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Utveckling av produkter sker i en allt högre takt. Att hålla god kvalitet i sina produkter är 
viktigt trots att utvecklingstiderna i många fall kortas. De företag som kan utnyttja tidigare 
erövrad kunskap om sina produkter har en fördel jämfört med sina konkurrenter. ABB 
Robotics har sett att det finns brister i överföringen av kunskap inom utvecklingsarbetet och 
därför initierades detta examensarbete. Studien har utförts på utvecklingsavdelningen för 
robotarmar. Målet med denna studie har varit att genom granskning av avdelningens 
organisation, processer och teknologi kunna ge förslag som leder till effektivare 
kunskapsöverföring. 
 
Som underlag för denna kvalitativa utredning har en litteraturstudie genomförts vilken legat 
till grund för den teoretiska referensramen. Parallellt med litteraturstudien påbörjades den 
empiriska undersökningen som främst utgjordes av intervjuer på företaget samt observationer 
av arbetet på den studerade avdelningen. I den efterföljande analysdelen jämfördes teoridelen 
med den insamlade empirin. Här analyserades bland annat hur medarbetare från olika grupper 
arbetar tillsammans, på vilka ostrukturerade sätt de anställda dokumenterar sina erfarenheter 
och hur datoriserade systemstöd kan användas för att underlätta informations- och 
kunskapsöverföring.  
 
Den studerade avdelningen har i vissa avseenden redan inlett förändringar mot en effektivare 
kunskapsöverföring; en renovering i syfte att åstadkomma ett öppet kontorslandskap samt ett 
nyinstiftat informationsbrev till avdelningens anställda är exempel på detta. Dock 
identifierades en rad områden där stor förbättringspotential finns. I förbättringsåtgärderna 
rekommenderas den studerade avdelningen att öka gruppernas insyn i varandras arbete och 
utveckla strukturerade arbetssätt för att bättre ta tillvara på erfarenheter från problemlösning. 
Vidare har företaget möjlighet att förbättra kunskapsöverföringen genom effektivare 
användning av sina befintliga systemstöd.  
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The pace of product development is increasing. It is important to keep high quality in the 
products even though the time for product development decreases. Those companies which 
can utilize previous experiences are positioned with a significant competitive advantage. To 
ABB Robotics it has become evident that the knowledge transfer process within the product 
development department is inadequate. This study was a result and an attempt to address this 
unsatisfactory insight. The main purpose of this study was, through reviews of the 
departments’ organisation, processes and technology, to provide recommendations with the 
opportunity to optimize the streamlining of the knowledge transfer process. 
 
An empirical study based on interviews and observations was conducted parallel to a 
literature study. In the analysis, the theoretical framework was compared with collected 
empirical data. Different areas were analysed, such as how different groups work together and 
how the documentation process displays employee experience. It is also discussed how 
computer-aided systems can be utilized to facilitate information and the transfer of 
knowledge. 
 
The conclusions show that the department has already started the journey towards a more 
effective knowledge transfer process. A renovation in order to accomplish an open office 
landscape and a newly founded information letter to the employees are examples of this. 
However, there are also a number of areas with potential for improvements. The department is 
recommended to increase the insight into the work of the different groups and develop 
structured work procedures in order to take care of previous experiences. Furthermore, the 
company needs to improve the knowledge transfer process by more efficiently leverage 
existing computer-aided information systems.   
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Detta examensarbete är det avslutande obligatoriska momentet i civilingenjörsutbildningen 
inom Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet är ett 
samarbete mellan avdelningen för Integrerad produktutveckling (IPU), skolan för Industriell 
teknik och management och utvecklingsavdelningen vid ABB Robotics. Resultatet som följer 
i denna rapport motsvarar 20 veckors heltidsstudier.  

1.1  Företaget 
Företaget ABB (Asea Brown Boveri) är en sammanslagning av det svenska företaget Asea det 
schweiziska företaget Brown, Boveri & Cie. Sammanslagningen av dessa två företag skedde 
1988. Asea har sin grund i Elektriska Aktiebolaget som grundades av Ludvig Fredholm år 
1883 i Stockholm. Förkortningen Asea skapades först 1890, då Elektriska Aktiebolaget gick 
samman med Wennströms & Granströms Elektriska Kraftbolag för att bilda Allmänna 
Svenska Elektriska Aktiebolaget. Historiken kring Brown, Boveri & Cie börjar 1891 då 
Charles E. L. Brown och Walter Boveri grundar företaget i Baden, Schweiz. Numera har 
ABB 104 000 anställda i ett 100-tal länder världen över och omsättningen 2005 var 20,7 
miljarder USD varav forsknings- och utvecklingskostnader utgjorde cirka fem procent. 
(www.abb.se, 2006) 
 
ABB Robotics utgör en av fem divisioner i ABB-koncernen. Dessa divisioner arbetar med 
produkter och system inom kraft- och automationsteknik. ABB Robotics har världens största 
installerade bas av industrirobotar och levererar också mjukvara, tillhörande utrustning och 
tillverkningsceller för exempelvis montering, ytbehandling och maskinbetjäning. ABB 
Robotics i Sverige består av två affärsområden som har benämningarna Robotics och 
Automotive & Manufacturing. Affärsområdet Robotics utvecklar, tillverkar och marknadsför 
robotar med tillhörande styrsystem, mjukvaror och motorer. Automotive & Manufacturing 
arbetar med försäljning av robotar och robotsystem direkt till slutkunden. Dessa två områden 
har drygt 900 anställda i Sverige, fördelade på fyra orter. (www.abb.se, 2006)    
 
Studien har utförts på utvecklingsavdelningen vid ABB Robotics anläggning i Västerås. 
Avdelningen benämns internt på företaget R och denna beteckning används fortsättningsvis i 
rapporten. R kan i sin tur delas upp i sex stycken mindre avdelningar vars uppgift är att 
ansvara för olika områden på utvecklingssidan, se figur 1. De olika områdena är applikationer 
(RA), controller (RC), manipulator (RM), projekt/process (RP), validering (RV) och produkt 
management (RY). (ABB AB, Intranät, 2006) 
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Division

Funktion

Avdelning

Affärsenhet

Grupp

RA RC

RMD RMM RMP

RM RP RV RY

R

 Robotics

ABB Robotics

	
Figur 1. Organisationsträd över ABB Robotics, från divisionsnivå ner till gruppnivå 

(ABB AB, Intranät, 2006) 

1.2  Problembeskrivning 
Alla utvecklingsavdelningar vid ABB Robotics hanterar idag en stor mängd information om 
företagets produkter. Vid avvikelser, som utgörs av fel på produkter, är det primärt 
information och erfarenheter om produktdefekter, garantiärenden, servicerapporter och 
produktionstester som personalen får. Avdelningen R har ett flertal olika system som stöd för 
de kvalitetsförbättringar som man kontinuerligt gör på produkter i sitt produktsortiment, men 
det finns också en stor del kunskap som är bunden till de människor som arbetar inom 
avdelningen. Företaget vill sprida tidigare erövrad kunskap till fler medarbetare.  
 
Avdelningen R upplever att kunskapsöverföringen inte sker på ett, för företaget, 
tillfredsställande sätt. Ledningen för R tycker inte att kunskap sprids i organisationen i den 
utsträckning som de önskar. Det är alltför omständligt att använda den information som finns 
lagrad i systemen till att hitta systematiska fel i produkten samt att dra lärdom av slutsatser 
från tidigare lösta problem. Detta medför att utvecklingsavdelningen måste inhämta 
informationen på nytt, trots att den ofta existerar hos individer eller i de datoriserade 
systemstöden. I R:s befintliga organisation finns inte resurser för att på ett metodiskt sätt 
undersöka kunskapsöverföringen som rör kvalitetsfrågor. Behovet av en översyn är stort och 
därför initierades detta examensarbete.  �

1.3  Syfte 
Med utgångspunkt i problembeskrivningen är syftet att genom granskning av avdelningens 
organisation, processer och teknologi kunna ge förslag som leder till effektivare 
kunskapsöverföring. 
 
Förmodade brister i överföringen av kunskap kommer att ställa krav på förändringar i 
organisationen, de processer som avdelningen arbetar efter och de datoriserade systemstöd 
som används för att hantera information. Dessa krav kommer att ligga till grund för 
rekommendationer och förbättringsförslag från utredaren som avdelningen RM1 kan använda 
i sitt framtida arbete.  

                                                 
1 Förklaring av RM – se rubrik 1.5 Grundläggande begrepp 
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1.4  Studiens omfattning     
Detta examensarbete har utförts under 20 veckor. Inom denna tidsperiod har utredaren 
inhämtat teori och empiri samt analyserat dessa för att slutligen presentera slutsatser och 
rekommendationer.  
 
Studien startade med förutsättningen att kunskapsöverföringen inom hela 
utvecklingsavdelningen R skulle studeras. Ganska tidigt i examensarbetet stod det klart för 
utredaren att denna enhet var för stor och att betydligt längre tid skulle krävas för att kartlägga 
situationen inom hela R. Därför beslutades att studien skulle behandla kunskapsöverföringen i 
en av de sex mindre avdelningarna. Då handledaren på företaget är arbetade på avdelning RM 
föll det sig naturligt att denna avdelning skulle studeras närmare. 
 
I studien har fokus riktats på en av tre grupper som ingår i avdelningen RM. Denna grupp har 
beteckningen RMP och fungerar i denna rapport som ett nav i kunskapsspridningen. De två 
övriga grupperna behandlas också i rapporten, men beskrivs inte lika ingående.   
 
Arbetets innehåll har fokuserat på följande punkter för att uppfylla problemställningens syfte. 
 

• Kartläggning av den nuvarande kunskapsspridningen från gruppen RMP. Information 
som behandlar kvalitetsbrister i befintliga produkter är viktig för utvecklingsarbetet. 
Var sker kunskapsöverföring? Var finns det brister i överföringen av kunskap?  

 
• Olika områden som kan förändras i syfte att förbättra kunskapsöverföringen. Efter 

kartläggning behandlar arbetet olika områden som påverkar överföringen av kunskap. 
Dessa områden kompletteras med förslag på förbättringar.  

1.5  Grundläggande begrepp 
Följande begrepp återkommer i rapporten och förklaras för att underlätta läsningen. 
 
Kunskap – Med kunskap menas bevisad övertygelse. Kunskap är i huvudsak relaterad till 
mänskliga handlingar och delas i denna rapport in i två undergrupper (explicit och implicit). 
 
Explicit – Uttrycklig eller tydlig. Används i rapporten för att beskriva att kunskap är uttryckt i 
skrift eller tal. Ett exempel på explicit kunskap är erfarenheter som är nedskrivna i ett 
dokument. 
  
Implicit – Implicit är motsatsen explicit och betyder underförstådd. I rapporten talas det om 
implicit kunskap eller tyst kunskap då kunskapen är svår att förmedla och förklara. Ett 
exempel på detta är snickares ”känsla” för att slå i en spik.   
 
Information – Information är ett nödvändigt medium för att skapa kunskap. 
 
Avdelningen RM – En av sex avdelningar som ingår i den större utvecklingsavdelningen R 
som utvecklar industrirobotar. På RM (manipulator) utvecklas robotarmarna och dess 
drivning vilket innebär att mekanisk konstruktion utgör en stor arbetsuppgift för avdelningen.  
 
Gruppen RMP – En av tre grupper som ingår i avdelningen RM. Gruppen ansvarar för 
produktvård av befintliga produkter samt mekanisk provning i utvecklingsprojekten. Detta 
gör att medarbetarna har god kunskap om produkterna. 
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Med vetenskaplig metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som forskaren ska 
skriva om och hur denne ämnar behandla ämnet. Den använda metoden genomsyrar hela 
uppsatsen. Det är viktigt att uppnå medvetenhet i metodval och metodapplicering som ett led i 
att efterstäva vetenskaplighet (Ejvegård, 1996). I denna rapport finns därför ett metodavsnitt 
med, i vilket utredaren redogör för sina vetenskapliga angreppssätt på de problem som 
formulerats.  

2.1   Arbetsmetod 
I olika forskningsarbeten är relationen mellan teori och empiri central. Empirin som beskriver 
den verklighet som studeras består av data och information ifrån denna. Forskarens arbete 
består i att relatera teori och verklighet till varandra, ofta är detta arbete tydligt i 
forskningsarbetets analys- och resultatdel. Deduktion, induktion och abduktion är tre begrepp 
som anger alternativa sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och empiri. De 
två förstnämnda illustreras i figur 2 nedan. (Patel & Davidsson, 2003) 

 
Figur 2. Två begrepp som beskriver relationen mellan teori och verklighet  

(efter Patel & Davidsson, 2003, s 25)  
 
Deduktion – Det deduktiva arbetssättet kännetecknas av att utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. I deduktion antas objektiviteten i 
forskningen kunna stärkas just genom att utgångspunkten tas i de befintliga teorierna. 
Forskningsprocessen blir då i mindre grad färgad av den enskilde forskarens subjektiva 
(personliga) uppfattningar. (Patel & Davidsson, 2003)  
 
Induktion – Om en forskare arbetar induktivt studerar denne forskningsobjektet utan att först 
ha förankrat undersökningen i tidigare vedertagen teori. Istället formulerar forskaren, utifrån 
den insamlade informationen, en ny teori. Att inte utgå ifrån en tidigare teori innebär inte att 

 
Teori 

 
Verklighet 

Deduktion: 
Från teori dras slutsatser om 
enskilda fall. Forskaren följer 

bevisandets väg. 

Induktion:  
Från enskilda fall formuleras 

en teori. Forskaren följer 
upptäckandets väg. 
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arbetet sker helt förutsättningslöst. Även den induktivt arbetande forskaren har egna idéer och 
föreställningar som kommer att färga de teorier som produceras. (Patel & Davidsson, 2003)  
 
Abduktion – Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster 
som kan förklara fallet, det vill säga ett förslag till teoretisk djupstruktur. Abduktion kan sägas 
vara en kombination av deduktion och induktion. Det första steget kännetecknas av att vara 
induktivt. I nästa steg prövas den formulerade hypotesen eller teorin på nya fall. I detta andra 
steg arbetar forskaren deduktivt. Då kan den ursprungliga hypotesen eller teorin utvecklas och 
bli mer generell. Fördelen med detta arbetssätt är att det inte låser forskaren i så hög grad 
vilket kan bli fallet om man arbetar strikt deduktivt eller induktivt. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
I denna studie har utredaren parallellt med observationer i organisationen, inhämtat relevant 
teori i ämnet vilket legat till grund för den senare analysen. Med hjälp av modeller från teorin 
har utredaren kunna identifiera olika moment i den studerade verksamheten. Vissa av dessa 
moment har överensstämt med litteraturens definition för god kunskapsöverföring, medan 
andra delar i kunskapsöverföringen fungerat sämre i organisationen. I denna studie har 
utredaren valt att främst använda en deduktiv arbetsmetod. Valet av metod har grundat sig på 
att utredaren tidigt ville få kunskap om hinder och möjligheter i kunskapsöverföring. 
Slutsatser om enskilda händelser har i stor utsträckning dragits utifrån befintliga teorier.  

2.2   Kvantitativ eller kvalitativ ansats 
Enligt Patel & Davidsson (2003) är det primära syftet med arbeten som har för avsikt att 
kartlägga och utreda något att bidra till förändring, att starta en process som innebär en 
utveckling i något avseende. För att åstadkomma denna förändring måste arbetet ha en 
teoretisk förankring, en utgångspunkt i teorier och modeller. 
 
I litteraturen diskuteras två huvudsakliga forskningsansatser, den kvantitativa och den 
kvalitativa forskningsansatsen. Bland andra Holme & Solvang (1997) understryker att dessa 
två ansatser är kontraster till varandra och pekar på några avgörande skillnader, se tabell 1. 
Patel & Davidsson (2003) menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 
annan och djupare kunskap än den splittrade kunskap som ofta erhålls när kvantitativa 
metoder används.  
 

TABELL 1. Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (efter Holme & Solvang, 1997) 
 

Kvantitativ forskning         Kvalitativ forskning 
	��������	�	�������	������� �	��		 	 	 	 	
���������	�������	������� �	�����		
��!�����	���	� ��������	� 	���	 	 	 	 	 	 �"#����	����� ����	� 	���	� ������� �		
� �������� �	 ���������$		 	 	 	 	 	 	 	  ���������$ 
	 %����	����������	��	��	��		 	 	 	 	 	 	 %�����	����������	��	��� 
� �	������	�	���	������� � � � � � � � � � �	������	�	���	������	��	��	�#����$		 		
	 &��	��������	���	�"	���	����	������	 	 	 	 &��	��������	���	�"	���	�����	�� 
���	��������������	����	���	���������� �$		 	 ���	�����	����	���	� ��������	�  ������$	
	 &��	��������	���	�"	������������������$   	 &��	��������	���	�"	�����	��	�	���	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �������$ 
	 '���� ����	���	��������	�$       	 '���� ����	���	����������$ 
	���������	�������	������	�������	���	���		 	����������������	������	�������	���	���	
�����"���$             �����"���$ 
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Enligt Johanssons (1999) uppfattning kan man inte generellt ta ställning i frågan om 
kvalitativa metoder är att föredra före kvalitativa. Istället måste varje forskare i varje konkret 
situation ställa sig frågan vilken slags fråga han eller hon vill ha svar på.  
 
I detta arbete har undersökningen varit av kvalitativ art då utredaren har utfört djupare studier 
av ett mindre antal fall. Utredaren har varit på plats i verksamheten under tiden för studien. 
Detta har uppmuntrat till spontana diskussioner och observationer, vilket givit utredaren en 
bättre bild av hur personalen arbetar med informations- och kunskapsöverföring. När studien 
inleddes hade utredaren en övergripande bild av vad studien skulle innefatta. Detta medförde 
att en brett problemområde granskades i den första delen av studien. Därefter har klarare 
problemformuleringar växt fram, vilka varit lämpliga för utredaren att fördjupa sig inom. 
 
Även analysen har varit kvalitativ och kan beskrivas med de tre stegen; reduktion, 
strukturering och visualisering (Christensen et al, 1998) som alla sker parallellt och 
interaktivt med varandra. Vanligtvis består inhämtad data i ett forskningsarbete av omfattande 
och komplexa anteckningar som måste reduceras för att kunna analyseras. Ofta sammanfattas 
informationen för att minska dess volym. Den senare struktureringen innebär att man söker 
samband mellan olika data och utifrån detta låter naturliga kategorier och grupper växa fram. 
Härigenom skapas mönster och relationer som utgör en viktig grund vid analysen. Som ett 
tredje steg är visualisering betydelsefull vid kvalitativ analys. Sörqvist (2000) anser att en del 
av den insamlade informationen bör redovisas i punktform, figurer och diagram. Detta leder 
till att eventuella samband och relationer blir mer påtagliga vilket medför att slutsatser lättare 
kan dras. Analysen jämför den teoretiska referensramen med empirin och återfinns i kapitel 5, 
Analys. 
 

2.3  Studiens upplägg   
Arbetsgången under examensarbetet har genomgått tre etapper, se figur 3, i vilka olika 
moment har utförts. Enligt Tonnquist (2004) kan projekt specificeras och med fördel 
genomföras stegvis, en bit i taget. Kraven specificeras i takt med att kunskaper och 
erfarenheter inhämtas. Planering och uppdelning av arbetet bidrar till att få en överskådlighet 
samt att skapa etappmål.  

 
 

Figur 3. Examensarbetets olika faser 
 
Etapp 1 utgjorde den första fasen i arbetet, vars mål var att öka förståelsen kring 
problemområdet. Inledningsvis följde utredaren ett fåtal personer och deras arbetsuppgifter, 
för att på så sätt bekanta sig med området som skulle studeras. Här fanns också möjligheter att 
ställa frågor kring olika ämnesområden. Vidare inhämtades information via företagets intranät 
som gav kunskap om hur företaget var organiserat och vilka processer som de anställda följer. 
Under etapp 1 gjordes 15 intervjuer och dessa var av kvalitativ art. Parallellt med intervjuerna 
studerades litteratur för att få ökad kunskap om ämnen kopplade till problemområdet. Etapp 1 

Etapp 1 
 
Förstudie  

Etapp 2  
 
Fallstudie 

Etapp 3 
 
Analys & slutsatser 

Tid 
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avslutades med att utredaren sammanfattade sin syn av verksamheten och tillämpade därmed 
deskription, en beskrivning av verkligheten. Enligt Ejvegård (1996) är deskription den 
enklaste av de vetenskapliga metoder som finns att tillgå. Att i en text beskriva verksamheten 
tvingade utredaren att ställa kompletterande frågor vilket medförde att förståelsen för 
avdelningens arbete ökade.  
 
Under etapp 2 utformades en fallstudie där fyra pågående fall, eller kvalitetsärenden, valdes 
för att närmare studeras av utredaren. En metod hämtad ifrån Yin (1994) användes för att 
formulera fallstudien, en enkel skiss över metoden redovisas i bilaga 1. Den första delen av 
metoden innehöll utformning av fallstudien, där val av fall och framtagning av intervjuämnen 
var viktiga punkter. Nästkommande del i Yin:s metod utgjordes av förberedelser, insamlande 
av data samt enskild analys av data ifrån varje fall. För att en mer grundlig beskrivning av 
fallstudien, se 2.3.1 Fallstudie.  
 
I etapp 2 utförde utredaren även en benchmarking mot två företag, i rapporten kallade företag 
A och företag B. Detta gjordes för att för att få idéer och inspiration till nya alternativa 
arbetssätt som ABB Robotics kunde använda sig av. I studien, som är baserad på intervjuer 
med en representant från varje företag, studerades de båda företagens arbetsmetoder kring 
erfarenhets- och kunskapsspridning och diskuteras i kapitel 4.4 Benchmarking. 
 
Etapp 3 innehöll den avslutande analysen och där data från alla fallen behandlades parallellt, 
för att tydligare se på vilket sätt kunskapsöverföringen fungerade i olika situationer. Utifrån 
den tvärfunktionella analysen, som också utgör den sista delen i Yin:s ovan nämnda metod, 
förmedlade utredaren en rad krav som en god kunskapsöverföring ställer på den studerade 
organisationen, dess processer samt organisationens teknologi. Med grund i analysdelen 
formulerade utredaren avslutningsvis även rekommendationer till företaget som 
förhoppningsvis kommer att leda till en förbättrad kunskaps- och erfarenhetsåterföring i 
framtiden.  

2.3.1  Fallstudie 
Enligt Ejvegård (1996) är syftet med en fallstudie att studera en liten del av ett stort förlopp 
och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet får representera verkligheten. 
Patel & Davidsson (2003) menar att en fallstudie är en beteckning som innebär att forskaren 
gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en mindre 
grupp individer, en organisation eller en situation. Vid fallstudier utgår den undersökande 
personen från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt.  
 
Utredaren ansåg att metoden fallstudie var mest lämplig att använda för att studera det breda 
problemområde som beskrevs av företaget vid studiens början. Fallstudien föregicks av en 
förstudie som hade till syfte att ge utredaren en översiktlig bild av verksamheten. Det var först 
när fallstudien kommit en bit på väg som de mer precisa frågorna kunde formuleras. 
 
Efter analys presenterar normalt forskare resultat och slutsatser (Patel & Davidsson, 2003). 
Ejvegård (1996) menar att forskaren måste vara försiktig med de slutsatser som denne drar, då 
ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. Slutsatserna kan ses som indicier 
och får kanske värde först när det finns andra indicier som pekar åt samma håll.  
 
Intervjuer utnyttjas ofta i fallstudier. Enligt Kvale (1997) kan syftet vara att utveckla kunskap 
om en specifik person eller institution eller att använda fallet för att belysa mer generella 
fenomen. Dock finns det alternativa informationskällor och i litteraturen skriver bland annat 
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Ejvegård (1996) att det vanligt att information av olika karaktär samlas in för att ge en så 
fyllig bild av det aktuella fallet som möjligt.  
 
Enligt Yin (1994) finns det sex olika insamligskällor, eller beviskällor, som utredaren kan 
använda sig av. 

• Dokumentation 
• Arkivregister 
• Intervjuer 
• Direkta observationer 
• Deltagande observationer 
• Fysiska verktyg eller produkter 

2.4   Informationsinhämtning 
Ovan nämndes Yin:s (1994) olika insamlingskällor via vilka olika forskare kan söka 
information i sina fallstudier. Dessa insamlingskällor har använts i denna studie för att få en 
så bred och fyllig bild av verksamheten och problemområdet som möjligt. 

2.4.1  Dokumentation / arkivregister   
Dokumentation är i allmänhet stabil, exakt och spänner över breda områden. Dessa styrkor 
har också arkivregister med tillägget att dessa ofta är precisa och kvantitativa i sin 
utformning. Dock kan det vara svårt att återfå dokument som tidigare granskats och viss 
dokumentation väljs utifrån forskarens förutfattade meningar. Viss dokumentation kan också 
innehålla förutfattade meningar från författaren. (Yin, 1994) 
 
Yin (1994) anser att den viktigaste användningen av dokument i fallstudier är att bekräfta och 
ifrågasätta bevis ifrån andra källor. Till exempel kan dokument vara till stor nytta när 
forskaren vill verifiera korrekt stavning, titlar och namn på avdelningar som har omnämnts i 
en intervju.  
 
I denna forskningsstudie har det granskade företagets intranät varit till stor hjälp för utredaren 
som där kunnat finna organisationsträd och processkartor med förklaringar. Bevis ifrån 
dokumentation i jämförelse med andra beviskällor har bidragit till att bekräfta vissa 
situationer, men också pekat på fall där ytterligare granskning har behövts. 

2.4.2  Intervjuer 
Nästa beviskälla som har använts i studien är intervjuer. Yin (1994) menar att intervjuernas 
två främsta styrkor är att de fokuserar direkt på själva ämnet för fallstudien och även ger 
forskaren gott om fakta att bygga sin slutsats kring. Yin nämner också några negativa 
egenskaper hos beviskällan intervjuer, nämligen att personen som blir intervjuad kan svara 
knapphändigt och svaret kan vara fyllt av förutfattade meningar. Ibland svarar inte 
intervjupersonen på frågorna utifrån vad han eller hon känner, utan utifrån vad han eller hon 
tror att intervjuaren vill höra.  
 
Två viktiga begrepp som uppkommer när intervjuer diskuteras är standardisering och 
strukturering. Standardisering åsyftar hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Strukturering handlar om i vilken 
utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt, beroende på egen inställning 
eller tidigare erfarenheter (Patel & Davidsson, 2003). Lantz (1993) menar att den 
professionelle intervjuaren bestämmer intervjuns innehåll med stöd och mot bakgrund av den 
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teoretiska förståelsen. Ejvegård (1996) är mer grundläggande sin beskrivning och anser att 
vitsen med intervjuer i forskningssammanhang är att de inte ska standardiseras för mycket. 
Intervjun ska åtminstone delvis ha undersökande syfte menar Ejvegård, och anser att i de fall 
där intervjuaren strävar efter att standardisera intervjuerna så mycket som möjligt, har de 
förlorat sina fördelar.  
 
Själva intervjusituationen påverkar svaren och resultatet. Forskaren får inte vara för 
avståndstagande mot intervjupersonen, men heller inte för engagerad och ledande. Innan den 
egentliga intervjun sätter igång bör forskaren förklara för de inblandade att denne står 
förutsättningslös till den undersökning som görs och till de resultat som fås fram (Ejvegård, 
1996). Kvale (1997) anser att intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade 
känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och känslor. Kvale jämför 
forskningsintervjun med vardagslivets samtal.  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att skapa nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med siffror. 
Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett 
öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en 
intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och kan omfatta förslag och frågor. 
(Kvale, 1997)  
 
Innan intervjuerna för denna utredning utfördes fastslog utredaren några nyckelord, som på ett 
eller annat sätt berörde verksamhetens problemområde. Dessa nyckelord 
(informationshantering, lärande organisation, förbättrad kvalitet, statistik, systematiska fel och 
länka ihop information) användes för att bygga upp teman som användes i intervjuerna. Inom 
dessa teman fick intervjupersonerna prata relativt fritt och intervjuerna kan därmed benämnas 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Respondenterna berättade, utifrån deras 
arbetsbefattning och synsätt, hur de såg på det berörda temat och hade stor frihet i att lyfta 
fram vad som var relevant för just honom eller henne. I bilaga 2 finns intervjuunderlaget 
redovisat med teman samt underfrågor.  
 
Under förstudien intervjuades 15 personer inom organisationen för att utredaren skulle få 
ökad kunskap om verksamheten och personer med olika arbetsuppgifter i denna. Senare under 
fallstudien hölls åtta djupgående intervjuer med personer som var involverade i de fall som 
undersöktes. Utredaren höll de flesta av dessa intervjuer i olika konferensrum på företaget, där 
endast utredaren och intervjupersonen närvarade. Detta medförde att intervjupersonen inte 
blev störd av telefoner eller andra anställda vilket innebar ökad koncentration på ämnet. Varje 
enskild intervju varade mellan 45 minuter och 60 minuter. Under intervjuerna användes 
bandspelare som spelade in samtalet, vilket var till stor hjälp vid den senare renskrivningen. 
Om utredaren upptäckte att någonting var oklart kontaktades intervjupersonen i efterhand, 
vanligtvis på telefon eller e-post, för kompletterande uppgifter. Under intervjuserien 
inhämtades kompletterade information vid några enstaka fall. 

2.4.3  Observationer 
Enligt Yin (1994) finns det två olika typer av observationer, direkt och deltagande 
observation. Med den direkta observationen kan forskaren studera beteenden och skeenden i 
ett naturligt sammanhang i samma stund de inträffar (Patel & Davidsson, 2003). Vid 
deltagande observation beskriver forskaren ett skede eller en process som denne deltar i eller 
är medlem av (Ejvegård, 1996). Enligt Yin (1994) täcker dessa två varianter av observation in 
olika händelser och dess sammanhang på en bra sätt. De kan också hjälpa forskaren att få 
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insikter i hur olika människor agerar i kontakten med varandra. Observationer av exempelvis 
ett företag är tidskrävande och organisationen kan agera på ett annat sätt än normalt då 
individer i denna är medvetna om att någon granskar arbetssättet (Yin).  
 
Utredaren använde sig till en början av direkt observation för att lära sig mer om hur 
verksamheten fungerade. Eftersom utredaren var placerad i samma byggnad som den 
studerade avdelningen, inhämtades inledningsvis en stor mängd kunskap via observationer. 
Allt eftersom kunskapen ökade kunde olika resonemang föras och utredaren deltog i olika 
möten och en strategidag där alla avdelningens medarbetare närvarande. Detta kan 
klassificeras som deltagande observation.  

2.4.4  Fysiska verktyg / produkter 
Fysiska verktyg och produkter som den studerade organisationen använder sig av kan ge en 
insikt i företagskultur och tekniska lösningar. Denna typ av beviskälla är inte av största tyngd, 
men kan vara ett bra komplement när människors beteende ska studeras. (Yin, 1994) 
 
De anställda i den studerade organisationen kommunicerar och diskuterar med hjälp av olika 
fysiska modeller av robotar. Det kan handla om allt ifrån små modeller, som får plats på 
skrivbordet, till fullskaliga modeller. Utredaren har granskat några av dessa modeller vilka ger 
en ökad förståelse för produkten. Vidare har fysiska verktyg som är till hjälp vid 
informationsöverföring studerats, till exempel avdelningens informationstavla.  

2.5   Validitet och reliabilitet 
De två begreppen validitet och reliabilitet är kopplade till varandra och är viktiga att uppfylla 
för att ge studiens forskningsresultat ett vetenskapligt värde. Med validitet avses att forskaren 
verkligen undersöker det som denne avser att undersöka. Reliabiliteten anger tillförlitligheten 
hos mätinstrumenten. (Ejvegård, 1996) 
 
Ejvegård (1996) exemplifierar låg validitet med en människa som skulle räkna antalet 
afrikaner och amerikaner som befann sig på en fotbollsmatch. Personen räknade hur många 
afrikaner respektive amerikaner som befann sig på arenan baserat på deras utseende. 
Resultatet överensstämde dåligt med verkligheten och mätmetoden var inte alls valid. 
Utseende är inget bra kriterium för att ange vilken världsdel en person kommer ifrån. För 
reliabilitet skriver Ejvegård om ett fall där längden på två plankor skulle fastställas med hjälp 
av ett måttband av gummi. Det visade sig vara svårt att hålla samma längd på måttbandet när 
det sträcktes ut det efter plankorna, en meter föreföll inte vara lika lång vid de båda fallen. 
Detta var alltså inte en reliabel forskningsmetod.  
 
Den ovanstående beskrivningen beskriver de två begreppen i allmänna termer och passar bäst 
in på kvantitativa undersökningar. I fallet med kvalitativ undersökning och fallstudie menar 
Yin (1994) att det är viktigt att använda flera olika beviskällor för att säkerställa studiens 
validitet. Validitet kan enligt Yin delas in i tre områden; arbetsvaliditet, intern validitet samt 
extern validitet. För att god arbetsvaliditet ska uppnås måste korrekta mätningar genomföras 
för det område som studeras. Intern validitet berör endast förklarande och 
slutledningsfallstudier. Extern validitet handlar om att skapa en grundläggande bas där 
fallstudiens resultat kan generaliseras på andra liknande fall. I de fall forskaren gör en enskild 
fallstudie fastslår Yin att resultaten måste stödjas på en bred vetenskaplig och teoretisk bas. I 
denna studie bör extern validitet beaktas.  
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Betydelsen av ordet reliabilitet i kvalitativa fallstudier kan utvecklas från den inledande 
beskrivningen (att utföra undersökningarna på ett tillförlitligt sätt). Yin (1994) menar att 
reliabilitet innebär huruvida undersökningen kan upprepas av andra forskare för att genom 
samma tillvägagångssätt komma fram till samma resultat och slutsatser. Detta är ofta svårt att 
uppnå vid fallstudier av komplex karaktär. Om en intervjuad person ger olika svar på en fråga 
som ställs under flera olika intervjutillfällen betraktas detta i en kvantitativ undersökning som 
ett tecken på låg reliabilitet, enligt Patel & Davidsson (2003). I en kvalitativ studie är detta 
inte nödvändigtvis fallet. Patel och Davidsson menar att orsaker till detta kan vara att 
intervjupersonen har ändrat uppfattning, att vederbörande har fått nya insikter eller lärt sig 
något. Detta behöver alltså inte vara ett tecken på låg reliabilitet för en kvalitativ forskare.  
 
I denna utredning som baserats på fallstudier har flera beviskällor använts för att säkerställa 
validiteten. Vidare har utredaren hämtat information under olika tidpunkter och från olika 
personer vilket medför att samma fenomen kan tolkas i varierande sammanhang. Den externa 
validiteten i studien har säkerställts genom utförandet av en litteraturstudie inom teori som 
bland annat behandlar kunskapsöverföring. Andra forskare bör ha en god möjlighet att 
upprepa denna undersökning, med stöd ibland annat intervjuunderlag. Dock är den studerade 
avdelningen under ständig förändring och att erhålla exakt samma resultat förefaller mindre 
troligt.  

2.6  Kritiskt förhållningssätt 
I följande avsnitt diskuteras trovärdigheten i studiens teori och empiri utifrån vilka 
arbetsmetoder som använts. Valet av metoder och sättet de nyttjas påverkar resultatet i alla 
forskningsarbeten.  
 
Objektiviteten i en undersökning kan diskuteras. Johansson (1999) uppfattar att det finns en 
tveksamhet mot kvalitativa metoder som beror på att dessa metoder förefaller så mycket 
osäkrare än de kvantitativa metoderna. Johansson menar dock att ett påstående är objektivt i 
kunskapsteoretisk mening om det går att ställa upp kriterier för att avgöra om påståendet är 
sant och om olika personers tillämpning av kriterierna ger samma resultat.  
 
Det finns alltid en risk för att utredaren lägger in egna värderingar i arbetet som leder fram till 
ett påstående menar Ejvegård (1996), och därmed kan objektiviteten ifrågasättas. I denna 
studie har problemområden identifierats med flera olika beviskällor i strävan mot objektivitet.  
 
Efter den inledande perioden beslutades att fallstudier skulle användas som vetenskaplig 
metod. Denna metod ansågs vara lämplig med hänsyn till det material som fanns och de 
frågor som skulle utredas närmare. Ju fler fall forskaren undersöker desto tillförlitligare är 
resultatet. Under tiden för denna studie har endast ett fåtal fall granskats, vilket utgör en risk 
att dessa fall inte representerar helheten fullt ut.  
 
Valet av metod har påverkat de slutsatser som framkommer i rapporten, med annan metod 
skulle förmodligen differentierande resultat ha erhållits. Med metoden ”fallstudie” ges 
övergripande rekommendationer till helheten (i studien avdelningen RM), vilka ibland kan 
uppfattas som alltför generella. Om istället en annan kvalitativ metod hade valts kunde 
utredaren ha utfört en djupare analys och givit mer detaljerade rekommendationer till den 
studerade gruppen. Dock skulle undersökningsområdet ha blivit väldigt smalt och inte svarat 
mot frågeställningen.  
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2.6.1  Källkritik  
Ejvegård (1996) beskriver vikten av att bedöma tillförlitligheten i de källor som används i ett 
forskningsarbete. Dock menar Ejvegård att det inte finns någon osviklig metod att fastställa 
vad som är riktigt.  
 

”Forskaren bör hela tiden bedöma sina källor och söka sig till den som han 
själv som vetenskapsman håller för den mest tillförlitliga.” (Ejvegård, 1996, 
s 63) 

 
I denna studie har i huvudsak fyra beviskällor använts; dokumentation/arkivregister, 
intervjuer, observationer och fysiska verktyg. Dessa finns beskrivna i avsnitt 2.4 
Informationsinhämtning. Vid dokumentation är källkritiken, med frågor om när, var och 
varför dokumentet uppkommit, viktig enligt Patel & Gustavsson (2003). Författarna finner att 
det är avgörande att i möjligaste mån undersöka förstahandsrapporteringar som också brukar 
kallas primärkällor. Ejvegård (1996) menar också att färskheten på dokumentet är viktigt. 
Detta utgår från att det i allmänhet är bättre att gå till en nyare källa än till en äldre. En seriös 
forskare bör också ha tagit reda på vad som publicerats tidigare inom det fält han undersöker. 
I denna studie har referenser i nyare litteratur granskats för att på detta sätt ringa in vad som 
tidigare skrivits i till exempel kunskapsteori. Inom vissa områden i den teoretiska 
referensramen, där utredaren ansett det nödvändigt, har både delar ur primärkällan och nyare 
litteratur redovisats. 
 
Lantz (1993) poängterar vikten av att utredaren bör ha förförståelse för ämnet innan denna 
börjar med intervjuer. Det är en förutsättning för att kunna vara lyhörd för nyanser både under 
intervjun och under analysen. Detta krav uppfylldes inte under den inledande förstudien då 
syftet var att skapa en bild av verksamheten, här fick respondenterna under intervjusituationen 
delvis förklara okända begrepp för utredaren. Däremot var utredaren betydlig bättre påläst 
inför intervjuerna som hölls under den senare fallstudien.  
 
Under studien har utredaren observerat arbetet i organisationen. Speciellt under deltagande 
observation menar Ejvegård (1996) att det finns två stora nackdelar. För det första är det svårt 
att hålla tillräcklig distans för att säkerställa en klart objektiv beskrivning, forskaren kan lätt 
bli känslomässigt involverad i skeendet. Den andra nackdelen innebär att forskaren kan 
påverka det händelseförlopp man studerar genom sin närvaro. Under arbetet har utredaren 
försökt hålla distans till den studerade avdelningen och inte låtit enskilda åsikter ta för stort 
utrymme. I vissa situationer kan närvaron ha påverkat individers villighet att lämna 
information, med resultatet att situationen på företaget ”skönmålats”. 
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Teori som behandlas i detta kapitel ligger till grund för att analysera de problemområden som 
identifierats hos den studerade avdelningen på ABB Robotics. Den teoretiska referensramen 
innehåller teori inom ämnesområdet och tar upp grundläggande begrepp och modeller.  
 
Tidigt i examensarbetet valde utredaren att närmare studera kunskapsspridningen i de tre 
områdena organisation, processer och teknologi. Detta har medfört att följande teoretiska 
referensram belyser teori inom dessa områden. Organisation, processer och teknologi 
granskas under hela arbetet och beskrivs således även i rapportens empiri- och analysdelar. 

3.1   Kunskapsöverföring 
Kunskap kan klassificeras som explicit eller implicit (tyst). Den explicita kunskapen är 
uttryckbar och kan därför verbaliseras eller visualiseras. Den kan beskrivas med ritningar, 
sättas på pränt i planer och andra dokument och beskrivas med konkreta ord eller bilder. 
Däremot är den tysta kunskapen svår att beskriva med ord. Denna typ av kunskap måste ses 
och upplevas för att kunna överföras ifrån en person till en annan. (Tonnquist, 2004)  
 
Mycket litteratur har skrivits om tyst kunskap de senaste 40 åren. Framför allt under 1990-
talet skrevs det mycket inom ”Knowledge management” och detta ämne har blivit allt 
viktigare runt om bland företag sedan dess (Nonaka & Takeuchi, 1995). Många resonemang 
och tolkningar grundar sig på en av de första böckerna i ämnet, ”The Tacit Dimension” av 
Michael Polanyi som utkom 1966. Här fastslås det att det finns kunskap som vi inte kan 
skriva ner och dokumentera vilken författaren benämner tacit som översatt till svenska blir 
underförstådd eller tyst kunskap (Polanyi, 1966). 
 

”I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can 
know more than we can tell. This fact seems obvious enough; but it is not 
easy to say exactly what it means.” (Polanyi, 1966, s 4) 

 
Det är många författare som försökt förklara det faktum att vi vet mer än vad vi kan berätta, 
genom olika resonemang och exempel. Ett grundläggande exempel som Polanyi (1966) 
använder sig av handlar om hur vi känner igen människors ansikten.  
  

”We know a person’s face, and can recognize it among a thousand, indeed 
among a million. Yet we cannot tell how we can recognize a face we know. 
So most of this knowledge cannot be put into words. ” (Polanyi, 1966, s 4) 

 
Vikten av att inse betydelsen av den tysta kunskapen beskrivs i litteraturen. Till exempel 
skriver Argyris (1999, s 54) ”Actions that are skillful are based largely on tacit knowledge”, 
vilket betyder att skickligt utförda moment ofta bygger på en stor del tyst kunskap. Detta kan 



 

 16 

exemplifieras med en snickares kunskap för att slå i en spik. Viss kunskap kan beskrivas i ord 
och skisser såsom hammarens optimala vinkel och kraft, men resultatet bygger till största 
delen på snickarens ”känsla” och erfarenhet (tyst kunskap).  
  
I andra fall kan man också läsa om hur viktig den underförstådda kunskapen är. Nonaka & 
Takeuchi (1995) skriver inte bara om att denna typ av kunskap är viktig, utan att den utgör en 
stor del av den totala kunskapsmassan. I deras bok ”The Knowledge-Creating Company” 
studeras olika synsätt på kunskap utifrån västerländskt och japanskt perspektiv. Här menar 
författarna att de olika synsätten divergerar. 
 

“Japanese companies, however, have a very different understanding of 
knowledge. They recognize that the knowledge expressed in words and 
numbers represents only the tip of the iceberg. They view knowledge as 
being primarily “tacit” – something not easily visible and pressible.” 
(Nonaka & Takeuchi, 1995, s 8) 

 
I citatet ovan kan det utläsas att Nonaka & Takeuchi (1995) definierar “tacit knowledge” 
något annorlunda jämfört med Polanyi. Författarna säger att tyst kunskap inte på ett enkelt 
sätt kan synliggöras och preciseras. De fortsätter i litteraturen “för att tyst kunskap ska bli 
kommunicerbar och kunna delas med andra människor i organisationen, måste den 
konverteras till ord eller siffror så att alla kan förstå” (Nonaka & Takeuchi, s 9). 
 
Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver hur kunskap kan växla mellan explicit och implicit 
form. Genom att ha fastslagit att kunskap skapas genom interaktion mellan tyst och uttalad 
kunskap kan författarna sätta upp fyra stadier av kunskapsförändring. I figur 4 nedan syns de 
olika övergångarna. När tyst kunskap överförs är detta sammankopplat med gruppteori och 
organisationsstruktur, medan överföring av explicit kunskap har sina rötter i 
informationshantering. Vidare är en organisations lärande starkt kopplat till hur explicit 
kunskap omvandlas till tyst kunskap. Slutligen finns också övergången mellan tyst kunskap 
och explicit kunskap, som i många fall har blivit bortglömd men som är viktig och som 
kommer att beskrivas närmare senare.  
 

 
 

Figur 4. Fyra stadier av kunskapsövergångar (efter Nonaka & Takeuchi, 1995, s 62) 
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I litteraturen finns ytterligare varianter på den modell av kunskapsövergångar som visas i 
figur 4. Bland annat har Stein (1996) och Söderlund & Tell (2001) tagit fram alternativa 
modeller för att ge sin syn på kunskapsöverföring. Dessa skiljer sig något och fokuserar på 
distinktionen mellan individuell kunskap, som medarbetarna i organisationen besitter, och 
social kunskap, som är en del av de strukturer och aktiviteter som försiggår i en organisation. 
Dessa modeller återfinns i bilaga 3.  
 
Följande avsnitt kommer i tur och ordning att beskriva de fyra kunskapsövergångarna i 
Nonaka & Tackuchis modell. Dessa olika stadier beskrivs med exempel för att öka 
förståelsen. Tillsammans utgör dessa fyra kunskapsövergångar ett varv i Nonaka & Takeuchis 
”kunskapsspiral” som beskrivs närmare i kapitel 3.1.5, Kunskapsspiralen. 

3.1.1  Övergång: Tyst till tyst kunskap 
Socialisering (engelska socialization) är en process där man delar med sig av sina erfarenheter 
och därmed skapar implicit kunskap i form av delade mentala bilder och modeller samt 
tekniska färdigheter. En person kan erhålla tyst kunskap direkt ifrån andra människor utan att 
kommunicera. Ett exempel på detta är när lärlingar följer yrkesmän och lär sig hantverket 
genom observation, imitation och övning, inte genom kommunikationen. Nyckeln till att 
kunna ta emot tyst kunskap är erfarenhet. Utan någon typ av erfarenhet är det extremt svårt att 
förstå hur någon annan människa tänker. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
 
Ett sätt att återanvända tyst kunskap i utvecklingsprojekt är att låta projektmedarbetare med 
erfarenheter från liknande projekt berika nya projekt. Det kan alltså vara en god idé att rotera 
mellan olika arbetsuppgifter och olika projekt och försöka att återanvända erövrad kunskap 
från tidigare problemlösning. (Söderlund & Tell, 2001)  

3.1.2  Övergång: Tyst till explicit kunskap 
Att ge yttre form åt tyst kunskap (engelska externalization) utgör en process där artikulering 
transformerar den tysta kunskapen till explicit kunskap. Det är en grundläggande 
kunskapsskapande process och kan ta sig form i metaforer, analogier, koncept, hypoteser eller 
modeller. Exempelvis försöker olika människor beskriva en tavla med ord och genom att 
skriva ner det som människorna observerar överförs tyst kunskap till artikulerbar kunskap. 
Dock kan dessa beskrivningar vara ofullständiga, divergerande och godtyckliga, men 
beskrivningarna leder till reflektion och hjälper individer att samlas kring ett gemensamt 
ämne. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  
 
Försöka att tydliggöra implicit kunskap benämner Söderlund & Tell (2001) artikulering och 
anser likt Nonaka & Takeuchi att metaforer och analogier är ett medel för 
kunskapsöverföring. Detta gör att en ökad grad av medveten kunskap kan användas. Vidare 
finns det ytterligare en metod för artikulering av kunskap som är utveckling och användning 
av prototyper. I utvecklingen av prototyper ges utrymme för att testa olika 
konstruktionslösningar. Det kan också vara bra att skapa miljöer och arenor för människor 
med olika kunskapsbakgrund menar författarna. Det kan exempelvis göras genom formella 
möten, men också genom att schemalägga gemensamma fikaraster. (Söderlund & Tell, 2001) 

3.1.3  Övergång: Explicit till explicit kunskap 
När olika koncept systematiskt placeras in i olika system brukar det kallas sammanställning 
eller sammansättning (engelska combination). Den här typen av kunskapsöverföring kräver 
att man kombinerar olika sorters explicit kunskap. Individer utbyter och kombinerar kunskap 
genom olika medium som dokument, möten, telefonkonversationer eller datorstödda nätverk 
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för att ta några exempel. Omarbetning av befintlig information genom sortering, tillägg, 
kombinering och kategorisering av explicit kunskap kan leda till ny kunskap. Kreativ 
användning av datorstödda nätverk och storskaliga databaser stödjer den här typen 
kunskapstransformation. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
 
Denna del av kunskapsöverföringen kan också benämnas kodifiering och kan vara så enkel 
som en slutrapport i ett ärende. Ibland finns en stor mängd kunskap tillgänglig om tidigare 
lösningar på ett problem och då kan företagsledningen överlåta till individen att själv söka 
efter dessa lösningar och tillämpa dem, snarare att styra individen. Det ställer krav på 
personen i fråga att värdera tillämpbarheten i den information han/hon möter, och dessutom 
behöver individen utveckla en förmåga att implementera nedskrivna lösningar i till viss del 
nya sammanhang. En annan del i att göra den explicita kunskapen tillgänglig för fler är att 
upprätta ett register över organisationens medarbetare och deras kunnande. (Söderlund & 
Tell, 2001) 

3.1.4  Övergång: Explicit och tyst kunskap 
Internalisering (engelska internalization) är en process som överför explicit kunskap till tyst 
kunskap, vilket är nära besläktat med uttrycket ”learning by doing”. Genom erfarenheter som 
inhämtats i de tre andra övergångarna skapar varje individ sin egen tysta kunskap utifrån 
omgivningen, i form av delade mentala modeller eller tekniskt ”know-how”. För att 
organisatoriskt lärande ska kunna ske måste åter igen den tysta kunskapen delas och man 
kommer tillbaka till socialisering och därmed tar en ny kunskapsspiral form. (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) 
 
Vid projekt kan företag genom utbildning av andra projektmedarbetare än just projektledare i 
projektorganisation och projektmodeller och på så sätt etablera en företagskultur som stödjer 
projekt som arbetsform. En sådan positiv företagskultur kan bidra med incitament för 
överföring av kunskap mellan olika projekt. För att ytterligare stödja överförandet av tyst 
kunskap bör företaget stödja ”kompetenskulturer” i form av olika kompetensnätverk. 
(Söderlund & Tell, 2001) 

3.1.5  Kunskapsspiralen  
De fyra stegen i Nonaka & Takeuchis modell (1995) som beskrivits ovan utgör ett varv i den 
så kallade kunskapsspiralen och fokuserar på kunskapsteori i de olika övergångarna mellan 
explicit och tyst kunskap. Dessa växlingar mellan explicit och tyst kunskap utgör den 
epistemologiska dimensionen i kunskapsspiralen (vertikal axel, figur 5). Epistemologi 
behandlar grundläggande frågor om kunskapens natur. Det finns ytterligare en dimension i 
kunskapsspiralen som Nonaka & Takeuchi benämner ontologisk, vilket beskriver den 
filosofiska läran om verkligheten (horisontell axel, figur 5). Denna dimension gör att kunskap 
kan förflytta sig från individen till gruppen och vidare ut i organisationen genom flera varv i 
kunskapsspiralen. I figur 5 nedan visas denna kunskapsspiral och dess två dimensioner.  
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Figur 5. Kunskapsspiralen (efter Nonaka & Takeuchi, 1995, s 73) 

3.2   Organisation 
I vardagligt tal tolkas ordet organisation som en större sammanslutning 
(Nationalencyklopedin, 2007). Ljungberg & Larsson (2001) tillägger att en organisation är, 
sett till dess struktur och funktionsduglighet till stora delar ett resultat och en spegling av den 
omvärld den verkar och har verkat i.  

3.1.1  Organisatorisk struktur 
Det finns en rad olika organisationsformer som förekommer i dagens företag. I 
produktutvecklingsorganisationer anser Ulrich & Eppinger (2003) att framgångsrika företag 
måste organisera sin utvecklingspersonal på ett effektivt sätt för att den styrande 
utvecklingsprocessen ska bli effektiv. Författarna menar att organisationer bör formeras så att 
länkar bildas mellan individer. Länkar mellan individerna kan vara formella eller informella 
och Ulrich & Eppinger talar framför allt om tre typer: 
 

• Rapporterande relationer. Här menas de klassiska relationerna med en förman och en 
underordnad. Detta är formella relationer som ofta visas på organisationsscheman.  

• Finansiella sammansättningar. Individer är sammankopplade när det är en del av 
samma finansiella enhet, som till exempel faller inom samma budget. 

• Fysisk utformning. Kopplingar skapas mellan individer som arbetar på samma kontor, 
våning, hus eller område. Dessa sammankopplingar är ofta informella, som 
uppkommer från spontana situationer.  
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Oavsett vilka organisatoriska länkar som finns kan individer bli klassificerade på två olika 
sätt, efter sin funktion i organisationen eller efter vilka projekt som individen arbetar med. 
Den funktionsorienterade organisationen präglas av en tydlighet och trygghet för såväl 
anställda som chefer. Det råder exempelvis inget tvivel om vem som är vems chef eller var 
gränserna för varje ansvarsområde går. Denna organisationstyp är traditionsenlig och har 
funnits under lång tid. Den trygghet som de anställda kan känna i den funktionsorienterade 
organisationen är dock falsk och finns bara i det interna perspektivet. Överensstämmelsen 
med omvärlden och den anpassning som krävs förbises. Strukturen bygger på antagandet om 
att människan i allmänhet är oförmögen att utföra mer avancerade uppgifter. Den hindrar 
därmed också att företaget drar nytta av människans initiativkraft, förmåga och kapacitet. Till 
nackdelarna hör också suboptimering, interna maktkamper, bristande kundfokus, byråkrati, 
långsamma beslut och svårigheten att anpassa organisationen till nya förutsättningar. 
(Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Projektorganisationen är i grunden en tillfällig organisation med uppdraget att lösa en 
specifik uppgift. Om de specifika uppgifterna är frekvent återkommande eller väsentligt 
utsträckta i tiden kan projektorganisationen i sina huvuddrag bli relativt bestående över tiden. 
Denna typ av organisation är i idealfallet kundfokuserad, flexibel och tydlig i sambandet 
mellan verksamhetens aktiviteter. Projekten har en mera tillfällig natur än linjeorganisationen 
som brukar vara permanent, vilket riskerar en ökad risk att makten stannar i 
linjeorganisationen. Kunskapsöverföringen från projekt till projekt brukar också vara 
problematisk då likheter mellan projekt ofta förbises och skillnader framhålls, se även kapitel 
3.6 Lärande. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Ulrich & Eppinger (2003) anser inte att den funktionsbaserade organisationen och 
projektorganisationen räcker när man vill beskriva de huvudsakliga organisationsformerna i 
produktutvecklingsföretag. Författarna lägger till varianter av matrisorganisationen som de 
kallar för tungvikts projektorganisation och lättvikts projektorganisation. Ljungberg & 
Larsson (2001) menar att termen matris används för att beskriva det visuella intryck 
organisationsstrukturen ger då den kombinerar funktionsbaserad struktur med projektstruktur.  
 
En tungvikts projektorganisation innefattar starka band till projekt. Projektledaren i denna 
organisation har det fullständiga budgetansvaret och är starkt inblandad i valet av 
projektmedlemmar vilket innebär att han/hon fattar de flesta av personalfrågor som rör 
projektet. Trots ett starkt fokus på projektet hör varje person i projektet till en viss funktion i 
linjeorganisationen. Det finns också ledare för de olika funktionsavdelningarna, men de har 
relativt lite makt och kontroll. I tungvikts projektorganisationer finns det vanligen 
produktutvecklingsteam som förespråkar det tvärfunktionella arbetet. (Ulrich & Eppinger, 
2003) 
 
En lättvikts projektorganisation innehåller svagare kopplingar till projekten och starkare band 
till funktionerna. Här är projektledaren mer av en koordinator som administrerar olika ärenden 
och problem. Han/hon uppdaterar tidplaner och ordnar möten, men har ingen riktig makt och 
kontroll i projektorganisationen. Det är ledarna för de olika funktionsavdelningarna som 
ansvarar för budgetar och rekrytering av projektmedlemmar. I figur 6 visas de genomgångna 
organisationstyperna. (Ulrich & Eppinger, 2003) 
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Figur 6. Här visas olika typer av organisationer. För att illustrera dessa typer visar  

bilderna tre funktioner respektive tre projekt. (Ulrich & Eppinger, 2003, s 27) 

3.3   Processer 
Enligt Sörqvist (2004) kan en process definieras som ”en begränsad mängd av samordnade 
aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte”. Detta är en allmän beskrivning av ordet 
men det finns mer ”målande” och fullständiga beskrivningar i litteraturen. Till exempel väljer 
Ljungberg & Larsson (2001) en mera komplett beskrivning av vad processen består av och 
hur den är relaterad till omvärlden.  

 
”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter 
som använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till 
”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov.” 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s 416) 
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Mayo & Lank (1994) anser det viktigt att göra manualer som beskriver processer tillgängliga 
för alla medarbetare öka kunskapen. Processerna kan enligt Bergman & Klefsjö (2002) delas 
in i tre huvudgrupper som är illustrerade i figur 7 nedan. Bergman & Klefsjö definierar dessa 
som följer. 

• Huvudprocesser – De har till uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och 
förädla de produkter organisationen erbjuder. Ett exempel på denna typ av process är 
produktutvecklingsprocesser. 

• Stödprocesser – De syftar till att tillhandahålla resurser till de operativa processerna. 
Exempels på stödprocesser är underhålls- och informationsprocesser. Stödprocesser 
har interna kunder. 

• Ledningsprocesser – De har till uppgift att besluta om organisationens mål och 
strategier samt genomföra förbättring av organisationens övriga processer. Hit hör 
strategisk planering och revisionsprocesser. Ledningsprocesserna har interna kunder. 

 
Figur 7. Illustration över en organisations olika processer (Bergman & Klefsjö, 2002, s 240) 

3.3.1  8D-metodik 
Inom kvalitetsarbetet finns en process eller problemlösningsmetodik som benämns 8D. Den 
utformades av Ford, som verkar i bilindustrin, i mitten på 1990-talet som ett försök till att 
hantera klagomål och problem i produkter. D:et i 8D står för discipliner och metoden bör 
påbörjas så fort som ett allvarligare problem dyker upp. Om metoden används korrekt hjälper 
den till att finna en lösning på det uppkomna problemet. Metoden bygger på att fakta ska 
granskas och gör att lösningar och beslut är baserade på fakta, och syftar till att lösa den 
egentliga grundorsaken istället för att utreda symtomen. (Hölzer & Schramm, 2005)  
 
Det finns något olika utformningar på de åtta stegen, nedan visas Hölzer & Schramms (2005) 
version av innehållet i de åtta stegen. Efter de åtta stegen avslutas ofta metoden med en 
sammanfattande 8D-rapport. 
 

1) Försök få en klar bild av problemet. 
2)  Ta dig an problemet. 
3)  Beskriv problemet. 
4)  Initiera arbetsuppgifter i syfte att minska skadan och kontrollera dess effekt. 
5)  Identifiera problemets grundorsak och verifiera att det verkligen är grundorsaken. 
6)  Fastslå förbättringsåtgärder och kontrollera dess effekt. 
7)  Implementera förbättringsåtgärder och kontrollera dess effekt. 
8)  Fastslå arbetsuppgifter som förebygger att samma problem återuppstår. 
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3.4   Teknologi 
I detta avsnitt diskuteras informationsteknologis betydelse för överföring av kunskap. Inom 
teknologin finns det olika typer av datorstödda systemstöd som identifieras och beskrivs. 

3.4.1  Informationsteknologins framväxt 
Formerna för kommunikationsöverföring har ökat och utvecklats sedan början 1990-talet. Ny 
kunskap produceras i stora mängder och framstegen inom informationsteknologin har medgett 
en stark ökning av produktiviteten inom forskning och utveckling, menar Albinsson (1998). 
Författaren understryker att tekniken leder till att kunskapsmängder blir mer tillgängliga för 
allt fler. Före den senaste utvecklingen på informationsteknologins område har det varit 
mycket svårt att skapa fungerande organisatoriska minnen och underlätta minnen tvärsöver de 
interna gränserna i stora företag, menar Mayo och Lank (1994). Mayo & Lank ger genom att 
nämna universitetsavdelningar och advokatbyråer exempel på institutioner som tidigare varit 
bra på att lagra upparbetad kunskap. De menar också att en fungerande informationsteknologi 
i form av en företagshjärna är speciellt viktig för storföretag som ofta är globalt utspridda. 

3.4.2  Teknologin ur ett kunskapsperspektiv 
Ur ett kunskapsperspektiv menar Nonaka & Takeuchi (1995) att överflödet av information 
ökar mängden av den information som ska behandlas, vilket kan leda till överbelastning. 
Detta ökar också kostnaderna för skapande av kunskap, framför allt på kort sikt. Nonaka & 
Takeuchi nämner att ett sätt att ta itu med de negativa effekterna orsakade av 
kunskapsöverflöd är att klargöra var informationen ska lokaliseras och var kunskapen ska 
sparas i organisationen.  
 
Nonaka & Takeuchi (1995) anser dock att lagring av tyst kunskap (tacit) kan vara 
problematisk och uttrycker svårigheten på följande sätt: 
 

Explicit knowledge can easily be “processed” by a computer, transmitted 
electronically, or stored in databases. But the subjective and intuitive nature 
of tacit knowledge makes it difficult to process or transmit the acquired 
knowledge in any systematic or logical manner. (Nonaka & Takeuchi, 1995, 
s 9) 

3.4.3  Olika typer av systemstöd 
Vanligen använder företag olika varianter av datasystem eller systemstöd. Det finns 
huvudsakligen två typer; de kommersiella systemen som är standardiserade och de 
specialanpassade systemen som ofta är egenutvecklade. Begreppet standardiserade 
systemstöd ger en bra beskrivning vad det handlar om, det vill säga samma utformning av 
systemstödet oavsett kund. En ytterligare förklaring av begreppet är att det är relaterat till det 
engelska begreppet COTS2, där själva mjukvaran som saluförs inte anpassas nämnvärt till 
köparens specifika krav och behov utan säljs efter en princip liknande ”one size fits all”. Till 
skillnad från specialanpassade system förutsätter alltså standardiserade system att de tas emot 
som de är, vilket gör att man bör se över verksamheten eller vara noggrann när systemstödet 
väljs. (Magnusson & Olsson, 2005)  
 
Figur 8 beskriver hur verksamheten och IT-lösningen hänger ihop och måste anpassas till 
varandra.  
 
                                                 
2 Commercial Off-The-Shelf software  
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Figur 8. I en avstämningsmodell mellan verksamhetens krav och en färdig IT-lösning finns det en del, 
förhoppningsvis den dominerande träffytan, där lösningen uppfyller kraven (Axelsson, 1998, s 138)  

 
Dessa standardiserade system kan ibland utgöras av affärssystem, vilket Magnusson & Olsson 
(2005) definierar som ”standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd”. Figur 9 
illustrerar författarnas bild av ett affärssystem. Ofta brukar de flesta delar i företaget stödjas 
med hjälp av systemet. Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) väljer att beskriva affärssystemet 
som en mjukvarulösning som stödjer ett flertal av en organisations funktioner. De mest 
centrala funktionerna som affärssystemet stödjer är produktion, ekonomi, konstruktion, 
marknadsföring, försäljning, inköp, lagerhållning, underhåll, distribution och beslutsstöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Traditionell uppfattning om affärssystemets funktioner. Figuren visar hur ett gemensamt affärssystem 
samlar in information och gör den åtkomlig för alla avdelningar. (efter Magnusson & Olsson, 2005, s 10) 

 
Begreppet affärssystem blir ofta blir synonymt med de så kallade ERP-systemet3. Dessa 
system uppstod ur behovet att integrera informationssystem som fanns i olika delar av en viss 
verksamhet. Företagen ville inte att människor skulle arbeta med IT-system som var skilda 
ifrån varandra. Systemleverantörer agerade och skapade sammansatta system baserade på 
modultänkande, där moduler kunde läggas till eller tas bort efter behov. Om exempelvis 
kunden hade behov av e-handelsfunktionalitet kunde det enkelt läggas till. Det är alltså det 
som idag går under benämningen ERP-system och täcker mer eller mindre samtliga 
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värdeskapande och värdestödjande processer som en verksamhet kan bestå av. (Magnusson & 
Olsson, 2005) 
 
Den andra typen av systemstöd är specialanpassade system. Dessa systemstöd behandlar ofta 
ett företags interna informationsflöde. Det kan behandla information inom ett speciellt 
område, men också inom en speciell organisatorisk avdelning. Fördelen med det speciellt 
utformade systemstödet är att det i hög grad kan anpassas till ett visst företag, och mer 
specifikt till deras produkter och processer. Vidare kan också systemstödet anpassas och 
förbättras allt eftersom nya behov uppstår på företaget samt när brister i systemet upptäcks. 
(Magnusson & Olsson, 2005)  

3.4.4  Införande av systemstöd 
Vid införande eller uppdatering av ett informationssystem kan ett företag välja att satsa på att 
själv konstruera en lösning eller koncentrera sig på en färdig standardprodukt menar Axelsson 
(1998). Oavsett val av teknologi anser Argyris (1999) att det finns en rad saker att tänka på i 
samband med införandet. Nedan ger Argyris några rekommendationer som är av stor vikt vid 
implementering av ett systemstöd: 
 

• Gör informationssystemet lättförstått för ledningen. 
• Låt ledningen vara mycket involverat i informationssystemet så de kan övertyga andra 

att använda systemet. 
• Gör informationssystemet så säkert som möjligt. 
• Förenkla formatet och kravet på indata så kostnaderna minskar och användbarheten 

ökar. 
• Förbättra utbildningen om systemet för att göra varje användare mer känslig och 

förstående inför andra personers problem. 
• Utforma informationssystemet med hänsyn till att vi lär in på olika sätt. 
• Introduktionen bör betraktas som en del i ett totalt utvecklingsprogram för 

organisationen.   

3.5   Kommunikation 
Kommunikation i allmänhet inkluderar både verbala och icke-verbala signaler, men också 
symboliska signaler som människan har stor förmåga att utnyttja. Vidare innefattas kodning 
och avkodning av meddelanden i kommunikationen. Det är sändaren av budskapet som kodar 
sitt meddelande baserat på personlighet, tidigare erfarenheter, aktuell sinnestämning och 
attityder till och fördomar om motparten. Avkodningen hos mottagaren är beroende av 
liknande egenskaper, erfarenheter, fantasier och förutfattade meningar. För att få en väl 
fungerande kommunikation bör det göras återkopplingar eller så kallad feedback, för att 
kontrollera om budskapet har uppfattats på rätt sätt. (Maltén, 1998) Nedan ger Maltén en 
definition på kommunikation. 

 
Kommunikation utgör ett interpersonellt, symboliskt samspel med vars hjälp 
sändare och mottagare i ett visst kontextuellt sammanhang kan ”likställa” 
sitt informationsutbyte. (Maltén, 1998, s 18) 

 
I organisationer är det viktigt att människor är upplysta och kontinuerligt har insikt i vad som 
sker för att de ska känna sig trygga enligt Sörqvist (2004). Han menar att för att lyckas 
etablera en öppenhet måste man inom organisationen sträva efter att aktivt informera och 
kommunicera. Liker (2004) anser att medarbetarna bör vara informerade om hur arbetet ska 
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utföras och om det förekommer avvikelser jämfört mot den ursprungliga planen. Sörqvist 
understryker att det är svårt att säkerställa att nödvändig information verkligen når fram till 
målgruppen och nämner två krav. För det första krävs det att budskapet är väl formulerat på 
ett språk som kan som kan förstås och tolkas av dessa individer. För det andra måste man 
utnyttja lämpliga kommunikationskanaler så att informationen verkligen når fram. Vanliga 
kommunikationskanaler är ordinarie möten, anslagstavlor, intranät, via chefer samt specifika 
informationsmöten.  

3.5.1  Småprat som kunskapsbärare 
Genom samtal utbyts ständigt tankar, åsikter och värderingar om andra individer, ting eller 
situationer. I småpratet kalibreras människors förväntningar i och på organisationer, och trots 
dess tillfälliga karaktär uppstår och odlas gemensamma konstruktioner av vad som har hänt, 
vad som händer och vad som tros komma ska hända (Ekman, 1999). Denna typ av 
konversation kan ses i många organisationer. Karrbom & Gustavsson (2001) anser att i det 
allmänna tyckandet och tänkandet, skvallret, ryktena och historierna ryms erfarenhetsbaserad 
och personlig kunskap. Och genom småpratet förmedlas den kunskapen i form av tysta 
budskap mellan individer och mellan projekt. Karrbom & Gustavsson fortsätter med att 
småpratet kan bidra till skapandet, eller uppbyggandet, av den enskilde individens kunskap. 
Småpratet och skvallret behöver inte vara funktionellt, det behöver inte vara till för något alls. 
Ändå finns det och uppenbarligen lär sig människor av det enligt författarna. 
 
I de projekt som behandlas av Karrbom & Gustavsson (2001) framkommer det att småpratet 
ofta handlar om tidigare genomförda projekt och vad som hände där, liksom om det nu 
pågående projektet. I samband med kaffepauser, middagar, fester och i andra sociala 
sammanhang, ofta på arbetsplatsen eller i anslutning till denna, framförs åsikter, 
kommentarer, skvaller, rykten, historier, tyckande och tänkande. Genom att småpratet ofta är 
verksamhetsknutet bidrar det samtidigt till allmän men också specifik kunskap om 
verksamheten. 

3.5.2  Fysiska avstånd 
Hur en organisation är utformad kan variera, vilket nämnts i tidigare kapitel. I syfte att öka 
kommunikationen och spridandet av kunskap menar Allen (1977) att samlokalisering, det vill 
säga att placera arbetskollegor i samma utrymme, ett effektivt sätt att för att uppnå syftet. 
Författaren anser att de bäst lämpade ingenjörerna är de som kommunicerar lika mycket med 
kollegor inom andra grupper som sin egen.  
 
Enligt Ulrich & Eppinger (2003) uppmuntrar fysisk närhet mellan medarbetare till spontana 
och informella samtal. Dock kan inte alla människor i stora organisationer vara lokaliserade 
nära varandra, vilket medför att fysiska avstånd skapas mellan medarbetare. Allen (1977) har 
gjort en studie som visar hur avståndet påverkar individers kommunikationsvanor. I 
undersökningen tillfrågades medlemmar ur produktutvecklingsavdelningarna i sju olika 
företag om vilka medarbetare de pratade med vid teknisk problemlösning samt hur ofta det 
skedde. I undersökningen mättes också avståndet mellan de olika medarbetarna. Resultatet av 
studien kan utläsas i figur 10, och här kan ses att kommunikationsfrekvensen minskar kraftigt 
efter några meter. Vidare kan ses att det nästan är obetydlig skillnad i 
kommunikationsfrekvens mellan avståndet 25 och 50 meter. 
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Figur 10. Figuren visar kommunikationsfrekvensen för medarbetare i produktutvecklingsorganisationer  
(efter Allen, 1977, s 239) 

3.5.3  Fysisk utformning 
När ett företag står inför att flytta eller renovera sitt kontor gäller det att ta tillvara möjligheten 
att även se över verksamhetens organisation och arbetssätt menar Christiansson & Eiserman 
(1998). De anser att en organisation inte får något bättre tillfälle. Vill man förändra sin 
verksamhet är lokaler ofta det som befäster förändringen. Att byta lokal utan att se över 
verksamheten straffar sig. När väl flytten ska genomföras upptäcker ofta medarbetarna att 
olika arbetsmoment eller funktioner kan utföras annorlunda och bättre.  
 
Kontorets huvuduppgift är att vara en mötesplats. Det finns några olika fysiska utformningar 
av kontorslokaler. En variant är kontorslandskapet eller storrumskontoret som är helt öppet 
för samarbete och kontakt. Det är mycket flexibelt, med viss manuell hjälp kan man förändra 
storrummet på ett par timmar. Storrummet är mindre än den äldre formen av kontorslandskap 
och byggs upp kring en avdelning, ofta omkring 20 personer. Inom storrummet organiseras 
sedan arbetet ofta i grupper om 6-8 personer. Varje grupp kan identifieras och har sina egna 
gemensamma funktioner, såsom mötesplatser och förvaring av till exempel referensmaterial. 
Varje person har sin arbetsplats, avskärmad visuellt och i princip sluten ifrån tre håll och 
öppen mot gemenskapen. Den egna vrån skiljer storrummet ifrån flexkontoret, som är ett 
öppet kontorslandskap och gjort för extremt hög kontakt mellan medarbetarna. Här har i 
princip har ingen medarbetare sin egen arbetsplats. En kombination av storrum och flexkontor 
visas i figur 11. (Christiansson & Eiserman, 1998) 
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Figur 11. Figuren visar en kombination av storrum och flexkontor, innehållande enheter bestående av 6-8 

arbetsplatser tillsammans med mötesrum eller ”tysta rum”. För att öka kontakten mellan medarbetarna har 
gemensamma funktioner som kopiering, utskrift och kontorsmaterial samlats till en plats tillsammans med en 

fikabar. (Christiansson & Eiserman, 1998, s 37) 

3.6   Lärande 
Detta avsnitt behandlar lärandet och tar upp några olika teorier och modeller om förbättrat 
lärande. I organisationer är det viktigt att lära sig nya saker för att följa med i utvecklingen 
och vara konkurrenskraftig, Albinsson (2002) utrycker det på följande sätt: 
 

En individ lär så länge hon lever, en organisation lever så länge den lär. 
(Albinsson, 2002, s 11) 

 
Stein (1996) anser att interaktion bidrar till att stimulera lärandet genom att individer 
därigenom får ta del av del av andras kunskaper. Dessutom kan interaktion leda till att 
individer får en annan syn på sina egna kunskaper, vilket kan bidra till kunskapsutveckling 
via inre simulering. Individer har förmåga att anpassa sina egna och andras erfarenheter till 
situationer kring vilka hon saknar erfarenheter. Detta är möjligt då människan kan utföra ett 
slags inre simulering där möjliga handlingar analyseras med avseende på vilka konsekvenser 
de skulle få för en viss situation.  

3.6.1  Modell I & Modell II 
Enligt Argyris (1999) handlar människor efter olika program som författaren kallar för 
handlingsmodeller. Argyris har satt upp två handlingsmodeller som beskrivs i litteraturen. 
Den första kallas Modell I och bygger på en rad observerade värderingar hos människor. I 
denna modell vill individen uppnå det grundläggande syftet med en uppgift. I modellen 
påtalas det också att människor följer principen att maximera nyttan och minimera förlusten. 
Vidare försöker människor kväva de negativa känslorna och uppträda så rationellt som 
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möjligt. Ur Modell I lyfter Argyris fram några allmänna strategier som människor använder 
sig av. Det kan handla om att förespråka och försvara sin position i exempelvis ett företag.  
 
Ovan nämnda modell bidrar till att individerna blir tillbakadragna och missförstådda, vilket 
leder till självuppfyllande och självförslutande processer enligt Argyris (1999). Detta leder till 
försvarsinriktade dialoger och diskussioner. Individer håller sina premisser och slutsatser för 
sig själva, i form av tyst kunskap, av oro för att de ska tappa kontrollen.  
 
I Argyris andra modell, Modell II, baseras beslut på god information och genomförandet av 
ett förslag sker på ett varsamt sätt för att kunna upptäcka och rätta till problem. Individer i 
denna modell illustrerar öppet vägen fram till resultat och lösningar och uppmuntrar andra att 
involvera sig i fallen. Ett produktivt resonemang förs, vilket innebär att förutsättningarna är 
explicit uttalade. Ytterligare personer försöker också testa logiken i slutsatserna innan fallet 
klassas som löst. Som en konsekvens av detta agerande blir försvarsinriktade aktioner 
minimerade och verklig inlärning underlättas. Argyris menar att när individer börjar öka 
användningen av Modell II kommer organisatoriska försvarsrutiner att ifrågasättas och en 
början till organisatoriska lärandeprocesser kommer att skapas. Detta kommer att uppmuntra 
till bestående double loop lärande. Double loop lärande beskrivs i nästa avsnitt, 3.6.2 Single & 
double loop learning.  

3.6.2  Single & double loop learning 
Lärande uppstår huvudsakligen genom två tillstånd. Det första sker när en organisation 
uppnår vad som var avsett ifrån början. Det finns alltså en överensstämmelse mellan 
utformningen av handlingsplanen och det faktiska resultatet. Det andra fallet av lärande 
uppstår när avsikterna och resultatet i ett ärende matchar dåligt, så att detta måste rättas till. 
Den dåliga matchningen ändras då till god matchning. Det är inte organisationerna i sig själva 
som åstadkommer lärandet, utan det är individerna i organisationen som agerar representanter 
och skapar lärandet. (Argyris, 1999) 
 
Inom organisationslitteraturen nämns single & double loop learning. Denna teori illustreras i 
figur 12. Efter att ett fel upptäckts och rättats till tillåts organisationen att fortsätta med sitt 
arbete mot de aktuella mål som satts upp. Förfarandet som innebär att ett upptäckt fel rättas 
till kallas för single loop lärande. Man kan likna denna metod vid en termostat som lär sig när 
det är för varmt respektive för kallt och slår då av eller på värmen. Termostaten kan klara av 
att utföra denna uppgift eftersom den kan ta emot information (temperaturen i rummet) och 
därefter vidta en rättande åtgärd. Double loop lärande uppträder när ett fel är upptäckt och 
rättats på ett sådant sätt att det krävs modifikation och organisationens underliggande normer, 
ledande principer och mål. Även denna form av lärande skulle man kunna exemplifiera med 
hjälp av en termostat. Men vid double loop lärande skulle det innebära att man frågar om den 
temperatur som angivits verkligen är lagom, eller om termostaten i sig verkligen är det 
effektivaste sättet att hålla stadig värme. Alltså frågas det inte bara efter objektiva fakta, utan 
även efter motiv och anledningar till att saker förhåller sig på ett visst sätt. (Argyris, 1999) 
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Figur 12. Single & double loop learning. (Argyris, 1999, s 68) 

 
Vid en granskning av figur 12 ses att det finns två alternativa vägar för hur ett problem 
hanteras. Till en början finns en lösning som antingen löser (match) eller inte löser 
(mismatch) den aktuella frågeställningen. Den stora chansen till lärande finns om lösningen 
inte löser problemet menar Argyris (1999), och då sker inlärningen genom single loop eller 
double loop. Vid den första lärandeformen vidtas aktioner för att försöka formulera 
problemet. Därefter följer konsekvenser där målet är att lösa problemet. Denna typ av lärande 
är lämpligt för rutinmässiga ärenden som starkt påminner om varandra. Den andra 
lärandeformen tar en längre väg där man ifrågasätter ledande och styrande variabler och 
frågar varför ärendet har uppkommit. Lärande som utgörs av double loop är mer relevant för 
komplexa och icke programmerbara ärenden. Argyris poängterar att lärande sker när den på 
hittade lösningen verkligen är implementerad och fullföljd. Att identifiera problem och hitta 
på lösningar är nödvändigt, men inte tillräckligt för organisatoriskt lärande. 

3.6.3  Lärande organisation 
En del beskrivningar av det organisatoriska lärandet säger att lärandet medför en förändring 
av organisationens kunskapsbas. Vidare menar många författare att växelspelet mellan den 
enskilde och organisationen är viktig, hela organisationen är beroende av individernas 
agerande (bland andra Nonaka & Takeuchi, 1995 och Stein, 1996). Utmärkande för den 
lärande organisationen är att organisationens system anpassas till omvärldens, vilket ofta 
medför en ökad kapacitet att lösa problem. En organisation av denna typ spanar ständigt mot 
omvärlden efter ny kunskap, erfarenheter och förändringar. (Mayo & Lank, 1994)  
 
Den kanske mest kände författaren som skrivit om den lärande organisationen är Peter Senge 
som i sin bok ”Den femte disciplinen” (1995) utförligt beskriver vad han menar med 
begreppet. Enligt Senge är en lärande organisation en organisation som kontinuerligt ökar sin 
förmåga att skapa sin egen framtid. I en lärande organisation anser Senge att bredare 
tankemönster bör främjas och att människor kontinuerligt lär sig hur de tillsammans ska lära 
sig. 
 
I boken tar Senge (1995) upp olika typer av inlärningshandikapp. Dessa kan enligt författaren 
handla om att människor i ett företag enbart koncentrerar sig på att lösa sin egen 
arbetsuppgift, vilket för med sig att helheten och det gemensamma resultatet förbises. Det kan 
också vara så att människor försöker finna någon utomstående att lägga skulden på. Det gör 
att det är svårt att identifiera var problemen finns, och därmed svårt att göra något åt dem. 
Ytterligare ett handikapp är enligt Senge illusionen av handlingskraft. Vidare sker det en 
fixering mot enskilda händelser, vilket gör att de långsamma och gradvisa förändringarna som 
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utgör de största hoten mot organisationer glöms bort. Senge anser också att organisationer har 
en oförmåga att försvara sig mot långsamt framväxande hot samt att människor tror att de lär 
sig av sina erfarenheter, trots att konsekvenserna av dess handlingar visar sig långt efter själva 
agerandet. I ett sista påstående tycker författaren att ledningsgrupper i olika organisationer 
slösar bort energi på att slåss om sina revir.  
 
I syfte att råda bot på de brister som äger rum i de organisationer författaren beskriver 
presenterar Senge fem ämnesområden (discipliner) vilka uppfattas vara avgörande för den 
lärande organisationen.  
 

 
 

Figur 13. De fem disciplinerna  
 
I figur 13 illustreras de olika disciplinerna som Senge (1995) beskriver. Som figuren visar 
ligger personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och teamlärande till 
grund för den sammanlänkande femte disciplinen, systemtänkande. Författaren anser att de 
olika disciplinerna inte kan utvecklas var och en för sig, utan de måste byggas upp och 
utvecklas tillsammans. Nedan beskrivs de olika disciplinerna närmare. 
 
Personligt mästerskap – En organisations förmåga är helt beroende av de enskilda 
individernas förmåga att lära menar Senge (1995). Den enskilda individens utveckling är 
ingen garanti för att organisationen utvecklas, men det är en nödvändig förutsättning. I den av 
disciplinerna som kallas personligt mästerskap ska individen fördjupa och bredda sina 
visioner, men också utveckla sitt tålamod och sträva efter att se sakligt på verkligheten. För 
att utveckla det personliga mästerskapet krävs en personlig vision. Det är alltså viktigt att 
fokusera på de grundläggande målen och inte på underordnade saker. Glappet mellan vision 
och verklighet är en drivkraft som Senge kallar för kreativ spänning. 
 
Tankemodeller – I disciplinen tankemodeller är det viktigt att utveckla chefers och 
medarbetares förmåga att lära och lära av varandra. Tankemodeller baseras på tidigare 
erfarenheter och kan vara svåra att förändra. Ett exempel på tankemodeller är 
generaliseringar. Det kan vara så att en medarbetare inte litar på personal som tillhör en annan 
avdelning, baserat på tidigare upplevda händelser. Ofta är människor inte medvetna om dessa 
tankemodeller eller hur de styr beteendet. Senge menar att arbetet med att förändra 
tankemodellerna måste börja med att alla granskar sig själva och ifrågasätter det som varje 
individ försvarar.  
	

P
ersonligt m

ästerskap 

Tankem
odeller 

G
em

ensam
m

a visioner 

Team
lärande 

Systemtänkande 



 

 32 

Gemensamma visioner – Att skapa gemensamma visioner och mål är viktigt för alla 
organisationer och företag. För den lärande organisationen är det avgörande och medför att 
människorna i organisationen utvecklas. Grunden för de gemensamma visionerna är således 
de personliga visionerna. Drivkraften ska alltså komma från individerna och dessa strävar 
efter att uppnå gemensamma mål och visioner av egen vilja, inte för att någon säger åt dem. I 
sin enklaste form kan en gemensam vision svara på frågan ”vad vill vi uppnå?”. Ett 
gemensamt mål lägger grunden till samhörighet och stimulerar till samverkan. Utan visioner 
är det svårt att bibehålla engagemanget under någon längre period.  
 
Teamlärande – Disciplinen handlar om förmågan, hos en grupp individer, att lära sig och 
utvecklas tillsammans. Senge (1995) säger att när grupper utvecklas tillsammans når de inte 
bara goda resultat, utan kunskap utvecklas fortare än om individerna arbetat på egen hand. 
Framgång beror på förmågan att fungera tillsammans. Denna disciplin förutsätter att 
människor för en dialog och diskussion, personer bör ta upp antaganden och ifrågasätta dem. 
 
Systemtänkande – handlar om att se helheten, att se sambanden mellan olika företeelser 
istället för att se dem som skilda händelser eller ting. Den enskilde ska förstå sin roll, andras 
roller men också dess placering och verkan i helheten. Senge kallar systemtänkandet för den 
femte disciplinen för att det är den begreppsmässiga grunden för alla disciplinerna.  

3.6.4  Motivation 
För att en person ska kunna utveckla sitt lärande krävs motivation. Sebestyén (2005) talar om 
att motivation handlar om graden av ”vilja till handling”. En individs vilja till handling styr 
till exempel beteendet på ett möte eller agerandet i fikarummet. På samma sätt avgör viljan till 
handling med vilken ambitionsnivå en uppgift löses och vilket ansvar som individen är beredd 
att ta på sig. Motivationen att agera och ambitionsnivå avgörs enligt Sebestyén framför allt av 
handlingens förväntade återkoppling. Sörqvist (2004) menar att det finns tre olika 
motivationsdrivande krafter som påverkar människor. Personliga krafter kommer ifrån 
individens inre som en följd av värderingar och åsikter. Tryckkrafter uppstår genom 
förväntningar och krav från andra människor. Dragkrafter skapas av externa faktorer hos den 
aktuella situationen som attraherar individen.  
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Följande del av rapporten är resultatet av examensarbetets empiriska undersökning. Empiriska 
undersökningar grundas på observationer av verkligheten och denna undersökning bygger på 
utredarens iakttagelser i den studerade organisationen. Informationen har inhämtats via 
intervjuer, deltagande och studier av företagets dokumentation. I följande avsnitt beskrivs 
arbetsgången, i vilken kommunikation och lärande sker, och dess kopplingar till processer, 
organisation samt befintliga systemstöd. Denna empiribildning ligger till grund för senare 
analys.  

4.1   Organisation RM 
Den empiriska undersökningen har utförts på avdelningen för utveckling av manipulator 
(robotarm), internt benämnd RM, på ABB Robotics. Arbetet på avdelningen utgörs till stora 
delar av mekanisk konstruktion och då med avseende på robotarmen och dess drivning. 
Examensarbetet fokuserar på kunskaps- och erfarenhetsåterföring i organisationen vilket gjort 
att empirin belyser, i enighet med teorin, genom vilka sätt kommunikation sker samt hur 
kunskap överförs. 

4.1.1   Hur är avdelningen organiserad? 
På avdelningen RM ingår underavdelningarna RMD (konstruktion), RMM (mekatronik) och 
RMP (produktvård och testning). Tillsammans försöker medarbetarna utveckla och underhålla 
manipulatorer vilket kräver kommunikation över avdelningsgränserna. Ledord i 
utvecklingsarbetet är att manipulatorerna ska vara kostnadseffektiva och hålla en 
marknadsmässig kvalitet. I figur 14 visualiseras avdelningen RM. 
 

 
 

Figur 14. Organisationsschema över utvecklingsavdelningen RM, med dess underavdelningar 
(ABB:s intranät, 2006) 
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RM leds av en avdelningschef som till sin hjälp har tre chefer som ansvarar för varsin 
underavdelning. Av de totalt 63 personer som arbetar på RM är 49 fast anställda och 14 
inhyrda konsulter (december, 2006). Alla anställda på avdelningen är lokaliserade i samma 
byggnad och samma våningsplan, med undantag för en liten grupp som utför mekanisk 
provning i en laborationshall i en intilliggande byggnad. Under studiens gång renoverades det 
aktuella våningsplanet i syfte att åstadkomma ett öppet kontorslandskap genom en öppnare 
planlösning. 

4.2   Arbetsgång 
I följande stycke beskrivs arbetsgången i den studerade organisationen, sett ur utredarens 
perspektiv. Det finns, som tidigare nämnts, tre underavdelningar som arbetar med olika 
inriktningar i utvecklingsarbetet av robotarmar. Tabell 2 visar underavdelningarnas olika 
ansvarsområden. 
 

TABELL 2. Olika ansvarsområden för de underavdelningarna inom RM.  
Studien har fokuserat på gruppen RMP. (ABB:s intranät, 2006) 

 
RMD RMM RMP 

 
• Konstruktion av 

manipulatorenheter. 
• Projektdrift med 

projektledare. 
• Tekniskt ansvarig under 

utvecklingsfas. 
• Utveckling i CAD4. 

 
• Dimensionering av 

robotar. 
• Utveckling av 

robotspecifik mjukvara. 

 
• Teknisk förvaltning och 

vård av befintliga 
produkter. 

• Garantiuppföljning. 
• Förebyggande 

kvalitetsarbete.  
• Mekanisk 

prestandaprovning. 
 
Studien har främst fokuserat på gruppen RMP, och hur denna arbetar med kommunikation 
och kunskapsöverföring till de övriga på avdelningen, och vidare ut i ABB Robotics 
organisation. Gruppen RMP arbetar med vård av befintliga produkter, och i det innefattas 
även garantiuppföljning. Gruppen arbetar också i förebyggande syfte genom att varna övriga 
om fel som identifieras på produkter ute hos kund. Vidare finns det några personer ur denna 
grupp som arbetar med mekanisk provning och verifiering i produktutveckling. Olika 
individer på avdelningen har stor kunskap inom sitt område, och ansvarar för olika robottyper. 
De tjänster som finns inom RMP kräver idag stor erfarenhet om dagens robottyper. Kunskap 
krävs också om robottyper som inte längre produceras men som fortfarande används i kunders 
applikationer. Ingen av de konsulter som är inhyrda på avdelningen arbetar inom gruppen 
RMP (januari 2007). 

4.2.1  Information in till RMP 
Avdelningen planerar sitt arbete med utgångspunkt i inkomna felrapporter från kunder ute på 
fält och från företagets egen produktion. Dessa rapporteras normalt in via olika datorstödda 
systemstöd, se 4.3 Befintliga systemstöd, vilket ger medlemmarna i gruppen RMP en lista 
med fall som de använder för att planera sitt arbete. När ärenden inkommer prioriteras de med 
avseende på allvarlighetsgrad innan de koordineras ut till gruppmedlemmar med lämplig 
kompetens. De två vanligaste informationsvägarna in till gruppen visas i de två nedanstående 
figurerna, figur 15 och 16. 
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Fel upptäcks →→→→ Fältingenjör →→→→ Lokal ABB-enhet →→→→ Produktsupport →→→→ RMP 

Fel upptäcks →→→→ Montör →→→→ Produktionsgrupp →→→→ (Leverantörskvalitet) →→→→ RMP 

 
Figur 15. Normalt informationsflöde ifrån kund vid upptäckt av ett fel i produkten 

 

 
Figur 16. Normalt informationsflöde ifrån produktion vid fel i ingående komponenter 

 
Den information som inkommer ifrån fält, se figur 15, är av varierande kvalitet. Innehållet i 
felrapporten beror i hög grad på vem som fyllt i den. De anställda ser generella skillnader 
mellan olika länder som rapporterar in till RMP. Alla rapporter är skrivna på engelska vilket 
är ABB:s koncernspråk. I gruppen anses bland annat fältingenjörer från Spanien och 
Frankrike ha bristande förmåga att återge felen med exakta och precisa beskrivningar. Vid 
lokala ABB enheter runt om i världen finns administratörer som överför informationen från 
fältingenjören in i datorsystem. Därefter skickas felrapporten elektroniskt till en grupp som 
hanterar produktsupport. Denna grupp fungerar som ABB Robotics kontakt mot kunden. 
Denna grupp tillhör avdelningen eftermarknad och är belägen i en byggnad på ABB Robotics 
anläggning, vilken ligger intill den byggnad där RMP arbetar. Produktsupport granskar de 
inkomna rapporterna och ställer kompletterande frågor till dem som skickat in rapporter med 
alltför bristfällig information. Vissa beskrivningar är ändå för allmänt skrivna, trots kontroll 
och motfrågor, och därmed till liten hjälp för RMP. En precisering av problemet är avgörande 
för att hitta felorsaken på ett snabbt sätt. 
 
I de fall när fel i produkter rapporteras in ifrån produktion, se figur 16, är det ofta som någon 
ingående komponent i roboten som utgör problemet. Här vill RMP skapa sig en bild om felets 
art och omfattning för att förbättra produkterna och möjliggöra förebyggande kvalitetsarbete 
innan motsvarande fel uppkommer hos en kund. I många fall är det montörerna i 
produktionen som märker att en produkt inte uppför sig som förväntat och anmäler detta till 
sin produktionsgrupp. Orsaken till det oväntade uppförandet kan vara olika svår att 
konstatera. Ibland är det tydligt att felet uppstår på grund av en dålig komponent och då tar 
avdelningen för leverantörskvalitet huvudansvaret och driver ärendet vidare i syfte att ringa in 
felets omfattning och ställa krav på leverantören om bättre komponenter. När grundorsaken är 
mer oviss brukar RMP göra en utredning för att fastställa denna.   
 
Ibland inträffar något fel av allvarlig karaktär i en befintlig produkt vilket medför att någon 
person i RMP kontaktas per telefon eller e-post. I dessa fall är tidspressen hög och felet måste 
åtgärdas fort vilket gör att andra utredningar får vänta på obestämd tid.   

4.2.2  Information ut från RMP 
Den information som förmedlas ut ifrån RMP kan beskrivs enligt de kunskapsövergångar som 
finns i Nonaka & Takeuchis modell (1995). Modellen beskrivs utförligt i den teoretiska 
referensramen, se 3.1 Kunskapsöverföring.  
 
Individ till grupp 
Tyst till explicit kunskap – Genom att använda en liten robotmodell eller prototyp visar de 
anställda på RMP varandra var på roboten det aktuella problemet är lokaliserat. Därefter kan 
gruppmedlemmarna i vissa fall gemensamt artikulera och beskriva felet i ord. Dock är det 
ibland svårt att verbalt beskriva felet för de övriga i gruppen. En modell av en robot, likt den 
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som visas i figur 17, brukar användas som hjälpmedel vid överföring av tyst kunskap. Vid ett 
nyinkommet fall kan många gånger en anställd, med hjälp av sina tidigare erfarenheter, sluta 
sig till en lösning och rapportera denna i skriftlig form.  

 
Figur 17.  Figuren visar en robotmodell som används som ett hjälpmedel för att  

föra över implicit kunskap till explicit form på den studerade avdelningen 
(ABB s intranät, 2006) 

 
Explicit till explicit kunskap – Efter själva problemlösningen kommer de anställda i de flesta 
fall fram till en lösning som dokumenteras och återförs till kunden. Därmed lagras de centrala 
slutsatserna i olika systemstöd. I det mest använda ärendesystemet (se vidare 4.3 Befintliga 
systemstöd) sparas de avslutade ärendena. När det gäller garantifall resulterar dessa ibland i 
RCA:er (Root Cause Analysis) vilka separat sparas på gemensamma kataloger i företagets 
nätverk, insorterade under vilken robottyp utredningen gäller. Vid viss problemlösning 
kombineras gammal explicit kunskap vilket leder till ny explicit kunskap.  
 
Explicit till tyst kunskap – Utifrån den framarbetade explicita kunskapen kan individen forma 
ny implicit kunskap. Som tidigare nämnts skickas analys och slutsats tillbaka till kund när ett 
ärende är behandlat i form av en skriftlig rapport. Den undersökning som leder fram till 
rapporten innefattar till exempel fysisk provning och visuell kontroll vilket medför att den 
anställdes tekniska ”know how” ökar om produkten. Det är förmodligen en tillgång vid nästa 
liknande fall, och gör att lösningsförfarandet då blir effektivare.  
 
Tyst till tyst kunskap – I laborationshallen visar personalen andra medarbetare ifrån 
avdelningen problem som uppkommit under provning. Här skapas en ökad förståelse för 
problemet och den omkringliggande miljön. På avdelningen används till stor del direkt 
kommunikation, exempelvis besöker en medarbetare en kollegas arbetsplats för att diskutera 
ett kvalitetsärende. I sådana situationer sker en direkt kommunikation, parterna ställer 
motfrågor och ger varandra feedback för att öka förståelsen för det aktuella ärendet. I en 
sådan situation används också modeller av robotar för att förklara ett problem, vilket leder till 
att den implicita kunskapen ökar hos den andra parten. ”Känslan” för en detalj ökas idag 
genom att medarbetarna relaterar till befintliga modeller.  
 
Grupp till avdelning 
Tyst till explicit kunskap – När RMP konverserar med andra grupper inom avdelningen 
används ibland metaforer och liknelser ifrån tidigare robottyper och fel som identifierats på 
dessa. Det används också prototyper för att kunna beskriva den tysta kunskapen i ord och 
siffror. Informella kanaler, såsom småprat vid fikarasten, leder också till att de andra 



 

 37 

avdelningarna kan få en ”känsla” för vanliga fel som avdelningen behandlar. Dock sker inte 
överföring av implicit kunskap till explicit form i en stor utsträckning. 
 
Chefen för RM håller två så kallade strategidagar per år för hela avdelningen RM. Dessa 
arrangeras på annan plats än på kontoret. Under dessa dagar sker grupparbeten kring olika 
teman som sedan dokumenteras. Det är bra tillfällen för chefen att skapa sig en helhetsbild. 
Detta är en arena för att få gruppmedlemmar att titta upp ifrån sin lokala syn och se mer till 
avdelningen som helhet. 
 
Explicit till explicit kunskap – Chefen för gruppen RMP har nyligen börjat skicka ut ett 
informationsbrev en gång i månaden till alla anställda inom RM, där han berättar om aktuella 
problemställningar som behandlas av gruppen. Detta i syfte för att informera övriga 
avdelningen RM. Brevets innehåll är lättfattat och text i kombination med några diagram ger 
en överskådlig bild av de problem som beskrivs.  
 
Medlemmar i gruppen RMP sparar inte resultat från undersökningar och rapporter på ett 
strukturerat sätt, vilket kan innebära att dokument kan lagras i godtyckligt systemstöd. Vissa i 
gruppen känner till var den dokumenterade informationen kan återfinnas, men det finns ingen 
förutbestämd mall som alla efterföljer. Detta medför att det är mycket svårt för de övriga 
individerna på avdelningen att hitta information om produktvård och testning. Ibland har till 
och med den person som gjort en rapport svårt att hitta den. Under en månad är det många 
ärenden som undersöks och dokumenteras på något sätt, vilket gör det svårt att slutredovisa 
resultatet (som man kan göra i exempelvis ett större projekt).  
 
På den studerade avdelningen finns problem i utvecklingsprojektens informationsprocesser, 
vilket har en negativ påverkan på kunskapsöverföringen från grupp till avdelning. På 
avdelningen RM läggs ofta stora resurser på att identifiera fel och byta ut felaktiga 
komponenter som ingår i produkterna som utvecklas. När detta är åtgärdat ligger många av 
projekten efter sin tidplan och fokus riktas mot de sedan tidigare planerade aktiviteterna. En 
sammanfattad information om vilka problem som uppstod, hur problemen löstes och vilka 
förändringar det medförde sammanställs inte i de flesta fall. 
 
Under intervjuerna har det framkommit att avdelningen tidigare haft medarbetare som varit 
ansvariga för olika komponenter. Dessa medarbetare har haft speciell kunskap om till 
exempel motorer eller växlar som används i roboten. Skälet till att avdelningen ville ha 
personer med god kompetens inom ett komponentområde var att de övriga medarbetarna 
skulle kunna lära sig av dessa. Dock fungerar arbetssättet med ”komponentområden” dåligt 
enligt några respondenter, mycket på grund av tidsbrist hos de medarbetare som är ansvariga. 
Dessutom har intervjuerna visat att inte alla vet vilka som är de ansvariga för respektive 
komponentområde.  
 
Explicit till tyst kunskap – En betydande del av kunskapsåterföringen sker genom informell 
kommunikation. Exempelvis genom att ha läst information och lyssnat på småprat på 
fikarasterna bildar sig de övriga på avdelningen en uppfattning om det aktuella läget på RMP. 
I nuläget finns det inte så många formella metoder som uppmuntrar att explicit kunskap 
överförs till implicit kunskap inom avdelningen.  
 
Tyst till tyst kunskap – Det sker ett visst informationsutbyte där det talas om vad personer gör 
i de olika grupperna, men man följer inte varandras arbete eller sitter bredvid någon som utför 
sina arbetsuppgifter för att få en större förståelse. Personer från RMP ingår inte i så många 
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tvärfunktionella grupper. De två andra grupperna (RMD, RMM) är delaktiga i fler 
tvärfunktionella grupper, då de är projektorganiserade i högre utsträckning. I 
projektorganisationen byter medlemmarna projekt med tiden, vilket främjar återanvändning 
av tyst kunskap som inhämtats i tidigare projekt.  
 
Avdelning till organisation 
Tyst till explicit kunskap – Vissa personer som arbetar på avdelningen RM har ständiga 
kontakter med andra avdelningar i organisationen, vilket gör att en del personer känner 
varandra väl. Vid problemlösning tar olika avdelningar sig an problemet på olika sätt, fokus 
läggs ofta på olika saker och problemet belyses därmed från många håll. Detta bidrar till att 
personer får förståelse för andras arbetsuppgifter och det hjälper individer ifrån två 
avdelningar att samlas kring ett gemensamt ämne. Detta inträffar oftast för de personer som 
har arbetsuppgifter som kräver interaktion med andra avdelningar, för andra är det mer 
sällsynt.  
 
Explicit till explicit kunskap – Genom projektmötet ”Pulsen” förmedlas information och status 
i de olika projekten som avdelningen RM driver. Pulsen är en viktig del i driften av 
utvecklingsprojekten. Det är ett möte där de olika projektledarna i 20-25 olika projekt 
redovisar status i sitt/sina projekt med grön, gul eller röd färg. De händer också att de frågar 
om råd och begär ibland extra resurser ifrån linjeorganisationen. Förutom projektledarna för 
projekten deltar också linjecheferna i mötet. Flera respondenter har under intervjuer sagt att 
deltagarna på Pulsen får förstahandsinformation vilket motverkar ryktesspridning. Detta 
uppfattar de intervjuade som positivt. 
 
Eftermarknad får färdiga tekniska utredningar om robotar av RMP där nyvunnen kunskap är 
dokumenterad. Gruppen för produktsupport tar emot dessa och anpassar dem innan de skickas 
vidare till kunden. Här lär sig ofta produktsupport om det tekniska problemet men kunskapen 
blir individberoende. Avdelningarna använder olika systemstöd vilket gör samma att 
dokument förekommer i flera versioner på olika platser i systemstöden. Det är då svårt för en 
person som inte varit involverad i fallet att söka upp utredningen och dra lärdom av resultatet.  
 
Vidare hålls ett kvalitetsmöte varje månad, som är ett centralt möte för den studerade 
avdelningen. Här visas bland annat aktuell statistik från produkter på fält och trender över 
vissa feltyper. Personer ifrån andra avdelningar än RM är närvarande, i syfte att bli 
uppdaterade om kvalitetssituationen på företagets befintliga produkter.  
 
Som ett led i att visualisera vilka personer som arbetar på avdelningen RM finns det en 
informationstavla vid huvudentrén på det våningsplan där de är lokaliserade. I dagens 
utformning visas alla anställda som arbetar i de tre grupper som ingår i avdelningen med bild 
och namn. Dock ingår inte de temporärt anställda (såsom inhyrda konsulter eller 
examensarbetare). Tanken med informationstavlan är att sprida kunskap om avdelningen till 
personer från den övriga organisationen som kommer på besök, men den upplyser också 
medarbetare inom avdelningen om exempelvis någon ny person har anställts (fast 
anställning).  
 
Ledningssystemet beskriver företagets processer och återfinns på företagets intranät. I 
ledningssystemet är att verksamheten beskriven på en övergripande nivå, med 
detaljbeskrivningar för vissa rutiner och processer. Medarbetare använder systemet bland 
annat för att se hur andra avdelningar förväntas arbeta och för att få vägledning till hur vissa 
arbetsuppgifter ska utföras. 
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Explicit till tyst kunskap – Om en komponent har orsakat ett problem i produktionen eller hos 
kund samlas i vissa fall representanter ifrån olika avdelningar kring den fysiska komponenten. 
Gemensamt gör man olika tester för att se hur komponenten reagerar och bildar därigenom 
implicit kunskap.  
 
Tyst till tyst kunskap – I sitt arbete kommer personer ifrån RMP i kontakt med andra 
avdelningar såsom produktion, leverantörskvalitet och produktsupport där en ständig kontakt 
upprätthålls. En stor andel av de anställda har många års erfarenhet, vilket underlättar när man 
ska förstå andra avdelningars behov. Ofta gör enskilda personer besök på exempelvis 
produktion för att, genom observation och imitation, förstå hur ett visst problem uppkommit.  
 
Personliga besök hos en person på en annan avdelning förekommer relativt ofta i syfte att 
resonera kring ett problem. Den fysiska närvaron är nödvändig för att bygga upp mentala 
bilder och på så sätt gemensamt förstå problemet.    

4.3 Befintliga systemstöd 
Det finns en rad systemstöd och databaser som används i arbetet med kvalitetsärenden på 
ABB Robotics. Några är övergripande för alla avdelningar som till exempel Lotus Notes (e-
post och databaser) och SAP R/3 (affärssystem). Det finns också systemstöd som används 
mer lokalt ute i organisationen och dessa kan därmed vara skräddarsydda för att passa en 
speciell avdelning. I figur 18 beskrivs övergripande vilka systemstöd som används mellan 
olika avdelningar när en kund upptäcker ett fel och skickar in en felrapport till företaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Informationsflödet vid upptäckt av kvalitetsproblem hos kund 
 
En rad olika system är inblandade vid en felrapportering ifrån fält. Under intervjuerna har 
några respondenter sagt att de inte tror att ytterligare systemstöd leder till förbättrad 
kunskapsöverföring. I den följande texten ges en kort presentation av de ingående 
systemstöden. 

4.3.1  Något om företagets IT-strategi 
I ABB:s IT-strategi står det att företaget vill säkerställa SAP R/3 som nytt ERP-system, och 
att det tar tid för en så stor introducering att stabilisera sig (introducerades 2003). IT-miljön 
inom ABB karaktäriseras av en stor mängd system, enligt dem själva innehållande en alltför 
stor mängd skräddarsydda system för organisationens behov. I strategin eftersträvas en IT-
miljö som är enkel att använda, förvalta och förändra. IT-beslut ska bygga på dokumenterade 
krav på förändring i verksamhet, system eller teknologi. (ABB AB, Intranät, 2007) I bilaga 4 
återfinns en sammanställning över positiva och negativa sidor med standardiserade och 
kundanpassade systemstöd, baserad på IT-strategin. 

 
R 

 
Produktsupport 

 
Lokal ABB enhet 

 
Kund 

1) SAP/QM (garantier) 
3) SPR (helpdesk) 

2) Webconfig (garantier) 
4) SPS / C2 (helpdesk) 
5) PDR 
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4.3.2  Genomgång av de vanligaste systemstöden 
1) SAP R/3 – Affärssystemet SAP R/3 är standard inom ABB och introducerades i mitten av 
2003 på ABB Robotics i Västerås. Det ersatte då flera tidigare system.  
 
SAP spänner över hela företaget vilket är en av de stora fördelarna. För konstruktörerna på R 
är arbetet i SAP relativt nytt och en del medarbetare säger att införandet av systemet har lett 
till merarbete. Andra anställda menar att gränssnittet är dåligt, och att det är svårt för ”sällan-
användare” att använda SAP på ett bra sätt. Om en person normalt arbetar i Windows-miljön 
upplevs det svårt att navigera i SAP. 
 
SAP innehåller en kvalitetsmodul som brukar förkortas QM-modulen eller SAP/QM. Inom 
gruppen RMP används modulen i arbetet med garantier. När ett garantiärende kommer in 
ifrån fält (i Webconfig), skrivs det över i SAP/QM som är det interna systemet. Detta innebär 
att det går att söka samma information i både SAP/QM och i Webconfig. 
�
2) Webconfig – Systemstödet är ett leveransregister där alla garantiärenden hanteras. Systemet 
är egenutvecklat av avdelningen Eftermarknad, i vilken Produktsupport ingår. Detta ligger till 
grund för kontakten mot kund i garantiärenden. Det finns både positiva och negativa 
omdömen om systemet, men utredarens uppfattning är att Produktsupport är väldigt nöjda 
med verktyget. Avdelningen kommunicerar med alla lokala ABB enheter via Webconfig, 
vilka har tillgång till systemet. 
 
3) SPR – SPR-databasen är en databas i vilken R får in felrapporter från Eftermarknad. Här 
kan de olika SPR-ärendena prioriteras och de delegeras ut till olika personer. Eftermarknad 
för över information från PDR-databasen (se nedan, PDR) till SPR-databasen och då 
medföljer inte all information till SPR. En respondent har uppmärksammat detta vilket 
medför att personer blir tvingade att söka information i båda systemen. 
 
4) SPS / C2 – SPS är en förkortning för ”SEROP Product Support” som är en Lotus Notes 
Mail-inbox där olika frågor inkommer om företagets produkter. Detta är ett verktyg som 
Produktsupport använder i kommunikationen mot lokala ABB enheter och kunder. SPS håller 
just nu på att ersättas av C2 som är ett nytt ärendehanteringssystem. C2 används av några 
länder i Europa och håller på att introduceras hos avdelningen Eftermarknad i Sverige.  
 
5) PDR – PDR-databasen innehåller så kallade PDD:er (Product Defect Document) som är 
felrapporter om produktproblem. Här väljer kunden att tydliggöra frågan och skicka in en 
felrapport (jämfört med SPS som är en mer informell kanal). Dessa skickas sedan över till R i 
form av en SPR och då bör Produktsupport inom fem dagar svara kunden hur åtgärdsplanen 
ser ut (ABB:s interna mål).  

4.4   Benchmarking 
Benchmarking är en kontinuerlig och systematisk process för att jämföra den egna 
effektiviteten i form av produktivitet, kvalitet och arbetsprocess med de företag och 
organisationer som representerar de bästa inom samma områden. Genom att inspireras av de 
företag som studeras kommer den egna verksamheten närmare en lärande organisation (Karlöf 
& Östblom, 1993). Två företag har studerats och deras arbetsmetoder kring erfarenhets- och 
kunskapsspridning diskuteras i följande kapitel. 
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4.4.1  Företag A 
Företag A verkar i fordonsindustrin och har likt ABB Robotics många av sina kunder 
utspridda över hela värden. Då företaget har många produkter ute på fält finns det en 
avdelning som arbetar med produktuppföljning, vilken utredaren har studerat närmare. 
 
Organisation 
På det aktuella företaget finns det olika roller inom produktuppföljningsprocessen. Det finns 
en processledare som ansvarar för att produktuppföljning utförs på ett standardiserat sätt. 
Vidare finns det fältkvalitetsingenjörer som ansvarar för att avvikelser och fel bereds och är 
förstådda av dem som ska finna lösningar till problemen. Varje fältkvalitetsingenjör arbetar 
med ett definierat ansvarsområde på fordonet, till exempel motor. Vidare finns det 
uppdragsledare som leder själva lösningsprocesserna. De ansvarar för att leda uppdraget mot 
en fastställd tidpunkt samt att uppdraget drivs på ett sådant sätt att uppdraget uppfyller målen. 
 
Fältkvalitetsingenjörerna är lokaliserade i den byggnad där företagets dagliga beslutsmöte 
äger rum (beskrivs närmare under avsnitt Processer), vilket gör att respektive ingenjör kan 
delta när deras ansvarsområde behandlas. Detta leder i sin tur till att mötet inte tar så mycket 
tid i anspråk, varje fältkvalitetsingenjör deltar cirka 20 minuter dagligen.   
 
Processer 
Själva processen är en kedja som startar med att kunden upptäcker ett fel på sin produkt ute i 
fält och lämnar sitt fordon till en serviceverkstad. Alternativt kan också fel upptäckas vid 
laborationstester av fordon. Dessa två upptäckter leder till en rapport ifrån verkstaden eller 
laboratoriet som tas emot av fältkvalitetsingenjörer och förbereds inför ett dagligt beslutsmöte 
där fältkvalitetsingenjörer tillsammans med uppdragsgivare går igenom rapporterade 
avvikelser och beslutar om vidare aktiviteter. Rapporterade avvikelser redovisas varje dag till 
ansvarig fältkvalitetsingenjör, laborationspersonal eller till en gruppledare för ”snabb” 
lösning. Ärendena stängs senare när en kvalitetshöjande åtgärd har åstadkommits. 
 
Gruppen som ska komma fram till den ”snabba” lösningen har som mål att hitta en kortsiktig 
lösning inom 24 timmar och definiera en permanent lösning inom 10 dagar. När problemet är 
åtgärdat ska gruppen återrapportera lösningen till det dagliga beslutsmötet. Knappt nio av tio 
fall behandlas med hjälp av en ”snabb” lösning. 
 
Om det uppkomna felet är av komplex art kan inte någon snabb lösning tas fram. Då går 
ärendet vidare till en av två processer. Den ena processen behandlar uppdrag där en lösning är 
möjlig med hjälp av att ett tvärfunktionellt team tillsätts. Här har uppdragsledaren genomgång 
en gång i veckan av planerade resultat. Den andra processen tar hand om uppdrag som kräver 
expertkunskaper samt omfattande verifiering och verktygsframtagning. Även i denna process 
går uppdragsledaren igenom de planerade resultaten, här är intervallen mellan genomgångarna 
varierande men får inte överstiga två veckor. Ändringar som gjorts i dessa processer 
rapporteras in i ett datasystem. 
 
Alla uppdrag ska enligt företag A avslutas med att vunna erfarenheter och slutsatser 
summeras i en så kallad ”Lesson Learned”-rapport som görs tillgänglig för nuvarande och 
kommande nyutvecklingsprojekt. Företaget strävar efter att uppdragets dokumentation görs 
enkelt tillgänglig och sökbar. Internt på företaget försöker man inte att se felrapporter som 
negativa, utan snarare som någonting de anställda kan dra lärdomar ifrån. Dessutom är det 
viktigt att takten i lösningshanteringen hålls, inga ärenden får förbli obehandlade under en 
längre tid. På avdelningen för produktuppföljning poängterar man att tankesättet, som 
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inkluderar ovan nämnda kvalitetssyn, är viktigt för företaget. Företagets hela 
produktutvecklingsprocess är dokumenterad i ett häfte och på företagets intranät, i syfte att 
sprida kunskap om processen inom hela organisationen. 
 
Teknologi 
Ett centralt systemstöd används i produktuppföljningsprocessen. Det är ett stöd för 
kommunikation med distributörer om problem på produkter i fält. Systemstödet stödjer 
uppdrag ifrån inkommen felrapport till att uppdrag avslutas. Systemet kan administrera 
felrapporter och uppdrag ifrån fältkvalitetsingenjörerna, men även helpdesk-frågor och 
uppföljning av fältprov inom utvecklingsuppdrag.  
 
På företag A anser man att det är viktigt att processen styr systemstödet, och att systemstödet 
ska ses som ett hjälpmedel till processen. På företaget har det aktuella systemet utvecklats 
internt för att i högsta möjliga mån passa avdelningen för produktuppföljning. De anställda på 
företaget ser en fördel med att ha ett egenutvecklat system, det förbättras med avseende på 
användarnas krav genom nyutgåvor (nya versioner). På företaget anses det viktigt att systemet 
är relativt lätt att använda, användaren bör intuitivt uppfatta de flesta av funktionerna. 
 
I systemet finns också möjlighet att ta fram de tio vanligaste felen med avseende på kvalitet, 
som benämns ”Top Ten” inom företag A. Detta är en lista där de mest frekventa felen är 
redovisade på ett överskådligt sätt som delges medarbetare och ledning, i syfte att redovisa 
det aktuella läget på kvalitetsområdet.  

4.4.2  Företag B 
Företag B är verksamt i läkemedelsbranschen och har många anställda världen över. Inom 
företaget bedrivs en stor andel forskning, men också tillverkning och marknadsföring av 
produkterna ses som viktiga områden. Utredaren har studerat hur forskningsarbetet bedrivs 
med avseende på kunskapshantering. 
 
Organisation 
På forskningssidan drivs arbetet i projektform med stöd i företagets stage-gate modell5. I 
läkemedelsindustri utgör naturligt laboratorieverksamhet en stor roll i utvecklingsarbetet. Det 
finns flera ”coaching managers” att tillgå för projekten, som fokuserar på kommunikation och 
på vilket sätt medarbetare överför kunskap. 
 
Processer 
Företag B har en projektmodell som de använder sig av när de tar fram nya läkemedel. 
Representanter på företaget menar att följande modell, se figur 19, är viktig att betänka när 
man talar om kunskap och lärande. 

                                                 
5 Det är en modell som innefattar olika faser och beslutspunkter. (Cooper, 2001) 
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Figur 19. Företag B:s syn på kunskap och möjligheten att påverka resultatet i forskningsprojekt. S1 är den 
första fasen i projektet och S5 är det avslutande fasen i projektet. 

 
Ur figur 19 kan ses att företaget är väl medvetna om att kunskapen ökar ju längre fram i 
projektmodellen projektet befinner sig. Samtidigt är många avgörande beslut fattade och det 
är svårt att påverka utgången av projektet.  
 
Projekten i företag B resulterar i många fall i färdiga produkter. Företaget driver olika 
program för att kunskapen som varje projekt genererat ska finnas kvar inom organisationen. 
Till exempel finns det utsedda ”knowledge managers” inom företaget som kartlägger var 
kunskap om olika kunskapsområden finns. I företag B utgörs dessa normalt av personer som 
har arbetat en lång tid i företaget, gärna inom flera olika avdelningar och har ett stort och brett 
kontaktnät. Vidare försöker företaget göra kunskapsinventeringar för att synliggöra kunskap. 
 
Teknologi 
Inom företag A finns olika datasystem och databaser som ska hjälpa de anställda i sitt arbete. 
När den färdiga produkten är klar vill företaget även med teknologins stöd bevara erövrade 
kunskaper från projekten.  
 
En typ av databas man använder sig av är ”vem kan vad”-databaser. Denna typ av databas 
kan vara till stor hjälp när man är osäker på vem som är kompetent inom vilket område. Dock 
kan det vara svårt att definiera vilka detaljerade kunskaper en individ besitter. Dessa databaser 
kan också ge en felaktig bild över kunskapsfördelningen, då vissa anställda inte talar om att 
de är duktiga inom ett visst område i tron att detta leder till fler arbetsuppgifter. Ett alternativ 
till ”vem kan vad”-databaser är att en erfaren människa i organisationen kontaktas (på företag 
B benämnd ”knowledge manager”) och kan rekommendera vilken person som är mest kunnig 
på det efterfrågade området. 
 
En annan typ av databas som förekommer inom organisationen är ”tips och trix”-databaser. I 
dessa finns vanliga frågor och svar listade och lämpar sig för områden med relativt låg 
komplexitet. En bra tillämpning för dessa databaser är olika helpdesk-funktioner där samma 
frågor förekommer många gånger.  
 
Företag B har också ”Lessons Learned”-databaser där erfarenheter ifrån tidigare projekt kan 
läggas in och lagras. Inom företaget anser man att sökbarheten är viktig i dessa databaser. 
Med det menas att det bör finnas många möjligheter att söka efter lagrad information, genom 
till exempel sökning av ärendenummer, projektnamn, ingående komponenter och fritext. Ett 
problem som företag B har sett är att informationen inte uppsöks i den utsträckning företaget 
skulle vilja.   
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I detta kapitel följer en analys av det material som framkom i empirin, mot bakgrund av den 
teoretiska referensram som tidigare redovisats. Att analysera, eller noga undersöka, material 
och insamlad data från litteratur och verklighet utgör en viktig del i forskningsarbeten menar 
Patel & Davidsson (2003), och ligger till grund för de slutsatser och rekommendationer som 
avslutar rapporten. Analyser kan utföras med hjälp av många olika metoder. Eftersom detta 
examensarbete är av kvalitativ art tillämpas följaktligen kvalitativ analys som förklaras 
närmare i avsnitt 2.2 Kvantitativ eller kvalitativ ansats. 
 
I figur 20 som följer visas en kunskapsspiral som utredaren har använt i sitt arbete för att 
identifiera kunskapsöverföring i olika steg. Kunskapsspiralen har använts för att kartlägga hur 
information och kunskap sprids mellan individer i den studerade gruppen RMP vidare ut till 
avdelningen och organisationen. Teorin bakom dessa övergångar från/till tyst och explicit 
kunskap är hämtad ifrån Nonaka & Takeuchi (1995), och beskrivs utförligt i kapitel 3.1 
Kunskapsöverföring. Då överföring av kunskap är ett komplext ämne, är modellen ämnad att 
fungera som ett hjälpmedel för att placera in olika händelser i ett större sammanhang. I 
analysdelen kan både kunskapsöverföring som fungerar bra och kunskapsöverföring som 
fungerar bristfälligt, eller i vissa fall inte alls, identifieras i denna modell. För att förbättra 
informationsöverföringen ställs det en rad krav på verksamheten. Som nämndes i kapitel 3 
Teoretisk referensram valde utredaren tidigt att studera kunskapsspridningen inom de tre 
områdena organisation, processer och teknologi. I följande kapitel analyseras dessa tre 
områden vart och ett för sig.  
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Explicit 

Tacit 

Epistemological 
dimension 

Ontological dimension 
 Individual             Group                 Department   Organization  

Combination Externalization 

Socialization 
Internalization 

Figur 20. Kunskapsspiralen visar hur kunskap överförs från individ till grupp, avdelning och organisation. 
Kunskapsöverföringen ställer krav på organisation, processer och teknologi. 

(efter Nonaka & Takeuchi, 1995, s 73) 

5.1   Organisation 

5.1.1  De intilliggande grupperna 
Gruppen RMP kan sägas vara en lättvikts projektorganisation vars organisationsform enligt 
Ulrich & Eppinger (2003) leder till en viss specialisering inom de behandlade områdena. 
Utifrån de intervjuer och observationer som gjorts framgår att gruppen RMP besitter en god 
kunskap om gamla och nya produkter. Detta gör att kunskapen hos personalen i denna grupp 
fungerar som en kunskapsbank och är en stor tillgång för den övriga avdelningen. 
Organisationsformen hos de två övriga grupperna på den studerade avdelningen är tungvikts 
projektorganisation vilken påskyndar integration mellan individer i projekten och ökar 
arbetstakten (Ulrich & Eppinger, 2003). 
 
Det finns en utmaning för gruppen RMP i att förbättra kunskapsöverföringen till/från de två 
intilliggande grupperna. Vanligen finns problem i projektorganisationen som handlar om hur 
kunskap ska föras över ifrån ett projekt till ett annat (Ulrich & Eppinger, 2003). Denna fråga 
är aktuell även i projekt på avdelningen RM. Men eftersom RMP sällan ingår som ett 
permanent inslag i projektdriften blir situationen mer komplex och flödet av information till 
och från projekten blir allt viktigare. Under intervjuerna har några respondenter sagt att 
insynen i de intilliggande gruppernas arbete är liten. Insynen i de övriga gruppernas arbete bör 
därför ökas som ett led i att förbättra överföringen i delen mellan grupp och avdelning i 
Nonaka & Takeuchis kunskapsspiral. Utredaren anser i enighet med Stein (1996) att 
diskussion och samarbete bidrar till att stimulera lärandet genom att individer därigenom får 
ta del av andras kunskaper. Dessutom kan interaktion leda till att individer får en annan syn 
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på sina egna kunskaper, vilket kan bidra till kunskapsutveckling via inre simulering6. Genom 
att medarbetare öppet illustrerar hur man har kommit fram till lösningar och uppmuntrar 
andra att involvera sig i fallen kan avdelningen närma sig ”Modell II” (Argyris, 1999). Detta 
leder enligt modellen till att individer blir mindre försvarsinriktade och klimatet för lärande 
förbättras. 

5.1.2  Nya medarbetare 
På avdelningen som ansvarar för utvecklingen av robotarmar finns det många arbetspositioner 
som är beroende av att den ordinarie personalen är på plats. En anledning till detta är att en 
stor del kunskap finns hos den ordinarie personalen i form av tyst kunskap, lagrade som 
erfarenheter. Denna underförstådda kunskap måste ses och upplevas för att kunna överföras 
till en annan menar Tonnquist (2004) och därmed krävs en tid i företaget för att bygga upp 
den tysta kunskapen. En stor del av de nya medarbetarna är ofta inhyrda konsulter, vilka utgör 
drygt 20 procent av all personal på den studerade avdelningen. Vissa arbetar under kortare 
tidsperioder för att lösa temporära arbetsuppgifter.  
 
För personal med relativt lite erfarenhet blir åtkomsten av tidigare vunnen kunskap central. 
Den explicita kunskapen kan överföras genom text och tal medan den tysta kunskapen snarare 
erhålls genom att de nya medarbetarna följer erfarna personer likt ”lärling - mästare” och lär 
sig genom observation, imitation och övning (Nonaka & Takeuchi, 1995). För att integrera 
nya medarbetare är kunskapsöverföringen särskilt viktig mellan de individer som arbetar i den 
nyanställdes grupp, alltså överföringen mellan individ till övrig grupp i Nonaka & Takeuchis 
kunskapsspiral.  
 
Idag arbetar ofta nya konsulter på avdelningen till en stor del enskilt med begränsade 
arbetsuppgifter vilket gör att den tysta kunskapsöverföringen tar lång tid. Viss 
företagsrelaterad information når inte konsulterna eftersom de inte erhåller all information 
som ges till de fast anställda. Därför blir informationen som framkommer om gruppen och 
avdelningen på raster extra viktig. Småpratet som Karrbom & Gustavsson (2001) beskriver är 
en viktig informationskälla som ofta behandlar verksamhetsanknuten information på 
kaffepauser och lunchraster. Denna informella kanal för kunskapsöverföring fungerar idag bra 
för alla anställda, såväl nya som gamla. Avdelningen har gemensamma tider för lunch- och 
fikaraster vilket Söderlund & Tell (2001) menar är uppmuntrar artikulering av tyst kunskap. 
Vidare finns ett väl fungerande fikautrymme som delas mellan olika avdelningar.  

5.1.3  Den pågående renoveringen 
Under studiens gång har en renovering utförts på det våningsplan där avdelningen är 
lokaliserad. Enligt Christiansson & Eiserman (1998) är kontorets huvuduppgift att vara en 
mötesplats och därmed har renoveringen initierats med målet att skapa ett öppet 
kontorslandskap, som är helt öppet för samarbete och kontakt. Detta är bra och kommer att 
bidra till öppnare lokaler. För att behålla tillfälle för kontakt mellan medarbetarna kommer 
den nuvarande platsen för gemensamma funktioner som kopiering, utskrift och 
kontorsmaterial även efter renoveringen att finnas kvar. Vid denna plats uppkommer i 
nuvarande utformning spontana situationer som leder till informella samtal. 
 
Ulrich & Eppinger (2003) menar att den fysiska utformningen kopplar samman olika 
individer på samma våningsplan. Hela avdelningen, förutom en mindre laborationsgrupp, är 
samlokaliserade på samma våningsplan, vilket Allen (1977) menar ökar kommunikationen 

                                                 
6 Förklaring av ”inre stimulering”, se kapitel 3.6 Lärande. 
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och spridandet av kunskap. I nuvarande utformning är varje arbetsplats inrutad med väggar 
eller skärmväggar vilket kan skapa arbetsro för den ljudkänslige, men uppmuntrar inte till 
spontan kommunikation. Tanken är att dessa avskärmningar till stor del ska tas bort i den nya 
utformningen av kontoret och varje arbetsplats ska enligt Christiansson & Eiserman (1998) 
vara öppet mot gemenskapen i ett öppet kontorslandskap. Dock har utredaren under studien 
observerat att i de delar som renoverats klart har personalen fritt fått placera ut sin 
kontorsinredning, vilket i vissa fall lett till att individer ”skärmar av” och bygger ”väggar” till 
sin arbetsplats med hjälp av bokhyllor. Detta främjar inte kommunikationen och här menar 
utredaren att ledningen kan styra de anställda i större i utsträckning för att formera ett öppet 
och enhetligt kontorslandskap. Det är alltså viktigt att informera personalen om att 
avskärmning försvårar spontan kommunikation. Utformningen av kontoret efter renoveringen 
påverkar överföringen av information mellan individ till grupp såväl som mellan grupp till 
avdelning i kunskapsspiralen. 

5.1.4  Avdelningens informationstavla 
Utredaren menar, liksom Sörqvist (2004), att för att etablera en öppenhet måste man i den 
aktuella organisationen sträva efter att aktivt informera och kommunicera. Här har bland 
annat informationstavlan en viktig del som kommunikationskanal. För att få till stånd en 
öppenhet anser Sörqvist att det krävs att budskapet är väl formulerat på ett språk som kan 
förstås och tolkas av den aktuella målgruppen. Bilderna som finns på den befintliga 
informationstavlan ger i kombination med namn en god bild över vem som är vem, även för 
nya medarbetare och besökare till avdelningen. Utredaren anser dock att det finns en stor 
utvecklingspotential i utformandet av tavlan. Till exempel kan innehållet kompletteras med de 
huvudprocesser som avdelningen följer samt information om de pågående projekten för att 
uppfylla Likers (2004) krav där medarbetarna bör vara informerade om hur arbetet ska utföras 
och om det förekommer avvikelser jämfört mot den ursprungliga planen.  
 
Informationstavlan som diskuteras har under studien främst använts av nya medarbetare och 
personal som inte tillhör avdelningen. Detta visar att tavlan, i sitt nuvarande utseende, 
används och det finns ett behov av tavlan. Vidare har besökare till avdelningen nämnt att 
tavlans placering i entrén är bra, då tavlan är det första som möter personer som går in på 
avdelningens kontor.   

5.1.5  Kunskapsansvariga 
Som en mänsklig motsvarighet till ”vem kan vad”-databaser har företag B utsett ”knowledge 
managers” som ofta är erfarna människor i organisationen. Dessa kan kontaktas för att få 
kunskap inom ett visst ämnesområde, dessa kan också slussa de informationssökande vidare 
till personer som har stor kompetens inom det efterfrågade området. Detta har fått lyckad 
effekt hos företag B. Söderlund & Tell (2001) menar att man kan göra kunskap tillgänglig för 
fler genom att öppet redovisa medarbetarnas kunnande. I fallet med ”knowledge managers” 
undviker man ett vanligt problem med ”vem kan vad”-databaser, nämligen att personer inte 
fyller i all sin kompetens i tron att man på detta sätt slipper extra arbete. Under intervjuer har 
det framkommit att man inom avdelningen RM försökt etablera kunskapsansvariga inom 
olika komponentområden, såsom motor och växel, dock utan riktigt genomslag. Här finns 
möjlighet att på nytt utse kunskapsansvariga som har en god kunskap inom 
komponentområdet, men också kännedom om vilka andra personer som är kompetenta inom 
det aktuella området. Informationssökande ska kunna vända sig till den kunskapsansvariga för 
att få information, eller bli rekommenderad en annan person. Nyckeln till framgång ligger i att 
dessa personer formellt utses till kunskapsansvariga, med en formell beskrivning av vad deras 
åtagande innebär, samt att alla medarbetare blir informerade om detta (Sörqvist, 2004).  
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5.2   Processer 

5.2.1  Konstaterande av kvalitetsbrister i projekt 
De problem som uppkommer i utvecklingsprojekten behandlas idag på olika sätt, utan att följa 
någon bestämd arbetsgång. När ett problem är löst läggs inga resurser på att sammanfatta hur 
problemet löstes och vilken grundorsak problemet hade. Detta är olyckligt då undersökningen 
har utförts och anledningarna till kvalitetsbristerna har klarlagts. Förfarandet upplevs av 
utredaren som ostrukturerat och leder till att dokumenteringen och kunskapsåterföringen blir 
lidande. Det faktum att kvalitetsbrister inte sammanfattas på en strukturerat sätt kan bero på 
flera orsaker, men två anledningar förefaller tydliga. I en projektorganisation tar 
huvudprocessen, vars uppgift är att uppfylla de externa kundernas behov och förädla de 
produkter företaget erbjuder, väldigt mycket av tid och resurser vilket leder till att ingen 
frivilligt sammanställer en slutrapport om det aktuella kvalitetsproblemet. Som det ser ut idag 
finns problemrelaterad information hos olika projektmedlemmar men sällan sammanställs 
detta i ett dokument. Informationen stannar vanligen hos respektive medlem och försvårar 
explicit kunskapsöverföring från den inblandade gruppen vidare ut till avdelningen. 
Ytterligare en anledning till att kunskapsöverföringen blir lidande är att rapportering av 
identifiering och förbättring av kvalitetsbrister inte formellt efterfrågas i företagets 
projektmodell.  

5.2.2  Utformningen av felrapporter 
Inom gruppen RMP ligger felrapporter, som beskriver olika fel på produkter hos kund, till 
grund för arbetet. Gruppen får en mängd felrapporter in i sina datorstödda system varje dag 
som utgör underlag för vidare utredning. Dessa rapporter är av varierande kvalitet. Enligt 
Mayo & Lank (1994) gäller principen ”skräp in – skräp ut” vid databehandling, det vill säga 
om man skriver in skräpinformation så får man ut skräpinformation. Mayo & Lank menar att 
den information som skrivs in i systemet måste ha en viss kvalitet för att inte vara värdelös. 
Information av dålig kvalitet leder till att systemet inte används mycket, vilket i sin tur leder 
till att alternativa sökvägar i jakten på information nyttjas. 
 
På avdelningen inkommer en mindre andel rapporter med information av sämre kvalitet. I 
dessa fall måste personen som behandlar ärendet hos RMP söka ytterligare information via 
andra kanaler för att om möjligt hitta en lösning. Ibland räcker inte det och personen får gissa 
den troliga orsaken därefter och testa denna för att se om den stämmer. Detta förfarande 
skulle i många fall kraftigt kunna minskas om relevant information fylldes i av 
serviceingenjörer på plats vid den felaktiga produkten.  

5.2.3  Informationsbrev 
Den information som chefen för RMP skickar ut via e-post till alla anställda en gång i 
månaden är ett exempel på när gruppens explicita kunskap överförs till övriga avdelningen. 
Här tydliggörs ett urval av de viktigaste ärendena som gruppen arbetat med under den gångna 
månaden. Mottagaren av informationen utsätts för vad Sörqvist (2004) kallar tryckkrafter, 
vilka innebär att mottagaren förväntas läsa innehållet.  
 
Under intervjuerna framkom det att personer i de övriga grupperna på avdelningen RM är 
intresserade av statusen hos produkter som är i drift hos kunderna. De vanligaste felen och 
problemen innehåller viktig information. Denna information förmedlar informationsbrevet, 
vilket flera respondenter anser är bra. De menar att informationsbrevet ger dem bra 
information. Språket i informationsbrevet är lätt att förstå, men kan kompletteras med en 
enkel lista över månadens vanligaste fel för att innehållet ska kunna tolkas lättare vid snabb 
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läsning. När medarbetaren tagit del av informationen kan denna attrahera läsaren och 
motivationshöjande dragkrafter uppstår (Sörqvist, 2004). Det kan i sin tur leda till nyfikenhet 
och fler frågor, vilket kan göra att en större mängd kunskap överförs inom avdelningen. 

5.2.4  Beskrivning av företagets processer  
Inom ABB Robotics beskriver Ledningssystemet företagets processer, det vill säga företagets 
olika uppsättningar av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte. Enligt 
Mayo & Lank (1994) är det viktigt att göra manualer för processer tillgängliga för alla 
medarbetare i företaget för att de ska veta vad som gäller. På ABB Robotics uppfylls detta 
krav då Ledningssystemet finns tillgängligt för medarbetarna på företagets intranät. Detta gör 
att de anställda kan studera processerna och även begära en ändring i en process om de anser 
att något inte stämmer. Till exempel kan en medarbetare få kunskap om hur de kringliggande 
funktionerna arbetar. Som ett komplement till intranätets processbeskrivning använder företag 
A ett tryckt häfte med övergripande information om produktutvecklingsprocessen, vilket gör 
informationen mer tillgänglig. Kunskap om företagets processer kan hjälpa medarbetarna att 
se sambanden mellan olika moment och därmed få en bättre bild av helheten, vilket är 
avgörande för ett framgångsrikt företag enligt Senge (1995).  

5.3  Teknologi 

5.3.1  Den nuvarande situationen  
Den explicita kunskapen som dokumenterats genom exempelvis rapporter och utredningar 
kan enligt Nonaka & Takeuchi (1995) göras tillgängliga för många personer genom lagring i 
databaser. De menar att den tysta kunskapen är betydligt svårare att överföra och därmed är 
datorstödda systemstöd mindre lämpliga för den typen av överföring. Utredaren menar likt 
Mayo & Lank (1994) att betydelsen av en fungerande informationsteknologi i form av en 
företagshjärna är stor för ett storföretag som ABB Robotics. Denna teknologi påverkar 
kunskapsöverföringen i kunskapsspiralens samtliga explicita delar.   
 
I arbetet på den studerade avdelningen används ett flertal systemstöd. Det finns två ledande 
typer av systemstöd som Magnusson & Olsson (2005) benämner standardiserade och 
kundanpassade system, vilka också återfinns på avdelningen. Många av systemen i kategorin 
”kundanpassade” är på ABB Robotics egenutvecklade. Det största standardiserade systemet 
som finns inom organisationen är SAP R/3, som enligt några respondenter är ett svårt och 
komplext system. Medarbetarna på avdelningen RM anser att det är svårt att navigera i 
systemet som ”sällan-användare”. Några respondenter saknar ett användargränssnitt som är 
mer likt Windows-miljön. SAP R/3 fungerar som ett affärssystem, och dessa stödjer ett flertal 
av organisationens funktioner. Kvalitetsmodulen i systemet (även kallad QM-modulen) 
används till viss del av organisationen, men på avdelningen RM är användningen idag mycket 
begränsad. Ur ett kunskapsperspektiv är det bra att systemet når så många användare som 
möjligt inom företaget. Vidare finns goda möjligheter att dra ut statistik samt att söka 
efterfrågad information i systemet.  
 
På de olika enheterna inom ABB Robotics finns också en rad specialanpassade datorstödda 
system. På avdelningen RM arbetar man främst med Webconfig för garantiärenden och SPR 
för helpdesk-frågor. Webconfig används främst av gruppen RMP som ett 
kommunikationsverktyg mot avdelningen Produktsupport (överföring av garantiärenden) som 
sköter kontakten med företagets kunder. Produktsupport har använt systemet under en längre 
tid för att skicka garantiärenden och är nöjda med systemet. RMP måste ibland hämta 
ytterligare information i SAP då inte all information finns i Webconfig. SPR är en databas där 



 

 51 

avdelningen RM får in övriga felrapporter från Produktsupport och används som det 
huvudsakliga ärendehanteringssystemet. Detta ger en bra möjlighet att koordinera ut de olika 
ärendena anser några respondenter i intervjuerna. Produktsupport överför information från 
PDR-databasen (i vilken kunderna rapporterar in felbeskrivningar) till SPR-databasen och då 
följer inte all information med, vilket uppfattas som negativt av en respondent.  
    
På avdelningen RM fungerar i vissa situationer inte teknologin med avseende på 
kunskapsöverföring på ett bra sätt. Ovan nämnda navigationsproblem i SAP och det faktum 
att flera olika system nyttjas för att få tillräcklig information om ett ärende antyder att 
dokumenterad kunskap i vissa fall är svår att finna. Dock hävdar utredaren, liksom Nonaka & 
Takeuchi (1995), att kreativ användning av storskaliga databaser stödjer överföring av explicit 
kunskap. Detta medför att rätt använda datoriserade systemstöd leder till en god spridning av 
denna nedtecknade kunskap. En förändring i användandet av systemstöden är nödvändig för 
att åstadkomma en förbättrad kunskapsöverföring.  
 
Då några systemstöd nyligen introducerats (SAP, år 2003 och SPR, år 2004) finns ett visst 
motstånd bland de anställda till införande av nya system. De flesta respondenterna i 
intervjuerna säger att det finns många systemstöd i dagens verksamhet, och att man definitivt 
inte vill att fler systemstöd ska introduceras. Denna åsikt medför att användandet enklast 
förändras inom de befintliga systemstöden, då de anställda känner igen sig i dessa.  

5.3.2  Framtida fokus 
Det finns fördelar och nackdelar med de olika typerna av system som företaget bör vara ta i 
beaktande inför framtida förändringar. Ett argument som talar för fortsatt utveckling av 
SAP/QM är att systemet erhåller en mycket god sökbarhet i många dimensioner, vilket man 
tappar i de kundanpassade systemen. Vidare säger företagets IT-strategi att företaget gradvis 
vill standardisera IT-miljön genom att byta till system som är standard inom ABB, för att på 
detta sätt göra informationen tillgänglig för fler och uppnå synergieffekter. Dock kan de 
egenutvecklade systemen, likt situationen på företag A, enkelt anpassas och förbättras med 
avseende på användarnas krav vilket ses som positivt. Men detta kan också leda till 
suboptimering och att liknande information finns i flera olika system. Denna samexistens av 
identisk information är ett problem. 
 
Företag A är nöjda med att de inte är bundna till att arbeta efter ett speciellt sätt, de låter 
företagets egen process styra systemstödet. I standardiserade systemstöd är själva idén att 
företaget ska följa den fastslagna arbetsföljd som finns fördefinierad i systemstödet. SAP R/3 
bygger enligt Hölzer & Schramm (2005) på studier av processerna hos de mest framgångsrika 
företagen i världen, systemet är alltså uppbyggt på ”best practice” processer.  
 
De kundanpassade systemen är relativt lätta att förstå och använda till skillnad mot de större 
standardiserade systemen. Inom den studerade avdelningen upplever många, som tidigare 
nämnts, att det är svårt att navigera i SAP R/3. På de angränsande avdelningar som använder 
systemet mer frekvent upplever man dock inte arbetet med SAP R/3 lika svårt. Genom att 
skapa egna favoriter och genvägar i systemet flyter arbetet bättre. Argyris (1999) talar också 
om vikten att förbättra utbildningen om systemet för att för att göra varje användare mer 
känslig och förstående inför andra personers problem. Enligt vad som framkommit under 
intervjuerna kan det vara svårt att få medarbetarnas acceptans om ett ökat användande av 
SAP/QM. Dock torde det vara lättare att öka användandet av ett befintligt system än att införa 
ett helt nytt. Argyris menar att det är viktigt att låta ledningen vara mycket involverat i 
informationssystemet så att de kan övertyga andra att använda systemet. 
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I detta kapitel redovisas slutsatserna från analyskapitlet. Dessa slutsatser identifierar olika 
områden som påverkar kunskapsöverföringen inom den studerade avdelningen. Efter att 
slutsatserna har presenterats i korthet diskuteras dem tillsammans med förbättringsåtgärder 
som utredaren rekommenderar, i syfte att åstadkomma en effektivare kunskapsöverföring.  

6.1   Slutsatser  
Slutsatserna som följer har framkommit efter den analys som det redogörs för i kapitel 5, 
Analys. Nedan redovisas dessa slutsatser i punktform. 
 
Organisation: 

• Öka gruppernas insikt i varandras arbete. 
• Tillämpa öppet kontorslandskap. 
• Utveckla avdelningens informationstavla. 
• Utse kunskapsansvariga. 

Processer: 
• Sammanfatta oplanerade kvalitetsförbättringar som görs i projekten. 
• Förbättra kvaliteten på informationen i de inkommande felrapporterna. 
• Bibehåll informationsbrevet som RMP sänder ut idag. 
• Kommunicera ut företagets processer. 

Teknologi: 
• Förbättra explicit kunskapsöverföring med förändrad användning av befintliga 

systemstöd. 
• SAP/QM har potential att förbättra kunskapsöverföringen. 

6.2   Förbättringsåtgärder 
De ovan nämnda slutsatserna utvecklas i följande avsnitt och diskuteras tillsammans med de 
förbättringsåtgärder som utredaren vill förmedla till organisationen.  

6.2.1 Organisation 
• Öka gruppernas insikt i varandras arbete 

De tre grupperna på avdelningen RM har idag en begränsad insikt i varandras arbete. 
Detta leder till att kunskapsöverföringen blir lidande då medarbetarna inte riktigt vet 
vilka aktuella frågeställningar som de andra grupperna hanterar.  

 
Förbättringsåtgärd 
Ett förslag som bör främja både den implicita och explicita kunskapsöverföringen mellan de 
olika grupperna är ett återkommande schemalagt diskussionstillfälle i syfte att lära sig mer om 
varandras arbetsuppgifter. Ett tänkt mötesscenario visas i figur 21.  
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Figur 21. En av de tre grupperna på avdelningen RM framför i tur och ordning vilket arbete som  

utförts sedan föregående möte. De övriga två ställer motfrågor och uttalar sina funderingar. 
 
Detta diskussionstillfälle planeras lämpligen in i samband med ordinarie avdelningsmöte, som 
i dagsläget hålls med två månaders mellanrum. Tillfället som har till syfte att öka gruppernas 
insikt i varandras arbete och främja kommunikation bör vara cirka en timme per gång. De 
anställda behandlar en grupps arbete i 20 minuter. Under de tio första minuterna redovisar den 
aktuella gruppen översiktligt det arbete som utförts sedan förra mötet. Därefter lämnas de 
resterande tio minuterna öppna för frågor och funderingar från medlemmar ifrån de andra 
grupperna. En följd av detta är att man (explicit) förklarar hur man kommit fram till lösningar 
på olika problem och uppmuntrar andra att involvera sig i fallen. Detta är ett första steg att 
komma ifrån det försvarsinriktade agerandet som förekommer när inte arbete och slutsatser 
blir utsatta för granskning. Det finns även en möjlighet att låta de inhyrda konsulterna på 
avdelningen närvara vid detta diskussionstillfälle. Detta skulle förmodligen öka 
kunskapsöverföringen mellan konsulterna och den övriga avdelningen.   
 
Inför varje diskussionstillfälle bör två personer från varje grupp ansvara för förberedelse av en 
presentation som handlar om gruppens arbete under tidsperioden samt några relevanta frågor 
till de andra grupperna. Ansvaret för förberedelserna kan följa ett rullande schema, och vid 
nästkommande diskussionstillfälle utses två nya ansvariga. Detta medför att alla i gruppen blir 
delaktiga. Varje grupp ska alltså berätta om hur arbetet gått till, vad som har gått bra och vilka 
problem som uppkommit. När alla gruppmedlemmar är närvarande finns en mycket god 
möjlighet att sprida information om var kunskap finns på avdelningen. 
 
Införandet av ett återkommande diskussionstillfälle skulle främst leda till en förbättring i 
kunskapsöverföringen från grupp till avdelning i Nonaka & Takeuchis kunskapsspiral menar 
utredaren. För att hålla liv i förbättringen över en längre tid måste dock idén förankras hos 
ledningen. Utan ledning och chefer i organisationen som aktivt driver förbättringar och tydligt 
markerar detta arbetes betydelse är det svårt att nå framgång. 
 

• Tillämpa öppet kontorslandskap 
Inom en snar framtid kommer den pågående renoveringen att vara klar vilket får ett 
öppet kontorslandskap till följd. Detta främjar informationsspridningen och 
uppmuntrar den informella kommunikationen mellan medarbetarna.  

 
Förbättringsåtgärd 
Den nya utformningen av våningsplanet är bra menar utredaren. För att få till stånd den 
öppenhet som efterstävas av företaget bör ledningen vägleda medarbetarna hur de ska placera 
kontorsmöblerna på våningsplanet. Ledningen bör informera om att ett öppet kontorslandskap 
bidrar till ökad kommunikation. Detta för att undvika att medarbetare i allt för hög grad 
”skärmar av” och bygger ”väggar” till sin arbetsplats med hjälp av bokhyllor, vilket 
motverkar det öppna och enhetliga kontorslandskapet.  
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• Utveckla avdelningens informationstavla 
Informationstavlan visar idag vilka som arbetar på avdelningen. Denna information är 
viktig för främst besökare och nya medarbetare. Det finns dock en stor 
utvecklingspotential i utformningen av tavlan.  

 
Förbättringsåtgärd 
Den nuvarande informationen kan kompletteras med kortfattade arbetsuppgifter under varje 
person samt en tydlig översiktskarta där den osäkre kan se var personalen har sina 
arbetsplatser. Att upprätta ett sådant register över avdelningens medarbetare och deras 
kunnande gör den explicita kunskapen tillgängligare för fler personer.  
 
Till skillnad ifrån idag bör också de konsulter som arbetar på avdelningen finnas med på 
informationstavlan med namn, bild och konsultföretag. Detta skulle förmodligen ge de fast 
anställda en bättre bild av de temporära medarbetarna, vilket påskyndar integrationen av dessa 
i företaget. En önskan som framkommit under studien är att även statusen på de största 
projekten som avdelningen driver bör redovisas på denna informationstavla. Information om 
vilka som arbetar i respektive projekt, senaste nytt och i vilken fas projekten ligger i bidrar till 
en översiktlig bild. Sammantaget kan all denna information hjälpa den enskilde att förstå sin 
och andras roller samt deras placering i helheten. Ett förslag på utformning av 
informationstavlan återfinns i bilaga 5. 
 
För att individerna ska känna att informationen är tillförlitlig ställs kravet att tavlan 
uppdateras med jämna mellanrum. Idag sker uppdateringen endast sporadiskt. Informationen 
på tavlan bör förnyas av en ansvarig person, till en början kan informationen uppdateras varje 
månad och därefter anpassas tiden mellan uppdateringarna efter behov. Denna arbetsuppgift 
är lämplig att utföras av avdelningens sekreterare, som kommer i kontakt med alla anställda i 
sitt arbete och har kunskap om när medarbetare börjar och slutar sina uppdrag. 
 

• Utse kunskapsansvariga 
Under intervjuer har det framkommit att personer inom avdelningen RM försökt 
etablera kunskapsansvariga inom olika komponentområden, såsom motor och växel, 
dock utan riktigt genomslag. Här finns möjlighet att på nytt utse kunskapsansvariga. 

 
Förbättringsåtgärd 
Genom att utse kunskapsansvariga inom olika komponentområden vet övriga personer var de 
kan vända sig om de har en komplicerad fråga om till exempel en motor. Detta förutsätter att 
alla medarbetare blir informerade om vilka som är ansvariga för respektive 
komponentområde. Informationssökande kan kontakta den informationsansvariga för att få 
information, eller bli hänvisad till en person som har djupare kunskap i ämnet.  
 
Utredaren förespråkar att avdelningen ska utse kunskapsansvariga snarast möjligt. Denna 
syssla bör skötas parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Det gäller att välja dessa personer 
med omsorg då utnämningen kan leda till informell makt och dessutom är det bra om de 
stannar som ansvariga under en längre tid. En erfaren medarbetare torde vara lämplig som 
kunskapsansvarig. Som komplement till övrig informationsspridning om vem som ansvarar 
för respektive område bör detta uttryckligen stå på den ovan nämnda informationstavlan. 
Rollen som kunskapsansvarig tar tid i anspråk av den ordinarie tjänsten, vilket gör att arbetet 
med kunskapsspridning formellt bör utgöra 10-20 procent av arbetstiden. 
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6.2.2  Processer 
• Sammanfatta oplanerade kvalitetsförbättringar i projekten 

Idag blir projektmedlemmarna tvungna att lösa de oförutsedda problem som 
uppkommer under utvecklingsprojekten. Ett strukturerat sätt att sammanfatta 
kvalitetsförbättringarna saknas idag och informationen om de kvalitetshöjande 
åtgärderna lagras primärt som tyst kunskap hos de involverade personerna. 

  
Förbättringsåtgärd 
Utredaren anser att det är av stor vikt att sammanfatta lösningar och viktig information som 
tagits fram under lösningsförfarandet på ett systematiskt sätt. Detta för att möjliggöra explicit 
kunskapsöverföring till övriga i organisationen. För att få till stånd en förbättring bör det 
finnas stöd hos ledningen som visar att detta område är viktigt. Först då kan en 
projektmedlem ta ansvar för att utforma en sammanfattande slutrapport. Vidare bör det finnas 
krav på att slutrapporter upprättas inför någon av beslutspunkterna i företagets interna 
projektmodell. Här är det också önskvärt att mottagaren står angiven, vilken kan utgöras av en 
grupp som granskar rapporten innan den förs in i ett systemstöd. Rapportformatet bör vara 
enkelt och ha samma utseende för alla sammanfattade fall. Därför föreslår utredaren att 
företagets 8D-rapport används för att lösa dessa oplanerade kvalitetsproblem i projekten. 8D-
rapporten är relativt kortfattad och ger läsaren en god bild över problem, grundorsak och 
förbättringsåtgärder.  
 

• Förbättra informationen i felrapporterna 
Den knapphändiga informationen i vissa felrapporter utgör ett problem för vissa i 
gruppen RMP. En förbättring av informationen med avseende på kvaliteten bör 
underlätta utredningsförfarandet och därmed förenkla arbetet för de anställda.  

 
Förbättringsåtgärd 
Med utgångspunkt i den nuvarande situationen anser utredaren att ett förbättringsprojekt bör 
tillsättas för att höja kvaliteten på den information som rapporteras in till gruppen RMP via 
felrapporterna. Dialogen i projektgruppen bestående av ett urval av representanter ifrån RMP, 
serviceingenjörer och kunder är central. Genom att personer med tre olika bakgrunder ingår i 
projektet erhålls en tvärfunktionell gruppsammansättning som utredaren förespråkar i 
projektarbete. Gruppen spänner också över interna företagsgränser då några kunder finns 
representerade, vilket kan leda till ett ökat lärande. Ett förbättrat informationsutbyte mellan 
gruppen RMP, serviceingenjörerna och kunderna skulle gynna samtliga parter. Motivationen 
att agera påverkas av handlingens förväntade återkoppling och borde i detta fall vara stor. 
Resultatet av projektet bör kommuniceras ut till alla berörda serviceingenjörer och 
implementeras i de befintliga systemstöden.  
 

• Bibehåll informationsbrevet som RMP sänder ut idag 
Det informationsbrev som varje månad skickas ut till alla medarbetare på avdelningen 
RM, författat av chefen på RMP, uppfyller sitt syfte att explicit överföra kunskap från 
RMP till övriga avdelningen.  

 
Förbättringsåtgärd 
Denna informationskanal startades under hösten 2006 och bör definitivt behållas då brevet ger 
svar på frågor som ställs inom avdelningen. För att attrahera mottagarna av detta brev kan den 
lättfattade texten kompletteras med en lista över att exempelvis de fem vanligaste felen varje 
månad som bifogas i utskicket. Detta gör att en förenklad bild ges till de personer som läser 
brevet mycket snabbt.  I likhet med den väl fungerande modell som återfinns i företag A, se 



 

 57 

4.4 Benchmarking, bör de mest frekventa felen redovisas på ett överskådligt sätt i syfte att 
visa det aktuella läget. Listan bör ha ett namn och här föreslås listnamnet ”High five”. Listan 
sätts med fördel även upp på avdelningens informationstavla. 
 

• Kommunicera ut företagets processer  
I Ledningssystemet återfinns beskrivningar av företagets processer vilka medarbetarna 
kan använda sig av för att få en bättre kunskap om hur olika funktioner arbetar. Detta 
bidrar till att den enskilde medarbetaren får en bättre förståelse för helheten. Därför är 
det viktigt att fortsatt uppmuntra användandet av detta verktyg.  

 
Förbättringsåtgärd 
Som komplement till processbeskrivningen i Ledningssystemet kan ett tryckt häfte 
innehållande en beskrivning av produktutvecklingsprocessen hjälpa till att kommunicera ut 
informationen till de anställda. Vidare kan de ansvariga för Ledningssystemet göra ”reklam” 
genom att skicka ut information om exempelvis nyheter eller uppdateringar i systemet. Detta 
borde leda till en ökad användning av Ledningssystemet hos de anställda.   

6.2.3  Teknologi 
• Förbättra explicit kunskapsöverföring i systemstöden 

Under studien har det framkommit att den explicita kunskapsöverföringen via 
systemstöden har vissa problem. Bland annat navigationsproblem i SAP och det 
faktum att flera olika system nyttjas parallellt för att få tillräcklig information antyder 
att dokumenterad kunskap i vissa fall är svår att finna.  

 
Förbättringsåtgärd 
Då det under de senaste åren introducerats en rad nya system på avdelningen anser utredaren 
att förbättringar bör göras inom de systemstöd som finns, och som avdelningen idag 
använder. Utveckling av de systemstöd som existerar bör leda till att kunskap överförs på ett 
bättre sätt.  
 
Att utföra ytterligare jämförelser med avdelningar som arbetar med utvecklingsarbete och 
förebyggande kvalitetsarbete i externa företag rekommenderas, och då speciellt med fokus på 
de datorstödda systemstöd de använder.   
 

• SAP/QM har potential att förbättra kunskapsöverföringen 
QM-modulen har i SAP R/3 har potential att förbättra kunskapsöverföringen inom 
avdelningen och vidare ut till den övriga organisationen i framtiden. Idag utnyttjas 
bara en liten del av modulen och här finns stor möjlighet att öka användningen. Det 
finns en bra sökbarhet i olika dimensioner vilket leder till att användaren lättare kan 
hitta den information som eftersöks.  

 
Förbättringsåtgärd 
För att ett ökat användande av SAP/QM ska leda till förbättringar i kunskapsöverföringen 
måste användarna på avdelningen lära sig mer om systemet. Utredaren menar att utbildning i 
kombination med det ökade användandet bör leda till att användarna upplever det lättare att 
arbeta i systemet. För att ytterligare underlätta användningen av systemet kan 
användargränssnittet till SAP modifieras. Det går till exempel att bygga en webbportal som 
”pratar” med SAP i vilken arbetsprocesser för kvalitetsärenden beskrivs. Detta bör förenkla 
navigeringen för användaren.  
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Vidare är det viktigt att låta ledningen, förslagsvis inom kvalitetsområdet, vara involverat i 
den ökade användningen av systemet så att de kan övertyga andra att använda systemet. 
Positivt är att funktionaliteterna redan finns i systemet och endast smärre anpassningar för ett 
användarvänligare gränssnitt erfordras. Det är nödvändigt att ha ledningens stöd för att få 
resurser till att införa dessa anpassningar samt till utbildning för att de anställda lättare ska 
kunna navigera i SAP.  

6.3   Diskussion 
Underlaget för detta arbete är studier av olika fall eller ärenden och generaliserbarheten i de 
resultat som följer en fallstudie brukar vara en fråga för diskussion. Utredaren hade gärna 
studerat ytterligare fall för att öka generaliserbarheten, men nu var tiden för studien 
förutbestämd till 20 veckor. Om studien fortgått under en längre tidsperiod hade djupare 
analyser kunnat göras vilket medfört mer nyanserade förbättringsåtgärder. 
 
Det har funnits några begränsningar i studien då många av de intervjuade personerna inte 
förmått att precisera vilka problem som finns i kunskapsöverföringen. Generellt har de 
anställda varit eniga att överföringen av kunskap kan förbättras, men haft en mindre klar bild 
över vad som kan göras bättre. Det är viktigt för företaget att i framtiden inte bara konstatera 
att kunskapsöverföringen kan förbättras, utan att också ge sig tid att precisera 
problemställningen. 
 
Under studiens gång har utredaren sett att SAP/QM har potential att förbättra 
kunskapsöverföringen. Det finns möjligheter att på ett bättre sätt sprida information och 
kunskap ut i organisationen genom ökad användning av QM-modulen. Utifrån detta menar 
utredaren att det finns ett behov fortsatt arbete; till exempel en studie som diskuterar hur ökad 
användning av SAP/QM skulle se ut i praktiken, vilka nya arbetssätt som skulle krävas och 
hur implementeringen skulle se ut.  

6.4  Avslutande reflektion 
I och med detta examensarbete har fokus riktats mot kunskapsöverföringen på avdelningen 
RM, vilket medfört att medverkande i intervjuer och samtal har fått fundera över den aktuella 
situationen. Under perioden för studien har avdelning RM genomfört en strategidag med 
temat kunskapsöverföring, dit alla avdelningens medarbetare var inbjudna. Här visade 
ledningen att de anser att ämnet är viktigt, och många intressanta diskussioner fördes under 
denna dag. Med detta arbete hoppas utredaren att den studerade organisationen på ABB 
Robotics ska få en tydligare bild över områden med förbättringspotential, så att avdelningen 
själv ska kunna utveckla och förbättra sin kunskapsöverföring i framtiden.   
 
Avdelningen bör beakta att förbättringsåtgärderna varierar i ”mognad” och därmed ska införas 
olika snabbt i organisationen. Vissa förbättringsåtgärder, likt utvecklingen av 
informationstavlan, torde kunna förbättras omedelbart med stöd i utredarens 
rekommendationer. Andra förbättringsåtgärder, såsom förändrad användning av 
systemstöden, bör analyseras djupare för att fastställa vilket systemstöd avdelningen ska satsa 
på. 
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Bilaga 1, Metodbeskrivning 
 

 

Metodbeskrivningen har 
utformats efter Yin (1994), s 49. 

Utformning (design) Förbered, samla in och analysera  Analysera och dra slutsatser  

Teori 

Välj fall 

Utforma 
protokoll för 
datainsamling 

Utför den 1:a 
fallstudien 

Utför den 2:a 
fallstudien  

Utför den 3:e 
fallstudien 

Utför den 4:e 
fallstudien 

Skriv en 
individuell 
rapport (1) 

Skriv en 
individuell 
rapport (2) 

Skriv en 
individuell 
rapport (3) 

Skriv en 
individuell 
rapport (4) 

Dra slutsatser 
utifrån alla 
studerade fall 

Vad säger 
detta? 
Vägval! 

Djupare 
analys av ett 
område 

Definiera 
problembild i 
alla områden 

Skriv rapport 
utifrån alla 
områden  

Rapport med 
mer fokus på 
lösning 
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Bilaga 2, Intervjuunderlag 
 
Inledning: 

• Berätta kort om syftet med intervjun.  
• Tala om att samtalet kommer att bandas. 
• Har intervjupersonen några frågor innan intervjun startar? 

	
'���� 	 ����	�������������	.�	��/	0�	������	��	 ��#�	����� �	��	�����/	
	

Informationshantering 
������������������	��	����������������������������������� ��

• Vilka för- respektive nackdelar ser du med dessa datorstöd (i stort)? 
• Brukar samma information finnas i de olika systemen? 
• Finns det information som inte finns i systemet, som man måste ta reda på genom t.ex. 

via kontakt per telefon eller e-post? 
• Har Ni under den senaste tiden upplevt att för många olika system introducerats?  
• Vilka problem/motsättningar har uppstått vid införandet av förändringar? 
• Hur upplever Ni de olika ID-nummer som krävs för att använda systemstöden?  
• Saknar ni något verktyg? 

	

Lärande organisation 
��������������������	�������������	���	��	��������	�������		���	������������� �

• Vad är det för information som är viktig för att kunna rätta till kvalitetsbrister på 
produkten? 

• Är det lätt att komma åt slutsatser och lärdomar ifrån tidigare utredningar? 
• Hur upplever Ni att arbetssättet uppmuntrar till att lära av andras erfarenheter? 
• Hur bemöts utvecklingsförslag som kommer ifrån anställda i organisationen?  

	

Förbättrad Kvalitet 
�����������������������!������������������������	��� ��

• Finns det mål definierade för kvalitet? Är dessa mätbara?  
• Hur ser Ni på QRM-mötet (Quality Review Meeting) som hålls varje månad? Vad får 

Ni ut av detta möte?  
 
Statistik 
��������!�����������������������������������������	������	��������	 	

• Till vad används den statistik och de mätetal som tas fram? Följs detta upp?  
• Upplever Ni det svårt att ta fram statistik ur de befintliga systemstöden?  

	

Systematiska fel 
"��������	���������!����	�������������������������#��������	��������	������������ �

• Hur är de felrapporter som finns i systemen utformade? Är informationen tillräcklig? 
• Hur anser Ni informationen är i exempelvis SAP och Webconfig? 

	

Länka ihop information 
"���	��������	�	��������������	���##��������������	��� ��

• Kan man se om en viss ”feltyp” har inträffat tidigare? 
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Bilaga 3, Lärprocesser 
 

 
 

Figur I, Kopplingar mellan individuella och sociala lärprocesser (Stein, 1996, s 53) 
 
 

 

 
Figur II, Processer vid kunskapsöverföring (Söderlund & Tell, 2001, s 245) 
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Bilaga 4, Standardsystem kontra kundanpassade system  

 
SWOT-analysen över systemstöden är framtagen av utredaren efter företagets IT-strategi. 
Standardsystemen jämförs med de kundanpassade systemstöden. 
 

 
Styrkor 

• Få ”buggar” finns, produkten är relativt 
säker då andra företag använder samma 
system 

• Referensföretag finns 
• Baserad på ”best practice” processer  
• Utvecklingskostnaderna för systemet är 

delat mellan många kunder  
• Systemutvecklingen drivs av både 

kunder och leverantören 
• God support är möjlig 
• Användarträning är möjlig 
 

 
Svagheter 

• Funktionalitet och användargränssnitt är 
en kompromiss, de kanske inte möter 
företagets specifika behov 

• Svårt och tidsödande att förstå detaljerad 
funktionalitet  

• Stora standard system kan vara svåra att 
fånga och förstå 

 
Möjligheter 

• Tillgång till mer funktionalitet och 
teknologi än vad man initialt behöver  

• Synergier inom ABB kan utnyttjas 

 
Hot 

• Systemet kan få svårt att få acceptans 
bland användarna  

• För många specifika kundönskemål kan 
omvandla standard systemet till ett starkt 
kundanpassat system 

 
Figur III, SWOT-analys av standardsystem 

 
 

Styrkor 
• Funktionalitet är anpassat efter 

företagets behov (om specifikationen är 
väl genomarbetad) 

• En snabb inlärning är möjlig då systemet 
är baserat på företagets sätt att arbeta 

• Förändringar kan implementeras snabbt 
 

 
Svagheter 

• Företaget måste ha sin egen personal 
utveckling, fortlöpande 
systemförbättringar och användarsupport 

• Leder till beroende av individer och 
leverantörer 

• Företaget tar hela kostnaden för 
systemutvecklingen 

• Svårigheter att använda ABB standarder 
och externa standarder  

• Kräver specifik kompetens för att kunna 
använda systemet 

 
Möjligheter 

• Funktionalitet kan läggas till med kort 
varsel  

• Företaget är inte bundna till att arbeta på 
ett speciellt sätt 

 
Hot 

• Svårigheter att avslå förslag på ändringar 
i systemet, vilket ökar komplexiteten 

• Risk för suboptimering 
• Svårigheter att få en bild över hur olika 

system samarbetar och hur data flödar 
mellan systemen 

• Systemutvecklingen kan bli kostsam 
 

Figur IV, SWOT-analys av kundanpassade system 

Analysen av nuläget brukar gå under namnet SWOT-analys, där förkortningen står för Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats. Det är en mycket bra analys som man vanligtvis hittar i 
företagens affärs- och marknadsplaner. De faktorer som kommer fram i analysen delas upp i två 
kolumner, en med positiva och en med negativa faktorer. (Tonnquist, 2001) 
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Bilaga 5, Informationstavla 
Nedan följer ett förslag på en förbättrad utformning av avdelningens informationstavla. För varje del i tavlans utformning finns en förklarande 
bildtext. 

 
 

Informationstavla RM 

RMD 
 

Namn 1 
Bild  
Arb.uppg. 
Arb.plats 
Kontakt.uppg. 
 
Namn 2 
Bild  
Arb.uppg. 
Arb.plats 
Kontakt 
 
o.s.v.  

RMM 
 

Namn 1 
Bild  
Arb.uppg. 
Arb.plats 
Kontakt.uppg. 
 
Namn 2 
Bild  
Arb.uppg. 
Arb.plats 
Kontakt 
 
o.s.v.  

Datum: 

 

Projektstatus: 

Projekt Tiger 
Nyheter  
Problem 
 

Projekt Lejon 
Nyheter  
Problem 
 

Projekt Lo 
Nyheter  
Problem 
 

Projekt 
Katt 

Nyheter  
Problem 
 

Kunskapsansvariga: 
 
Motor:     Namn 2 
Växel:     Namn 10 
Kablage: Namn 7 
 

Datum för den 
senaste 
uppdateringen. 

En visuell bild av 
var de största 
projekten befinner 
sig i företagets 
projektmodell. 

Förteckning över medarbetarna i 
avdelningens tre grupper. Även de inhyrda 
konsulterna ska finnas med här.  

En tydlig översiktskarta 
med de anställdas 
arbetsplatser utmärkta. 

Information om 
avdelningens 
viktigaste 
projekt, såsom 
uppkomna 
problem och 
händelser. 

Här listas avdelningens  
”kunskapsansvariga” 
inom olika 
komponenter. 

RMP 
 

Namn 1 
Bild  
Arb.uppg. 
Arb.plats 
Kontakt.uppg. 
 
Namn 2 
Bild  
Arb.uppg. 
Arb.plats 
Kontakt 
 
o.s.v.  

 


