en fallstudie, vilket är en av de vanligaste förekommande formerna av 

kvalitativa undersökningar (Lundahl & Skärvad, 1999). Denna undersökningsmetod har valts då avsikten 

är att djupgående förstå och analysera hur ett företags kunskapsöverföring internt samt utåt mot 

återförsäljarna kan hanteras.  

Genom att göra en fallstudie kan frågan analyseras mer på djupet jämfört med experiment- eller 

enkätundersökningar.20  Det får inte glömmas att en fallstudie, då den endast görs på ett företag och 

därigenom endast ger information om en liten del av ett stort förlopp, inte på egen hand kommer att 

representera verkligheten. För att detta ensamma fall ska få ett värde krävs att det finns andra studier 

som pekar åt samma håll. Resultatet från denna fallstudie kan alltså ses som ett indicium. 

Rekommendationerna som kommer att göras är baserade på vad fallstudien av Volvo CE region Asien 

har visat.  

3.2.1.1 Val av fallstudie 

Volvo CE som studeras ansågs vara ett intressant fall att studera då de använder sig av återförsäljare för 

försäljning av sina produkter och samtidigt har identifierat ett problem med den nuvarande 

kunskapsutvecklingshanteringen.  

3.3 Data 
Datainsamling kan ske på två olika sätt, (1) primärdata och (2) sekundärdata. Primärdata avser data som 

undersökaren på egen hand samlar in för det aktuella undersökningsändamålet.21 Primärdata kan 

                                                 
20 Ejvegård, Rolf (1996). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 2nd upplagan. s. 31-32 
21 Lekvall, Per & Wahlbin, Claes, med bidrag av Frankelius, Per (2001). Information för marknadsföringsbeslut. 4. uppl. Göteborg: IMH 

Publishing 
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samlas in genom observation, enkät eller intervju (Holme & Solvang, 1997). Sekundärdata är motsatsen, 

det är en redan insamlad data som utförts av en undersökare som utgått ifrån sitt syfte. Sekundärdata 

är litteratur, tidningar, tidskrifter, arkivmaterial och databaser. (Eriksson & Weidersheim-Paul, 1998) 

Nedan kommer valet av primär- respektive sekundärdata att anges.  

3.3.1 Primärdatainsamling 

Primärdata som använts för denna undersökning har främst varit intervjuer och observationer. 

Enkätundersökning har inte varit lämplig för studiens syfte. Detta avsnitt tar upp hur dessa primärdata 

samlats in samt hur den kommer att användas i uppsatsen.  

3.3.1.1 Intervjuer  

Fallstudien av Volvo CE region Asien har genomförts på plats i Singapore. Intervjuer ansågs vara den 

mest lämpade metoden för denna kvalitativa studie (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006). Intervjuerna har 

genomförts på ett semistrukturerat sätt med öppna frågor, delvis strukturerade intervjuer. Inför varje 

intervju har en grunduppsättning av frågor bestämts i förväg men under intervjuerna har 

formuleringarna och ordningsföljden tillåtits variera för att anpassas till diskussionen. Den här formen 

brukar fungera bra när en intensiv och detaljerad granskning av ett fall skall göras.22 Respondentens svar 

har antecknats. Anteckningarna har sedan renskrivits och sammanställts snarast efter att intervjuerna 

genomförts. Bandspelare eller liknande inspelningsapparatur valdes bort för att undvika den hämmande 

effekt det kan ha på respondenten.  

Den empiriska undersökningen bygger på tre olika typer av intervjuer: (1) personliga intervjuer (2) 

korrespondens per e-post och (3) intervjuer via telefon. De flesta intervjuerna genomfördes på plats 

genom ett personligt möte. Ett personligt möte ansågs vara den mest lämpliga metoden för att uppnå 

en bättre dialog och därigenom få ut så mycket information som möjligt. Ett fåtal av intervjuerna 

genomfördes med korrespondens per e-post. I sällsynta fall genomfördes intervjuer via telefon, främst 

vid uppföljning av frågor. Möjligheten till e-förbindelse samt telefon fungerade också väl. Men främst 

underlättades insamlingen av information i fall där respondenterna inte befann sig i samma geografiska 

område. Eftersom alla individer gör egna subjektiva tolkningar av omvärlden, har det varit viktigt att 

förstå de intervjuade aktörerna och att vara medvetna om att olika individer kan tolka samma verklighet 

på olika sätt (Lundahl & Skärvad, 1999). 

3.3.1.1.1  Val av Respondenter  

Valet av respondenter har gjorts som ett strategiskt urval. Vid ett strategiskt urval bedömer forskaren 

själv vilka personer som ska vara med i urvalet utifrån vilka som kan bidra mest till ett informationsrikt 

och användbart resultat. I en kvalitativ undersökning där syftet främst är att öka förståelsen för en 

situation och resultatet inte är tänkt att presenteras som en kvantitet passar det väl att använda sig av 

ett strategiskt urval. (Christensen et al, 2001) Till det strategiska urvalet valdes även två kriterier för att 

ge en rimlig avgränsning: (1) personen ska vara lokaliserad i Asien, (2) personen ska jobba för, eller 

genom återförsäljare vara relaterad till VCE Asia. 

Valet av respondenter är beroende på tidpunkten av studien. I början av studien, då det var viktigt att 

skapa en översiktlig förståelse för verksamhetens kunskapshantering, valdes intervjuer med 

enhetscheferna (åtta) i organisationen. Vid ett senare skede, när förståelsen för behovet av ökad 

kompetens hos säljkåren skulle studeras, utfördes ett flertal intervjuer med säljkåren och anställda som 

arbetar nära säljkåren. Vid slutskedet, då en lämplig lösning till problematiken efterfrågades, utfördes 

intervjuer i alla led i organisationen för att få en validering av den samlade informationen samt den 

                                                 
22 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
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slutsats som dragits.  

Den grupp som valdes enligt det strategiska urvalet samt de kriterier enligt det tidigare beskrivna blev 

ett antal respondenter som representerar en bred mängd inom företaget som syns i intervjulistan,  

Tabell 1, nedan. Respondenternas namn kommer inte att anges då deras positioner anses vara det som 

är intressant i sammanhanget.  

 

Respondent Företag Land  Befattning 

A Volvo anlägningsmaskiner, VCE Singapore Vice President- Sales Support Region Asia 

B Volvo anlägningsmaskiner, VCE Singapore Manager Sales Support Region Asia 

C Volvo anlägningsmaskiner, VCE  Singapore Direktor Market Support 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Volvo anlägningsmaskiner, VCE 

Volvo anlägningsmaskiner, VCE 

Volvo anlägningsmaskiner, VCE 

Volvo anlägningsmaskiner, VCE 

Återförsäljare  

Återförsäljare 

Återförsäljare 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Malaysia 

Manager, Dealer Operating Standards & eBusiness 

Manager, PDP 

Business Analyst 

Product specialist 

Sales officer 

Business Director 

Business Director 

 

Tabell 1: Intervjuer som har genomförts inom ramen för studien. 

Målgruppen är i stort väl representerad av det urval som efterfrågades. Alla uppfyllde kriterierna som 

medvetet sattes brett för att få mycket information ur olika synvinklar.  

3.3.2.1 Observationer 

Fallstudien har gjort under sex månader vilket resulterat i ett flertal observationer som gjorts både 

formellt som informellt. De informella observationerna består främst av möten med olika 

sammansättningar av deltagare. Alltifrån management-möten på plats i Singapore till telefonmöten med 

alla representanter för Asien. Dessa observationer har sällan källhänvisning men detta ses inte som en 

anledning till att utesluta den information som fåtts från formella men även informella observationer. 

Det som observerats under halvåret på plats i Singapore här invävt i uppsatsen för att ge en bättre 

förståelse.  

3.3.2 Sekundärdatainsamling 

Sekundärdata som används består av såväl litteratur som av tidigare forskning i form av avhandlingar 

och artiklar. Insamlingen av sekundärdata har gett en kunskap om vad som tidigare skrivits inom ämnet.  

Källorna berör främst Knowledge Management-teorier. Den litteratur som använts kommer främst från 

bibliotek samt Internet. Via referenslistor i den funna litteraturen har ytterligare informationskällor 

hittas.  

Utöver böcker och artiklar har även skrivet material från företaget använts. Dess egen hemsida, 

intranätet samt företagsinterna dokument är några exempel på sekundärdata från företaget som 

använts.  
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3.4 Metodologiska problem 

3.4.1 Validitet och reliabilitet   

För att undersökningen ska vara giltigt måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, det vill 

säga att validiteten är god. Man skiljer på inre och yttre validitet.  

Den inre handlar om i vilken utsträckning resultaten från studien stämmer överens med verkligheten 

och huruvida de är relevanta. Uppsatsens empiri bygger främst på personliga intervjuer vilket är ett 

kritiskt moment vad gäller den inre validiteten. Vid personliga intervjuer föreligger alltid en risk att 

respondenten inte svarar objektivt eller svarar det den tror att intervjuaren vill höra. I kvalitativ 

forskning studeras människors uppfattning av verkligheten. Det som uppfattas som sant är i en 

bemärkelse viktigare än vad som faktiskt är sant. För att skapa en stark inre validitet kommer fokus ligga 

på att återge respondenternas syn på ett ärligt sätt och få respondenterna att förstå vad det är det 

frågas om (Merriam, 1994). Valet av semistrukturerade intervjufrågor gör att rätt ämne har diskuterats 

med respondenterna, då denna intervjuform ger utrymme för följfrågor och möjlighet att kontrollera att 

frågorna uppfattats korrekt. Däremot kvarstår problemet med subjektiva uppfattningar av verkligheten, 

men eftersom de flesta intervjuer gjorts personligen med respondenterna antas deras ärlighet självklar.  

Den yttre validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten från en studie kan tillämpas i andra 

situationer, dvs. hur pass generaliserbara resultaten är. Det är just den låga nivån av yttre validitet som 

anses vara fallstudiens svagheter. Men då ett generaliserat resultat aldrig varit syftet med arbetet anses 

inte detta som en nackdel i detta fall. Syftet är att uppnå fördelen med fallstudiemetoden, vilket är att 

nå en djupare förståelse i det specifika fallet och inte för att generalisera (Merriam, 1994).   

Undersökningen bör även ha en god reliabilitet. Vid intervjuer är reliabiliteten i hög grad beroende av 

interaktionen mellan de närvarande personerna. Merriam (1994) menar att man inte kan upprepa av en 

studie inom samhällsforskning och förvänta sig samma resultat, eftersom människors beteende inte är 

statiskt utan förändras hela tiden. Undersökningens reliabilitet säkerställs med hjälp av väl 

genomarbetade frågor och att materialet bearbetats direkt efter intervjuerna.   

3.4.2 Källkritik  

Det är viktigt att data som används i uppsatsen bedöms vara trovärdig. Det som undersöks ska vara det 

som avses att undersökas och inget annat, validitet. Reliabilitet avser möjligheten att upprepa studien 

och därigenom uppnå samma resultat.23 

De sekundära källorna som används har valts enligt tre källkritiska kriterier som Eriksson & Wiederheim-

Paul tar upp: (1) Samtidskrav - är källan tidsmässigt relevant? (2) Tendenskritik - är källan helt opartisk? 

(3) Beroendekritik - är källorna oberoende av varandra? Dessutom har erkända författare och andra 

skribenter inom området valts, vilket ger en kvalitets- och tillförlitlighetssäkring.24 

Det material som företaget självt har bidragit med så som artiklar, hemsidan och årsredovisningar måste 

uppmärksammas ur beroende- och tendenskritiken. Detta eftersom den formen av information oftast 

används för reklam.  

  
 

                                                 
23 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 3 uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
24 L T Eriksson & F Wiedersheim-Paul (1997) Att utreda, forska och rapportera. LiberEkonomi, Malmö. s 154. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Denna har, 

tillsammans med annan tidigare forskning, legat till grund för studiens upplägg, 

tillvägagångssätt och analys av det empiriska materialet. kapitlet inleds med 

introducerande teori om begreppen information, kunskap och kompetens för att 

sedan gå in på de olika delarna. Sist presenteras några vanligt f örekommande 

Knowledge Managament-teorier.  

 

4.1 Kunskapshantering 
Kunskapshantering, engelska: Knowledge Management (KM), beskriver hur en organisation hanterar och 

förvaltar sin inneboende kunskap. Det handlar om hur kunskap samlas in, lagras, sprids och används i en 

verksamhet.25  

Den kraftiga utvecklingen av IT, som har ägt rum de senaste 20 åren, har underlättat 

kunskapshanteringen för organisationer. Med hjälp av IT-lösningar kan organisationer lagra och sprida 

kunskapen på ett enklare och billigare sätt.26  

Kunskapshantering började under 1990-talet betraktas som allt viktigare för organisationer. Den 

hårdnande konkurrensen tvingar organisationer till att utveckla nya sätt för att bevara eller skapa 

konkurrensfördelar. Genom kunskapshantering skapas förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar 

eftersom företagets interna resurser i vissa fall är unika och svårimiterade. 27 

Det råder diskussion kring vad syftet med kunskapshantering egentligen är. Fostenløcken et al. (2003) 

beskriver två skiljda syften. Det ena syftar till att hantera den redan befintliga kunskapen i 

organisationen genom att hålla kvar den och inte låta den lämna organisationen. Det andra syftar till att 

istället höja kvaliteten på kunskapen i organisationen. Det sist nämnda fokuserar på utveckling av 

kunskapen i organisationen medan det första fokuserar på att binda kunskapen till organisationen.28  

Mårtensson (1999) menar att kunskapshantering handlar om ”strävan att omvandla tyst kunskap till 

explicit kunskap och individuell kunskap till organisatorisk kunskap”.29 Detta ligger i linje med de teorier 

som Nonaka & Takeuchi har skrivit kring kunskapsutveckling och som kommer att presenteras längre 

fram i avsnitt 4.3 Kunskapsöverföring. Knapp (1998) beskriver kunskapshantering som, “a set of 

processes for transferring intellectual capital to value…”. Knapp ser alltså kunskapshantering som en 

process. Andra delar inte den meningen (se t ex Haglund & Ögård, 1995; Davenport & Prusak, 1998; 

Ruggles, 1998). 30De som inte delar Knapps åsikt anser att kunskapshantering handlar om 

genomförandet av olika projekt. Under dessa projekt finns aktiviteter som stödjer hantering av kunskap 

inom ett eller flera verksamhetsområden.  

                                                 
25 Johansson, Sandra & Rudlid, Patrik (2010). Knowledge Management: En modell för hur kunskap kan identifieras och överföras. 

Linnéuniveristetet. (elektroniskt) 
26Fredman, Erik (2004). Knowledge management – IT stöd för strategisk kunskapsöverföring. Handelshögskolan vid Göteborg. (elektronisk). 
27 Hansen, M-T. & Nohria, N. & Tierney, T. (1999). What´s Your Strategy for Managing Knowledge?. Harvard Business Review, 77 (2), s. 106-

116 
28 Fosstenløkken,Siw M. & Løwendahl, Bente R. & Revang, Øivind (2003). Knowledge Development Through Client Interaction: A 
Comparative Study. Organization Studies 24(6), s. 859-879. 
29 Mårtensson, M (1999). A Critical review of knowldedge management as a management tool. Stockholm university: School of business. 
30 Braf, Ewa (2000). Organisationers kunskapsverksamheter – en kritisk studie av ”knowledge management”. Linköpings universitet, UniTryck. 
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I litteraturen framgår begreppet kunskapshantering något diffust. Detta kan bero på att det i litteraturen 

inte finns en enhetlig definition på begreppet då ett flertal olika definitioner presenteras. Denna uppsats 

kommer inte att begränsa definitionen av kunskapshantering till att vara antingen en process eller ett 

projekt.  

 

4.2 Kunskapsbegrepp: information, kunskap och kompetens. 
Kunskap är den mest värdefulla tillgången för organisationer. Organisationer måste effektivt skapa, 

lokalisera, fånga och dela organisationens kunskap och expertis för att förbli konkurrenskraftiga.31 För 

att förstå mer om denna värdefulla tillgång behöver vi förstå vad begreppet kunskap i sig betyder. 

Epistemologer spenderar stora delar av sitt liv till att utreda begreppet kunskap. Intentionen i detta 

avsnitt är inte att filosofiskt beskriva vad kunskap är utan att ge en funktionell definition som stöd. 

Inledningsvis kommer begreppet information att klargöras för att sedan kunna förstå vad kunskap är. 

Efter att kunskapsbegreppet förklarats kommer begreppet kompetens att beskrivas. Skillnaden mellan 

kunskap och kompetens kommer även att behandlas. Information, kunskap och kompetens är tre 

begrepp som flitigt kommer att användas i uppsatsen och därför är det viktigt att läsaren förstår vad 

som menas, då det föreligger en klar distinktion mellan dem.   

4.2.1 Information 

Data är en samling av iakttagelser och fakta. Data blir information när den placeras i ett meningsfullt 

sammanhang.32 

Information är med andra ord en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former, så som tal, skrift, symboler, bilder och kodat data anpassat för specifika 

media som datorer, mm (wiki). Information uppstår alltså först när ett meddelande, organiserad data, 

tolkas av en mottagare. Information är därmed beroende av en mottagare.33 Detta beroende gör att 

frågor om reception (tolkning och förståelse) och användning av ett meddelande kommer i fokus. 

Det innehåll som förmedlas genom information kan antingen vara objektivt eller subjektivt. 

Nyhetsförmedling och konsumentupplysning är exempel på objektiv information. Subjektiv information 

å andra sidan syftar till att övertala eller påverka vilket exempelvis propaganda och reklam avser att 

göra. All information kan emellertid innebära någon form av påverkan på mottagaren, t.ex. ökad 

kunskap.34 

Att bli informerad innebär att få reda på saker. Information ses som en nödvändig men inte tillräcklig 

förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt.35  

4.2.2 Kunskap 

Frågan om vad kunskap är har sysselsatt mängder av filosofer sedan tidernas begynnelse fram till idag. 

Platon, Sokrates, Aristoteles, Kant, Wittgenstein, Popper, Ryle och Polanyi är endast några exempel. 

Begreppet kunskap är så mångfacetterat att det är omöjligt att fånga med endast ett enda ord. Detta 

avsnitt avser att sammanfatta ett antal beskrivningar för att förklara vad begreppet kunskap står för.  

                                                 
31 Kumar, Muthu & Hedberg, J. G. (2004) A Knowledge Web Portal For Teacher Professional Development And Dissemination Of Research Into 
Pedagogy And Practice. Journal of Knowledge Management Practice. Centre for Research in Practice & Pedagogy, National Institute of 

Education, Singapore. (Elektronisk). 
32 Kumar, Muthu & Hedberg, J. G. (2004) A Knowledge Web Portal For Teacher Professional Development And Dissemination Of Research Into 
Pedagogy And Practice. Journal of Knowledge Management Practice. Centre for Research in Practice & Pedagogy, National Institute of 

Education, Singapore. (Elektronisk). 
33 NE.se 
34 NE.se  
35 Nilsson, Andreas & Fogelström, Jesper (1998). Knowledge Management: Teorier och tillämpningar på ett kunskapsföretag. Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.   
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I tidigare avsnitt har innebörden av begreppet information förklarats. Där konstaterades att information 

uppstår först när data tolkas av en mottagare. Denna förklaring kan komma till hjälp nu för att förstå 

begreppet kunskap. Kunskap uppstår i sin tur först när en viss informationsmängd genom 

tankeprocesser leder till konkret eller abstrakt insikt. 36Det går även att säga att information omvandlas 

till kunskap när den används i situationer där inga tidigare erfarenheter finns.37 

Vi skapar ny kunskap genom att tolka och reflektera över alla sinnesintryck vi tar in från världen omkring 

oss. Naturligtvis uppnås bäst resultat då fler sinnen kan engageras i processen. Kunskapen som man 

skaffar sig har man alltid kvar oavsett om den används till något eller ej. Däremot kan en del kunskap 

gradvis försvinna om vi inte underhåller den. För individen kan kunskap i sig ha ett värde, men för 

organisationen är den värdefull först när den används.38  

Som tidigare nämnts kan kunskap inte uttryckas med ett enda ord.39 Kunskap har många synonymer så 

som vetande, vetenskap, lärdom, kännedom, kunnande, know-how, insikt, inblick, mm.40  En del 

synonymer kommer närmare innebörden av ordet kunskap än andra. Vetande är synonym som 

egentligen inte är motsvarig kunskap eftersom vetande är digitalt. Antingen vet jag en sak eller så vet jag 

det inte, jag kan inte ”halvveta” något, noll eller ett. Kunnande däremot är analogt. Den går att mäta 

kunskap med absoluta och konstanta mätetal. Kunskap i exempelvis ett språk kan mätas som volymen 

på ordförrådet, om eller i vilken grad man behärskar språkets syntax, hur många grammatikregler man 

behärskar osv.  

4.2.2.1 Explicit och implicit kunskap 

Kunskap kan delas in i explicit respektive implicit kunskap även så kallas tyst kunskap (engelska: tacit). I 

detta avsnitt kommer skillnaden mellan dessa begrepp att klargöras inför kommande avsnitt.  

Explicit kunskap avses kunskap som kan formuleras i ord. Eftersom den explicita kunskapen kan 

artikuleras menar Nonaka & Takeuchi (1995, s.8) att den därför kan förmedlas till olika parter på ett 

enkelt sätt genom exempelvis digitala källor, forskningsartiklar och arbetsrutiner. Motsatsen till explicit 

kunskap är implicit kunskap. Begreppen implicit kunskap eller tyst kunskap introducerades av Michael 

Polanyi på 50-talet. Implicit kunskap är den typen av kunskap som är svår att formalisera, kommunicera 

och dela med andra (Blomgren & Kuikka, 1998). Detta beror på att den är högst personlig och integrerad 

med individens erfarenhet.41  

Nonaka & Takeuchi (1995, s8) delar in den tysta kunskapen i två dimensioner, (1) den tekniska 

dimensionen och (2) den kognitiva dimensionen. Den tekniska dimensionen innefattar erfarenheter som 

skapar en ”know-how” kunskap. Bakgrunden till denna kunskap kan inte beskrivas. Den kognitiva 

dimensionen består av de mentala och inneboende modellerna samt uppfattningsförmågan en individ 

besitter. 

Michael Polanyi väljer att definiera tyst kunskap som den kunskap individer ofta inte är fullt medvetna 

om att de har. Han menar att individer har kommit att ta kunskapen för given då de inte är vana vid att 

reflektera över dess existens. Detta i sin tur gör att det blir svårt att utrycka den tysta kunskapen för 

                                                 
36 Nilsson, Andreas & Fogelström, Jesper (1998). Knowledge Management: Teorier och tillämpningar på ett kunskapsföretag. Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.   
37 Frappaolo, Carl (2006). Knowledge Management. Oxford: Capstone Publishing Ltd. 
38 Nilsson, Andreas & Fogelström, Jesper (1998). Knowledge Management: Teorier och tillämpningar på ett kunskapsföretag. Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.   
39 NE.se 
40 Synonymer.se 
41 Koskinen, K.U. & Pihlanto, P. & Vanharanta, H. (2003). Tacit knowledge acquisition and sharing in a project work contenxt. International 

Journal of Knowledge Management. 21, s. 282 
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andra. Den tysta kunskapen är den kunskap som faktiskt används i ett arbete utan att den officiellt 

efterfrågas eller erkänns av arbetsgivare (Sveiby, 1995).  

Den organisation som lyckas utnyttja den tysta kunskapen individer besitter är en intelligent 

organisation. I avsnitt 4.3 kommer olika processer där omvandling mellan explicit och implicit kunskap 

äger rum att beskrivas. 

4.2.3 Kompetens 

Kompetens är ett mångfacetterat begrepp som även det liksom kunskap inte går att sammanfatta med 

ett enda ord. Detta avsnitt kommer att presentera olika definitioner på begreppet kompetens. 

Inledningsvis beskrivs kompetens enligt ordböcker och uppslagsverk för att senare gå djupare i 

begreppets betydelse samt skillnaden mellan kompetens och kunskap.  

I nationalencyklopedin skrivs, kompete´ns, formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för 

viss tjänst eller befattning.42 

Definitionen från nationalencyklopedin konstaterar att, ”kompetens är relaterad till en uppgift, närmare 

bestämt till förmågan att lösa en förelagd uppgift”.43 Kompetens inrymmer enligt definitionen en 

blandning av kunskaper, erfarenheter, färdigheter mm. Kompetens kan därmed till skillnad från 

kunskap, som beskrivits i tidigare avsnitt, inte mätas med absoluta mätetal (& 12).  

Kompetens handlar om förmågan att lösa en uppgift. Det rymmer både teknisk och social förmåga. Det 

rymmer förmågan att samarbeta, att leda och att ledas. Kerstin Keen (1988)44, tidigare utbildningschef 

inom Volvokoncernen (Volvo kompetensutveckling AB), använder handen som en symbol för att 

beskriva vad begreppet kompetens innebär. Precis som handen är ett komplext instrument där fingrar, 

handflata och handleden samagerar är kompetens ett sammansatt begrepp. Varje finger har sin 

funktion och i samspel med varandra bildar de olika funktionerna en helhet. Kerstin skriver, ”på samma 

sätt som alla delar behövs för att handen skall fungera så behövs alla kompetensens beståndsdelar för 

att en organisation skall ha en verklig, fungerande kompetens”.  

Kunskapens hand består av fingrar som representerar: färdigheter, kunskaper, erfarenhet, kontakter och 

värderingar samt handflata som representerar samordning och handled som står för 

ledarskap/handledning. Figur 7 visar kompetensens sammansättning enligt Kerstin Kern. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
42 NE.se  
43 NE.se 
44 Keen, Kerstin (1988). Kompetens: Vad är det?. Malmö: Mitt förlag/Idmans 

Figur 7: Handen som symbol för begreppet kompetens 
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För att beskriva Keerns syn på kompetens närmare används exemplet att cykla. Kunskapen måste 

kombineras med färdigheter. Det räcker inte med att veta hur en cykel fungerar för att kunna cykla, 

individen måste ha skaffat sig färdigheter att använda den. Kunskap och färdighet behöver emellertid 

också annat stöd, erfarenhet. Genom erfarenhet lär sig individen vägens utseende och karaktär och kan 

därmed t.ex. påverka manövreringen och farten till sin fördel. Kontakter med andra vägfaranden ger 

signaler och upplysningar vilket hjälper för att tolka främmande förhållanden som kan uppstå i trafiken. 

Man får inte glömma den egna viljans roll, vill individen inte cykla kommer inte mycket att hända. Den 

egna viljan behöver samordnas med andras viljor då trafiken består av många andra individer som går, 

cyklar, kör bil mm. När trafiken blir omfattande krävs någon slags ledning för att den ska flyta bra.  

Keern är inte ensam om att se kompetens som ett sammansatt begrepp. Axelsson, Targamas och Sveiby 

delar även de in begreppet i olika beståndsdelar som tillsammans utgör en tolkning av begreppet 

kompetens. Sveibys men även Targamas tolkning är snarlik Keerns beskrivning av kompetens, även om 

de inte använder handen som en metafor eller jämförelse. Den stora skillnaden är att båda endast 

använder fingrarnas fem begrepp och utesluter de två viktiga begreppen samordning och 

ledarskap/handledning. 45 

Sveiby menar att alla yrken mer eller mindre innehåller samtliga delar i kompetensbegreppet. I 

hantverks- och konstnärsyrken är det främst kunnandet i form av färdigheter som är leder till skicklighet 

(Sveiby, 1995).  

Wolvén skiljer mellan individuell och organisationskompetens. Han menar att den kompetens som 

organisationen besitter innehåller någonting mer än bara den sammanlagda kompetensen av 

individerna inom verksamheten. Organisationskompetensen består av individuell kunskap och kunskap 

som är relaterad till organisationen så som organisationens värderingar, normer, ideologier, 

omvärldsteorierna samt den forskningsrelaterade kunskap som handlar om organisationens förmåga att 

utveckla sig. Wolvén definierar även han kompetens som ett sammansatt begrepp. Han poängterar att 

kompetens borde ses i en organisationskontext och i en uppgiftsrelaterad kontext, eftersom kompetens 

för sig saknar ett innehåll. (Wolvén 2000:145f.)  

 

4.3 Kunskapsöverföring  
Att överföra kunskap är ett moment som inom Knowledge Management och kallas för 

kunskapsöverföring. Kunskapsöverföring innebär att den överförda specifika kunskapen absorberas hos 

motparten. Själva överföringen kan ske på flera olika sätt. Enligt Awad & Ghaziri (2004, s. 249) kan 

överföringen ske genom teamarbete, kommunicering, inlärning vid genomförande, lärlingskap och 

personlig kommunikation, men kan även överföras genom inbäddade kunskaper i form av arbetsrutiner, 

mentorskap och dokumentutbyte. Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) finns det fyra olika typer av 

kunskapskonverteringar vid kunskapsöverföringar som presenteras i SECI modellen, även så kallad 

Kunskapsspiralen. 46Denna modell kommer att presenteras djupare i avsnitt 4.3.1 nedan. 

4.3.1 SECI- modell 

Kärnan i skapandet av ny kunskap är samspelet mellan tyst och explicit kunskap. Kunskap skapas och 

utökas genom social interaktion och när detta sker växer kunskapen i organisationer både kvantitativ 

och kvalitativt. Spridning av kunskap leder i slutändan till att den blir en integrerad del av hela 

organisationen. Nonaka och Takeuchi utvecklar begreppen tyst och uttryckt kunskap vidare genom att 

                                                 
45 Nilsen, Per (2008). Reflektioner kring lärande. (Elektronisk) 
46 Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge –Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation. Oxford: Oxford University Press, Inc, s. 62, 63-64, 69, 71-72. 
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presentera fyra sätt att överföra kunskap mellan individer i kunskapsspiralen eller den så kallade SECI- 

modellen; (1) Socialisering, (2) Externalisering, (3) Kombinering samt (4) Internalisering.47 De fyra 

processerna samt omvandlingen av kunskapen illustreras i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8: SECI-modellen 

Spiralen som visas blir större allt eftersom den rör sig upp genom organisatoriska nivåer och kan starta 

nya kunskapsskapandespiraler.48 Denna rörelse har inga organisatoriska gränser utan kan ses som 

flytande över avdelningar, affärsområden och företagssektioner. 49 Nedan kommer de fyra 

omvandlingsprocesserna samt spiralens rörelse att presenteras närmare.  

(1) Socialisering – Den process som inriktar sig på utväxling av erfarenheter genom observation, 

imitation och praktiska handlande. 50Detta innebär att tyst kunskap delas och sprids vidare genom att 

utbyta erfarenhet. 51Socialisering kräver ofta en specifik person som förebild, en läromästare. Ett 

exempel på detta är lärlingsskap där lärlingen tar till sig kunskap inom ett visst område genom att ”se 

och lära”.  

Tyst kunskap  Tyst kunskap hos lärling 

 

(2) Externalisering – Den process som artikulerar tyst kunskap och konverterar den till explicit kunskap. 
52Detta sker genom uttryckliga koncept, metaforer, analogier och modeller. Exernaliseringen sker genom 

att kommunicera och dokumentera den tysta kunskapen, göra den synlig och öppen för delning. Det 

handlar om möjliggöra kreation eller nyanvändning av befintlig information.
53

  

Tyst kunskap  Explicit kunskap 

 

(3) Kombinering – Den process som kopplar samman befintlig explicit kunskap i en ny kombination så att 

ett nytt sätt skapas. En ny prototyp, en ny rapport eller annan form av dokumentation blir resultatet av 

kombinering. Kombineringen uppstår när individer utbyter och kopplar samman kunskap via t ex möten, 

                                                 
47 Nilsson, Andreas & Fogelström, Jesper (1998). Knowledge Management: Teorier och tillämpningar på ett kunskapsföretag. Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet.   
48 12 Manage the Executive Fast Track (Elektronisk) 
49 Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge –Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 
Innovation. Oxford: Oxford University Press, Inc, s. 72 
50 Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge –Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation. Oxford: Oxford University Press, Inc, s. 63-64 
51 Nilsson, Andreas & Fogelström, Jesper (1998). Knowledge Management: Teorier och tillämpningar på ett kunskapsföretag. Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.   
52 Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge –Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 
Innovation. Oxford: Oxford University Press, Inc, s. 63 
53 Nilsson, Andreas & Fogelström, Jesper (1998). Knowledge Management: Teorier och tillämpningar på ett kunskapsföretag. Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.   
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telefonsamtal, brev eller informella samtal. Det kan också ske genom att en grupp med en redan 

definierad explicit kunskap tar användning av ett extern person för att få feedback och därigenom ny 

tillförd explicit kunskap. 54 

Explicit kunskap + Explicit kunskap  Ny Explicit kunskap. 

 

(4) Internalisering – Den process där explicit kunskap omvandlas till tyst kunskap. Internaliseringen är 

nära besläktad med inlärning. Genom processen lär sig individen och vidgar sin tysta kunskapsbas 

(Nonaka & Takeuchi 1995). Under denna kunskapskonvertering personifieras explicit kunskap till tyst 

kunskap, vilket kan relateras till ”learning by doing”. Resultatet blir “know how” kunskap inom ett 

specifikt område.55  

Explicit kunskap i form av dokument och manualer kan underlätta denna konvertering genom att 

kunskapsmottagaren kan återuppleva det som andra har upplevt.56 

Explicit kunskap  + Tyst kunskap. 
 

Kunskapsspiralen är den process där kunskap går igenom alla de fyra beskrivna 

omvandlingsprocesserna.57 Det räcker inte med att kunskapen går igenom den första 

omvandlingsprocessen, socialisering, för att det ska leda till utveckling. För att uppnå en utveckling av 

kunskap och skapa en innovativ organisatorisk miljö krävs att den tysta och den explicita kunskapen 

samverkar. Denna samverkan kommer att beskrivas nedan men först presenteras vad som utlöser varje 

omvandlingsprocess. 

Socialiseringen utlöses av mentala modeller, externaliseringen utlöses av dialog, kombineringen utlöses 

av sammankoppling och internaliseringen av tillämpning.58  

Kunskapsspiralen inleds med att medarbetare delar erfarenheter och mentala modeller (socialisering). 

Den tysta kunskapen artikuleras sedan genom dialoger till en explicit kunskap (externalisering). Den 

artikulerade explicita kunskapen sammankopplas sedan och därigenom utvecklas nya kunskapssystem 

(kombinering). Slutligen tillämpas kunskap (internalisering). Nu börjar medarbetarna att lära sig genom 

att praktisera och spiralen kan börja om från början.59
  

 

4.4 Lärande 
Kunskap och kompetens erhålls genom lärande.60 Organisationer kan vara mer eller mindre skickliga på 

att hantera, underhålla och bygga upp sin kompetens. Lärandet utgör en viktig del av organisationers 

kompetensutveckling. Den kan se olika ut beroende på företagets storlek och typ av verksamhet. 

Lärande kan huvudsakligen ske på två olika sätt, genom (1) formellt lärande och (2) informellt lärande.  

                                                 
54 Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge –Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation. Oxford: Oxford University Press, Inc, s. 71 
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57 Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge –Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 
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Det formella lärandet sker genom utbildning. Medan informellt lärande kan ske genom förändringar av 

arbetsuppgifter, genom kunskapsutbyte med andra medarbetare, genom praktik och ”on-the-job-

training”. Svensson et al. (2004) tycker att dessa två former av lärande kompletterar varandra och därför 

är lika viktiga. De anser att det idag inte räcker med teoretisk kunskap för att kunna utföra 

arbetsuppgifter. Intellektuella förmågor är lika nödvändiga för att kunna upptäcka och lösa problem som 

kan uppkomma under arbetsgång. Informellt lärande ska därför dröjas av det formella och vice versa.61 

Wolvéns uppfattning är att vi underskattar värdet av informellt lärande. Han menar att det dagliga 

kontinuerliga ”on – the- job” lärandet ger betydligt mycket mer än den formella utbildningen, även om 

det senare lärandet kan vara mer strategiskt. 

Chris Argytis och Donals Schön gör en indelning av individuellt såväl som organisatoriskt lärande i tre 

olika typer: (1) Single-loop lärande, (2) Double-loop lärande och (3) Deutero learning. Teorin om loop-

lärande utvecklades redan på 1970-talet och är användbar även idag. Skillnaden mellan dessa tre former 

av lärande beskrivs nedan. 

(1) Single loop learning- uppstår när fel och orgelbundenheter korrigeras så att arbetet kan fortsätta 

som tidigare, fast nu på ett bättre sätt. Det innebär att inlärningen sker inom givna ramar där ingenting 

ifrågasättas.62 Ur ett organisatoriskt perspektiv likställs single-loop learning med de aktiviteter som 

utökar kunskapsbasen och den företagsspecifika kompetensen i ett företag utan att ändra på den 

grundläggande karaktären av organisationens verksamhet.  

(2) Double-loop learning - innebär, förutom korrigering av fel (single-loop lärande), ett medvetet kritiskt 

reflekterande över läroprocessen, dess mål, de kunskaper som förmedlas samt 

individens/organisationens roll och struktur. 63Detta innebär att organisationens befintliga existens, 

normer, rutiner, riktlinjer och målsättningar ifrågasätts. Organisationen förändrar härmed sin 

kunskapsbas, kompetens och/eller rutiner. Denna inlärning kan i sin tur kräva avinlärning av tidigare 

erfarenheter, kunskaper, attityder och föreställningar så att det nya perspektivet för utrymme att växa.  

(3) Deutero learning- inträffar då organisationer lär sig hur single-loop learning och double-loop learning 

kan genomföras. Med andra ord innebär det att ”lära sig att lära”. Enligt Argyris och Schön är double 

loop- och deutero lärande sällsynt i organisatoriska sammanhang. 

De två sista, Double-loop lärande och Deutero lärande, ställer frågan varför och hur organisationen 

förändras. Single-loop lärande handlar om att acceptera en förändring utan att ifrågasätta de 

bakomliggande orsakerna. Single-loop lärande är enligt Wolvén den mest dominerade 

inlärningsprocessen för både individer och organisationer. Han konstaterar däremot att det är double-

loop lärande som i första hand leder fram till utveckling. Strategiska framsteg och utveckling menar 

Wolvén kräver reflekterande, ifrågasättande, dynamiska, helhetsriktade och konstruktiva 

tankeprocesser, vilket kännetecknar double-loop learning.64 

4.4.1 Inlärningsprocesser 

All typ av inlärning, individuell såväl som organisatorisk, formell såväl som informell (oavsett typ), 

baseras på en inlärningsprocess. För att förstå förutsättningar för individuell inlärning har Wolvén har 

sammanställt fem grundprinciper vilka presenteras nedan.  

 Uppmärksamhet – individen är intresserad, nyfiken och motiverad att lära sig något.  
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 Information – att det som förmedlas i rimlig utsträckning motsvarar individens förväntningar, 

förefaller meningsfullt för individen samt svarar mot ett behov och/eller ett intresse hos 

individen.  

 Bearbetning – den mest kritiska fasen där individen bestämmer sig för om den nya 

informationen är så värdefull att den bör bearbetas vidare och ersätta eller integreras i 

individens befintliga informationsstruktur. 

 Slutledning – i vilken utsträckning individen kan känna meningsfulla mönster eller samband 

utifrån den bearbetade informationen. 

 Tillämpning – i vilken utsträckning individen kan använda den förvärvade kunskapen i en eller 

flera olika sammanhang, vilket i så fall innebär en kompetenshöjning. 

Wolvén understryker att det inte nödvändigtvis är en extern puls som initierar inlärning. Individer brukar 

relativt ofta spontant systematisera och analysera sin kunskap och lagrade information för att söka 

samband samt finna lösningar på problem.  Denna spontana inlärningsprocess sker ibland osystematiskt 

och även omedvetet.65  

Larsson (1996) har identifierat tre faktorer som han anser sätter upp förutsättningarna för inlärning.   

 Lärandet måste vara utmanande och ambitiöst: En utbildning, ett nytt arbetssätt eller dylikt 

måste utmana etablerade uppfattningar och kunskaper för att förändring, och därmed ett 

lärande, ska uppstå. Detta kräver en viss ambitionsnivå, eftersom de berörda annars inte lär sig 

mer än de redan vet.  

 Lärandet måste beröra oss: För att bli bestående och få betydelse, måste lärandet upplevas som 

autentiskt och det måste angå oss. Motsatsen till autentiskt lärande är ”korvstoppning” och 

rabbling av fakta och data.  

 Lärandet måste upplevas som angeläget: Lärandeprocesser underlättas om det som lärandet 

avser upplevs som angeläget för ens liv och framtidsplaner. 66 

De faktorer som presenterats avser främst individens lärande. Saint (1974) anser att inlärningsprocesser 

på arbetsplats i hög grad påverkas av den atmosfär som organisationens arbetsledare skapar, 

arbetsmiljön. Arbetsmiljön bestämmer inlärningsmiljön vilket han menar är den mest inflytelserika 

faktorn vad gäller utveckling av individers lärande.67  

4.4.1.1 Organisationers lärande 

När det talas om organisationers lärande kommer ofta två olika begrepp upp: organisatoriskt lärande 

och lärande organisation. Förhållandet mellan organisatoriskt lärande och lärande organisation 

definieras av Tsang (1997) som: 

“Organisational learning is a concept used to describe certain types of activity that take place in an 

organization while the learning organization refers to a particular type of organization in and of itself. 

Nevertheless, there is a simple relationship between the two – a learning organization is one which is 

good at organizational learning.” 68  

Tolkningen av Tsangs definition är att organisatoriskt lärande kan ses som en teori om hur 

organisationer lär och att lärande organisationen i sin tur är den praktiska tillämpningen av teorin.  En 

liknande tolkning görs av McAdam et al (1998) med en kortare definition. De skriver att lärande 

organisation är den applicerade delen av organisatoriskt lärande.  
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Ett företag vars medarbetare blir allt mer kompetenta är en lärande organisation.69 Organisatoriskt 

lärande kan urskiljas mellan tre skolbildningar enligt Bennett (2001). Den första och mest utbredda 

gruppen menar att det inte är organisationen som lär utan dess medlemmar. Denna syn lägger fokus på 

organisationens medlemmar som en viktig resurs för organisationen. Den andra gruppen ser 

organisationen som en enhet och menar därför att det är den som lär och inte dess medlemmar. Denna 

syn ledet till att medlemmarna, i kontrast med den första gruppen, ses som verktyg genom vilka 

organisationen uppnår sina mål med. Risken med detta synsätt är att några humana aspekter inte tas 

om hand. Här används sociala läroprocesser (Stein, 1996) medan den tidigare synen använder 

individuella läroprocesser. Den tredje och kanske inte lika utbreda skolbildningen beskrivs av Dechant 

(1993) som menar att organisatoriskt lärande är en metafor för team lärande. Detta betyder att det är 

grupper av människor inom organisationen som lär, inte enskilda individer och heller inte hela 

organisationen. Dechant (1993) menar i sin tur att lärande sker genom en samverkande process där 

medlemmarnas deltagande är i fokus. 70  

Ellström (1996) tror på att det är individen som lär, men ett kollektivt lärande kan uppstå när individer 

gemensamt utvecklar kunskap och kompetens. Då detta sker kommer den erhållna kollektiva kunskapen 

och kompetensen blir större än summan av individernas bidrag. Denna syn kommer att användas som 

utgångspunkt i diskussionerna för denna studie.  

En annan diskussion som Granberg & Ohlsson (2000) tar upp är relaterad till om individernas lärande 

kommer till nytta I organisationen om den stannar på individ nivå. Han menar att organisationer alltid 

lär sig även om lärandet stannar på individnivå och därigenom inte alltid kommer organisationerna 

tillgodo. Denna studie väljer att se på det motsatta, att organisationen inte lär sig om individlärandet 

inte kommer organisationen till nytta.   

4.4.1.2 En lärande kultur 

En sann lärande kultur ger individer utrymme att omtolka deras värld och deras förhållande till den. 

Genom en sann lärande kultur uppmanas ständig förbättring och förmåga att förändras. Peter Senge 

menar att lärande organisationer är en enhet som tillåter människor att använda sin förmåga till att 

skapa de resultat de vill uppnå. Denna enhet förespråkar nytt och kreativt tänkande där individer kan 

lära tillsammans. Det kreativa nyskapandet uppnås menar Senge främst genom att den lärande 

organisationen använder dialogen som hjälpmedel. Senge betonar vikten av en öppen och fri dialog. 

Han har identifierat fem huvudfaktorer i en lärande kultur som bidrar till att bygga upp den sanna 

lärande organisationen, (1) personligt mästerskap, (2) tankemodeller, (3) gemensamma visioner, (4) 

team lärande och (5) systemtänkande. Dessa fem element presenteras närmare här.   

(1) Personligt mästerskap 

Personligt mästerskap är konsten att fördjupa och bredda sina visioner, att samla energi, att utveckla sitt 

tålamod och att se sakligt på verkligheten. Då en organisations förmåga att lära är helt beroende av de 

enskilda individernas förmåga att lär. Samtidigt är den enskilda individens utveckling inte är någon 

garanti för att organisationen utvecklas, utan den är en nödvändig förutsättning.71 Därför handlar 

personligt mästerskap även om att skapa en miljö som uppmuntrar personliga och organisatoriska mål 

till att utvecklas och förverkligas i samarbete. 72För att utveckla det personliga mästerskapet krävs en 

personlig vision. Då denna vision oftast skiljer sig från verkligheten uppstår ett glapp som Senge kallar 
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för spänning. Att hålla sig till sanningen, låta det undermedvetna arbeta, inse att vissa saker kommer att 

vara obegripliga, vara medveten om länken till helheten, odla förmåga till medkänsla och utveckla ett 

engagemang för helheten, karaktäriserar det personliga mästerskapet.73  

(2) Tankemodeller 

Tankemodeller syftar på de generaliseringar eller symboler som påverkar vår förmåga att förstå världen 

omkring oss. Alla individer har egna föreställningar om hur saker och ting fungerar. Men individer är 

oftast mycket omedvetna om tankemodellernas existens och hur den styr deras beteende. Det är 

tankemodellerna som i stor utsträckning styr hur individer handlar i olika situationer och vilka beslut 

som individen väljer att ta. Om en medvetenhet om tankemodeller finns skapas utrymme för granskning 

och ifrågasättande av dessa som leder till utveckling. Disciplinen handlar alltså om förmågan att 

handskas med och lära sig om de tankemodeller som finns.  

(3) Gemensamma visioner 

Utöver den vision som har beskrivits i (1) personlig mästerkap, är det även viktigt att utveckla 

gemensamma visioner. Organisationen ska därför uppmuntra medarbetarnas personliga visioner och 

samtidigt bygga upp deras delaktighet i formulerandet av de gemensamma visionerna.74 Det är viktigt 

att skapa ett grupp engagemang hos individer där den gemensamma bilden av framtiden formuleras.75 

Senge menar att individens engagemang är oerhört viktigt. Finns engagemanget för en vision finns även 

viljan att förverkliga den. Han menar att medarbetarna med engagemang aktivt kommer att arbeta för 

visionen genom att självständiga ta initiativ till förändringar av rutiner och arbetsmetoder om det så 

behövs.   

(4) Team lärande 

Team lärande handlar om processen som utvecklar gruppens förmåga att prestera de resultat som 

gruppen önskar att uppnå. Denna process kräver att det finns en diskussion och en dialog i gruppen. 

Genom en öppen dialog där olika idéer och tankar byt ut mellan medlemmarna kan gruppen nå 

betydligt mycket längre än den ensamma individen kan göra. Team lärande handlar med andra ord om 

att lära sig att lära och utvecklas tillsammans. 76Detta är en mycket viktigt faktor då man bygger upp en 

lärande organisation. Utvecklas gruppen, utvecklas även medlemmarna i den menar Senge, snabbare än 

vad de hade gjort var för sig. Han menar att framgång beror på förmågan att fungera tillsammans. 

Därför är en organisation som idag lyckats med team lärande en framgångsrik sådan. Organisationer är 

idag oftast uppbyggda så att utbildningen sker i grupper och inte individuellt. 77 

(5) Systemtänkande 

Systemtänkande hjälper oss att se samband och mönster mellan olika företeelser. Det handlar om att se 

helheten istället för skilda ting. För en organisation i dag är det viktigare än någonsin att utveckla 

förmågan att se helheten då vår värld blir allt med komplext.78 Det är viktigt att förstå hur förändringar i 
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ett område påverkar hela systemet. 79Senge menar att den femte disciplinen, systemtänkandet, fogar 

samman de andra disciplinerna till en helhet.80 

Fördelarna med att genomföra en lärandekultur i organisationen är många. Genom en lärandekultur får 

organisationen en engagerad och resultat fokuserad arbetskraft. En arbetskraft som har större förmåga 

att hantera förändringar. Detta gör att den lärande organisationen får en överlägsen prestanda. 

Organisationen blir mer produktiv och i sin tur konkurrenskraftig. En lärande organisation kan förbättra 

kvaliteten på produkter och tjänster och därigenom öka kundnöjdheten.  

 

4.5 Barriärer vid kunskapsutbyte 
Enligt Ruggle finns det tre grundläggande barriärer vid utbyte av kunskap i en organisation, (1) 

Tidsmässig distans, (2) Fysisk distans och (3) Social distans. Vetenskapen om barriärerna ger 

organisationen möjlighet att komma på lösningar för att kunskapshanteringen ska undvika att påverkas 

av dessa.  

(1) Den första barriären är handlar om tidsmässig distans. Tidsmässiga aspekter kan vara en barriär på 

två olika sätt, dels historiska tidsbarriärer vilket har med det organisatoriska minnet att göra, dels 

genom att kunskapsutbyte mellan personer har ett relativt lågt värde för organisationen om det inte kan 

kapslas in och göras användbart för andra i organisationen.  

(2) Fysisk distans är en barriär som idag är svår att undvika då det är mycket vanligt för företag att vara 

placerade på olika lokaler eller ha personal som inte alltid finns på kontoret (ex ”jobba hemifrån”, 

konsulter). Den fysiska barriären skapar ett behov av möjlighet till kommunikation över gränser. Då den 

bästa kommunikationen för överföring av kunskap anses vara den som sker ”face-to-face” skapar den 

fysiska barriären ett problem. Risken för intellektuell frölust blir stor vid kommunikation där individer 

har en fysisk distans. 

(3) Social distans innefattar de faktorer som hindrar individer att skapa en delad förståelse på grund av 

organisatoriska hierarkier och kulturella skillnader. Social distans är en barriär som är svår att 

överkomma. 81 

 

4.6 En systematisk metod för kunskapshantering 
Kunskapshantering innehåller många beståndsdelar. En organisation som vill utveckla sin kompetens 

och hantera kunskap måste se över många olika processer och metoder. S.M.A.R.T  är en systematisk 

metod för hur ett företag kan skapa processer för kompetensutveckling i fem steg. (1) S- står för 

Strategier, (2) M- står för Modellera, (3) A- står för Agera, (4) R- står för Revidera och (5) T- står för 

engelskans Transfer (sv: Sprida).  

(1) Strategier 
    – utföra strategisk planering 
    – utföra analys av företagets behov 
(2) Modellera 
    – utföra en konceptuell modellering 
        – utföra en granskning av kunskap 
        – planera kunskapen 
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    – utföra en fysisk modellering 
(3) Agera 
    – samla och säkra kunskap 
    – representera kunskap 
    – organisera kunskap 
    – kombinera kunskap 
    – skapa kunskap 
    – dela kunskap 
    – lära av kunskap 
(4) Revidera 
    – pilotanvändning av KM-systemet 
    – genomföra en genomgång av kunskapen 
    – genomföra en genomgång av KM-systemet 
(5) Sprida (Transfer) 
    – publicera kunskap 
    – utföra en eftergranskning 
 
Inledningsvis bör organisationen sätta upp strategier för vad som vill uppnås. Strategierna ska då 

formuleras i en planering där långsiktiga och kortsiktiga mål formuleras likaså ansvarsområden. Som 

stöd måste organisationen utföra analys av företagets behov. Vilken kunskap och kompetens behövs i 

företaget? Skillnaden mellan den önskade och verkliga nivån av kompetens fastställs i detta skede. 

Andra steget är sedan att börja modellera de uppsatta målen till mer konceptuella modeller. Här utförs 

en granskning av kunskap. Den faktiska kunskapen som ska utvecklas planeras. Efter att den 

konceptuella modelleringen är gjort utförs en fysisk modellering. Tredje steget börjar organisationen att 

agera. Här börjar utvecklingen genom att samla och säkra, representera, organisera, kombinera, skapa, 

dela och lära av kunskap. Fjärde steget sätter KM-systemet på prov. Är görs en pilotanvändning för att 

se om och hur det som framställts fungerar i verkligheten. Här görs en genomgång av kunskapen samt 

KM-systemet. Vid behov revideras systemet och prövas om på nytt. I sista steget kan den revidera och 

slutgiltiga KM-systemet spridas. Kunskapen publiceras och en eftergranskning utförs återigen för att 

skapa en loop där S.M.A.R.T utförs från början igen.  

 

4.7 Teoretisk diskussion  
Inledningsvis i teorikapitlet beskrivs de olika begrepp som ligger till grunden för Knowledge 

Management. Då det i teorin oftast råder en förvirrning angående dessa begrepp ansågs detta vara 

nödvändigt för läsarens förståelse. Dessa begrepp kan komma till användning då kartläggningen av den 

befintliga samt önskad kunskap samt kompetens hos Volvos säljkår framställs.  

För att analysera och förstå frågan om hur kunskap kan skapas och förvaltas inom Volvos befintliga 

säljkår har teorin om kunskapsöverföring presenterats. Där har fokus endast varit på att beskriva 

Nonaka och Takeuchis kunskapsspiral då denna anses vara lämpligt för det studerade fallet. Tanken om 

att spiralen blir allt större och kan röra sig gränslöst över organisatoriska nivåer har applicerats på fallet 

genom att betrakta den spiralliknande formen röra sig igenom Volvos organisatoriska nivåer till 

återförsäljarnas organisatoriska nivåer.  

För att förstå hur individer och organisationer lär har teorier om inlärningsprocesser, organisationers 

lärande samt lärandekultur används som teoretisktramverk. Senare har även barriärer vid 

kunskapsutbyte presenterats. Detta för att förstå vilka utmaningar Volvo står inför och därigenom skapa 

processer för att Volvo ska som bäst undvika eller möta dessa barriärer på.    
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En mycket användbar metod är S.M.A.R. T . Denna metod kommer att användas som ett ramverk när 

den införskaffade empirin samt det analyserade resultatet presenteras. Dessa två avsnitt kommer alltså 

att presenteras i metodens kronologiska ordning och de övriga teorierna som tagits upp i teorikapitlet 

kommer att agera som verktyg för att utföra metodens olika steg. Detta skapar en röd tråd igenom 

uppsatsen samtidigt som det får läsaren att förstå hur processen för Volvos kunskapshantering har 

framställts.  
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5. Kunskapshantering hos Volvo CE region Asien 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studien. Volvo CE’s 

befintliga kunskapshantering och situation kommer att kartläggas.  

 

Volvo CE region Asien har behov av en kunskapshantering för att maximera sin kunskapsrelaterade 

effektivitet och avkastning från dess kunskapstillgångar. Kunskapstillgångar är svåra att imitera och kan 

därför bli till Volvo CE’s konkurrensfördel i den asiatiska marknaden. Eftersom Volvo CE arbetar med 

återförsäljare vars ansvar är att sälja produkterna och tjänsterna finns det även behov av processer för 

hur kunskapen ska överföras till detta led i distributionskedjan. Studier visar att en god och balanserad 

relation mellan distributör och tillverkare ger värde för kunden. Genom kontinuerliga kunskapsutbyten 

och delningar kan kundnytta tillsammans uppnås. Dessutom har sambandet mellan antalet försäljningar 

och kompetensnivån hos säljkåren erkänts. Detta kan i sin tur möjliggöra ökad försäljning och därmed 

uppnå en större marknadsandel. Vissa menar dock att det är omöjligt att påvisa detta samband då det 

finns för många variabler som påverkar försäljningssiffrorna, så som konjunkturen etc. Däremot håller 

de med om att en ökad kompetens hos säljkåren är nödvändig ur ett kundperspektiv. Kunderna är oftast 

mycket insatta i produkterna och säljarna måste ha kunskap för att besvara på kunders funderingar.  

Volvo CE region Asien har anställningsstop och kan därför endast fokusera på att öka den tillgängliga 

kompetensen. Målgruppen för kunskapshantering är alltså den interna säljkåren samt den säljkårs som 

finns hos återförsäljarna. 

S.M.A.R.T som beskrivits i avsnitt 4.6, beskriver en process i fem steg för att utveckla och implementera 

företagets kunskapshantering. Första steget, S, handlar om att kartlägga behovet. Det empiriska 

avsnittet grundar sig på intervjuer och studier av Volvo CE region Asien för att initialt kartlägga behovet 

av kunskapshantering för att senare komma fram med lösningar på de övriga stegen i processen mot en 

väl fungerande kunskapshantering. Genom den empiriska studien har även behovet av vilken typ av 

kunskap som behövs granskats. Skillnaden mellan det önskade och verkliga behovet av kunskap har 

också identifierats. För att studera behovet är det viktigt att innan förstå vad som redan finns 

tillgängligt. Avsnittet nedan kommer Volvo CE region Asiens befintliga kunskapsrelaterade aktiviteter 

och processer att presenteras liksom behoven för den framtida kunskapshanteringen.   

 

5.1 Kartläggning av befintliga processer 
Volvo Construction Equipment har idag ett antal etablerade processer och verksamheter under 

kompetensutveckling. Kompetensutveckling består av fyra enheter som var och en fokuserar på att öka 

kompetensen inom olika områden; (1) Sales training – Säljutbildning, (2) Operator training – 

Operatörsutbildning, (3) Customer Support Training (commercial and technical training) – utbildning i 

kundservice (kommersiell och teknisk utbildning), (4) HR training – HR utbildning.  

Processkartan, Figur 9, illustrerar samspelet mellan de olika utbildningsenheterna och nivåerna i 

distributionskedjan. Först i distributionskedjan är Volvo CE Global som sätter upp regler och ramverk för 

hur Region Asia ska verka. Region Asia ger I sin tur direktiv till varje subregion och ibland direkt till 

återförsäljare samt till kunder i sällsynta fall. Återförsäljare är närmast kund. De utför inte bara 

försäljningsaktiviteter utan de håller även utbildningar inom operatörsutbildning och teknisk utbildning 

för kund. Varje område kommer att förklaras närmare för att skapa en förståelse för den verksamhet 

som bedrivs. Då några aktiviteter inte ännu är fastställda kommer dessa att förklaras kort. HR 
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utbildningen kommer att uteslutas helt då den inte är verksam i dagsläget. Fokus kommer att ligga i att 

beskriva säljutbildningen då det är främst denna utbildning som behöver åtgärd snarast.  

 

Figur 9: Processkarta över de befintliga initiativen  

(1) Säljutbildning, Sales Training, innefattar i dagsläget (a) Quick Track och (b) Certificated Volvo CE Sales 

Trainer Program. Båda syftar främst till att öka kompetensen för Volvo CE personal. Säljutbildningen är 

avsedd för att utbilda personalen till att bli produktchef samt lärare inom sälj. Tanken är att den 

certifierade personalen ska utbilda återförsäljarnas säljkår till att bli försäljningschef, kvalificerad säljare 

eller lärare. Direktiven för utbildningarna kommer från tre utskott, GCCD- Global Channel Competence 

Develompent Council, PSS- Product & Segment Strategy och Market Communication.  

(2) Operatörsutbildning, Operator Training, omfattar en utbildningsplan med tre olika inriktningar, (a) 

Machine delivery process training, (b) Machine operations certification training och (c) Eco operator 

training. Operatörsutbildningen riktar sig mot att utbilda Volvo anställda som sedan kan utbilda 

personalen hos återförsäljarna som i sin tur kan utbilda kund. Eco operator training skiljer sig från de 

övriga inriktningarna då Volvos personal direkt går ut till kunden för att utbilda dem till Eco operatörer.  

Det är främst GCCD som ger direktiv för utformandet av operatörsutbildningen. Operatörsutbildningen 

är ännu inte verksam då en struktur för denna är under bearbetning.  

(3) CST utbildningen omfattas av tre delar; (a) COMPASS, (b) Technical training och (c) Commercial 

training.  COMPASS är den webbaserade utbildningen som är specifikt utformad för CST utbildningen. 

Det finns dock en del kurser ur Quick Track, från säljutbildningen, som används för Commercial training. 

CST Utbildningen syftar till att öka kompetensen för Volvo CE personal till att bli produktspecialister eller 

tekniska lärare. Återförsäljarna ska utbildas vidare till servicechef, servicepersonal, mekaniker och chef 

ansvarig för delar. Återförsäljarna utbildare sedan kunder till att bli tekniska servicepersonaler.   
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Det finns processer som stödjer kommunikation och feedback mellan distributionsleden; (1) Certified 

training , (2) Enabler: DOS, PDP & DSS och (3)Feedback: CSS & DSS. Dessa har illustrerats som pilar i 

botten av processkartan, Figur 9. Certifierade utbildningar, från global nivå till regional nivå samt 

subregional nivå är ett långsiktigt mål. De övriga två (Enabler och Feedback) är båda aktiva och har en 

viktig roll.  

Partnership Development Program (PDP) – är en affärsplanering session som äger rum en gång per år 

tillsammans med varje återförsäljare. Under affärsplaneringen visas det som presterats föregående år 

och sedan bestäms det kommande årets affärsplan, säljledning, arbetskraft samt försäljningsprognosen. 

(Manager, PDP) 

Dealer Operating Standards (DOS) – är en samling av de grundläggande kriterier och uppmaningar Volvo 

har för sina återförsäljare. Detta delas ut en gång per år till varje återförsäljare i bokform. Den ser i stora 

drag lika ut för varje återförsäljare men däremot kan innehållet och kraven skilja sig mellan länderna. 

Detta för att anpassa till att länderna har olika förutsättningar och därigenom ge alla återförsäljare 

samma chans. Kriterierna kan handla om allt ifrån hur återförsäljarnas lokaler ska se ut för att bibehålla 

Volvos “look-and-feel”, hur de som bäst ska sköta sin finansiering, till kriterier för utbildning av deras 

säljkår. DOS följs sedan upp av årliga visiter hos varje återförsäljare. Systemet är inte baserat på 

bestraffning, vilket innebär att ansvar inte tas ifrån en återförsäljare ifall dessa kriterier inte följs. 

Däremot sätt nya mål upp för att hjälpa och vägleda varje återförsäljare till att successivt uppnå det 

uppsatta målet. Belöning ges däremot som incitament i form av att Volvo varje år utser “årets 

återförsäljare”. Denna återförsäljare presenteras inför de övriga som ett gott exempel och får ett 

symboliskt pris. (Manager, Dealer Operating Standards & eBusiness) 

Feedback kan fås genom de årliga undersökningar som görs av återförsäljare och kunder; Dealers 

Satisfactory Servey (DSS) och Customer Satisfactory Servey (CSS).  

5.1.1 Säljutbildningen 

Behovet av en förbättrad kunskapshantering inkluderar alla aktiviteter som avser att utveckla 

kompetensen längs hela distributionskedjan. Däremot har det för denna studie fokuserats på att finna 

en bättre lösning för den säljutbildning som utförs idag. Därför kommer de andra nämnda enheterna 

inte att diskuteras mer ingående i denna uppsats. Självklart ska kunskapshantering sträcka sig över hela 

organisationen men då Volvo CE fungerar efter dessa enheter krävs en drastisk förändring för att uppnå 

det ideala. Små förändringar kan vara svåra att implementera men kan skapa effektivitet och lönsamhet. 

Den enhet som studerats mest förutom säljutbildningen är CST- utbildningen. Som tidigare nämnts har 

synergier eftersökts.  

Säljutbildningen idag har låg kvalitet och är långt ifrån att vara konsistent. De lärarledda utbildningarna 

hålls följer inte någon bestämd struktur och skiljer sig kvalitetsmässigt. Lärarna gör om materialet som 

finns tillgängligt för utbildningen. Detta gör att eleverna lär sig olika saker beroende på vem som är 

deras lärare. Dessutom utnyttjas inte Customer/Demo Centers i den utsträckning man skulle kunna för 

utbildningen, speciellt den praktiska delen av utbildningen.  

Det måste ske en förbättring av processerna och aktiviteterna för att hantera säljutbildningen. För att 

förstå mer om hur detta är möjligt är det viktigt att veta var direktiven och ramverken bestäms. Därför 

kommer följande avsnitt koncentrera sig på de olika utskottens befogenheter.  
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5.1.1.1 Utskotten 

På global nivå utförs arbeten som sätter ramverk för Volvo CEs utbildningsverksamheten. Här skapas, 

utvecklas och övervakas processer och aktiviteter för kompetensutvecklingen. Detta förmedlas till 

regionen som står för implementeringen. Regionen har en representant som är med i utskotten för att 

säkra ett gott informationsutbyte och en god kommunikation mellan den globala nivån och den 

regionala nivån.  Eftersom den globala nivån är inflytelserik för hur Volvo ska utveckla kompetens och 

kunskapsbasen är det viktigt att förstå ansvaret varje utskott besitter. Nedan kommer utskottens 

verksamhet att presenteras närmare. (Manager Sales Support Region Asia) 

GCCD rådet/utskottet ansvarar för att skapa möjligheter för lärande som utvecklar kompetensen hos 

alla individer som är delaktiga i Volvo CEs försäljningsled. Utskottet ansvarar i sin tur även för att skapa 

en lärande kultur inom försäljningsledet som bidrar till hög kvalitet och total kundvård. Nedan följer 

några punkter som ligger under GCCD ansvar.  

 Säkra att det globala säljutbildningsmaterialet stödjer Volvo CEs önskade behov och utveckla 

studenternas kompetens. 

 Hantera och underhålla Learning Management System, databas och kursbibliotek. 

 Hantera uppdateringar för varje kurs genom att ge kursmallar för affärsområdenas 

produktuppdateringar.  

 Främja överföring av bästa inlärningsmetoder för säljutbildningen, över affärsområden och 

regioner. 

 Utforska möjligheter till lärande för Volvo CE och rekommendera nuvarande och framtida 

utbildningsplaner för säljutbildningen. 

 Se till att allt material skapat av GCCD-rådets deltagare är utfört med rätt utseende, ”Volvo look 

and feel”.   

 Övervaka globala utbildningsplaner och etablera KPI’s för kurser. 

 Tilldela projekt och ansvar till GCCD-rådets deltagare. 

 Årlig översyn och uppgraderade rekommendationer för kursbiblioteket. 

Market Communications verksamhet inriktar sig på utveckling av utbildningsmaterial och kurser. Market 

Communication ansvarar också för utförandet av ett antal kurser. Dessutom utvecklar Market 

Communication Quick Track kurser. Den globala PSS har ett fåtal aktiviteter som påverkar och stödjer 

kompetensutveckling(en). PSS ansvarar för att utveckla utbildningsmaterial samt genomföra globala 

Train-the-Trainer kurser som avser kundsegmenten.   

Dessa tre utskott träffas regelbundet, kvartalsvis, samt vid behov eller på projektbasis, varje månad eller 

varannan månad. Skapandet av utbildningsverksamhet tar tid och kan inte ske lika snabbt som 

regionerna och subregionerna kanske önskar. Ett exempel på en sådan situation är framställningen av 

Certified Volvo CE Sales Trainer Program. Figur 9 visar utbildningsprogrammet i processkartan. Dock är 

detta program ännu inte genomfört då det fortfarande är i planeringsstadiet. Det finns ännu inte något 

eller några certifierande utbildningsprogram för säljutbildningen.  Detta betyder inte att det inte utförs 

utbildningsaktiviteter på regional nivå. Det utförs utbildningsaktiviteter men inte enligt en bestämd 

struktur och ramverk. Det som sker, sker från individuellt initiativ. Däremot finns och används den 

webbaserade Quick Track utbildningen. Hur flitigt den används kan diskuteras, men först går vi igenom 

vad denna utbildning innebär.  

5.1.2 Quick Track 

Quick Track är en webbaserad utbildning som finns tillgänglig för Vovlo CE’s personal samt 

återförsäljarnas anställda via Volvos intranät för återförsäljare,Volvo Dealer Network (VDN). På VDN kan 
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kurserna följas upp med hjälp av ett Learning Management System. Eleven kan se vilka kurser som 

utförts samt de kurser som är kvar att göra.  Quick Track utvecklades av utskottet, Market 

Communication, för att utveckla säljkårens produktkunskap samt deras sälj- och tekniska färdigheter. 

Quick Track består av 55 kurser, var och en kräver ca 40 minuter att utföra. Tanken är att dessa 

webbaserade kurser sedan ska kompletteras med lärarledda utbildningar, Instructor Led Training (ILT), 

som fokuserar på praktiska aspekter såsom maskindemonstrationer och säljteknik.   

Fördelen med Quick Track är dess tillgänglighet, finns Internet kan eleven utföra sin utbildning. 

Lärarledda utbildningar däremot utsätts för den fysiska barriären då elever och lärare befinner sig i olika 

städer eller till och med länder.  Dessa utbildningar brukar genomföras regionalt i så kallade 

Customer/Demo Centers eller på arbetsplatsen hos återförsäljarna. Men det händer att de utförs på 

andra externa lokaler så som hotell. Detta är självklart en kostnadsfråga då lokal samt eventuell 

transport betalas av Volvo. Vice President Sales Support Region Asia menar att Customer/Demo Centers 

är även till för utbildning och bör därför användas i större utsträckning än vad de görs idag.  

Quick Track finns med i DOS för att uppmana återförsäljarnas säljkår att utföra kurserna. Det finns 

däremot inte bestämda kriterier för hur många kurser som ska avklaras inom en bestäm tidsperiod. 

Detta resulterar i att återförsäljarna ser det mer som en rekommendation än som en uppmaning till en 

handlig som ska utföras.  

Quick Tracks 55 kurser är uppdelade efter ämne samt produkt. Det finns kurser som är generella och är 

avsedda för alla produkter så som kunskap i Volvos historia, men det finns även kurser som är 

produktspecifika. Vissa kurser finns även i olika avancerade nivåer. I dessa fall kan eleven inte gå vidare 

till nästa steg innan nivån innan avklarats.  

Det kommer inte att finnas utrymme att presentera alla 55 kursers innehåll i detalj i denna uppsats. Det 

är heller inte avsikten. Istället kommer en övergripande beskrivning av kurserna samt deras innehåll och 

avsikt presenteras. Avsikten är att förstå vilken kunskap Quick Tracks kurser avser att ge säljkåren. Detta 

kommer i sin tur ge en förståelse för vilken kunskap Volvo önskar att säljkåren ska besitta innan man 

kommer till den lärarledda delen av utbildningen.   

5.1.2.1 Quick Track kurser  

De kurser som inte är produktspecifika kallas för generella i denna uppsats. De generella kurserna har 

här kategoriserats av författaren efter deras sammanhang:   

 Företagskunskap – två kurser kan placeras under denna kategori: kunskap om Volvos historia 

samt kunskap om varumärket Volvo. Avsikten med kursen, Volvos historia, är att ge säljaren 

kunskap om företagets långa historia samt att inge stolthet över företagets ursprung och 

prestationer. Den andra kursen som handlar om företagets varumärke vill ge säljkåren en 

översikt över Volvos varumärkesidentitet samt positionering. 

 Marknads – och industrikunskap om den marknad och industri Volvo är verksam inom ges med 

ett antal kurser. Kursernas avsikt är att ge information om anläggningsmaskiners 

marknadsstorlek, trender samt Volvos marknadsandel. Säljaren ska även lära sig om de 

viktigaste konkurrenterna. Det finns även en kurs om segmentering som väljs att placeras under 

denna kategori. Denna kurs förklarar vad segmentering är och definiera Volvos kundsegment.  

 Säljkunskap – här finns det kurser som avser att öka säljkårens säljkunskaper. Volvos specifika 

sälj process med dess sex steg presenteras i en kurs. Denna kurs ger eleven kunskap om hur och 

var den potentiella kunden kan hittas, hur en säljare tjänar kundens förtroende, hur säljaren kan 

finna och lösa kundens behov, hur säljaren kan avslutar en försäljning samt hur säljare kan 
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bibehålla kunden. På en avancerad nivå finns även kurser i förhandlingsteknik samt 

värdebaserad säljteknik/försäljning.  

 Övrigt – förutom de ovan nämnda ges andra kurser i Quick Track som inte är produktspecifika. 

Till exempel finns det kurser i olika applikationer och tjänster som erbjuds kunden. Det finns 

även kurser som vill lära säljkåren om företagets kundsupport samt de olika avtalsformer som 

finns att välja av kunden.  

Det finns ett flertal kurser i produktkunskap. Inledningsvis ges kurser som ger säljaren en överblick av 

produktlinjen samt de grundläggande produktkunskaperna för dessa. Produkternas hörnstenar, 

funktioner och fördelar presenteras i olika kurser. För att sedan på en mer avancerad nivå bli mer 

produktspecifik. Då delas kurserna upp efter följande produkter:  

 COE – Compactors (kompaktorer) 

 EXC – Excavators, (grävmaskiner) 

 RM – Motor Graders (väghyvlar) 

 AH – Articulated Haulers (duprar) 

 WL – Wheel Loader (hjullastare) 

Även om kurserna blir produktspecifika finns det kurser, speciellt två, som ges för varje produktlinje. 

Dessa är Product walk-a-round samt Equipment delivery training. Product walk-a-round lär säljaren att 

utföra en demonstration inför kund om maskinens viktiga delar och funktioner.  Precis som namnet 

avslöjar ska säljaren gå runt maskinen och visa var de väsentliga delarna är och vad de gör.  

Equipment Delivery Training är en kurs som ger säljare kunskap om hur leveransprocessen ser ut. Här lär 

sig säljaren vad för information som måste ges kunden vid leverans angående drift, service och säkerhet. 

Dessa två kurser, speciell Product walk-a-round, kräver en viss praktisk träning. Därför ges även 

lärarledda lektioner som komplement så att eleven kan se den verkliga produkten när den tränar på att 

göra en demonstration.  

Det breda utbudet av kurser täcker många områden som är önskvärt för en säljare att ha kunskap inom. 

Även om kurserna inte är på avancerad nivå och bör kompletteras med lärarledda kurser anses de vara 

givande med den stora fördelen att de är lättillgängliga. Däremot har den empiriska studien med 

intervjuer visat att det finns ett starkt missnöje med Quick Track. Detta kommer att formuleras mer 

ingående nedan.  

5.1.2.2 Problemen med Quick Track 
Det går att se Quick Track som en introduktion till de lärarledda kurserna. Däremot finns det tankar hos 

chefer att Quick Tracks 55 kurser ska vara som en grundutbildning som säljarna bör ha utfört innan de 

kommer till de lärarledda kurserna (Vice President Sales Support Region Asia). Det sist nämnda gör det 

mer strängt och komplicerat. Behöver säljaren ha gått igenom förhandlingsteknik för att kvalificera till 

Product walk-a-round lärarledda kursen? Eller är det lämpligare att tänka att eleven ska inför varje 

planerad lärarledd kurs utföra tillhörande Quick Track kurser. Vad händer då med de kurser I Quick 

Track som ännu inte har lärarledda kurser?   

Det går att sätta upp strängare krav för hur och vad säljkåren måste utföra när man kommer till Quick 

Track men det är viktigt att i dessa planeringar ta in verklighetsbilden. Vad tycker egentligen säljarna 

som ska genomgå kurserna? Verkligheten har visat en mycket annorlunda bild från den önskade. Den 

track record som finns visar ett mycket lågt deltagande av säljarna. Det är inte många kurser som 

avslutats. Track recordet fungerar tyvärr så att de halvfärdiga kurserna inte räknas, det enda som kan 

följas är de avslutade kurserna (Manager Sales Support Region Asia). Vad beror detta på? Är 33 kurser 
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för många? Kan det bero på tillgängligheten? Har alla i säljkåren, runt om i sydöstra Asien, tillgång till 

Internet? Kan det vara en teknisk fråga? Kan det vara en fråga om dålig pedagogik?  

De säljare som har intervjuats ger en mycket enhetlig bild över situationen. Quick Track ses som en 

tidskrävande aktivitet som hindrar säljaren från att vara ute hos kunden och utföra det de är bäst på, 

nämligen att sälja. Business Director har på grund av att Quick Track är tidskrävande slutat att utföra 

kurser. David förklarar att det för en säljare är omöjligt att sitta i flera timmar i sträck för att utföra 

kurser. En säljares arbetsform innebär att ständigt vara kontaktbar och flexibel för att snabbt kunna 

rycka ut till kund för försäljning. Om detta händer i mitten av en kurs kommer all information att gå till 

spillo. Detta eftersom endast en avklarad kurs resultat registreras.  Business Director påpekar även att 

Quick Track behöver bli mer interaktivt. Detta är självklart en individuell åsikt. Andra säljare har tvärtom 

gett beröm för att Quick Track är just interaktiv. Eftersom Quick Track är uppbyggt i olika steg kan vissa 

kurser se annorlunda ut än andra. Däremot har det från första början varit fokus på att använda bilder, 

ljud samt videor för att skapa en interaktiv webbaserad utbildning.  Däremot finns det ingen sökfunktion 

i Quick Track. Detta kan komma till nytta om eleven önskar att hitta information inom ett specifikt 

område.  

Majoriteten av dem som intervjuats har en stark åsikt angående nivån på kurserna. Många anser att 

nivån är alldeles för låg och att detta har varit orsaken till att de tappat intresse. De känner att det finns 

andra saker som de behöver öka sin kompetens inom. Detta kommer att beskrivas mer i avsnittet som 

följer nedan. Vilka kurser saknas eller behöver utökas?  

Det finns kurser som ger kunskap om Volvos viktigaste konkurrenter. Dessa kurser ger en mycket 

grundläggande nivå av kunskap. Majoriteten av säljarna som intervjuades ansåg att det finns ett starkt 

behov av en mer avancerad utbildning där de kan lära sig om hur Volvos produkter är bättre i jämförelse 

med konkurrenternas produkter. Säljarna vill kunna saker som t.ex. lyftkapacitet, produktivitet, 

dragkraft etc. i jämförelse med det konkurrenterna erbjuder. Orsaken till detta är främst på grund av att 

säljarna i försäljning oftast har svårt för att övertyga kunden att byta varumärke till Volvo. Kunden 

tenderar att i sitt nästa köp välja samma varumärke som man jobbat med. Eftersom Volvo är relativt 

nytt på den asiatiska marknaden är det en tuff kamp för säljarna att få kunden att byta.  Av samma 

anledning finner många säljare att det finns ett behov av utbildning inom marknadsföring av Volvos 

varumärke. Sales officer (Singapore) menar att även relationsbyggande kunskap behövs då detta kan bli 

en konkurrensfördel.  

Mer kurser i förhandlingsteknik menar vissa medan andra menar att en säljare redan bör kunna detta. 

Vissa vill ha mer kunskap om produkterna. Det finns också en del som vill ha mer lärarledda kurser i hur 

man beräknar data med hjälp av säljverktygen.  

När respondenterna har blivit utfrågade angående hur kurserna ska utföras väljer majoriteten att ha 

lärarledda kurser. Fördelen anser vissa är att säljaren blir tvungen till att åka iväg i ett antal dagar och 

endast koncentrera sig på utbildningen och kan därför inte bli distraherad av annat.  Det finns en positiv 

inställning angående att dessa lärarledda kurser kan behöva utföras i en annan stad eller i ett annat 

land. Vissa säljare har deltagit i enligt dem utmärka lärarledda kurser. Anledningen till att dessa var bra 

berodde på att de var interaktiva och till och med var som lekar, rollspel. Enligt Business Director är 

säljarens mentalitet social och därför ska utbildningen vara interaktiv och utföras tillsammans med 

andra deltagare.  
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6. En utvecklad kunskapshantering hos Volvo CE region Asien 
I följande kapitel presenteras resultatet i form av ett förslag på hur Volvo CE 

region Asiens framtida kunskapshantering kan se ut.  

 

Den empiriska studien tillsammans med den teorietiska har resulterat i ett förslag på hur Volvo kan 

hantera sin kompetensutveckling för säljkåren. Detta förslag baseras på en förbättring av de befintliga 

utbildningarna samt en utökning av de befintliga så att en koherens mellan verklighet och det önskade 

kan uppnås. Som den empiriska studien visat har Volvo endast haft en fast och bestämd utbildning, 

Quick Track. De lärarledda lektionerna har verkställts efter egna lokala initiativ och inte följt en specifik 

struktur eller kontinuitet. Den struktur som planerats för det certifierade utbildningsprogrammet för 

säljkåren, Certificated Volvo CE sales trainer program, har inte verkställts och är fortfarande under 

bearbetning. Tanken med programmet är at även ha kurser inom pedagogik. Den struktur som har 

framställts och kommer att presenteras i resultatet tar inte hänsyn till att utveckla säljkåren inom dessa 

kunskapsområden. Därför ses dessa två strukturer som skilda då de uppfyller olika mål. Det certifierande 

utbildningsprogrammet kommer att vara mer lämpligt för den säljkår som vill utbilda andra 

medarbetare till att öka sin kompetens. Den struktur som kommer att presenteras här har målgruppen 

Volvos egna säljare samt säljkåren hos återförsäljarna. Målet är först och främst att höja kompetensen 

hos denna målgrupp och inte utbilda dessa för att bli lärare. Det certifierande utbildningsprogrammet 

ses däremot som en viktig del av hela Volvos kunskapshantering och det bör ske parallellt med den 

utvecklade strukturen. Detta eftersom den struktur som kommer att presenteras kräver personal som 

kan utbilda och leda de lärarledda kurserna. 

 

6.1 Förslag till en utvecklad kunskapshantering 
I bilden nedan, Figur 10, har den struktur som utvecklas för Volvo lagts till i den processkarta som 

tidigare introducerades i det empiriska avsnittet, Figur 9.  

 

Figur 10: Processkarta över de framtida initiativen 
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Mycket tidigt i framställandet av strukturen bestämdes uppdelningen i tre olika steg. Att ha tre steg 

inspirerades av CST utbildningsstruktur. För CST har det varit mycket framgångsrikt att dela upp 

utbildningen som annars var lång och bestod av ett stort utbud av kurser till en utbildningsplan som kan 

genomföras i steg. Denna form gynnar alla aktörer, Volvo, återförsäljarna och eleverna det vill säga 

säljkåren. Volvo kan, genom att skapa en “tre steg struktur”, planera och utföra utbildningar på ett 

kontinuerligt och genomtänkt sätt. Återförsäljarna kan välja nivå på sin säljkår för att skapa mångfald i 

organisationen. Detta kommer att beskrivas mer senare då KPI:er rekommenderas, avsnitt 6.1.1. 

Säljaren, eleven, kan själv välja sin utbildningsnivå och därmed känna en motivation och delaktighet i 

processen. 

Genom att konstruera en struktur med tre steg kunde det stora utbudet av Quick Track kurserna spridas 

på olika nivåer. För att bestämma vad som skulle placeras på varje nivå utfördes intervjuer med 

produktspecialister. Tillsammans med dessa bestämdes initialt vad säljkåren i varje nivå bör lära sig, vad 

vi vill att säljare i varje nivå ska kunna utföra. Resultatet blev följande:  

 Nivå ett- bör ge eleven grundläggande produktkunskap och försäljningskunskap. Under 

produktkunskap ska eleven lära sig de viktigaste egenskaperna, funktionerna och fördelarna 

med en eller två produktlinjer. Eleven ska även kunna utföra en produkt walk-a-round samt ha 

kunskap om leveransprocessen. Eleven ska kunna ge kunden den information som måste ges vid 

leverans angående drift, service och säkerhet. Eleven ska efter nivå ett kunna använda enklare 

försäljningskunskaper och färdigheter i sitt bemötande med kund. 

 

 Nivå två- handlar om att ge säljaren en breddare produktkunskap samt djupare 

försäljningsfärdigheter. Eleven kommer att lära sig presentera en helhetslösning för kund. Detta 

innebär att eleven vid försäljning inte endast talar om produkten utan även paketera en lösning 

till kunden med tillhörande tjänster och applikationer. Eleven ska kunna visa att Volvo CE är en 

leverantör av lösningar med hjälp av en mer professionell säljarteknik. Efter nivå två ska eleven 

ha djupa kunskaper i försäljningsteknik, värdebaserad säljteknik etc. Eleven ska även få 

information om de viktigaste konkurrenterna. (senior salesman) 

 

 Nivå tre- utbildar den ”seniora” säljaren till att bli säljarnas förman (sales supervisor) eller till att 

bli produktspecialist inom säljkåren.  Eleven kommer att lära sig mer om segmenten. Eleven 

kommer även att lära sig att förstå hur processer inom varje segment ser ut. Detta kommer att 

hjälpa eleven att kunna avgöra var i arbetsprocessen hos kund det finns ett behov av Volvo CE 

produkter eller tjänster.  Eleven kommer att lära sig mer om applikationer, tillbehör samt 

komplimenterande produkter. Efter nivå tre kommer eleven att ha lärt sig om olika 

försäljningsverktyg och beräkningar. Eleven kommer även att kunna göra avancerad 

konkurrenskraftig jämförelse med de viktiga konkurrenterna (Advanced Competitive 

comparisons).  
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Figur 11: Strukturen: Nivåernas betydelse 

Det som formulerades i ord tillsammans med produktspecialister verifierades av Vice President - och 

Manager Sales Support Region Asia. När formuleringen fastställdes blev den en riktlinje för vad varje 

nivå skulle innehålla, Figur 11. Varje nivå formulerades sedan i kurser. Detta arbete började inledningsvis 

med att mer grundligt undersöka alla Quick Track kurser för att kunna placera de på rätt nivå. De utvalda 

Quick Track kurserna presenteras i Figur 12. Kurserna kommer inte att presenteras i uppsatsen då 

avsikten är att läsaren förstår processen bakom framställandet av strukturen och vad de olika nivåerna 

står för. Bilden visar inte bara nivåer i vertikal led. Det finns även kategorier i det horisontella ledet: 

Common Selling Knowledge (gemensam försäljningskunskap), Common Produkt Knowledge (gemensam 

produktkunskap) och Specifik Produkt Knowledge (produktspecifik kunskap), Figur 12.  

 Denna indelning var nödvändig ur olika avseenden. Först och främst blir strukturen mer tydlig. Sedan 

ger den möjlighet till eleven att välja att lära sig om olika produktlinjer. Kurserna inom produktspecifik 

kunskap blir alltså som valfria spår som eleven kan välja. Detta eftersom eleven omöjligt kan i varje nivå 

lära sig om alla produktlinjer. Det sistnämnda kommer att beskrivas senare i detta avsnitt och illustreras 

i Figur 14.    
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Figur 12: Strukturen: De valda kurserna i respektive nivå och område 

Efter att Quick Track kurserna placerats i nivåer kunde arbetet fortsätta med fokus på de kurser som 

behövdes läggas till, de kurser som inte nödvändigtvis fanns. Här utformades lärarledda kurser för att 

komplettera den förkunskap som eleven lärt sig av Quick Track kurserna. Vissa av dessa lärarledda 

kurser hade någon gång utförts men nu planerades de att utföras kontinuerligt efter uppsatta kriterier 

och en uppsatt kursplan. Även dessa kan ses i Figur 12, där de är staplade efter nivå.  

Tanken med strukturen var att eleven först skulle införskaffa förkunskaper genom att genomföra och 

avklara respektive nivås Quick Track kurser för att sedan delta i respektive nivås lärarledda kurser. Efter 

varje nivå testas och certifieras eleven och kan välja att gå vidare till nästa nivå.  

Antalet kurser för varje nivå presenteras, i Figur 13, nedan. Precis som siffrorna avslöjar är detta inte en 

utbildning som kan göras över en dag. Antalet kurser är många även om eleven väljer att endast bli 

certifierad i nivå ett. Tanken är att göra en utbildningsplan med varje elev så att denna kan bestämma 

en rimlig period vilken den kan avsluta sin utbildning inom.  Det är viktigt att ge eleven valfrihet och på 

så sätt återfå dess motivation och engagemang. Strukturen kan inte tvingas på säljarna men däremot 

kan den försöka att motivera till prestation.  

 

 

Figur 13: Tabell över antalet kurser 
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Antalet kurser som presenterats är per varje nivå och per varje produkt. Detta innebär att eleven endast 

väljer att lära sig om en produktlinje igenom alla nivåer. Men Volvo vill självklart att säljarna har kunskap 

i fler produktlinjer än bara en. I verkligheten blir det därför fler kurser eftersom det finns ytterligare krav 

för varje nivå. I nivå ett ska eleven endast välja en produktlinje, se Figur 14 nedan. I nivå två ska eleven 

fortsätta och fördjupa sin kunskap i den produktlinje som den valt i nivå ett. Eleven ska också välja 1-2 

nya produktlinjer att lära sig om. Detta innebär att eleven läser produktspecifika kurser i nivå ett för den 

nya produktlinjen eller de nya produktlinjerna som valts. Därefter blir eleven certifierad och kan gå 

vidare till nivå tre. På nivå tre fördjupar eleven sig i de valda produktlinjerna samtidigt som den väljer 

två nya produktlinjer. Dessa två nya produktlinjer kräver att eleven läser de produktspecifika kurserna 

på nivå ett. Då eleven blir certifierad efter att ha avklarat nivå tre kommer den att ha produktkunskap 

om en produkt motsvarande nivå tre, en produkt motsvarande nivå två samt 2-3 produkter 

motsvarande nivå ett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns inget utrymme att forma om och utveckla Quick Track kurserna till att bli mer interaktiva. 

Däremot kan de lärarledda kurserna utformas på bästa sätt för att eleven ska kunna lära sig det 

nödvändiga. Eleven besitter oftast en förkunskap, en tyst kunskap som han eller hon har införskaffat 

genom att praktiskt arbetat med försäljning. Inte alla försäljare har gått en utbildning innan de blir 

försäljare (Business Director). De har lärt sig av erfarenhet eller mentorskap. För att veta vilken nivå 

säljaren befinner sig på kommer inledningsvis ett test att göras. Detta test kommer att avgöra vilken 

nivå säljaren får inleda sin utbildningsplan ifrån. Den nya strukturen ska främja denna kunskap som 

redan finns hos säljkåren samtidigt som den fyller i den saknade delen. Den redan befintliga kunskapen 

hos eleven kommer att utnyttjas i den lärarledda delen av utbildningen. Här är det viktigt att utforma 

kurserna så att den tysta kunskapen kan omvandlas till en explicit så att de övriga eleverna i klassen kan 

ta del av den.  De lärarledda kurserna kommer därför att utbilda genom att använda sig av 

grupparbeten, rollspel och andra liknande aktiviteter där en öppen dialog skapas mellan eleverna. Det 

ska finnas utrymme för nya idéer och delade erfarenheter. För vissa elever kommer de lärarledda 

utbildningarna innebära att de behöver resa till en annan stad eller till och med ett annat land, på grund 

Level 12-3 Product l ines

Level 2+Level 2+Level 21 Product l ine

Level 3Level 3Level 31 Product l ine

Level 11-2 Product l ines

Level 2
+

Level 2
+

Level 21 Product l ine

Level 1+Level 1+Level 11 Product l ine

Specifik Product KnowledgeCommon Product KnowledgeCommon Sell ing Knowledge

Certi fied in 1 product l ine at level 1

Certi fied in 2 product l ines; 1 product l ine in level 2 and 1-2 product l ine in level 1

Certi fied in al product l ines; 1 product l ine at level 3, 1 product l ine at level 2 and 2-3 product l ines at level 1  

Figur 14: Certifieringsmodellen 
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av den fysiska barriären. Därför är det viktigt att eleven får vila efter sin resa så att den kan vara alert 

under undervisningen. Undervisningsschemat ska därför ta hänsyn till dessa faktorer.    

 

6.2 Implementering 
Strukturen som presenterats har verifierats och är redo för implementering. Implementeringsfasen 

innebär en hel del arbete och därför kan det dröja innan det går att se strukturen verkställas. Inför 

implementeringen har en del planering gjorts. Denna planering kommer att presenteras nedan.    

Det är viktigt att skapa processer som stödjer den framställda strukturen. Till exempel måste det finnas 

sätt varpå strukturen kan verifieras. Detta kräver att den övervakas och elevernas prestationer mäts för 

att se om det har resulterat i en förbättring. Det måste även finnas processer för hur denna struktur ska 

drivas ut till återförsäljarna. Varför ska dessa vilja certifiera sin säljkår? Det sistnämnda är oerhört svårt. 

Det går inte att tvinga återförsäljarna som oftast är självständiga organisationer till att ta till sig denna 

struktur. Det gäller att visa fördelarna med strukturen och beskriva vad de kan uppnå med den. Det 

gäller även att ge återförsäljarna en kontinuerlig vägledning.  

6.2.1 KPI:er  

Ett antal KPI:er har bestämts för att ge vägledning om fördelningen av elever i olika nivåer det är 

lämpligt för varje återförsäljare att försöka uppnå. Det är inte optimalt att hela organisationen består av 

seniora säljare, nivå två, och inte heller om den består av produktspecialister eller säljarnas förman, nivå 

tre. Liksom att det inte är bra att endast ha säljare med kunskap som motsvarar nivå ett. Det gäller att 

skapa en mångfald i organisationen. Baserat på sunt förnuft samt inspiration av CST utbildningens KPI:er 

har följande KPI:er bestämts för återförsäljarna, se Figur 15 nedan.  

 

Figur 15: Tabell över de uppsatta målen 

Målet är att alla återförsäljare ska uppnå de KPI:er som bestämts för år 2012. Men då detta måste ske 

stegvis presenteras KPI:er för år 2010 och 2011. År 2010 ska 25 % avklara nivå ett och få sitt 

certifierande diplom. 15 % ska ha avklarat nivå två och 5 % ska ha avklarat nivå 3. Vid framställandet av 

dessa siffror har det tagits hänsyn till den befintliga kompetensen som säljkåren besitter och vad som 

kan vara möjlig utifrån den. År 2011 ska 30 % ha avklarat nivå ett och nivå 2. Nivå tre ska ha ökat med 5 

% till 10 % under ett år.  Slutligen ska 30 % av säljkåren vara certifierade på nivå 1, 60 % på nivå två och 

10 % på nivå tre. Detta innebär även att hela säljkåren kommer att vid år 2012 att vara utbildad.  

Genomförandet av strukturen kommer att med hjälp av DOS och PDP kunna inarbetas hos 

återförsäljarna. I DOS ska det alltså finnas kriterier för återförsäljarna att sätta sin säljkår i utbildningen, 

att skapa en utbildningsplan för varje säljare och att uppfylla uppsatta KPI:er. Det ska finnas utrymme till 

att anpassa de KPI:er som bestämts efter varje återförsäljare. Men detta ska ske kontrollerat och 

försiktigt. Under PDP mötena med varje återförsäljare kommer säljkårens prestationer att diskuteras 

samt en plan för det kommande årets prestationer ska utföras.  
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6.2.2 Övervakning, monitoring 

Det är viktigt att både Volvo samt återförsäljarna följer upp elevernas prestationer. För att göra detta 

kommer olika formulär att skapas. Ett formulär ska delas ut till varje återförsäljare så att de kan fylla i 

varje säljares prestationer. Ett exempel på hur ett sådant formulär ska se ut visas i Figur 16, nedan.   

 

 

Figur 16: Återförsäljarnas formulär för uppföljning av de definierade KPI:erna 

Återförsäljaren ska fylla i sin region och sitt namn överst på formuläret. Sedan ska varje säljares namn 

respektive den nivå som säljaren har avklarat kryssas i. Formuläret kommer sedan att beräkna den 

procentuella andelen av elever på varje nivå. Procentandelen kommer sedan att jämföras med uppsatta 

KPI:er. Denna jämförelse mellan den verkliga nivån och den uppsatta nivån kommer att ge en status på 

var återförsäljaren befinner sig.  Som figuren Figur 16 visar kommer detta att indikeras med hjälp av 

trafikljusets tre färger: Grön- uppfyllt kraven, Gul- nästan uppfyllt kraven, Röd- ej uppfyllt kraven. Överst 

på formuläret görs en summering av alla nivåers status och illustreras med just ett trafikljus. Intervallen 

för varje färg visas i Figur 17 nedan.  

 

Figur 17: Gränser för status; Grön, Gul och Röd 
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Precis som bilden visar kan återförsäljaren få status röd om den överpresterar. Överprestation leder till 

att den balans som Volvo anser vara lämplig inte uppnås. Det är viktigt att återförsäljaren följer de 

uppsatta målen.  

Volvo tar varje återförsäljares formulär och summera dem i ett stort formulär för att se en 

sammanställning av status för varje säljare hos återförsäljarna i varje region. Ett urklipp av detta 

formulär visas i Figur 18, nedan.  

 

 

Figur 18: Sammanställande rapporten för övervakning  
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7. Analys  
I följande kapitel kommer referensramens begrepp och modeller användas för att 

belysa de empiriska observationer som gjorts analyseras.   

 

Teorier om Kunskapshantering har funnit länge även om det på senare år har blivit ett mer omtalat 

ämne. Teorierna är många och olika. Ibland ges en diffus bild av kunskapshantering. Detta kan bero på 

att det inte finns ett enda rätt sätt att hantera kunskap eller att utveckla individers kompetens på. 

Metoderna kan inte bevisas bringa framgång. Kunskap och kompetens är oerhört svåra att mäta. Att 

testa kunskap med hjälp av tester och prov ger en indikation över individens nivå. Frågor som ställs i test 

är avgränsade. Därför kan det hända att resultatet kanske inte representera individens fulla kompetens. 

Genom tester kommer säljkårens utveckling att undersökas och följas upp. Testerna kan enbart ge 

indikation över om den specifika kunskap utbildningen förmedlar. Det som tas upp på de lärarledda 

utbildningarna kan testas. Det upp till individerna att även efter kursen sammankoppla och tillämpa den 

erhållna kunskapen. När kunskapen har gått igenom kombineringsfasen samt internaliseringsfasen 

enligt Nonaka & Takeuchis modell, blir det svårare att mäta den. Däremot kommer kunskapen att 

komma organisationen till nytta efter det att den gått igenom hela spiralen och artikulerats till övriga 

individer i organisationen samt i Volvos fall även till individer inom återförsäljarorganisationerna. Det är 

svårt att mäta ifall den föreslagna strukturen kommer att resultera i högre försäljningssiffror då detta 

kan bero på många olika faktorer. Kanske är det andra faktorer så som konjunkturen som kommer att 

påverka Volvos resultat. Det är svårt att mäta hur mycket kunskapshantering kan bidra till 

organisationens framgång.  

Kunskapshantering anses vara en förutsättning för en hållbar konkurrensfördel i dagens expansiva och 

föränderliga samhälle. Företagets interna resurser är unika och svårimiterade och främst dyrbara. Därför 

bör dess kunskap och kompetens hanteras och utvecklas på ett hållbart sätt. 

 

7.1 Kunskapshanteringens syfte 
Som det beskrivit i teorikapitlet kan kunskapshantering delas upp i två olika syften: (1) hantera och 

binda den redan befintliga kunskapen till organisationen, (2) höja kvaliteten och utveckla kunskapen i 

organisationen. Volvos befintliga och möjliga kunskapshantering undersöktes med avsikten att uppfylla 

båda dessa syften. Syftet med att utveckla kompetensen i en organisation innebär i sin tur även att 

organisationen avser att behålla kompetensen. Tanken är inte att producera kunskap som sedan bryts ut 

ifrån organisationen, så länge vi inte talar om en organisation som ett universitet eller annan typ av 

skola. Detta argument gör att det inte har gjort någon urskiljning mellan dessa två syften. Det är viktigt 

att behålla kompetens inom företaget samtidigt som det ur ett långsiktigt perspektiv är oerhört viktigt 

att hela tiden utveckla den befintliga kunskapen. Att behålla kompetensen inom organisationen är en 

utmaning i sig. Volvo står även inför utmaningen att samtidigt sprida kunskapen vidare till 

återförsäljarna och se till att den även behålls i deras organisationer. Det sistnämnda är en oerhört svår 

utmaning om inte omöjlig då Volvo inte kan kontrollera och påverka att kompetensen hos 

återförsäljarna bevaras. Det är återförsäljarnas ansvar att försöka behålla sin säljkår. Denna risk har 

Volvo varit medveten om. Volvo ser ändå fördelarna med att utveckla återförsäljarnas kompetens trots 

denna risk. Istället fokuseras det på aktiviteter och lösningar för hur de säljare som genomgått 

utbildningen kan överföra sin kunskap vidare till andra medarbetare. Detta är en förebyggande lösning 

så att konsekvensen av att en säljares uppsägning hos återförsäljaren blir mer mildrig. Den säljare som 
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gått utbildningen ska även motiveras till att sprida vidare den införskaffade kunskapen till resten av 

personalen inom dealerskapet och på så sätt höja hela den organisationens kunskapsnivå. Detta kan 

göras genom att motivera säljare till att gå Train-the-Trainers utbildningar. Detta alternativ är alltså 

beroende av att utbildningsstrukturen för denna certifiering blir verksam. En annan lösning kan vara att 

motivera återförsäljarna till att anordna egna workshop eller liknande aktiviteter för att starta dialoger 

mellan säljarna.  

 

7.2 Lärande 
Den redan befintliga kunskapshanteringen har fokuserat på att ge säljkåren kunskap och information. 

Informationen som avser säljaren har varit tillgänglig via intranät, Quick Track kurser samt i övriga 

dokument så som DOS. Däremot har mindre aktiviteter utförts för att utveckla säljkårens kompetens. 

Kunskap och kompetens vet vi sedan tidigare erhålls via lärande. Det formella lärandet som sker via 

utbildning kan sägas har varit den formen av lärande som Volvo hittills fokuserat mest på. Då en 

informell utbildning är oerhört betydelsefull ämnar den rekommenderade strukturen att öka även 

denna form av lärande.  Detta skall uppnås genom att motivera till kunskapsutbyte mellan individer, 

genom teamlärande samt genom att införa mer praktiska lärarledda utbildningar. Det informella 

lärandet uppskattas mer av säljkåren visar de intervjuer som gjorts. Problemet med den informella 

utbildningen är att den kräver resurser. Kanske är det detta som har saknat tidigare. Kan det vara så att 

Quick Track framställts på grund av just denna brist. Quick Track kräver inte resurser i form av lärare och 

är tillgänglig oavsett geografisk placering av eleven. De lärarledda utbildningarna kräver pedagogiskt 

utbildade och kompetenta lärare. Dessutom ska lärarna vara tillgängliga i hela sydöstra Asien. För att 

den rekommenderade strukturen ska kunna bli verklighet måste Volvo utbilda certifierade lärare. 

Självklart finns det en möjlighet till outsourcing. Det finns andra företag som leder utbildningar. 

Outsourcing kan vara lämpligt för gemensam försäljningskunskap (Common Selling Knowledge) som 

beskrivs i avsnittet där strukturen presenteras. Denna del av utbildningen fokuserar på säljkompetensen 

så som förhandlingsteknik, värdebaserad försäljningsteknik med mera. Däremot skulle det bli svårt att 

outsourca de gemensamma produktkunskaperna (Common Produkt Knowledge) eller de 

produktspecifika kunskaperna (Specifik Produkt Knowledge). I dessa ämnen kan inte outsourcing göras 

då de befintliga företagen inte har kompetensen att skapa sådana utbildningar. I dessa fall är det 

lämpligt att använda den interna befintliga kompetensen i organisationen för att sprida den vidare. 

Ännu en gång uppkommer beroendet till den certifierade utbildningen som är i planeringsfasen.   

 

7.3 Inlärning 
Förutsättningar för individuell inlärning av säljkårens medlemmar bör tas hänsyn till då strukturen 

planeras och främst då den implementeras. De grundprinciper som Wolvén beskrivit och som tas upp i 

teoriavsnittet består av fem delar: (1) uppmärksamhet, (2) Information, (3) Bearbetning, (4) Slutledning 

och (5) Tillämpning.  

Den första grundprincipen som handlar om individens intresse, nyfikenhet och motivation, är en 

utmaning för Volvo. Utmaningen ligger i att kunna väcka intresse hos individer som befinner sig i 

återförsäljarens organisation. Kommunikationen mellan Volvo och återförsäljarna sker ofta genom 

återförsäljarens ledare. Detta innebär att Volvo sällan har direkt kontakt med säljkåren i dessa 

organisationer. Den andra utmaningen ligger i är att motivera säljaren så att han eller hon vill lägga sin 

tid på en utbildning istället för försäljning. Individens nyfikenhet måste väckas genom att framhäva 

strukturens fördelar och värde. Det betyder att Volvo på något sätt behöver sälja in strukturen till 

säljarna. Kanske kan det hjälpa att utlova en certifierad utbildning med diplom till eleven. Kanske kan 
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det hjälpa med att skapa en ”hype” omkring utbildningen. Att skapa en ”hype” där säljkåren får en 

känsla av att utbildningen inte ges till vem som helst och att den är värdefull kommer väcka ett intresse 

och efterfrågan för att få tillgång till utbildningen.   

Detta leder oss in på diskussionen om den andra grundprincipen som handlar om information. Det som 

förmedlas måste uppfylla individens förväntningar och svara mot dess behov. Att skapa en ”hype” 

räcker kanske för att väcka individens intresse. Däremot behövs mer för att bibehålla individens intresse 

till att fortsätta utbildningen. Detta innebär att utbildningen bör vara genomtänkt och väl planerad. 

Utbildningen ska genomföras med utbildade lärare. Kursmaterialet ska vara genomtänkt, pedagogiskt 

och väl utfört. Placeringen av utbildningen kan även påverka individens uppfattning och ska därför vara 

lämpligt vald.  Viktigast av allt är att utbildningen ska informera individen om saker denne vill lära sig 

mer av. För att uppfylla detta gjordes intervjuer för att ta fram den kunskap som säljkåren känner behov 

av att utveckla. Resultatet av intervjuerna har därför i stor uträckning påverkat den rekommenderade 

strukturen.  

Den tredje principen handlar om bearbetning. Här bestämmer sig individen för om den information som 

givits är värdefull och bör bearbetas vidare. Detta är en kritisk fas då det avgör om eleven kommer att 

ersätta eller integrera den erhållna informationen i sin befintliga informationsstruktur. Denna princip är 

starkt sammankopplad till föregående. Om informationen anses vara enligt det förväntade och om 

informationen uppfyller elevens behov kommer den att bearbetas. Detta antagande har gjorts ur den 

beskrivna teorin.  

Slutledning är den tredje principen. Även denna del överlåtes till eleven och anses inte kunna påverkas 

mer av Volvo efter att punkt två har levererats på ett önskat sätt.  

Den sista och mycket viktiga principen är tillämpning. Om individen förvärvar kunskapen i hög 

utsträckning innebär detta en kompetenshöjning. Även här är det en process som individen måste 

genomgå och som kanske inte kan påverkas av Volvo. De tre sista punkterna är viktiga att ta hänsyn till 

när utbildningen utformas. En medvetenhet om individens inlärningsprocess tillåter Volvo att planera 

och skapa bästa förutsättningar för att individen på egen hand ska kunna bearbeta och tillämpa 

kunskapen.  

 

7.4 Lärandekultur  
Det är viktigt för Volvo att skapa en lärande kultur som skapar utrymme för ständiga förbättringar. 

Precis som Senge beskriver ska en lärande kultur förespråka kreativt tänkande där individer kan lära 

tillsammans, detta beskrivs i teorikapitlet. Några av de fem huvudfaktorer som han tar upp kommer att 

diskuteras närmare för att analysera hur Volvo kan skapa en lärande kultur. För att påminna läsaren är 

de fem huvudfaktorerna följande: (1) personligt mästerskap, (2) tankemodeller, (3) gemensamma 

visioner, (4) teamlärande och (5) systemtänkande.  

Personligt mästerskap handlar om att skapa en miljö som uppmuntrar personliga mål och 

organisatoriska mål till att utvecklas och förverkligas i samarbete. Grundtanken bygger på att 

organisationens förmåga att lära är beroende av individers förmåga att lära. I Volvos fall finns det en klar 

vision för hur nivån på kompetensen över organisationen ska se ut. Fördelningen av säljkårens 

kompetens inom de olika nivåerna har bestämts i form av KPI:er. Den individuella visionen kommer att 

stödjas av den utbildningsplan som kommer att utföras för varje säljare. Utbildningsplanen görs 

tillsammans med eleven så att denne har rätt till att påverka. På så sätt skapas det personliga 

mästerskapet, individens vision.  
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Det räcker inte med att skapa en personlig vision för eleven. Det är också viktigt att skapa gemensamma 

visioner. Eleven ska bli delaktig och kunna se den gemensamma visionen. Eleven ska alltså förstå varför 

denna struktur finns. Vad vill denna struktur uppnå och vad kommer Volvo, återförsäljaren och individen 

att vinna på att implementera strukturen.  

Teamlärande kommer att få en annan innebörd när den nya rekommenderade strukturen 

implementeras. Som tidigare nämnts kommer de lärarledda kurserna utformas så att eleverna lär 

tillsammans. Öppna dialoger i diskussioner, gruppövningar samt rollspel kommer att höja kvaliteten på 

lärandet. Det kommer även träna säljarna på att arbeta tillsammans vilket är betydelse då de ofta går till 

försäljning i grupp.    

Systemtänkandet uppnås genom att Quick Track kurserna kombineras med lärarledda kurser av en mer 

praktisk karaktär. På så sätt kan eleven få en ökad förståelse för helheten.  

 

7.5 Barriärer vid kunskapsutbyte 
Volvo berörs av barriärer som tagit upp i teorikapitlet. Den barriär som är mest påtaglig kan anses vara 

den fysiska distansen. Volvo i Singapore ansvarar för hela sydöstra Asiens kunskapshantering. Quick 

Track är i detta avseende en idealisk metod för att förmedla kunskap till hela sydost Asien då den är 

tillgänglig via Internet. Självklart finns det brister med tillgängligheten till Internet. Alla länder har inte 

snabba uppkomlingar. Skulle mottagningen försvinna innebär detta att eleven måste börja om från 

början, vilket inte är särskilt motiverande. Tillgängligheten till Internet kan inte Volvo påverka. Däremot 

bör Volvo ändra så att elevens prestation i Quick Track registreras kontinuerligt och inte endast efter att 

kursen avslutats.   

De lärarledda utbildningarna som den nya strukturen innehåller många av kommer att påverkas ännu 

starkare av den fysiska distansen. För att delta i dessa kurser måste eleven ganska ofta resa till en annan 

stad eller till ett annat land. Det finns diskussioner kring vem som ska stå för kostnaderna som denna 

resa innebär. Kostnaden för flyg, hotell samt övriga kostnader som transport och mat har hittills betalas 

av Volvo för de fåtal lärarledda kurser som genomförts. När antalet lärarledda kurser ökar kan denna 

kostnad bli orimlig för Volvo att bära. Samtidigt är frågan om återförsäljarna är beredda att stå för 

kostnaden själva. Denna fråga går att resonera kring, men i detta stadium behöver inga beslut tas. Om 

återförsäljarna ser nyttan av den rekommenderade strukturen och även märker skillnad när säljkåren 

genomgått utbildningarna kanske de blir mer positiva till att betala för en del av kostnaderna. Det är inte 

enbart en kostnadsfråga för Volvo att hålla de lärarledda kurserna. Det är även en tidsfråga. Lärarna som 

ska hålla kurserna kan inte vara lokaliserade över hela sydöstra Asien. Till en början kommer det att 

finnas ont om lärare. Det är inte rättvist att dessa lärare ska flygas runt och avsätta större delen av sin 

tid till transport. Det blir en kostsamt men också en orimlig arbetsbelastning för lärarna. Därför måste 

fler lärare runt om i Sydostasien certifieras så att detta problem långsiktigt får en lösning. Även för 

elever är tiden dyrbar och den fysiska distansen gör att de blir tvungna att ägna mer tid än annars åt 

resande. Detta innebär att de kommer bort ifrån försäljningen och även kommer bort från sitt privatliv. 

Det är därför viktigt att de lärarledda kurserna inte är långa. Det som diskuterats fram för den 

rekommenderade strukturen är 3-5 dagar långa lärarledda kurser vardera. Det går heller inte att ha för 

korta kurser då eleven måste ha tid att återhämta sig från resan.  

Den fysiska barriären innebär också en språklig barriär. De material som tillverkas måste tillverkas i 

respektive lands språk.  
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Den sociala barriären i Volvos påverkas självklart av de kulturella skillnaderna som finns i de olika 

subregionerna. Dessa är svåra att överkomma. Däremot kan en sund lärandemiljö motverka dessa 

genom att uppmana till öppna dialoger. De lärarledda kurser som hittills har genomförts har blivit ledda 

av lärare som oftast varit experter. Då dessa inte är utbildade för att undervisa har en social barriär 

uppkommit mellan lärare och elev.  

 

7.6 Kunskapshantering, process eller projekt 
Kompetensutveckling består av fyra enheter som var och en fokuserar på att öka kompetensen inom 

olika områden; (1) Sales training (säljutbildning), (2) Operator training (operatörsutbildning), (3) 

Customer Support Training , Commercial and Technical Training, (utbildning i kundservice, kommersiell 

och teknisk utbildning) och (4) HR training (HR utbildning). 

Processkartan som beskrivits i det empiriska kapitlet visar på hur kunskapshanteringen planeras och 

hanteras på de olika nivåerna i verksamheten. På en global nivå planeras hanteringen av kunskapen ur 

ett processperspektiv så som Knapp definierar. I praktiken däremot passar projektperspektivet bättre 

för att beskriva Volvos kunskapshantering. Detta eftersom kunskapshanteringen på regional nivå verkar 

efter olika kunskapsområden, Säljkompetens, operatörskompetens samt CST kompetens. Det finns 

projekt med aktiviteter som stödjer hanteringen av kunskapen inom vardera område. Fördelen är att 

varje område kan tolka och kommunicera de planeringar som görs på global nivå efter behov. Däremot 

skapas olika aktiviteter inom varje område vilket gör att det finns olika strukturer för kunskapshantering 

inom samma organisation. Detta kan skapa förvirrning, speciellt då vissa elever genomgår utbildningar 

inom olika områden. Dessutom finns det en för att Volvo uppfinner hjulet flera gånger. Det krävs mycket 

för att ändra detta arbetssätt. Därför är den presenterade lösningen beroende av detta arbetssätt. Men 

för att på bästa möjliga sätt hindra en mycket olik struktur för säljutbildningen undersöktes CST-

utbildningens struktur. Därifrån kommer inspirationen av exempelvis de olika stegen som CST-

utbildningen har implementerat. Det mest optimala som skulle rekommenderas till Volvo är en enhetlig 

struktur för alla kunskapsområden. Detta har inte kunnat göras på grund av de begränsningar som finns 

i den befintliga arbetsmetoden. Med denna begränsning har ett förslag till den bästa möjliga 

hanteringen utarbetats.  
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8. Slutsats  
I detta kapitel kommer syftet, metoden och resultatet knytas samman vilket 

möjliggör en diskussion mot den teoretiska bakgrunden. Svara på följande ”Vad 

betyder resultaten” och ”är de rimliga och pekar de i en speciell riktning”.  

 

Volvo CE region Asien hade identifierat ett problem gällande kunskapsnivån hos sina återförsäljare i 

Asien. Bristande kunskapen hos återförsäljarna resulterade i försämrade försäljningssiffror i den 

asiatiska marknaden. Volvo CE erbjuder komplexa produkter som befinner sig i den högre prisklassen 

jämfört med övriga aktörer i den asiatiska marknaden. För att vinna marknadsandelar är det nödvändigt 

att påvisa produktens fördelar och hur den skiljer sig från konkurrenternas. Detta ställer hög krav på 

kompetensen hos säljaren. Säljaren behöver både ha djup produktkunskap och kompetens inom 

försäljning.  

Volvo CE har precis som många andra företag en distributionskedja där försäljningen sker via oberoende 

återförsäljare. De har endast ett fåtal egna säljare. Detta gör att kunskapsöverföringen måste ske 

utanför den egna organisationen till säljkåren hos varje återförsäljare.  

Den vetenskapliga studien som gjort inom området kunskapshantering beskriver främst hur 

organisationer kan överföra kunskap internt, mellan sina anställda.  Det blir betydligt svårare att 

överföra kunskap till en part som är oberoende. En oberoende återförsäljare som inte enbart lever på 

att sälja produkter från en specifik organisation kanske inte ser nyttan i att binda sina resursers 

kompetens inom ett visst område. Att motivera en oberoende organisation till att avsätta tid för att höja 

kompetens inom en viss produkt kan därför vara en utmaning. Tid som avsätts för utbildning kostar 

återförsäljarna pengar då säljarna inte är ute på fältet och säljer. Det är därför viktigt att visa 

återförsäljarna den långsiktiga vinningen.  

Det finns andra typer av utmaningar man står inför när man vill överföra kunskap till en part utanför sin 

egen organisation. Den empiriska studien har identifierat dessa utmaningar, medan den vetenskapliga 

studien har gett stöd för att hitta lösningar på de identifierade utmaningarna. Resultatet av studien är 

ett förlag på hur utmaningen kan hanteras. Det förslaget bygger på en struktur för hur ett företag med 

liknande karaktär som Volvo CE kan överföra kunskap och säkerhetsställa kompetensnivån hos sina 

återförsäljare.  

Kurserna i Strukturen som presenterats valdes noggrant tillsammans med produktspecialister samt 

ledare som jobbat när återförsäljarna. Det var viktigt att skapa en efterfrågad utbildning. Målet var att 

erbjuda en bred och utvecklande utbildningsplan.  

Resultatet som presenterats utgår ifrån att skapa en eftertraktad utbildning genom att förbättra det 

befintliga som finns tillgängligt för att sedan utöka med det som är nödvändigt för att fylla det gap som 

finns. Styrkan i strukturen som presenterats är valfriheten som den erbjuder. Genom en ”tre-stegs-

struktur” skapas möjligheten att välja vilken nivå man vill certifiering sig inom.  Säljaren kan välja vilken 

karriär den vill satsa på; säljare (nivå ett), Senior säljare (nivå två) eller säljarens 

förman/produktspecialist inom säljkåren (nivå tre). Återförsäljaren kan skapa mångfald i sin organisation 

genom att sätta mål för individerna i sin säljkår.  

Antalet e-kurser som finns i Quick Track är avskräckande för säljaren. Det har den dåliga anslutningen 

påvisat. Några få säljare har slutfört ett fåtal kurser i Quick Track. Med den presenterade ”tre- stegs-

strukuren” kan det stora utbudet av Quick track kurser spridas och upplevs därmed inte lika mäktigt. 
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Den empiriska studien visade även att det fanns ett behov av lärarledda kurser. Ytterligare en styrka 

med den presenterade strukturen är kombination av e-kurser och lärarledda kurser. Lärarledda kurser 

kommer att komplettera den förkunskap som eleven lärt sig via Quick Track. Det finns olika karaktärer; 

vissa som har lättare för att lära sig via e-kurser och vissa som behöver interagera med andra deltagare 

för att lära sig. SECI-modellen belyser vikten av att skapa kunskap genom social interaktion. 

Den struktur som presenterats ger inte svar på hur alla utmaningar ska hanteras. Det finns vissa 

förutsättningar som måste finnas för att strukturen ska kunna ge den effekt som efterfrågas. Det finns 

andra åtgärder som måste vidtas parallellt med införandet av strukturen för att lösa de utmaningar som 

finns.  

Vid införandet av den rekommenderade strukturen står Volvo inför den utmaningen att marknadsföra 

utbildningen så att återförsäljaren vill investera i sin personal. Tidigare i uppsatsen har ordet ”hype” 

använts. Det handlar om att skapa en känsla av att utbildningen är sällsynt, värdefull och efterfrågad. 

Om Volvo lyckas med att skapa en ”hype” omkring utbildningen kommer återförsäljarna själva att 

efterfråga tillgång till utbildningen. En metod för att skapa en ”hype” kan vara att utlova en certifierande 

utbildning där eleven får ett diplom som är meriterande.  

Den mest påtagliga barriären för överföring av kunskap till säljkåren hos återförsäljarna är den fysiska 

distansen. Då den rekommenderade strukturen avser hela sydöstra Asiens kunskapshantering. Den 

fysiska barriären kräver tid, hantering av de kulturella skillnader och olika förutsättningar.  

Den ena delen av strukturen som avser Quick Track kurserna kan även den påverkas av den fysiska 

barriären trots att den är webbaserad. Det finns vissa återförsäljare som inte har tillgång till Internet på 

grund av tekniska men även politiska/kulturella orsaker. Uppkopplingen i vissa stater i till exempel 

Indien är väldigt dåligt vilket gör att den i värsta fall plötsligt kan brytas. Det finns även återförsäljare 

som förbjudit sina anställda att nyttja Internet på kontoret. För dessa återförsäljare kan 

implementeringen bli omöjlig. Det finns en lösning till problemet som medvetet valts bort på grund av 

relativt höga utvecklingskostnader och därför inte presenterats i resultatet. Lösningen skulle kunna vara 

att övergå från webbaserad kurs, till att ha Quick Track kurserna på en CD/DVD. Då länderna i sydöstra 

Asien utvecklas mot att arbeta mer med Internet kan detta vara ett kortsiktigt problem och därmed kan 

resurser, tid och kostnad koncentreras på att utveckla de lärarledda kurserna istället för att skapa 

CD/DVD baserad utbildning.  

De lärarledda kurserna kräver mer planering på grund av den fysiska barriären. Lokal, material, resurser i 

form av lärare, boende, transport etc. måste koordineras. Det finns som konstaterat redan brist på 

lärare som kan utföra dessa kurser. Att flyga dessa fåtal resurser från till exempel Sverige till olika delar 

av sydost Asien vid olika tillfällen är kostsamt och slitsamt. Det är alltså väldigt viktigt att utbilda flera 

interna resurser, inom Volvo region Asien, som kan vara lärare. Om det finns lärare i det landet som 

återförsäljaren befinner sig minskar man inte bara kostnaderna utan löser även de problem som kan 

uppstå på grund av kulturella skillnader, tex språk.  

Implementeringen av de lärarledda kurserna kan alltså bli en utmaning på grund av bland annat den 

geografiska begränsningen, brist på tid hos säljarkåren, brist på resurser som kan utbilda i förhållande 

till antalet individer som behöver utbildas.  

För att den rekommenderade strukturen ska kunna bli verklig och vara hållbart långsiktigt måste den 

planerade certifierande utbildningen, Certificated Volvo CE sales trainer program, som främst avser att 

höja kompetensen av den egna personalen genomföras. Då målet har varit att höja kompetensen hos 
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Volvos egna säljare samt säljkåren hos återförsäljarna avgränsades studien till att inte titta på den 

utbildningsplanen. Men det visade sig mer och mer under studien att det finns ett stort behov av att öka 

kompetensen intern främst då strukturen kräver personal som kan utbilda den mängden individer som 

behöver utbildas. 

Det finns en möjlighet att outsourca utförandet av utbildningen till andra företag. Detta kan vara ett 

alternativ för de kurser som avser att höja kompetensen inom området försäljningskunskap.  

Implementeringen av den föreslagna strukturen kommer att följas upp genom mätningar. Mätetalen, 

KPIerna, är definierade för att mäta andelen individer som blivit certifierade i respektive nivå. Det skulle 

också vara intressant att följa upp om strukturen kommer att resultera i högre försäljningssiffror. Då det 

inte finns en direkt koppling mellan andelen utbildade enligt den rekommenderade strukturen och 

försäljningssiffror kan denna mätning bli svår. Det finns många olika faktorer som kan påverka vilket gör 

att en sådan mätning blir öppen för tolkningar. I senare skede skulle man kanske kunna sätta andra 

typer av mätetal för att se hur mycket kunskapshantering kan ha bidragit till företagets framgång. 

Slutsatsen är alltså att den föreslagna strukturen inte kommer att lösa alla de utmaningar som Volvo CE 

region Asien står inför. Det som rekommenderats kommer att hjälpa Volvo att hantera 

kunskapsöverföringen på ett strukturerat sätt. Det finns andra aktiviteter som måste ske parallellt. Det 

är viktigt att Volvo skapar en lärande kultur såväl i sin egen organisation som hos återförsäljarna.   
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