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Sammanfattning

Titel Förutsättningar för Kunsskapsspridning- en fallstudie av affärsenheten
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Författare Jacob Almstedt, Magnus Nilsson & Anja Trönnberg

Handledare Lars Bengtsson & Jan-Inge Lind

Seminarium Kandidatseminarium i Tillväxtföretag – ”hur gick det & hur kan det
gå?”

Syfte Syftet med denna uppsats är: 1. Att identifiera för fallföretagen
relevanta förutsättningar för intern kunskapsspridning och utifrån dessa
utveckla en situationsanpassad analysmodell. 2. Att analysera
fallföretagen utifrån analysmodellen.

Metod I uppsatsen används en kvalitativ metod med en abduktiv teori- ansats.
Undersökningen består av en fallstudie av affärsenheten Media &
Kommunikation inom koncernen Cell Network. Insamlingen av data
har främst skett via personliga intervjuer med chefer på företagen inom
affärsområdet. Den teoretiska referensramen utgörs av en analysmodell
utvecklad av uppsatsförfattarna. Valet av teori har främst skett från
området Knowledge Management. Centralt för vår modell är Davenport
och Prusaks (2000) framgångsfaktorer för att lyckas med Knowledge
Management.

Slutsatser Vår slutsats är att företagen i vår fallstudie idag har något bristande
förutsättningar att lyckas med kunskapsspridning. Vi anser att det krävs
att ledningen skapar förutsättningar genom att ge ett starkt stöd till
kunskapsarbetet och belönar detta arbete. Ledningen måste också välja
en strategi för kunskapsspridning och avsätta resurser till detta. För att
förankra kunskapsspridningen i företaget krävs det också att ledningen
uppmuntrar till en kunskapsinriktad företagskultur.

Dessutom har vi utifrån vår analys av fallföretagen konstaterat att det
råder ett inbördes samband mellan delarna i vår analysmodell. Detta
samband är viktigt att ta hänsyn till vid användandet av modellen.

Nyckelord Kunskapsspridning, Knowledge Management, Belöningssystem,
Kodifiering, Kultur.
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1 INLEDNING

I detta kapitel sätts undersökningsfokus i ett större sammanhang. Detta sker genom en
presentation av den teoretiska och empiriska problembakgrunden. Därefter följer vår
problemformulering, som utmynnar i uppsatsens syfte. Slutligen presenteras även uppsatsens
avgränsningar, målgrupp och disposition.

1.1 Problemdiskussion

1.1.1 Problembakgrund

Många av företagen i det som kallas ”den nya ekonomin” har under senare år vuxit
explosionsartat. Den snabba tillväxttakten har upprepade gånger motiverats av företagsledarna
med att storskalighet är en förutsättning för långsiktig överlevnad. Strävan efter att växa
genomsyrade länge hela branschen. Expansionen skedde inom merparten av företagen genom
uppköp och fusioner.

Medan tillväxthysterin härjade som värst nådde de negativa resultaten nya rekordnivåer,
samtidigt som kraftigt stigande börskurser gav företagen närmast obegränsad tillgång till
riskvilligt kapital. Under denna period av sammanslagningar och fusioner, inom och utom
landets gränser, sattes många företagsekonomiska teorier åt sidan.

Idag (juni 2001) är den tidigare så hyllade, ”nya ekonomin” inne i en omfattande shakeout-
fas. Detta har tvingat många företag i konkurs eller medfört att de blivit föremål för uppköp.
Företag som de senaste åren vuxit sig starka genom förvärv och fusioner står idag med mer
eller mindre diversifierade företagsportföljer.

När marknaden inte längre stöder en tillväxtstrategi väljer många företag att istället vända
blickarna inåt organisationen. Vissa säljer av delar av företagsportföljen medan andra
omstrukturerar verksamheten för att bättre ta tillvara de existerande resurserna.

1.1.2 Empirisk problembakgrund

Cell Network är ett av de tillväxtföretag som nu måste möta marknadens krav på ökad
lönsamhet. Företaget har därför valt att omstrukturera verksamheten från att ha omfattat
flertalet mer eller mindre fristående affärsenheter, till att nu omfatta endast tre. Dessa är:
IT/Internet, Telecom samt Media & Kommunikation.

Omstruktureringen syftar till att tydliggöra för såväl kunder som anställda vilka kompetenser
och resurser företaget har. En av de viktigaste resurserna i Cell Network är kunskap och
företagsledningen hoppas, genom omstruktureringen, bättre kunna ta tillvara denna resurs och
på så sätt skapa konkurrensfördelar som leder till ökad lönsamhet.
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Det tredje affärsområdet, Media & Kommunikation, består av våra fallföretag: Propello,
Journalistgruppen, Cell ITV och Cell Learning. Affärsområdet Media & Kommunikation är
tänkt att tjäna som ett mönsterexempel för övriga affärsområden i Cell Network vad gäller
samarbete och intern kunskapsspridning.

1.1.3 Teoretisk problembakgrund

Det har under senare år blivit allt vanligare att se kunskap som en resurs inom företag och
organisationer. Kunskapshantering är dock ingalunda ett nytt begrepp. I alla tider har gesällen
fört vidare sina kunskaper till lärlingen liksom kunskap och erfarenheter har nedtecknats och
sparats för eftervärlden.

I dagens informationsintensiva samhälle är möjligheten att snabbt och effektivt sprida
kunskap oändligt mycket större. Detta gör att företag alltmer fokuserar på att ta tillvara den
kunskap som finns inom och utom verksamhetens gränser. I syfte att förbättra detta arbete har
ett stort antal teorier kring kunskapshantering utvecklats. Dessa teorier faller till stor del under
rubriken Kunskapsmanagement (eng. Knowledge Management). Inom detta växande område
framhåller olika författare olika faktorer som avgörande för effektiv kunskapshantering.

1.1.4 Problemformulering

Affärsområdet Media & Kommunikation har endast existerat sedan april 2001 och de fyra
företagen inom affärsområdet skiljer sig åt på flera punkter. Propello och Journalistgruppen
har en längre historia, en mer utvecklad företagskultur samt en vana att fungera som
självständiga bolag. På dessa områden skiljer de sig från Cell Learning och Cell ITV som
uppstod inom Cell koncernen under den värsta IT-hysterin i slutet av 1990-talet. Därtill hör att
de fyra företagen är geografiskt spridda över landet och inte har någon uttalad strategi för
samarbete eller gemensam kunskapsspridning. Problemet som vi ämnar studera är hur dessa
fyra relativt olika företag kan öka sin lönsamhet genom att dela och sprida kunskap inom
affärsområdet.

För att genomföra denna studie ser vi att det finns ett behov av att identifiera de mest kritiska
förutsättningarna för en framgångsrik kunskapsspridning. Idag finns ett stort antal författare
som framhåller olika aspekter som avgörande för kunskapsspridning. Att utveckla en
företagskultur som stödjer kunskapsspriding, att det finns goda personliga nätverk och en väl
utvecklad teknisk infrastruktur är några av förutsättningarna. Vi menar att det finns ett behov
av att granska dessa aspekter för att våra fallföretag ska ha möjlighet att på ett effektivt sätt
dra nytta av dem.

1.2 Syfte

Enligt ovan är således syftet med uppsatsen tvådelat:

1. Att identifiera, för fallföretagen, relevanta förutsättningar för intern kunskapsspridning
och utifrån dessa utveckla en situationsanpassad analysmodell.

2. Att analysera fallföretagen utifrån analysmodellen.
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1.3 Avgränsningar

Vår uppsats bygger på ett urval ur Kunskapsmanagement-litteraturen. Kunskapsmanagement
är ett vitt begrepp och innefattar allt från att inhämta kunskap externt till att skapa, sprida och
vidareutveckla den kunskap som finns internt inom organisationer. Vi har valt att avgränsa
oss till de teorier som är relevanta för fallföretagen. Fallföretagen står inför problemet hur
man på bästa sätt kan ta tillvara och sprida de interna resurserna i form av kunskap som finns
tillgängliga idag. Vi gör således avgränsningen att endast studera intern kunskapsspridning,
d.v.s. spridning av befintlig kunskap mellan medarbetare inom affärsområdet.
Kunskapsspridning mellan fallföretagen och dess kunder, leverantörer och partners kommer
således inte att behandlas.

Vi har vidare valt att avgränsa oss till ett av de tre affärsområdena inom koncernen Cell
Network. Anledningen till detta var att kontaktpersonen för Media & Kommunikation var
positiv och tillmötesgående samt att detta affärsområde i sig presenterade tillräckligt underlag
för att vår studie skulle bli intressant.
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1.4 Disposition

Inledning
& Metod

Teori

Empiri

Analys &
Diskussion

Slutsatser

I kapitel 1 presenteras studiens problemdiskussion
följt av syfte och avgränsningar.

I kapitel 2 redogörs för de metodologiska val vi har
gjort för att genomföra studien.

I kapitel 3 beskrivs och motiveras de teoretiska urval
vi gjort. Här presenteras också vår analytiska modell
och dess innehåll.

I kapitel 4 presenteras inledningsvis koncernen Cell
Network, samt våra fyra fallföretag. Vi beskriver
också hur förutsättningarna ser ut i praktiken.

I kapitel 5 presenteras en analytisk diskussion utifrån
vår modell, baserad på föregående två kapitel.

Slutsatser om fallstudien innefattar slutsatser och
rekommendationer från diskussionen ovan.

Slutsatser om modellen innefattar slutsatser om val
och tillämpning av vår modell.
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2 METOD

Metodkapitlet avser att ge läsaren en förståelse och inblick i vårt tillvägagångssätt vid
uppsatsskrivandet. Vi inleder med att beskriva studiens karaktär, följt av en beskrivning av
förberedelser och genomförande av studien. Avsikten med indelningen är att återge vår
arbetsgång samt underlätta för läsaren. Det är dock viktigt att poängtera att arbetet inte skett
strikt kronologiskt i dessa steg.

2.1 Studiens karaktär

2.1.1 Val av vetenskapsteori och metodteori

Kunskapsteori är ett ämnesområde inom teoretisk filosofi som behandlar frågor om mänsklig
kunskap. Inom kunskapsteorin talar man om två vetenskapsteoretiska synsätt; hermeneutik
och positivism. Positivismen ligger till grund för kvantitativa, statistiska metoder och
forskarens roll ska här vara objektiv. Hermeneutiken, vars huvudsyfte är att tolka och förstå,
ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. Enligt Holme & Solvang (2001) är forskarens
förhållningssätt inom hermeneutiken subjektivt. Nedanstående figur illustrerar sambandet
mellan kunskapsteori, vetenskapsteori och metodteori.

Hermeneutisk Kvalitativ
Vetenskapsteori Metodteori

Kunskapsteori Vetenskapsteori
Positivistisk Kvantitativ
Vetenskapsteori Metodteori

Figur 2.1: Sambandet mellan kunskapsteori, vetenskapsteori och metodteori
(Källa: Lundahl & Skärvad, 1999 s. 44)

En studie kan ha antingen en kvalitativ eller kvantitativ metodteori. Kvantitativa
undersökningar går i grunden ut på att mäta. I den kvalitativa metodteorin är frågeställningar
sällan statiska, som ofta är fallet i den kvantitativa teorin. Frågeställningarna utvecklas och
förändras vanligtvis under undersökningens genomförande och de kvalitativa
undersökningarna läggs ofta upp som fallstudier. Syftet med den kvalitativa metodteorin är att
beskriva, analysera och förstå beteendet hos grupper och individer (Lundahl & Skärvad,
1999).

Valet av metod har i högsta grad varit beroende av val av ämnesområde. Då vi studerar
kunskapsspridning inom Media och Kommunikation, har vi valt att följa den hermeneutiska
vägen och använda oss av en kvalitativ metodansats. Kunskapsspridning handlar till stor del
om sociala system och företeelser eftersom det oftast är individer som är bärare av kunskap.
Detta medför att kunskap sällan är mätbart eller synligt. För att kunna fånga upp de fenomen
vi önskar studera är det därför inte möjligt att genomföra en kvantitativ undersökning. Inom
kvalitativ metod är det också vanligt att göra fallstudier, speciellt då man vill skapa förståelse
för ett område som inte tidigare är väl dokumenterat (Alvesson & Sköldberg, 2000). Vi ansåg
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att det var intressant att göra en fallstudie just på grund av att det ännu inte finns mycket
dokumenterat över möjliga lösningar för tillväxtföretag att skapa konkurrensfördelar och
därigenom ökad lönsamhet i dagens nya ekonomi.

Vi har dessutom valt en teoriutvecklande ansats, då vi inte fann teori på området som på ett
bra sätt kunde förklara fenomenen i våra fallföretag. Syftet med teoriutvecklingen är primärt
att skapa en teoretisk modell som kan appliceras på våra fallföretag. Av mer sekundär
betydelse är att modellen ska vara användbar för företag i liknande situation. Eftersom syftet
med uppsatsen är tvådelat, där vi dels väljer att studera fyra fallföretag och dels har för avsikt
att utveckla en teoretisk modell, blir metoden tvådelad.

2.1.2 Val av förklarings- och förståelseansats

I fråga om förklaringsmodeller brukar man skilja mellan induktion och deduktion. Den
induktiva ansatsen innebär att man dra allmänna, generella slutsatser baserade på empiriska
data. Man utgår från observationer och generaliserar dessa resultat. En deduktiv ansats utgår
tvärtom från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse.
Forskaren väljer således ut lämplig teori för att söka belysa olika aspekter av problemet,
provar teorin på problemet och drar därefter slutsatser. Induktion utgår från empiri medan
deduktion utgår från teori.

Den metod som emellertid används i praktiken vid flertalet fallstudier är abduktion (Alvesson
& Sköldberg, 2000). I abduktionen finns en växelverkan mellan teori och empiri.
Abduktionen kan således ses som en kombination av induktion och deduktion där teorin
utvecklas i en process. Under undersökningsprocessen förfinas både teori och empiri. Vårt
tillvägagångssätt har varit en tillämpning av den abduktiva metoden. Genom att studera
fallföretagen har vi funnit bevis för vilken teori som är relevant för att förklara de fenomen vi
iakttagit. Vi har även skapat oss en förståelse för de förutsättningar som krävs för
kunskapsspridning genom studier av teori.

2.2 Förberedande av studie

2.2.1 Val av ämne och fallföretag

Uppsatsseminariets tema: ”De nya företagen i den nya ekonomin - hur gick det och hur kan
det gå” satte tidigt ramen för val av uppsatsämne. Med fokus inställt på "hur det kan gå", dvs.
vilka åtgärder tillväxtföretag kan vidta för att lyckas i en ekonomiskt turbulent period, började
vi söka lämpliga fallföretag. Bäst respons fick vi av Cell Network som i samband med vårt
uppsatsskrivande var i färd med att omorganisera sin verksamhet i fyra nya affärsområden.
Eftersom Cell Network, liksom många andra liknande företag, växt mycket snabbt och nu står
med en bred och varierad produktportfölj, fann vi det av stort intresse att studera hur man med
dessa förutsättningar kan öka sin lönsamheten genom kunskapsspridning.

Trots att antalet fallföretag var omfattande föll det avgörande beslutet på att vi fick god
tillgång till att intervjua personal och chefer.
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2.2.2 Val av teori

Då vi valt att arbeta enligt en teoriutvecklande ansats ställs höga krav på val av teori. Vårt val
kommer att färga läsarens upplevelse av problemet och måste därför vara väl genomarbetat.
Eftersom problemområdet kretsar kring kunskapsspridning, fann vi det först och främst av
intresse att utreda vad som skrivits inom området Kunskapsmanagement. Avstampet togs i det
resursbaserade synsättet för att klargöra vikten av kunskap för att möjliggöra varaktiga
konkurrensfördelar. Vi sökte efter resursbaserad litteratur och kunde konstatera att det fanns
mycket skrivet inom ämnet. Dessa teorier kändes dock svårapplicerbara på våra fallföretag,
eftersom företagen ännu inte börjat dela och sprida kunskap i någon större utsträckning. För
att ändå få en bakgrund och förståelse för hur kunskap sprids och kunskapens betydelse för
konkurrensfördelar, gjordes ett urval av resursbaserade teorier. De bidrag som diskuteras
kommer främst från Barney, Probst och Nonaka.

Davenport och Prusak (2000) som gjort en omfattande studie av nära 40 företag, och utifrån
detta material identifierat nio framgångsfaktorer för lyckad Kunskapsmanagement, kändes
omedelbart användbart. De nio framgångsfaktorerna tangerade nämligen i allra högsta grad de
teoriområden som vi under tidigare teorigenomgång identifierat som viktiga. Dessutom
behandlade punkterna många av de fenomen som vi studerat i våra fallföretag. Det var dock
tydligt att de nio punkterna inte riktigt passade vårt ändamål. Davenport & Prusaks
framgångsfaktorer omarbetades således och kompletterades med intressanta infallsvinklar
från andra teoretikers och författares resonemang. Eftersom många av de nio punkterna
tangerade varandra, samt att vi tyckte att det saknades en bra röd tråd, valde vi att utveckla en
egen modell. Således lyftes de tankar som vi ansåg relevanta för våra fallföretag ut och
kompletterades i många fall med alternativa vinklingar. Resultatet blev en ny teoretisk
modell. Vi hoppas på så sätt kunna ge en rättvisande bild av vårt problemområde som också
är relevant för våra fallföretag.

2.2.3 Val av intervjupersoner

Eftersom problemområdet innefattar fyra olika fallföretag och deras gemensamma
beröringspunkter fann vi det av naturliga skäl nödvändigt att välja ut nyckelpersoner på
respektive företag. Att genomföra en större undersökning och inkludera anställda på
respektive arbetsplats uteslöts på ett tidigt stadium. Även om det varit önskvärt att i många
fall få deras syn på problemet, fanns det inte utrymme för detta under en begränsad
tvåmånadersperiod. Vi kontaktade därför verksamhetscheferna för de fyra företagen efter att
ha gjort bedömningen att de hade bäst översikt över de frågor vi önskade få svar på. Chefen
för affärsområdet där företagen ingår, Pehr Andersson, var naturligtvis också högst intressant
som intervjuperson. Under samtalens gång, då bilden av verksamheten klarnade allt mer,
framkom olika områden som skulle kunna vara intressanta att studera vidare. För att få
kompletterande expertkunskap om dessa områden kontaktades ansvariga för
databasutveckling inom Cell Network. Problemet har således främst studerats utifrån ett
ledningsperspektiv.

Andra problem som vanligtvis uppstår vid intervjuer är i samband med kontakt av
intervjupersoner och hur man får dessa att medverka (Lundahl & Skärvad, 1999). Redan
första projektveckan skickade affärsområdeschefen ut e-mail till samtliga företag och
uppmanade medarbetare att i största möjliga mån bidra med tid för intervjuer. På så vis fick vi
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mycket god respons från två av fallföretagen, medan resterande två ställde upp för kortare
intervjuer. I de fall som det insamlade undersökningsmaterialet upplevdes som otillräckligt,
kontaktades affärsområdeschefen för en kompletterande intervju.

2.2.4 Utformning av intervjuerna

Vid utformning av intervjufrågor kan man vanligtvis utgå från två olika kriterier,
standardisering och icke-standardisering (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid standardisering är
frågornas utformning lika för alla intervjuade och kommer i samma ordning. Vid
ostandardiserade intervjuer kan man däremot mer fritt välja både frågeformulering och
frågornas ordningsföljd. Ostandardiserade frågor är mest lämpliga för att samla in mjuka data
om mer kvalitativa förhållande, t.ex. olika personers bedömning av en viss situation, de
föreställningar och motiv som ligger bakom en viss åtgärd, samarbetsklimatet i en
organisation, etc. Vi ansåg att det vara viktigt att låta intervjupersonerna få så stor frihet som
möjligt för att få tillgång till deras inneboende kunskap och tankar kring vårt problemområde.
Inför de första intervjutillfällena betonades således vikten av att frågorna endast utgjorde
utgångspunkt och ram för diskussion, vilket också medförde att intervjusituationen mer tog
formen av ett samtal än av en strukturerad utfrågning. Allt eftersom problembilden växte
fram, övergick dock frågorna till en mer semistandardiserad utformning där specifika frågor
formulerades inför varje intervju. Frågorna ställdes dock inte alltid i samma ordning, utan i
den ordning som föll sig naturlig vid respektive intervjutillfälle.

Personer som blir intervjuade ser inte alltid nyttan med att avsätta tid att besvara frågor
(Lundahl & Skärvad, 1999). Inför varje intervju förklarades och tydliggjordes syftet med
uppsatsen för att på så vis öka motivationen och erhålla uttömmande svar på frågorna.
Dessutom erbjöds naturligtvis respondenten att ta del av den färdiga uppsatsen. Vi fann det
trots detta stundtals svårt att motivera samtliga fallföretag att bidra med intressanta
synpunkter. I flera fall var motivationen hög och vissa intervjupersoner erbjöd sig att hänvisa
oss vidare till experter inom olika områden för ytterligare information. I samband med
telefonintervjuerna var det dock svårare att motivera respondenten.

2.3 Genomförande

Nedan redogör vi för datainsamling i form av primär - och sekundärdata som vi samlat in
under arbetets gång. De data som samlas in kan vara av två slag, data som redan finns,
sekundärdata och data som måste samlas in, primärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi tar
slutligen också ställning till vissa av styrkorna och svagheterna i vår studie. Detta återfinns
under rubriken ”källkritik”.

2.3.1 Sekundärdata

Vid undersökning av ett problemområde bör forskaren besitta en viss initial kännedom om
området som ska studeras. Att samtliga författare av denna uppsats läst delkursen Strategi och
styrsystem på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, bidrog till att den teoretiska grunden
redan var lagd. För att komplettera denna baskunskap inledde vi med att söka böcker,
tidskrifter och artiklar inom ämnena strategi och då främst Kunskapsmanagement. Eftersom
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problemställningen inledningsvis var mycket vagt formulerad, sökte vi litteratur inom ett
mycket brett spektra. Då vi arbetade parallellt med empiri och teori växte successivt bilden
fram av vilken teori som var lämplig att applicera på fallföretagen. Innan vi nått denna insikt
hade vi dock behandlat teori inom ett brett område. Teorigenomgången har således varit
omfattande och vidgat våra perspektiv på problemet, även om långt ifrån all teori varit möjlig
att applicera på företaget. När problemområdet fick en mer tydlig inriktning mot
kunskapsöverföring stod det klart att ett resursbaserat fokus på Kunskapsmanagement var
nödvändigt.

Vad gäller företagsspecifikt material har vi tagit del av årsredovisningar, broschyrer,
företagens hemsidor och en affärsplan för Cell Learning. Vi har i övrigt haft begränsad
tillgång till denna typ av material.

2.3.2 Primärdata

Vår fallstudie bygger till största på de intervjuer som gjorts med representanter för de fyra
olika företagen inom Media och Kommunikation. I de fall där personlig intervju inte varit
möjlig att genomföra på grund av tidsbrist eller geografiskt avstånd har istället telefonintervju
genomförts. Kompletterande frågor har ställts via telefon och e-mail. Eftersom intervjuerna
ansågs utgöra en viktig del i vårt arbete samt att tidigare erfarenhet av intervjuarbete
saknades, lades stor möda och tid på att förbereda intervjufrågor. Frågor preciserades,
omarbetades och diskuterades upprepade gånger mot bakgrund av det ämne vi önskade
undersöka. För att spara tid och inte ställa frågor vars svar fanns att inhämta från annan källa,
såg vi till att vara väl pålästa inför respektive intervju. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1.

De personliga intervjuerna genomfördes på respektive företag under april och maj, 2001.
Tidsramen för intervjuerna varierade mellan en och två timmar, och vi såg till att utnyttja
tiden maximalt då vårt frågematerial var relativt omfattande. Under samtliga intervjuer
spelades samtalen in på band för att undvika risken att gå miste om viktig information, och för
att senare kunna citera intervjupersonen. I direkt anknytning till varje intervjutillfälle tolkades,
diskuterades och sammanställdes materialet. Vi diskuterade också oklarheter samt om det
fanns behov av kompletteringar. Fördelen med personliga intervjuer är att oklarheter kan
redas ut på plats, samt att frågor kan förtydligas vid behov.

Vid telefonintervjuerna upplevde vi det däremot det svårare att motivera respondenterna till
uttömmande svar. Det är dessutom svårare att fånga innehållet när intervjun inte kan spelas in.
Detta löstes genom att använda två telefoner där en person ansvarade för frågeställningar och
en person antecknade, samt ställde kompletterade frågor vid behov. Därefter diskuterades,
tolkades och dokumenterades innehållet omedelbart i vanlig ordning. De intervjuer som inte
var av kompletterande slag tog i genomsnitt 30-45 minuter.

2.3.3 Källkritik

Allt använt källmaterial präglas av perspektiv och värderingar från de personer som skapat
eller samlat in det. Det är därför viktigt att kritiskt granska och studera denna information. En
kritisk granskning och värdering av källor är också viktig för vår egen medvetenhet och har
lett till att vissa osäkra källor sorterats bort. Källkritik delas således upp i fyra olika kriterier
och appliceras på materialet i den utsträckning det är möjligt (Alvesson & Sköldberg, 2000):
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• Äkthetskritik. Är observationen äkta eller fiktiv?
• Tendenskritik. Snedvrider forskarens bias tolkningarna?
• Samtidighetskritik. Hur länge efter iakttagelsen nedtecknades den skriftligt?
• Beroendekritik. Hur påverkar inflytande av andra berättelser rapporten?

2.3.3.1 Källkritik av sekundärdata

Sekundärdata har ofta tagits fram under olika tidsperioder och med olika metoder (Knutson,
1998). Om data härstammar från olika tidsperioder finns det anledning att uppmärksamma att
operationella definitioner av det studerade begreppet kan vara olika i skilda studier. Likaså
kan yttre omständigheter som rådde i en undersökning kanske inte råda i en annan. Då den
teoretiska modellen som utvecklats för vår uppsats bygger på empiriska studier genomförda
av Davenport & Prusak 1996, upplever vi att samtidighetskravet är tämligen uppfyllt. De
förutsättningar som rådde för Kunskapsmanagement 1996 borde i stor utsträckning vara
giltiga även 2001. Vad gäller övrig teori är större delen sammanställd och presenterad under
senare delen av 1990-talet och i början av 2000-talet.

Vi har dessvärre inte haft tillgång till hur den empiriska undersökningen av Davenport och
Prusak (2000) genomförts i detalj. Vi utgår dock från att undersökningen varit kvalitativ och
därmed krävt omfattande tolkning av författarna. Att författarens egna erfarenheter och åsikter
skulle spegla resultatet är således troligt. Tendenskritiken blir därför svår att ta ställning till,
men det bör betonas att risken att Davenport och Prusaks (2000) personliga åsikter snedvridit
resultatet inte kan anses vara helt obefintlig. Urvalet av studerade företag kan naturligtvis
också ifrågasättas.

Äkthetskritiken anser vi till stor del vara uppfylld då flertalet källor stödjer de
framgångsfaktorer som identifierats av Davenport och Prusak (2000). Braf (2000) hänvisar till
att liknande faktorer även tas upp av andra författare som Wikström & Norman, Haglund &
Ögård, Allee, Klein och Tiwana. Bland annat Braf (2000) och Tiwana (2000) betonar vikten
av de nio framgångsfaktorerna och vi anser därmed källan vara tillförlitlig. Detta minskar
risken för att tendenskritiken inte skulle vara uppfylld. Vad gäller de artiklar som behandlar
kultur och kommunikationskanaler i teorikapitlet är merparten hämtade från
artikelkompendier om Kunskapsmanagement. Dessa artiklar har valts ut av oberoende
akademiker och kan därför anses vara viktiga och äkta inslag i Kunskapsmanagement
litteraturen. Merparten av övrig teori är hämtad från kända forskare som Barney, Nonaka och
Probst.

I de fall vi använt oss av företagsspecifikt material finns det naturligtvis anledning att
ifrågasätta äktheten, då det händer att företag väljer att lyfta fram positiva sidor och tona ner
de negativa. Detta behöver inte nödvändigtvis göra materialet mindre äkta, utan snarare bidra
till en skev bild av företaget. På Ledstiernans hemsida där mycket av bakgrundsinformationen
om koncernen ligger, har vi också påträffat en del fel, som påpekats för ansvarig person och
som sedan korrigerats. Detta förstärker intrycket av att företagsspecifikt material inte alltid är
att lita på och därför bör användas med stor försiktighet. Data hämtad från denna typ av källor
har därför använts sparsamt och främst i syfte att beskriva fallföretagen för att ge en
bakgrundsbild. Vi anser därför inte att detta påverkat vår studie negativt.
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Vad gäller beroendekritiken är det i många artiklar tydligt att författare i text och modeller
hänvisar till andra forskares bidrag inom området. Vi har i största möjliga mån försökt leta
upp källor som återkommit i olika sammanhang för att undersöka i vilken utsträckning
forskarna varit beroende av varandra. Detta kan naturligtvis tyckas vara en omöjlig uppgift,
men vi anser ändå att det bidragit till ökad medvetenhet för problemet.

2.3.3.2 Källkritik av primärdata

När man gör en kvalitativ undersökning finns det naturligtvis en rad problem förknippade
med insamling av primärdata. Ett av de främsta problemen vid intervjuer är tolkning av
information. Man står alltid inför problemet att olika personer tolkar situationer olika utifrån
sin erfarenhet och kontext. I det fall som gruppen varit oense om vad som sagt på intervjun
har den bandade versionen varit till stor hjälp att reda ut oklarheter. Att vi haft god möjlighet
att ställa kompletterande frågor i efterhand har ytterligare bidragit till en mer korrekt bild.
Denna bild har förstärkts av att protokollet sammanställts omedelbart efter intervjun.
Samtidighetskravet löste vi således genom att sammanställa intervjuerna direkt efter
genomförandet. Respondenternas personliga åsikter ställer naturligtvis höga krav på tolkning
av svaren. Man bör vara medveten om problematiken kring detta och inse att feltolkningar
mycket väl kan påverka undersökningens trovärdighet.

Vad gäller äkthetskravet ser vi ingen anledning till att respondenterna skulle ljuga för oss,
möjligen dock försköna sanningen för att framstå i en bättre dager. I någon av
intervjusituationerna kan detta ha varit fallet, men vår övergripande övertygelse är trots allt att
personerna svarat ärligt och uppriktigt. Detta gäller främst affärsområdesansvarig som öppet
och vid flertalet tillfällen lyft fram problem och negativa aspekter av verksamheten. Det ligger
i hans intresse att få en korrekt utredning av problemet. Övriga respondenter har också i viss
mån påvisat svårigheter och problem med samarbete. Vissa uttalanden har dock behandlats
med viss skepsis.

Det bör också tilläggas att intervjuerna med affärsområdeschefen tilldelats större vikt än
övriga intervjuer. Detta beror till stor del på avsaknad av fullgott intervjumaterial från samliga
företag. Då affärsområdeschefen är väl insatt i samtliga fyra företag har han fått föra talan för
de personer och områden där information saknas. Detta ökar dessvärre risken för att en något
ensidig bild av problemet presenteras.

När vi i efterhand lyssnat på inspelningen av intervjun har det framgått att vissa frågor varit
något ledande. Detta naturligtvis i syfte att finna samband mellan teori och empiri. Vi har
medvetet försökt att inte ställa ledande frågor, men då svaren i vissa fall blivit alltför otydliga,
har detta varit ofrånkomligt. Vid bearbetning av det insamlade materialet uppmärksammas
dock detta problem.

2.3.4 Uppdragsproblematik

Ett problem är hur man kombinerar forskningsuppgiften med att tillgodose uppdragsgivarens
önskemål (Holme & Solvang, 1997). Detta är en problematik som vi tidigt var medvetna om
och ständigt har haft i bakhuvudet. Förhoppningsvis har detta bidragit till att förebygga den
sortens problem. Trots att problemområdet är nära relaterat till fallföretagens interna struktur
och organisationsform upplever vi ändå att vi löst problemet på ett oberoende sätt.
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3 TEORI
 
 
I Kapitlet nedan presenteras den teori som ligger till grund för vår studie. Vi inleder med att
presentera en generell bild av kunskap och dess spridning, av ett antal välkända teoretiker på
området. Därefter redogörs för bakgrund samt uppkomst av vår situationsanpassade modell.
Återstående del av kapitlet ägnas åt att i detalj redogöra för grundpelarna i modellen och det
hela mynnar ut i en slutsats av modellen.

3.1 Teoretisk bakgrund

För att få en bakgrund och förståelse för hur kunskap sprids och kunskapens betydelse för
konkurrensfördelar, presenteras nedan ett urval av betydande teoretikers bidrag inom området.

3.1.1 Resursbaserat synsätt

Tidigare förklarades ett företags konkurrensfördelar och lönsamhet utifrån förhållandet till
omgivningen och den branschspecifika strukturen (Porter, 1980). Teoribildningen som går
under benämningen Industrial Organization kunde dock inte på ett bra sätt förklara skillnader
mellan företag verksamma inom samma bransch. Dessutom var det problematiskt för
företagen att definiera exakt vilken bransch de var verksamma i, och följaktligen också vilka
dess konkurrenter var (Grant 2000). Det riktades liten uppmärksamhet mot den potential som
ett företags interna resurser har för att generera konkurrensfördelar. Många forskare såg
således behovet av ett alternativt synsätt.

Det resursbaserade synsättet (Barney, 1991) fokuserar, till skillnad från Industrial
Organisation, på det enskilda företagets interna resurser och dess möjlighet att skapa varaktiga
konkurrensfördelar. Med interna resurser menar Barney (1996) alla finansiella, fysiska,
personella och organisatoriska tillgångar som ett företag behöver för att utveckla, tillverka och
leverera produkter och tjänster. Barney (1991) menar att ett företag kan skapa varaktiga
konkurrensfördelar genom att de företagsspecifika resurserna uppfyller fyra kriterier. De
måste vara värdefulla, sällsynta, omimiterbara och inte gå att substituera på annat sätt.

3.1.2 Kunskap som resurs

Enligt Barney (1991) inkluderar ett företags resurser även kunskap. För att kunskap ska vara
värdefull måste den bidra till att dra nytta av nya strategiska möjligheter, samt reducera hot i
omgivningen. Kunskapen blir sällsynt om endast ett fåtal konkurrenter kan anta samma
strategi på grund av en liknande kunskapsmix. Kunskapen blir oimiterbar då företaget har
svårt att definiera den. Detta sker oftast då kunskapen spridits inom organisationen och därför
blir svår att lokalisera. Då kunskapen inte kan ersättas med en resurs som ger samma
strategiska fördelar uppnår företaget det sista kriteriet och kunskapen blir icke-substituerbar.
Nonaka (1991) är en av många som betonar vikten av kunskap för att uppnå varaktiga
konkurrensfördelar. Han menar att kunskap är den enda säkra källan till varaktiga
konkurrensfördelar i en omvärld som blir allt mer osäker (Nonaka, 2000).
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3.1.3 Organisatoriskt lärande

Det resursbaserade synsättet har dock ifrågasatts. Liksom Industrial Organisation har Barneys
teori kritiserats för att vara alltför statisk. Probst (1998) hävdar att en mer dynamisk syn på
hur kunskap sprids och skapas blir nödvändig. För att kunskapen ska kunna bidra till en
varaktig konkurrensfördel krävs det att den inte enbart finns inkorporerad hos individer, utan
även att den omvandlas till kunskap som tillhör hela organisationen. Med organisatoriskt
lärande menas att de anställdas individuella kunskap sprids från individ till grupp och från
grupp till organisation. Genom utbyte av kunskap individer emellan får en större grupp av
individer tillgång till samma kunskap samtidigt som den byggs in i organisationen (Probst,
1998).

3.1.4 Spridning av kunskap

För att den samlade kunskapen i ett företag ska generera varaktiga konkurrensfördelar, måste
den som ovan nämnts spridas i hela organisationen. Processen bakom skapande och spridning
av kunskap blir således mycket vikig.

Enligt Nonaka (1991) finns det två typer av kunskap, tyst och explicit. Den explicita
kunskapen kan uttryckas i skrift, ord och siffror och förmedlas med hjälp av ett formellt och
systematiskt språk. Den tysta kunskapen ligger däremot djupt inbäddad i medvetandet hos den
enskilde individen, är högt personlig och därmed också svårförmedlad till andra människor.
Denna sortens kunskap är något en person förfogar över, men inte kan uttrycka med ord.

I syfte att utveckla och sprida kunskap föreslår Nonaka (1991) en interaktion mellan de två
kunskapstyperna. Han identifierar således fyra olika processer: socialiserings-,
externaliserings-, kombinerings- och internaliseringsprocessen för att förklara hur ett företag
kan sprida kunskap genom att skapa ny kunskap av redan befintlig.

Figur 3.1: ”SECI modellen” (Källa: Nonaka, 1991, Anm. Författarnas tolkning)

Socialiseringsprocessen.
Genom social interaktion mellan människor förmedlas befintlig tyst kunskap från en individ
till en annan och omvandlas till ny tyst kunskap när mottagaren tar den till sig. Detta sker
oftast genom observation, imitering och övning (Nonaka, 2000). Ett klassiskt exempel är
hantverkslärlingen som tar till sig mästarens tysta kunskap.
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Externaliseringsprocessen
Genom att uttrycka tyst kunskap omvandlas den till ny explicit kunskap. Tyst kunskap är
visserligen svårt att uttrycka, men genom att sätta den i ett sammanhang och ta användning av
metaforer, analogier och modeller kan en annan individ tillgodogöra sig den.

Kombineringsprocessen
Ny explicit kunskap kan skapas genom att existerande explicit kunskap sorteras,
omorganiseras och sätts i nya sammanhang. Explicit kunskap kan uttryckas under en vanlig
konversation eller i en skriven text för att sedan omvandlas till ny explicit kunskap. Ett
exempel på en sådan process är när vedertagen kunskap som är känd i organisationen läggs in
i en databas som ska fungera som kunskapsbank. I detta fall genereras ingen ny kunskap,
endast nya kunskapssammansättningar.

Internaliseringsprocessen
När explicit kunskap sprids i organisationen och når den enskilde individen kan den
omvandlas till tyst kunskap. På så vis kan den explicita kunskapen användas för att vidga,
utveckla och omforma individens tysta kunskap. Det som Nonaka (2000) kallar för learning-
by-doing återfinns i denna kategori.

Var för sig kan dessa processer skapa ny kunskap på individnivå, men det är först när
processerna samverkar som organisatorisk kunskap uppstår. Då bildandet av organisatorisk
kunskap är beroende av interaktion mellan tyst och explicit kunskap är externalisering och
internalisering de kritiska processerna (Nonaka, 2000).

3.2 Bakgrund till vår modell

3.2.1 Varför Davenport & Prusak?

Ramen för vår modell utgörs av nio framgångsfaktorer för Kunskapsmanagement som
ursprungligen presenterats av Davenport & Prusak (2000) i boken ”Working Knowledge –
How Organizations Manage What They Know”. Thomas H. Davenport är professor i
“Information Management” vid Boston University, arbetar med strategiska frågor för
Accenture samt författare av ett antal böcker inom företagsekonomi. Laurence Prusak är
huvudansvarig för IBM Consulting Group och arbetade tidigare som konsult för Ernst &
Young.

Davenport & Prusaks bok är erkänd i den akademiska världen och används som kurslitteratur
vid ett flertal universitet.

“Managers who have grown weary from a diet of fascinating but abstract discussions of
intellectual capital and organizational learning will do well to pick up a copy of Working
Knowledge. Davenport and Prusak tackle the practical issues of how companies can generate,
codify, and transfer knowledge, providing a blueprint of how to put knowledge to work as a
source of competitive advantage. This book is a must read for corporate- level executives and
information management specialists alike”. (Christopher Bartlett, Professor, Graduate School
of Business Administration, Harvard University)
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Vidare är Davenport & Prusak relativt välkända Kunskapsmanagement-experter i näringslivet
och boken läses flitigt av chefer i olika befattningar.

“Knowledge management is a business issue for competitive advantage, not just an
information technology issue. It will become increasingly important, especially for large
enterprises needing to create, share, and reapply knowledge on a global scale. Working
Knowledge is as thorough and complete a book on this subject as exists today. (Todd A.
Garrett, Senior Vice President and Chief Information Officer, Procter & Gamble)”

Den främsta anledningen till att denna bok fungerar som ramverk är dock inte att den är
välrenommerad och erkänd utan att den var relevant för vår studie. Davenport & Prusaks nio
framgångsfaktorer bygger på nära 40 kvalitativa empiriska studier. Detta anser vi vara en
styrka då vi avser att använda vår modell för att genomföra en fallstudie. Vidare vill vi betona
att vi i vårt sökande efter en ram att grunda vår studie på även studerat ett antal andra
teoretiker och författare. Bland annat var Tiwanas bok “Knowledge Management Toolkit”,
Horibes “Managing Knowledge Workers” samt Brafs (2000) ”Organisationers
kunskapsverksamheter – en kritisk studie av Knowledge Management” tidigt uppe för
diskussion.

Dock var det Davenport & Prusak (2000) som vi ansåg utgjorde den mest relevanta grunden
för vår studie. Anledningen till detta vara att de flesta andra böcker vi granskat har antingen
varit för abstrakta eller tvärt om, för konkreta och mer användbara för företag som redan
implementerat ett Knowledge Management-system. Davenport & Prusak utgjorde dock ”en
gyllene medelväg” samt presenterade ett antal framgångsfaktorer som i stort var applicerbara
på vår fallstudie. De nio framgångsfaktorerna presenteras i korta drag nedan.

3.2.2 Presentation av de nio framgångsfaktorerna

1. En kunskapsinriktad kultur
En kunskapsinriktad kultur är en av de viktigare framgångsfaktorerna för
kunskapsmanagement. Här behandlas medarbetarnas inställning till kunskapsspridning, de
kulturella hinder som kan bromsa ett kunskapsspridningsprojekt samt vikten av att kulturen
överensstämmer med metoden för kunskapsmanagement.

2. Teknisk och organisatorisk infrastruktur
För att kunskapsprojekt ska vara framgångsrika bör det finnas såväl en teknisk som en
organisatorisk infrastruktur. Databaser och tekniska nätverk är viktiga för att förmedla och
sprida kunskap. Den organisatoriska infrastrukturen behandlar specialisternas roll för att
ansvara för att tekniken fungerar.

3. Ledningens support
Kunskapsarbetet måste ha ett starkt stöd från ledningen. Detta stöd ska främst vara inom tre
områden. Ledningen måste kommunicera vikten av att ha en fungerande
kunskapsmanagement till de anställda, man måste avsätta resurser till kunskapsarbete och
man måste klargöra vilken typ av kunskap som ska spridas.
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4. En länk till ekonomiskt värde
Det är även viktigt att koppla kunskapsarbetet till ett ekonomiskt värde. Anledningen till
detta är att kunskapsprojekt ofta är kostsamma samtidigt som det är svårt att se kopplingen till
hur verksamheten förbättras.

5. Ett minimum av processorientering
Att se kunskapsmanagement som en process innebär att man delar in arbetet i detaljerade steg.
Kunskapsmanagement bör i så liten utsträckning som möjligt delas in i processer och
underprocesser.

6. Tydlighet i syfte och språk
Det är viktigt att klargöra för medarbetarna, såväl syftet med kunskapsarbetet, som viktiga
begrepp inom området. Det måste råda enighet kring vad begrepp som ”kunskap” och
”lärande” innebär för företaget. Syftet med kunskapsarbetet måste också vara tydligt för de
anställda.

7. Icke-triviala motivationsfaktorer
De metoder som används för att uppmuntra till kunskapsarbete inte ska vara triviala. Med
detta menas att motivationsfaktorerna ska vara långsiktiga och knutna till övriga delar av
organisationens belöningssystem.

8. En viss kunskapsstruktur
Den information som finns lagrad i databaserna måste vara väl strukturerad för att kunna
användas för de ändamål den är avsedd. Därför måste sökorden ständigt uppdateras så att
sökning efter information genererar önskat svar.

9. Multipla kanaler för kunskapsspridning
För att framgångsrikt sprida kunskap inom en organisation måste det finns såväl teknisk
infrastruktur som personliga nätverk. Då all slags kunskap inte går att lagra i databaser, blir
personliga relationer av stor vikt.

3.3 Från nio framgångsfaktorer till fyra förutsättningar

Trots att Davenport & Prusak utgjorde en god ram var den inte optimal för vår studie. Detta
beror på att ett antal faktorer. Den viktigaste av dessa är att Davenport & Prusaks faktorer
behandlar kunskapsmanagement i allmänhet, medan vi sökte en modell för kunskaps-
spridning. Vidare ansåg vi att faktorerna i Davenport & Prusaks modell överlappade varandra
i alltför stor utsträckning vilket gjorde att det var svårt att följa ”den röda tråden” i deras
resonemang. För att undvika detta problem valde vi att föra samman de faktorer som
överlappar varandra, under en gemensam rubrik. Dessutom märkte vi att andra författare har
behandlat vissa faktorer, som vi ansåg relevanta för vår studie, mer ingående. Således
kompletterades vår modell för att bli så fullständig som möjligt.

Vi vill även framhålla att vi inte är ensamma om att ifrågasätta Davenport & Prusaks (2000)
indelning. Även Ewa Braf (2000) väljer att omarbeta Davenport & Prusak för att få en så
applicerbar modell som möjligt för sin studie.

Davenport & Prusak (2000) menar att vissa av de nio framgångsfaktorerna är viktigare än
andra. De betonar kulturen, den tekniska och den organisatoriska infrastrukturen samt
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ledningens support som de viktigaste. Vi delar detta resonemang men vill även framhålla
motivation som en viktig förutsättning. Detta beror dels på att detta är ett intressant
problemområde för vårt fallföretag och dels på att detta är ett återkommande problemområde i
kunskapsmanagement-litteraturen.

I nedanstående figur presenteras våra fyra förutsättningar för kunskapsspridning samt deras
koppling till Davenport & Prusaks (2000) framgångsfaktorer för kunskapsmanagement.

VÅRA DAVENPORT & PRUSAKS
FÖRUTSÄTTNINGAR FRAMGÅNGSFAKTORER

Teknisk & organisatorisk infrastruktur

Multipla kanaler för kunskapsspridning

En kunskapsinriktad kultur

Ledningens stöd

En länk till ekonomiskt värde

Icke-triviala motivationsfaktorer

Figur 3.2: Våra fyra förutsättningar för kunskapsspridning vs. Davenport & Prusaks (2000) nio
framgångsfaktorer för kunskapsmanagement.

Som framgår av figuren ovan, har vi valt att utelämna tre av Davenport & Prusaks (2000)
framgångsfaktorer: En viss kunskapsstruktur, Tydlighet i syfte och språk samt Ett minimum av
processorientering.

En viss kunskapsstruktur behandlar vikten av att använda rätt sökord i databaserna. Då dessa
databaser i dagsläget inte är uppbyggda i våra fallföretag, har vi ingen möjlighet att studera
detta, och har därför valt att inte beröra detta i vår modell. Beträffande Tydlighet i syfte och
språk anser vi att de för fallföretagen relevanta delarna behandlas under rubrikerna en
kunskapsinriktad kultur samt Motivation att sprida kunskap. Enligt Ett minimum av
processorientering skall företagen inte dela upp kunskapsarbetet i ett ohanterligt antal
processer och underprocesser. Då Davenport & Prusak inte betonar denna faktor i någon
vidare utsträckning, samt att vårt fallföretag redan uppfyllt kriteriet anser vi den inte relevant
att behandla.

Som redogjorts för ovan har vi valt att grunda vår modell för intern kunskapsspridning på sex
av Davenport & Prusaks (2000) nio faktorer samt komplettera med andra författares och
teoretikers resonemang. Detta resulterade i de fyra förutsättningarna och presenteras nedan i
detalj.

1. Kommunikationskanaler för
kunskapsspridning

2. En kunskapsinriktad kultur

3. Ledningens stöd

4. Motivation att sprida kunskap
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3.4 Förutsättning 1:
- Kommunikationskanaler för kunskapsspridning

Såväl Davenport & Prusak (2000), som Braf (2000) och Tiwana (2000) betonar att multipla
kommunikationskanaler är en förutsättning för att lyckas med en effektiv spridning av
kunskap inom en organisation. Dessa kanaler kan dels bestå av personliga relationer, och dels
vara uppbyggda av en teknisk infrastruktur. Kanalerna lämpar sig olika väl beroende på
vilken typ av kunskap som organisationen önskar skapa och sprida, men båda måste finnas.
Som stöd för de tekniska kanalerna krävs dock en väl genomtänkt organisatorisk infrastruktur
där olika ansvarsroller för kunskapsspridning identifieras.

3.4.1 Val av kommunikationskanaler

Hansen et al (1999) har identifierat två huvudsakliga strategier för att sprida kunskap inom en
kunskapsintensiv organisation. Konsultbranschen har valts för att exemplifiera de båda
strategierna, eftersom de största investeringarna i utvecklingen av den interna kunskapen
enligt Hansen et al (1999) gjorts här. Den första strategin är mer teknikinriktad medan den
andra betonar mänskliga relationer och kontaktnät. Den ena metoden för spridning av kunskap
inom en organisation kallas för kodifiering. Vid en kodifieringsstrategi läggs stor vikt på
dokumentering av lösningar och tankar som sedan lagras i databaser som är lätt tillgängliga
för alla medarbetare. Denna kunskap kan sedan återanvändas i organisationen som underlag
för nya lösningar.

Figur 3.3: Kodifieringsstrategi

Den andra strategin för att sprida kunskap inom organisationen är personifiering.
Kunskapen är i detta fall knuten till den person som utvecklat den, och den sprids till
medarbetare genom personliga kontakter. Här används datorer främst som stöd för att
kommunicera var i organisationen kunskapen återfinns.

Figur 3.4 Personifieringsstrategi
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Enligt Hansen et al (1999) är det få företag som enbart använder sig av en kodifieringsstrategi
eller en personifieringsstrategi. Studier har visat att det är lika riskfyllt att fokusera fullt ut på
den ena strategin som att försöka använda båda strategierna i lika stor utsträckning. I regel har
konsultfirmor cirka 80% av sin kunskapshantering fokuserad på den ena strategin medan den
andra utnyttjas som en stödjande funktion. Hansen et al (1999) menar att man kan använda sig
av tre kriterier för att undersöka vilken av strategierna som lämpar sig bäst:

• Bygger problemlösningen i företaget på tyst eller explicit kunskap?
• Efterfrågas standardiserade eller specialiserade tjänster?
• Erbjuds en mogen eller innovativ produkt?

Enligt det första kriteriet bör man undersöka vilken kunskapstyp som ska lagras och
överföras. Ju mer komplex och outtalad kunskapen är, desto mindre nytta har företaget av en
kodifieringsstrategi då det är mycket svårt att dokumentera och formalisera tyst kunskap.
Vidare bör man se till vad kunden efterfrågar. Frågar kunden efter en standardiserad
produkt/tjänst, eller krävs det en unik och skräddarsydd lösning för varje enskild kund?
Medan det är relativt lätt att dokumentera en standardiserad lösning, krävs det ofta personlig
interaktion för att lösa ett nytt och unikt problem. Det sista urvalskriteriet är huruvida
produkten/tjänsten kan anses vara mogen eller innovativ. En innovativ, unik lösning kräver
vanligtvis hög grad av outtalad kunskap och stöds således bäst av en personifieringsstrategi.
Nedanstående modell är en vidare utveckling av resonemanget och beskriver mer ingående
vad man ska ta hänsyn till vid val av strategi.
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Vilken bransch befinner sig
företaget i?

Erbjuder snabba och
kostnadseffektiva tjänster

Erbjuder kreativa och
skräddarsydda tjänster och
produkter

Hur mycket gammalt material,
såsom arkiverade projekt
återanvänds i nya projekt?

Återanvändning av delar av
gamla dokument för att skapa
nya. Användning av existerande
produkter för att skapa nya. Måste
inte börja om från början för att
leverera en ny produkt eller tjänst

Sannolikheten att varje projekt är
ett unikt engångsprojekt är stor.
Det krävs ofta kreativa lösningar.

Vilken ekonomisk modell
används för företagets produkter
och tjänster?

Prisbaserad konkurrens
Skalekonomi uppstår vid effektiv
återanvändning av gammal
kunskap och erfarenhet

Expertisbaserad prissättning
Skalekonomi beror på summan av
den totala erfarenhet som finns
inom ett företag. Specialiserade
experter är avgörande

Vilken roll spelar IT i företagets
arbetsprocesser?

Stora investeringar i IT för att
sammanlänka människor från
olika delar av org. med hjälp av
kodifierad kunskap som går att
återanvända

IT används för att underlätta
kommunikation och för att främja
konversationer, socialisation och
utbyte av tyst kunskap. e-mail och
videokonferens är mest
användbart.

Hur ser belöningsstrukturen ut? Anställda belönas för att använda
och bidra till databaserna

Anställda belönas för att direkt
dela med sig av kunskap till
kollegor och för att assistera
kollegor på andra kontor/platser.

Hur överförs och sprids kunskap? Anställda använder databaser för
att lagra, distribuera och samla
kodifierad kunskap

Kunskap sprids från person till
person. Nätverkande inom företag
uppmuntras för att dela tyst
kunskap, erfarenhet och intuition

Hur ser den typiska
personalstrukturen ut?

Anställer personer som är
lämpade att återanvända kunskap
och implementera färdiga
lösningar

Anställer personer som tycker om
problemlösning och tolererar
otydligheter

Vilket företags tjänster kan bäst
liknas vid Ert företags tjänster?

Andersen Consulting, Oracle BCG, McKinsey & Company

Figur 3.5: Jämförelse mellan kodifieringsstrategi och personifieringsstrategi. (Källa: Tiwana, 2000 s.
151)

3.4.2 Teknisk och organisatorisk infrastruktur

Davenport och Prusak (2000) menar att ytterligare en förutsättning för att genomföra ett
lyckat projekt att sprida kunskap i en organisation är att det både finns en teknisk och en
organisatorisk infrastruktur. Av de två är en teknisk infrastruktur betydligt lättare att få till
stånd. Braf (2000) framhåller dock att en teknisk infrastruktur inte skapar kunskaper, men
underlättar för kunskapsmanagement. IT kan, som även Davenport och Prusak (2000) menar,
inte ersätta mänskligt vetande och kunnande. Det kan däremot ses som en kanal och
lagringsmöjlighet för kunskapsutbyte och för att främja samarbeten. Det är därför av stor
betydelse att inte ensidigt sätta all tillit till en teknisk infrastruktur.

Fråga Kodifiering Personifiering
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Internet och intranät är exempel på kunskapsorienterad teknik. Framgångsrika
kunskapsprojekt kommer snabbare till stånd om medarbetarna har en enhetlig teknisk lösning
vad avser datoriserade aktiviteter och kommunikation. Om datorredskap och kunskap om hur
de används redan finns etablerade i organisationen underlättas införandet av ett teknikbaserat
kunskapsspridningssystem (Braf, 2000).

Det är dock betydligt svårare att få till stånd en organisatorisk infrastruktur som stöd för
spridning av kunskap. Med organisatorisk infrastruktur menar Davenport och Prusak (2000)
att det krävs utomstående eller interna specialister i arbetet med att implementera och driva
projekt för att sprida kunskap. De delar vidare in dessa specialister i tre hierarkiska nivåer.

Figur 3.6: Specialisthierarki inom kunskapsmanagement enligt Davenport & Prusak 2000 (Anm.
Författarnas tolkning)

Det bör finnas ett antal specialiserade medarbetare som arbetar i projekt med att lagra och
sprida kunskap. Exempel på sådana specialiserade medarbetare är tekniker som arbetar med
databaser och infrastruktur samt personal som kategoriserar och strukturerar kunskapsbasen.
Medarbetarna bör ledas av en projektledare som bl.a. ansvarar för att sätta samman
projektteam, övervaka budgetuppföljningen och lösa problem som uppstår under arbetets
gång. Det är också projektledarens uppgift att identifiera, utveckla och övervaka såväl
mänskliga som tekniska kanaler för kunskapsspridning (Davenport & Prusak, 2000).

Den som är ytterst ansvarig för kunskapsarbetet inom ett företag kan exempelvis vara en CKO
(Chief Knowledge Officer). Denne ansvarar för att teknik och personal fungerar som de ska,
samt för de ekonomiska aspekterna av kunskapsarbetet i företaget (Davenport & Prusak
2000).

Författarna framhåller vikten av ett omfattande nätverk av specialister som arbetar med
kunskapshantering. Denna betoning av specialisternas roller är dock ifrågasatt. Robert Sutton
(2000) diskuterar de problem som kan uppstå då individer med specialistkunskap utför
huvuddelen av arbetet. Dessa specialister har oftast inte förståelse för hur kunskapen används
och vet därför inte heller i vilken form den bör spridas.

Suttons slutsats är att det krävs att det är samma individer som skapar kunskapen som sedan
sprider den, för att kunskapsspridning ska fungera. Även Davenport & Prusak (2000)
poängterar vikten av att medarbetarna är involverade i arbetet med kunskapsspridning. De
menar att:

”…the most successful organizations are those in which knowledge management is part of
everyone’s job.” (Davenport & Prusak, 2000 s. 107)

Trots detta ser man, hos Davenport & Prusak (2000), en klar fokusering på användandet av
experter på kunskapshantering och tekniska lösningar.

CKO

Projektledare

Medarbetare

ProjektledareProjektledare

MedarbetareMedarbetare
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3.4.3 Personliga nätverk

"We have documents, document databases, an intranet Web, groupware, you name it. But the
assignees and the face-to face meetings we have are by far the most important channels for
transfering knowledge to the member firms" (Davenport &Prusak, 2000, s. 90)

Davenport och Prusak (2000) anser att informell spridning av kunskap är avgörande för ett
företags framgång. De menar att varje företag bör utveckla specifika strategier för att hitta
platser och tillfällen för medarbetare att interagera informellt för att uppmuntra spontana
utbyten av kunskaper och erfarenheter. Undersökningar har visat att många företagsspecifika
problem löses vid vattenautomaten eller under fikapausen Den traditionella attityden "Stop
talking and get to work" kan i många fall vara ett sämre råd än "start talking and get to work"
(Davenport & Prusak, 2000). Japanska företag ligger långt framme vad gäller detta sätt att
angripa problem på, där det ofta är inbäddat i kulturen att gruppmiddagar, besök på
nattklubbar, picknickar, etc. är den främsta kanalen för att främja utbyte av idéer och kunskap
mellan människor som inte träffas i det dagliga arbetet.

Pfeffer & Sutton (2000) menar också att merparten av all inlärning på arbetsplatsen sker
informellt utan budget, planering och utan att företaget känner till det. Upp till 70% av den
informella inlärningen sker i mängder av dagliga sysslor, bland annat vid sammanträden,
kundmöten och vid informell kommunikation mellan kollegor. Formella mötesplatser blir
således en viktig bidragande faktor för att informell kommunikation ska uppstå.

3.5 Förutsättning 2:
- En kunskapsinriktad kultur

Multipla kommunikationskanaler är visserligen viktiga, men stödet av de normer och
värderingar som utgör företagets kultur är avgörande för hur framgångsrikt kunskap sprids.
De Long & Fahey (2000) menar att rutiner, normer och värderingar påverkar medarbetares
beteende. Detta beteende påverkar i sin tur hur kunskap skapas, tillämpas och sprids inom
företaget.

Värderingar är organisationens uppfattningar om vad som är bra eller dåligt, rätt och fel.
Normer är en specificering av värderingarna (Bruzelius & Skärvad, 1995). Exempelvis kan en
värdering om hjälpsamhet och medmänsklighet resultera i normen att man alltid skall besvara
telefonsamtal från en kollega.

Nedanstående figur av De Long & Fahey (2000) påvisar hur kulturella element påverkar
kunskapsspridningen.
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Figur 3.7: Kulturella element som påverkar kunskapsspridning. (Källa: De Long & Fahey, 2000 s.
116. Anm. författarnas översättning)

3.5.1 Kulturella förutsättningar för kunskapsspridning

Davenport och Prusak (2000) menar att en av de viktigaste förutsättningarna för
kunskapsspridning är att ha en kunskapsinriktad kultur. Det är också en av de förutsättningar
som tar längst tid att utveckla. De lyfter fram tre viktiga kulturella komponenter för
kunskapsarbete.

1. En positiv inställning till kunskapsspridning
2. Avsaknad av kulturella hinder för kunskapsspridning
3. Överrensstämmelse mellan kulturen och kunskapsspridningsmetoden

Nedan redogör vi för dessa tre punkter. Då vi anser att Davenport & Prusaks resonemang inte
är fullständigt för vår fallstudie, har vi även lokaliserat ytterligare ett antal aspekter som
presenteras sist i kulturavsnittet.

3.5.1.1 En positiv inställning till kunskapsspridning

Davenport & Prusak (2000) menar att en viktig kulturell förutsättning för kunskapsspridning
är medarbetarnas inställning. Personalen måste värdera att arbeta med att sprida kunskap.
Detta är viktigt eftersom personalens inställning är ett viktigt element i företagskulturen och
om medarbetarna inte värderar kunskapsspridning kommer man att misslyckas med detta.

För att kunskapsspridning skall ta fart måste personalen också ha erfarenhet och vana av att
arbeta detta. Om personalen inte har någon erfarenhet eller vana så påverkar det kulturen i
samma riktning. Dock menar författarna att bristande erfarenhet kan vägas upp av nyfikenhet
och möjlighet att utforska. Om personalen är nyfiken och dessutom har möjligheten att söka
och sprida kunskap påverkar detta företagskulturen i positiv bemärkelse.

Rutiner

Normer

Värderingar

Beteende
Spridning, tillämpning

och skapande av
kunskap

KULTURELLA ELEMENT



24

3.5.1.2 Avsaknad av kulturella hinder för kunskapsspridning

En annan viktig faktor i etableringen av en kunskapsinriktad kultur är avsaknaden av
kunskapshinder. De vanligaste kulturella hindren för kunskapsspridning, som bör undvikas, är
(Davenport & Prusak 2000):

- Kunskap som maktfaktor. Personalen känner att deras kunskap är kritisk för deras
värde som anställd. Detta medför att man inte vill dela med sig av kunskap då man på
så vis minskar sin egen unika ställning i organisationen.

- ”Inte-uppfunnet-här-hindret” De anställda anser att en viss kunskap tillhör en viss
funktion eller avdelning i företaget. Eftersom man vanligtvis har olika arbetsuppgifter
ser man inte nyttan i att ta del av varandras kunskaper.

- Kreativa prestigehinder. Kreativ personal ofta har inställningen att de vill skapa unika
lösningar. Att återanvända någon annans idé och kunskap är således inte tänkbart.

3.5.1.3 Överrensstämmelse mellan kultur och kunskapsspridningsmetod

Den tredje kulturella komponenten som Davenport & Prusak (2000) lyfter fram behandlar
idén om kunskapsspridning och dess överrensstämmelse med kulturen. Författarna menar att
projekt som strävar efter att öka kunskapsspridningen måste stämma överens med
företagskulturen för att bli lyckosamma. Om idén om kunskapsspridning genomdrivs uppifrån
enligt en s.k. top-down-metod, kan detta ställa till problem för företag med autonoma
resultatenheter, då autonoma enheter har för vana att själva bestämma över sin verksamhet.
Detta kan medföra att viljan att dela med sig av kunskap hämmas (Davenport & Prusak,
2000).

3.5.1.4 Övriga förutsättningar för kunskapsspridning

Kulturen måste uppmuntra till social interaktion
En annan viktig kulturell aspekt av kunskapsspridning är att kulturen måste uppmuntra till
social interaktion. Detta är viktigt då interaktion är ett sätt att sprida kunskap. Kulturen bör
stödja en prestigelös atmosfär, möjligheten att diskutera känsliga ämnen samt möjligheten att
närma sig chefer (De Long & Fahey, 2000).

Kulturen måste förespråka intern kunskapsdelning framför att köpa in externt
De Long & Fahey (2000) menar vidare att en ytterligare kulturell förutsättning för
kunskapsspridning är hur medarbetarna värderar intern kunskapsdelning. Författarna anser att
medarbetarna måste värdesätta att dra nytta av de kompetenser som finns internt framför att
köpa in extern kompetens. Om alla medarbetare värdesätter att i så stor utsträckning som
möjligt dra nytta av kolleger, kan detta bli en kulturell norm som främjar kunskapsspridning.
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3.6 Förutsättning 3:
- Ledningens stöd

I arbetet med ett kunskapsspridningsprojekt är det helt avgörande att det finns ett starkt stöd
från företagsledningen. Utan detta stöd är det mycket svårt för ett företag att skapa de
förutsättningar som krävs för att vara framgångsrika inom kunskapsspridning (Davenport &
Prusak, 2000). Författarna tar upp tre olika typer av stöd från ledningen som krävs för att
kunskapsarbetet ska vara framgångsrikt:

! Ledningen måste kommunicera vikten av kunskapsspridningen till hela organisationen.
! Ledningen måste avsätta resurser till infrastruktur (t.ex. databaser).
! Man måste klargöra vilken typ av kunskap som är viktigast för företaget.

Att ge stöd genom att kommunicera vikten av att ha en väl fungerande kunskapsspridning är
en av ledningens främsta uppgifter. Om man inte visar sitt stöd inom detta område finns det
en klar risk att kunskapsspridningen får låg prioritet av de anställda.

Ledningen måste också visa sitt stöd genom att avsätta resurser, i form av tid och pengar, till
kunskapsspridning. Även Harvard Management Update (aug 2000) menar att dålig planering
och bristande resurser i inledningsfasen av ett projekt är ett vanligt förekommande problem.
För att undvika detta problem måste ledningen vara beredda att satsa omfattande resurser
varje år på kunskapsmanagement.

Att klargöra vilken typ av kunskap som ska spridas är en annan av ledningens uppgifter. För
ett läkemedelsföretag kan det exempelvis vara kunskap som kan leda till nya produkter och
patent, medan det för en säljorganisation kan vara kunskap om kunden och dennes behov.
Genom att tydliggöra vilken typ av kunskap som bör spridas, definieras också vad begreppet
”kunskap” innefattar. Det är viktigt att detta är klart för medarbetarna inom organisationen för
att kunskapsspridning ska fungera.

En aspekt, som Davenport & Prusak (2000) inte behandlar, är att valet av metod för
kunskapsspridningen också påverkar behovet av stöd från ledningen. Om utvecklingen av ett
system för kunskapsmanagement påbörjas högt upp i organisationen för att sedan
implementeras lokalt, använder man en s.k. kallad ”top-down” metod (HR Focus, aug 2000).
För denna metod krävs det, förutom ett aktivt stöd från ledningen, att man utnämner en s.k.
”Knowledge Champion” som ansvarig för att aktivt leda och ansvara för arbetet med
kunskapsspridning.

Det finns dock invändningar till att ”top-down” metoden är den bästa lösningen när man
arbetar med kunskapsspridning. Hauschild et al (2001) menar att de företag som har använt en
top-down metod är de som varit mindre framgångsrika vad gäller kunskapsspridning, jämfört
med de som använder, vad författarna kallar, ”knowledge-pull”. Begreppet innebär en
genomgående strävan i organisationen att söka, dela och skapa kunskap. Anledningen till att
”top-down” inte fungerar är att de anställda inte är motiverade att dela med sig av sin
kunskap. Vid ”knowledge-pull” är ledningens roll något annorlunda. Istället för att aktivt leda,
är uppgiften snarare att motivera de anställda att själva söka, sprida och förvalta kunskap.

”Less successful companies tend to take a top-down approach: pushing knowledge to
where it is needed. Successful companies, by contrast, reward employees for seeking,
sharing, and creating knowledge.” (Hauschild et al, 2001)
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3.6.1 Nytt på ledarskapsfronten: T-formade ledare

Hansen (2001) vidgar diskussionen kring ledarnas roll genom att introducera begreppet ”T-
shaped managers”. Han menar att anledningen till att de flesta företag idag slösar bort sin
viktigaste tillgång, kunskap, beror på att det finns centraliserade funktioner för
kunskapsspridning. Ett alternativ till centraliserade funktioner är att använda sig av ”T-shaped
managers” som ledare för autonoma delar av en verksamhet. På så sätt kan man undvika att
den interna konkurrensen tar död på viljan att samarbeta (Hansen, 2001).

”T-shaped managers” illustrerar den nya typ av ledare som krävs för en effektiv
kunskapsspridning. Denna typ av ledare bör har en tvådelad arbetsbeskrivning som dels
betonar målen för den autonoma affärsenheten, i form av lönsamhet och tillväxt (den vertikala
delen av ”T”), men också vikten av att fritt sprida kunskap mellan autonoma affärsenheter
inom organisationen (den horisontella delen av ”T”). Fördelningen av ledarens tid bör vara
omkring 80/20.

Det problem Hansen (2001) ser med att ha avancerade tekniska system för kunskapsslagring
och -spridning är att dessa system inte fungerar på ett tillfredsställande sätt för att sprida tyst
kunskap inom organisationen. Ett ytterligare problem är att innehållet snabbt blir inaktuellt.
Teknikens roll är att fungera som ett instrument för att lokalisera medarbetare med en viss typ
av kunskap.

”T-shaped managers” har till uppgift att samarbeta, knyta kontakter, ge råd och få råd genom
interaktion med andra ”T-shaped managers”. Genom detta arbete skapas såväl ”horisontellt”
som ”vertikalt” värde. Vertikalt värde uppstår då att man är framgångsrik i sin
affärsverksamhet. Horisontellt värde kan skapas på fleras sätt:

• Man kan öka effektiviteten inom sin verksamhet genom att överföra ”best practices”.

• Man kan höja kvaliteten på de beslut som fattas genom att använda andra ”T-shaped
managers” som bollplank för idéer.

• Man kan öka sina intäkter genom att ta del av andras expertis.

• Man kan utveckla nya affärsmöjligheter och erbjudanden genom att korsbefrukta
idéer.

3.7 Förutsättning 4:
- Motivation att sprida kunskap

För att motivera individer inom en organisation till ett visst beteende, som överensstämmer
med företagets mål, krävs det att man belönar detta beteende. Motivation är viktig för såväl
viljan att inhämta ny kunskap, som förmågan att sprida denna kunskap. Detta innebär att om
individerna i en organisation inte är motiverade att dela med sig av sin kunskap, kommer
kunskapsspridningen inte att fungera (Eneroth, 1997).

För att uppnå ett önskvärt beteende är det viktigt att det finns ett belöningssystem som
motiverar personalen. Man måste skapa kongruens mellan företagets och individernas mål.
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Anthony & Govindarajan (2001) presenterar ett ramverk för hur belöningssystemet påverkar
det arbete som utförs inom en organisation.

Figur 3.8: Ramverk för hur man designar ett system för att mäta och belöna prestationer. (Källa:
Anthony & Govindarajan, 2001 s. 442, Anm. Författarnas översättning)

Om kunskapsspridning ses som en framgångsfaktor för en organisation ska detta, enligt
ovanstående modell, mätas och belönas för att individer ska motiveras.

3.7.1 Mäta och belöna kunskapsspridning

Davenport & Prusak (2000) tar upp vikten av att mäta och belöna för att de anställda ska vara
motiverade att sprida och använda kunskap. För att uppmuntra till kunskapsspridning är det
viktigt att de incitament och belöningssystem som används, är långsiktiga och att de är knutna
till det befintliga belöningssystemet.

Problemet med att mäta kunskapsspridning tas inte upp av Davenport & Prusak (2000), inte
heller de olika metoder som finns för att belöna kunskapsspridning. Antony & Govindarajan
(2001) föreslår en indelning i finansiella och psykosociala incitament. Exempel på finansiella
incitament är hög lön, bonussystem och förmåner, medan psykosociala belöningar kan vara
befordran, självständighet och uppskattning.

Nancy Dixon (Harvard Management Update, aug 2000) behandlar svårigheten med att mäta
kunskapsspridning. Hon menar att det krävs att man använder sig av en tvådelad mätmetod
med ett resultatmått och ett processmått. Det resultat man mäter beror till stor del på vilket
mål man har med kunskapsspridningen. Är målet exempelvis att skapa ett visst antal nya
innovationer, så ska man också mäta detta. Så länge kunskapsspridningen har ett tydligt
affärsmässigt syfte, är detta möjligt att mäta.

Vad gäller processmåttet menar Dixon att man bör mäta på olika sätt beroende på vilken
strategi man valt för kunskapsspridningen (kodifiering eller personifiering). Exempelvis kan
man, vid en kodifieringsstrategi, mäta i hur stor utsträckning systemet för kunskapsspridning
används och belöna därefter. På motsvarande sätt kan man, vid en personifieringsstrategi,
mäta exempelvis deltagandet i personliga nätverk för kunskapsspridning.

Det finns dock en risk att felaktiga belöningssystem uppmuntrar individer att samla på sig
kunskap snarare än att sprida den. Att belöna exempelvis deltagande i personliga nätverk kan
medföra att detta sker i alltför stor utsträckning. En tänkbar lösning på detta problem är att
utvärderar och belönar individer efter en blandning av olika faktorer. Exempelvis kan man
mäta andel nöjda kunder, medverkan i kunskapsspridningsnätverk samt företagets lönsamhet,
och utvärdera personalen därefter (Hauschild et al, 2001). Detta resonemang är till stor del
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analogt med det balanserade styrkortet som presenteras av Kaplan & Norton (1996). Genom
att använda sig av flera olika mått menar författarna att risken för suboptimering minimeras.

Hansen (2001) behandlar också problematiken med att uppmuntra till överdriven
kunskapsspridning. Han förespråkar användning av en subjektiv mätmetod. Detta kan innebär
att närmaste chef gör en bedömning av hur aktivt en medarbetare har arbetat med
kunskapsspridning. Belöningens storlek avgörs utifrån denna bedömning.

3.7.2 Koppling till ekonomiskt värde

För att personal och chefer ska motiveras att sprida kunskap till andra delar av organisationen
krävs det att man kopplar kunskapsspridningsarbetet till konkreta ekonomiska värden. Detta
resonemang påminner mycket om Dixons (Harvard Management Update, aug 2000)
resultatmått. Genom att medarbetarna kan se nyttan av kunskapsspridning blir de mer
motiverade att avsätta tid. Att identifiera kopplingen till ett ekonomiskt eller affärsmässigt
värde är extra viktigt då kunskapsspridningsprojekt ofta är kostsamma samtidigt som det kan
vara svårt att se hur företaget gynnas ekonomiskt. Det bästa är om man kan hitta en direkt
koppling till intjänade eller sparade pengar. Detta är dock inte alltid möjligt vilket gör att man
måste använda mer indirekta värden, exempelvis andel nöjda kunder eller snabbare
genomförda projekt (Davenport & Prusak, 2000).

Framgångsrik kunskapsspridning föds ur specifika problem. Genom att visa kopplingen till ett
ekonomiskt värde förankras kunskapsspridningsprojektet bättre i organisationen. En av de
främsta anledningarna till att kunskapsspridningsprojekt idag inte fungerar är att man inte
lyckas skapa en trovärdig kopplig till värdet av kunskapsspridning (Harvard Management
Update, aug 2000).
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3.8 Sammanfattning av teorin

Inledningsvis i teorikapitlet presenteras en kort teoretisk bakgrund för att redogöra för hur
kunskap sprids samt för kunskapens betydelse för att skapa varaktiga konkurrensfördelar.
Detta följs aven presentation av vår analysmodell och dess tillkomst. Huvuddelen av
teorikapitlet innefattar dock en presentation av modellens fyra grundpelare, de fyra
förutsättningarna för kunskapsspridning. Nedan presenteras en illustrativ översikt av dessa.

Under rubriken Kommunikationskanaler för kunskapsspridning betonas betydelsen av att ha
såväl en teknisk infrastruktur som nätverk av personliga kontakter, för att
kunskapsspridningen ska fungera. Däremot är det viktigt att fokusera på antingen teknik och
anta en kodifieringsstrategi, eller personliga nätverk och anta en personifieringsstrategi. En
80-20 % fördelning förespråkas. För effektiv kunskapsspridningen måste också ansvar
fördelas i en organisatorisk infrastruktur.

Under rubriken En kunskapsinriktad kultur redogörs för de tre huvudfaktorer som är
avgörande för huruvida kulturen stöder eller hindrar kunskapsspridning. Vi konstaterar att
medarbetarna måste har rätt inställning, att de kulturella hindren inte ska vara påfallande stora
samt att kunskapsspridningsmetoden ska stämma överens med kulturen. Vidare redogörs för
kulturens påverkan på social interaktion samt intern kunskapsdelning kontra att köpa in
externt, och hur dessa faktorer påverkar företagskulturen.

Under rubriken Ledningens stöd behandlas vikten av att ledningen ger sitt stöd till
kunskapsspridningen. Ledningen måste kommunicera vikten av kunskapsspridning, avsätta
resurser samt klargöra vilken typ av kunskap som skall spridas. Vi har även presenterat två
olika kunskapsspridningsmetoder Dessutom presenterades ett nytt resonemang, vid namn T-
Shaped Managers, som erbjuder en tänkbar lösning på hur chefer inom autonoma
affärsenheter ska arbeta med kunskapsspridning.

Under rubriken Motivation att sprida kunskap redogjordes för vissa problem med att motivera
medarbetare att sprida kunskap. Svårigheten att mäta kunskapsspridning, samt behovet av att
koppla kunskapsspridning till ekonomiska värden behandlas här.

KOMMUNIKATIONSKANALER
FÖR KUNSKAPSSPRIDNING
- Kodifierings-/personifierings strategi
- Teknologisk/Organisatorisk infrastruktur
- Personliga nätverk

MOTIVATION ATT SPRIDA KUNSKAP
- Mäta & Belöna kunskapsspridning
- Koppling till ekonomiskt värde

EN KUNSKAPSINRIKTAD KULTUR
- Medarbetarnas inställning
- Avsaknad av hinder
- Överrensstämmelse mellan metod och kultur
- Kompletterande faktorer

LEDNINGENS STÖD
- Ledningens stöd
- T-Shaped Managers

Kunskaps-
spridning
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4 EMPIRI

Under denna rubrik avser vi att inledningsvis presentera koncernen Cell Network samt
affärsområdet Media & Kommunikation med dess fyra företag: Journalistgruppen, Propello,
Cell ITV och Cell Learning. Efter detta följer ett avsnitt som ingående behandlar syftet med
att öka kunskapsspridning inom affärsområdet. Därefter följer ett empiriskt underlag för de
fyra förutsättningarna i vår modell: Kommunikationskanaler, Kultur, Ledning samt
Motivation.

4.1 Cell Network

4.1.1 Kort historik & verksamhet

1997 kontaktade Christer Sturmark riskkapitalbolaget Ledstiernan för att finansiera sitt
nystartade Internetkonsultbolag Cell. Kort därefter tillsattes Marcus Bäcklund som ny Vd och
Jan Carlzon tog en aktiv roll som ledande partner. Sedan 1999 har företaget växt kraftigt
genom diverse fusioner och företagsköp, bland annat med Linné Group, New Media Science
och senast med Mandator (vintern 2000). Detta har resulterat i att Cell Network idag är ett
globalt företag med kontor i 14 länder. Som ofta är fallet med stora fusioner ledde fusionen
med Mandator till "ett internt kaos" (intervju, Anders Lugn 2001-05-03). Att dessutom
Nasdaq-börsen föll kraftigt bidrog ytterligare till att förstärka oron inom Cell Network under
senare delen av år 2000.

Koncernens strategi är idag mer försiktig och man betonar vikten av att växa med lönsamhet.
Målet är nu att tillväxttakten ska vara ligga i fas med marknadstillväxten som beräknas till
omkring 20 - 25 procent (Cell Network årsredovisning 2000).

Cell startade som ett renodlat Internetkonsultbolag men kom senare att bredda sig mot andra
interaktiva media, som bl.a. WAP och Digital-tv. Idag kombinerar koncernen Cell Network
expertis inom områdena strategi, media, design och teknik. Styrkorna inom dessa områden
kompletteras även av kompetens vad gäller projektledning.

4.1.2 Syftet med omstruktureringen

Under våren 2001 omstrukturerades verksamheten till att omfatta de tre områden IT/Internet,
Telecom och Media & Kommunikation. Motiven med omstruktureringen var flera, av vilka
de viktigaste var öka lönsamheten genom att uppnå tydlighet såväl externt som internt. Att
uppnå tydlighet externt innebar att synliggöra för koncernens kunder att det fanns fler
kompetensområden än bara den Internetverksamhet som gått sämre under år 2000. Internt
ville man åskådliggöra koncernens fulla kompetensbredd för att bättre dra nytta av varandras
kompetenser och på så sätt erbjuda ett mer integrerat sortiment. Genom att förbättra
kunskapen om koncernens samlade kompetens finns idag stora synergieffekter att hämta ur
den varierade företagsportföljen. Genom att öka medvetenheten internt kan företagen bl. a gå
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ut med gemensamma affärserbjudanden och dra nytta av varandras kompetens och
erfarenheter.

Inom Cell Network arbetar idag ca 2000 personer fördelat på de tre affärsområdena. Inom
IT/Internet arbetar omkring 1500 personer med konsultverksamhet som innefattar allt från
strategisk IT-rådgivning till kompetens inom e-handel. Inom det andra affärsområdet Telecom
arbetar 160 personer med den tredje generationens mobiltelefoni där syftet är att samordna
telefoni, Internet och affärssystem. Media och Kommunikation består av ca 160 personer som
arbetar med såväl tekniska lösningar som med att fylla dessa lösningar med innehåll (Cell
Network årsredovisning 2000).

4.1.3 Affärsområdet Media & Kommunikation

Affärsområdet Media & Kommunikation består av Propello och Cell Learning som
ursprungligen kommer från Linné Group, Journalistgruppen som ursprungligen kommer från
Mandator samt Cell ITV som uppstod internt inom Cell. Företagen inom affärsområdet
arbetar alla med olika former av kommunikation. Exempel på erbjudanden är interaktiv tv,
tidningsproduktion, filmproduktion, PR och Event Marketing. Brett definierat är
kärnkompetensen inom affärsområdet ”kunskap om kommunikation” (intervju Pehr
Andersson 2001-04-04).

Verksamhetsåret 2000 omsatte Media & Kommunikation 154 miljoner, vilket motsvarar drygt
10 % av koncernens totala omsättning. Ett av verksamhetsområdets mål är, enligt Pehr
Andersson, att nå en omsättning som motsvarar 25 % av koncernens omsättning. Han betonar
även vikten av att redovisa ett positivt resultat och att växa med detta. Media &
Kommunikation redovisade dock en rörelseförlust på sju miljoner kronor under 2000 och en
förlust på 3.1 miljoner kronor för första kvartalet 2001. Hela det negativa resultatet för årets
första kvartal kan hänföras till verksamheten inom Cell ITV.

4.1.3.1 Journalistgruppen

Journalistgruppen grundades 1989 av en grupp frilansande journalister i Stockholm och
räknas idag till en av Sveriges ledande PR - och kommunikationsbyråer. Nuvarande Vd är en
av grundarna, Anders Lugn. Företaget består i dagsläget av cirka 120 anställda och har kontor
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Journalistgruppens kärnkompetens är enligt
Vd Anders Lugn ”att med kommunikation som verktyg hjälpa våra kunder att nå sina
affärsmål” (intervju 2001-05-03). Detta gör man inom tre övergripande verksamhetsområden:
strategisk rådgivning, produktion och utbildning.

Strategisk rådgivning innefattar bl.a. arbete gentemot företagsledningar för att utveckla
kommunikationsplaner och för att ge strategiska råd i kommunikationsfrågor. Produktion
innefattar exempelvis personal- och kundtidningar samt innehåll för webbsajter. Utbildning
innefattar bl.a. undervisning för företag i att skriva journalistiska texter, undervisning i
krishantering samt undervisning i innehåll för webbsajter.
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4.1.3.2 Propello

Propello grundades 1984 och har cirka 35 anställda. Chefen för affärsområdet, Pehr
Andersson, är tillika chef för företaget Propello. Man har i dagsläget kontor i Malmö,
Stockholm och Köpenhamn.

Propello erbjuder tjänster inom fyra områden: Film, TV- & Nyhetsproduktion, Evenemang
och E-film. Man producerar alla typer av filmer för företag och organisationer. Vid sidan av
filmverksamheten produceras även hela eller delar av traditionella TV-program, allt från
direktsända sportevenemang till dokumentärer. Företaget arbetar även med
nyhetspresentationer för internt bruk inom organisationer och företag. Ett exempel på denna
typ av tjänster är distribution av interaktiva nyheter för Telia via Internet (Cell Network
årsredovisning 2000).

4.1.3.3 Cell Interactive TV (Cell ITV)

Cell ITV grundades 1998 i samband med att Cell Network fick ett konsultuppdrag att utreda
hur framtidens interaktiva TV kan se ut. Tidigare gick företaget under namnet Cell Digital-tv
och erbjöd konsulttjänster samtidigt som man hade en egen tv kanal för e-handel. I dagsläget
bedriver dock företaget en ren konsultverksamhet inriktad mot interaktiv-tv.

Vd för Cell ITV är i dagsläget Peter Gabriel. Företaget består i av cirka 20 medarbetare
fördelade mellan kontoren i Stockholm, Linköping och London. Cell ITV erbjuder tjänster
inom tre områden: Interaktiv underhållning (spel), Interaktiv kund-TV och interaktiv DTV
Toolbox. Det senare innebär interaktiva tjänster inom exempelvis väder, nyheter och trav.

Kärnkompetensen ligger i kunskapen om att kombinera TV-mediet med Internets e-
handelspotential, och därigenom skapa möjlighet för kunderna att kommunicera och göra
affärer direkt med TV-tittarna. Cell ITV är affärsområdets minst lönsamma bolag vilket
resulterat i att man börjat undersöka huruvida man skall utöka samarbetet med Propello för att
arbeta fram ett gemensamt format för interaktiv tv-handel (intervju, Peter Gabriel 2001-04-
20).

4.1.3.4 Cell Learning

Cell Learning gick tidigare under namnet e-Learning. Nyligen ändrades dock namnet för att
betona att man även arbetar med andra typer av lärande och undervisning än endast e-
learning. Kontoret är lokaliserat i Göteborg, där man i dagsläget är cirka 30 anställda.

Det finns olika anledningar till att Cell Learning ingår i affärsområdet Media &
Kommunikation. Dels kompletterar deras affärsområden övriga bolags erbjudanden, dels
samarbetar man redan något med övriga bolag inom affärsområdet. Dessutom är Cell
Learning inte lika konjunkturberoende som övriga företag inom affärsområdet vilket minskar
affärsområdets konjunkturkänslighet.

Cell Learnings målsättning är ”att vara ledande inom träning och e-learning, genom att
förbättra kunders förändrings- & konkurrenskraft, med hjälp av lekfullt lärande, pedagogiska
modeller och resultatorientering” (Cell Learnings affärsplan 2001).
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Bolaget erbjuder främst ”e-learning paket” till större företag, exempelvis skräddarsydda
kurser för Pc. Man vill även erbjuda mer traditionell undervisning med lärare som anordnar
kurser på plats hos kunden.

4.2 Syftet med samarbete och kunskapsspridning

Det finns stora fördelar av ett utökat samarbete mellan de fyra företagen inom Media &
Kommunikation. Det övergripande syftet är att ta del av varandras kunder och öppna dörrar
till nya marknader för varandra. Eftersom samtliga företag har kommunikation som
kärnkompetens är det effektivt att fungera som dörröppnare gentemot kunden och sälja in
varandras lösningar. "Tillsammans är vi starkare än var och en för sig" menar Claus Grue
(intervju 2001-04-24), chef för Journalistgruppen i Malmö och får medhåll av sina kollegor
från andra företag i affärsområdet. Cell ITV och Cell Learning, som har relativt få kunder,
kan dra stor nytta av de övriga företagens breda kundbas. Omvänt kan dessa företag erbjuda
sina kunder en helhetslösning som skapar ökad trovärdighet både för det enskilda företaget
och för Media & Kommunikation. På detta sätt kan företagen dela på de
transaktionskostnader som uppstår vid kontakt med en ny kund. Kunden, å sin sida, slipper
leta efter olika leverantörer och erhåller istället hela lösningen från en och samma leverantör.
Det blir en ”win-win-situation” för samtliga inblandade parter. (intervju Pehr Andersson
2001-04-04, Anders Lugn 2001-05-03, Claus Grue 2001-04-24)

Den bakomliggande anledningen till att placera dessa fyra företag i ett affärsområde var
självklart att man från koncernledningshåll såg stora möjligheter att dra nytta av och använda
varandras kompetens. Propello, som producerar film, kan tillsammans med Journalistgruppen,
som är specialister på internkommunikation, skapa en mer effektiv internkommunikations-
lösning genom att kombinera rörlig bild med ett journalistiskt innehåll. Journalistgruppen kan
även dra nytta av Cell Learning genom att få hjälp att förpacka utbildningsmaterial i en
teknisk lösning. Cell ITV, som utvecklar digital-tv, kan på många sätt dra nytta av Propellos
kompetens vad gäller reklam och rörlig bild (intervju Pehr Andersson 2001-04-19, Peter
Gabriel 2001-04-20). Anders Lugn, Vd för Journalistgruppen, påpekar att medierna håller på
att flyta samman i PCn. Det finns således ett stort utrymme för samtliga företag att blanda sina
kompetenser till en för kunden bättre tjänst. Det är uppenbart att beröringspunkterna mellan
företagen är många menar Anders Lugn.

Det finns olika samarbetsformer mellan företagen. Det kan exempelvis röra sig om att enbart
sälja in systerföretagets tjänst till en gemensam kund. Är kunden i behov av en tjänst som
något av de andra företagen kan erbjuda kontaktas detta företag för att lösa kundens problem.
Idag har man börjat utarbeta en form för att redan på ett tidigt stadium utveckla ett gemensamt
kunderbjudande. Detta samarbete har inletts mellan Journalistgruppen i Malmö och Propello
för att tillsammans, i en gemensam satsning, nå ut till kund. Som det ser ut idag har
samarbetet kommit längst mellan dessa två företag. Journalistgruppen har ännu ej ingått i ett
konkret samarbete med Cell ITV och Learning, även om man ser en stor potential i framtida
samarbete. Claus Grue menar att det i ett framtida perspektiv skulle vara möjligt att under mer
stabila samarbetsformer utveckla helt nya kundlösningar. Genom att använda den samlade
kompetensen och utveckla nya och unika lösningar kan ett mervärde skapas både för
existerande kunder idag och nya kundgrupper i framtiden.
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Det största problemet idag är att konstellationen av företag i affärsområdet endast existerat i
cirka två månader. Företagen har därmed varierande kännedom om varandras kompetenser
och kunder. Den samlade bilden är dock att många anställda har ganska dålig kunskap om
varandra, något som Journalistgruppens Vd, Anders Lugn, också instämmer i. Avgörande för
ett lyckat samarbete blir således att kunskapen om de olika kompetenserna inom Media och
Kommunikation förbättras avsevärt. Dessutom måste man hitta ett effektivt sätt att sprida och
förmedla kunskapen om kunden. Det är trots allt i interaktion med kunden som värde skapas.
Att förbättra kunskapsspridningen inom Media och Kommunikation är en förutsättning för ett
lyckat samarbete (intervju, Pehr Andersson 2001-04-04).

4.2.1 Hinder till samarbete

Claus Grue på Journalistgruppen menar att det aldrig är helt friktionsfritt att fusionera och
sammanföra företag med olika arbetssätt och bakgrund. Det tar tid innan man förstår varandra
och det uppstår lätt missförstånd. Av en rad olika samarbetshinder tycks ett av de främsta
ligga i att de fyra företagen har varierande lönsamhetsgrad. Journalistgruppen som hör till
företagen med bättre lönsamhet, och som därmed kan arbeta mer långsiktigt mot kund, ställer
sig tveksam till att ingå i samarbete med en partner som präglas av kortsiktighet p.g.a. en svag
ekonomisk situation. Trots att samtliga företag hävdar att alla har att vinna på utökat
samarbete kvarstår många av problemen.

4.3 Kommunikationskanaler

4.3.1 Dokumentera och återanvända kunskap

Det stora kravet från marknaden att uppvisa lönsamhet gör att företagen inom koncernen i
dagsläget väljer att fokusera något mindre på att tillvarata och utveckla den kunskap som
finns internt och istället inriktar sig på att uppnå lönsamhet. Stora och viktiga projekt, som
exempelvis infrastrukturprojektet, blir av sekundär betydelse när man främst måste tjäna
pengar för att överleva. Företagen inom affärsområdet är överens om att man endast genom
förbättrad intern kunskapsspridning, kan börja ta del av varandras kunder och öka sin
lönsamhet. Man är dock ovillig att avsätta resurser i form av tid och pengar för att förvalta
kunskapstillgången. Detta är ett stort problem för affärsområdeschefen Pehr Andersson.

Respektive företag inom affärsområdet har idag sitt eget infrastruktursystem för att förvalta
och sprida kunskap. Inom exempelvis Journalistgruppen finns det ett intranät där det är
frivilligt att lägga in information om sig själv och om de projekt man arbetat med. Det tycks
dock inte användas i den utsträckning som är önskvärt. Samtliga företag har också rutiner för
hur man bedriver projekt och hur arbetet skall arkiveras. Inom Propello och Journalistgruppen
försöker man arbeta enligt skolboken och alltid dokumentera varje projekt. Claus Grue på
Journalistgruppen erkänner dock att man inte är helt felfria på den punken och att man ofta
arbetar under tidspress och därför måste prioritera hårt. Pehr Andersson instämmer och
förklarar att man inte arbetar med dokumentation på samma sätt som traditionella IT-företag.
Detta beror delvis på att de medarbetare som finns inom de fyra företagen hellre ger utlopp
för sin kreativitet än lägger tid på administrativa sysslor som exempelvis dokumentation.
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All slags dokumentation går naturligtvis inte heller att återanvända. Propello arbetar
exempelvis ofta med att utveckla företagsspecifika idéer som inte går att applicera på någon
annan kund. Trots att man inte kan återanvända denna typ av kunskap har man dock möjlighet
att använda vissa rutiner och erfarenheter från tidigare projekt. Till skillnad från Propello så
har Cell ITV större användning av att återanvända exempelvis programmeringskod i nya
projekt. Möjligheten att återanvända gamla lösningar skiftar således mellan de olika
företagen. Pehr Anderson tror dock ändå merparten av de lösningar man utvecklar gemensamt
är skräddarsydda för kunden och därmed svåra att återanvända.

I Cell Networks årsredovisning (2000) talas det om vikten av att omvandla humankapital till
strukturkapital, dvs. att kunskapen byggs in i organisationen och inte lämnar arbetsplatsen när
de anställda går hem.

”Vi lägger också stor vikt vid att skapa strukturkapital ur vårt humankapital, vi tar alltså
tillvara den totala kunskap som finns i bolaget. Genom konstruktiv återanvändning av kunskap
och metoder kan vi snabbare och kostnadseffektivare utveckla och anpassa lösningar till våra
kunder.” (Cell Network, 2001 s.23)

Pehr Andersson förtydligar ovanstående med att man i 85 % av företagen inom Cell Network
arbetar för att uppnå detta mål. Det är speciellt viktigt för affärsområdena IT/Internet och
Telecom, vars kostnadseffektivitet bygger på att, i så stor utsträckning som möjligt,
återanvända befintliga lösningar. För Media och Kommunikation är dock situationen något
annorlunda. Detta beror dels på att man inte har möjlighet att återanvända kunskap i samma
utsträckning och dels att man inte kommit lika långt med att dokumentera gränsöverskridande
kunskaper.

4.3.2 Teknisk infrastruktur

För att kunna dokumentera och arkivera gränsöverskridande kompetenser är tre olika
databaser under utveckling. Detta tekniska infrastruktursystem skall, när det är klart, innehålla
en kompetens-, en referens- och en utbildningsdatabas. Dessutom lanseras även en uppdaterad
version av koncernens intranät. Tidigare version av intranätet var rent informationsinriktad,
medan den nya versionen ska bli mer omfattande och interaktiv. Det ska exempelvis finns
möjlighet att chatta med medarbetare och chefer. De nuvarande databaserna som finns inom
affärsområdet är företagsspecifika, vilket innebär att man idag inte har tillgång till varandras
system.

I kompetensdatabasen ska personalen ha möjlighet att söka på de kompetenser som finns
inom hela koncernen. Det ska exempelvis vara möjligt att söka efter en viss person, eller en
viss specialistkunskap. Visionen inom Media & Kommunikation, och även inom koncernen i
stort, är att man lätt ska kunna söka upp tillgänglig kompetens och dra nytta av denna i sitt
arbete i projektgrupperna.

I referensdatabasen ska projektreferenser läggas in. Det rör sig här om information om de
projekt som genomförts inom koncernen och om fakta om kunden och uppdraget.
Referensdatabasen är den databas som kommit längst i utvecklingsarbetet eftersom grunden
till detta system lades redan under Mandators tid.
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I utbildningsdatabasen ska medarbetarna inom koncernen kunna fortbilda sig inom ett större
antal webbaserade internutbildningsprogram. Man har därför köpt in omkring 400 interaktiva
företagsutbildningar som ska läggas in i databasen.

Pehr Andersson räknar dock med att det kommer att ta lång tid innan en väl fungerande
teknisk infrastruktur finns på plats. Medarbetarna har idag ringa erfarenhet av att arbeta med
ett sådant system och man räknar därför med vissa implementeringsproblem. Ett annat stort
problem, inom Media & Kommunikation, är att Journalistgruppen har valt att ställa sig
utanför samarbetet med databaserna. Journalistgruppen måste i detta läge, främst tänka på
lönsamhet och menar sig inte ha den tid som krävs för att sköta ett sådant system. Dessutom
menar Journalistgruppens grundare och Vd, Anders Lugn att en kompetensdatabas inte kan
förmedla all den kunskap som krävs för deras projektarbeten. Pehr Andersson å andra sidan
ser kompetensdatabasen mer som ett komplement till personliga kontakter. Pehr Andersson
menar att kompetensdatabasen främst ska användas för att lokalisera individer med en viss
kompetens som sedan kontaktas personligen.

4.3.3 Organisatorisk infrastruktur

Det formella ansvaret för kunskapsspridning ligger idag på fyra chefer på koncernnivå. Dessa
fungerar som specialister och kallas Chief Strategy Officer, Chief Creative Officer, Chief
Project Management Officer och Chief Technology Officer. De ansvarar var och en för
kunskapsinsamling och kunskapsspridning, inom sitt område, på koncernnivå (Cell Network
Årsredovisning 2000). Ytterst ansvarig för kunskapsmanagement inom koncernen är Lars
Falke som är Chief of Staff (COS).

Dessa specialister ansvarar för kunskapsspridningen centralt inom koncernen, och för att
utveckla databaserna. Denna infrastruktur ska sedan implementeras lokalt inom koncernen.
Inom Media & Kommunikation har man inga egna specialister som arbetar med
kunskapsspridning. Problematiken med att ha specialistroller inom koncernen är, enligt Pehr
Andersson, att man inte vill avsätta resurser till dessa då de inte genererar några intäkter.
Samtidigt ser han att det finns ett behov av att ha medarbetare som ansvarar för och arbetar
med kunskapsspridning.

”Problemet är vem som ska avsätta tid och mata in såna här uppgifter – det är en
jätteuppgift.… Ska chefen sitta och pilla med sånt här eller ska en stabsmänniska göra det?.”
(intervju, Pehr Andersson 2001-04-19)

4.3.4 Personliga nätverk

Affärsområdeschefen Pehr Andersson menar att det enda riktigt bra sättet att börja flytta
tankar och idéer mellan företagen är att träffas och arbeta i projektgrupper. Han betonar att det
är viktigt både med formella och informella mötesplatser. Koncernledningen är ett exempel på
en formell mötesplats där informella relationer skapas. Genom detta forum träffas chefer från
olika delar av koncernen vilket bidrar till att man får en informell relation. Vidare finns det
inom koncernen bl.a. kreativa forum, tekniska forum och marknadsföringsforum där
medarbetare från olika delar av organisationen träffas för att diskutera sina problem och idéer.
Media & Kommunikation arbetar i dagsläget med att skapa egna mötesplatser för sina
medarbetare. Exempelvis anordnar Propello och Journalistgruppen årliga seminarier där de
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båda företagens anställda träffas, byter erfarenheter och knyter kontakter. I dessa seminarier
har dock inte Cell Learning och Cell ITV deltagit ännu. Seminarierna och forumen underlättar
för samarbete genom att informella kontakter knyts och är därför av stor vikt för
affärsområdet. En situation där många informella kontakter knöts, var vid Cell Networks
kickkoff i Åre, tidigare i år. Där deltog över 1000 personer från Cellkoncernens kontor
världen över.

"Under dessa dagar knöts ohyggligt mycket kontakter. När man sitter i en situation och
behöver hjälp så vet man vart man ska vända sig. Det går snabbare att kontakta någon man
träffat än att mejla ut till 300 personer för att ta reda på om någon arbetat med en viss
fråga…att gå via databaser fungerar sämre" (intervju, Pehr Andersson 2001-05-19)

Pehr är mycket mån om att de anställda i affärsområdet ska träffas och lära känna varandra.
Han arbetar själv gränsöverskridande och är en nyckelperson inom koncernen då han har ett
brett kontaktnät och i stor utsträckning fungerar som en "mänsklig portal". Media &
Kommunikation är mycket beroende av denna typ av medarbetare då de fungerar som
informationsspridare och länk mellan företagen i affärsområdet.

Ett annat sätt att sprida kunskap, via personliga relationer, är genom att anordna speciella
seminarier där man lyfter fram och belyser lyckade kundkoncept samt förklarar hur man då
gått tillväga. På så vis kan man överföra en stor del av den samlade erfarenhet och kunskap
som finns. Det finns idag vissa planer på att utveckla ett gemensamt chefutvecklingsprogram
för hela koncernen, samt ett gemensamt labb för Media & Kommunikation. Dessa ska också
fungera som en plattform för kunskapsspridning och kontaktknytande.

Journalistgruppens Vd, Anders Lugn uppskattar det till att vara ungefär tio personer i
Journalistgruppen som har informella kontakter med Propello och vice versa. Han poängterar
att varken Journalistgruppen eller Propello har särskilt väl utvecklade informella kontakter
med Cell ITV och Cell Learning.

4.4 Kultur

De fyra företag som ingår i Media & Kommunikation är att betrakta som resultatenheter.
Inom de fyra företagen skiljer sig företagskulturerna något åt och nedan presenteras de
kulturella fakta som har betydelse för spridning av kunskap över företagsgränserna.

4.4.1 Medarbetarnas inställning och vana av kunskapsspridning

Chefen för affärsområdet, Pehr Andersson, menar att medarbetarna generellt sett inom Media
& Kommunikation är intresserade av samarbete och att sprida kunskap.

”… jag tycker att det finns en positiv grogrund i koncernen generellt att man ska samarbeta.”
(Intervju, Pehr Andersson 2001-05-19)

Det verkar dock tveksamt om alla medarbetare är införstådda i varför man ska sprida
kunskap, samt i viken omfattning. Intrycket är att detta främst beror på chefernas varierande
inställning till kunskapsspridning.



38

Medarbetares vana att tillämpa och sprida kunskap varierar mellan de olika företagen. Cell
ITV och Cell Learning har endast ett kontor per bolag medan Journalistgruppen har fyra och
Propello tre. I de två förstnämnda företagen är man mer van att ”knacka någon på axeln” om
man behöver hjälp, än att söka i databaser. Dessutom finns det ingen vana att dela kunskap
över företagsgränser. Medarbetarna på Journalistgruppen, och i viss mån Propello torde
däremot har större erfarenhet av att dela kunskap över företagsgränser då de har geografiskt
spridda kontor. Propello och Journalistgruppen har även samarbetat en del tidigare och har
således en något större vana av att sprida kunskap över gränser än vad Cell ITV och Cell
Learning har.

4.4.2 Kulturella hinder för kunskapsspridning

Pehr Andersson menar att de kulturrelaterade hindren för kunskapsspridning inte är vidare
omfattande. Han medger att det alltid finns medarbetare som hellre behåller kunskapen för sig
själv än delar med sig till andra. Dessa är dock, enligt Pehr Andersson, inte särskilt många. Då
de anställda inom affärsområdet i stor utsträckning har kreativa uppgifter, kan det inträffa att
de inte är intresserade av att dela med sig av sin egen ide´, eller ta del av andras. Detta
problem är i dagsläget inte vidare utbrett inom Media & Kommunikation. (intervju Pehr
Andersson 2001-05-17).

Pehr Andersson är också noga med att poängtera att de flesta medarbetare inom koncernen
har en kreativ läggning. Liknande arbetsuppgifter medför att man har större förståelse för
varandra och således borde kunna samarbeta utan större problem.

4.4.3 Överrensstämmelse mellan kultur och kunskapsspridningsmetod

Affärsområdet innefattar, som tidigare nämnts, fyra företag. Dessa företag har inte identiska
kulturer men i stort värderar man samma saker. Gemensamt för företagen är att man strävar
efter en prestigelös atmosfär, stor öppenhet, medmänsklighet, professionalism och att
medarbetarna ska trivas. Vidare är samtliga företagen relativt autonoma resultatenheter, vilket
innebär att man har en hög grad av självstyre.

En del av besluten bakom samarbete och kunskapsspridning fattas på central nivå i bolaget.
Det är till exempel koncernledningen som fattar beslut om uppbyggnaden av det tekniska
infrastruktursystemet. Därefter är det dock de ansvariga för respektive affärsområde som ska
se till att infrastrukturen utnyttjas. Vidare arbetar man både på koncernnivå och i de tre
affärsområdena med att skapa formella och informella mötesplatser. Såväl koncernledning
som mellanchefer träffas och arbetar för att skapa goda personliga nätverk och avsätter
resurser för detta.

4.4.4 Övriga förutsättningar för kunskapsspridning

Social interaktion mellan medarbetare
Den prestigelösa och informella kulturen som präglar samtliga fyra företag inom
affärsområdet bidrar i hög grad till att social interaktion mellan medarbetare främjas. Social
interaktion underlättas vidare av att tre av företagen har mindre än 35 anställda. Alla känner
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varandra väl och enligt Pehr Andersson har medarbetare inga problem att närma sig chefer
eller prata om känsliga ämnen. På Journalistgruppen, som till antalet anställda är det största
företaget, arbetar personalen i kontorslandskap. Företaget har dessutom en platt
organisationsstruktur med endast tre hierarkiska led: företagsledning, kundchefer och
medarbetare. Detta bidrar i ökad utsträckning till en god social interaktion mellan anställda.

Prestigelöshet och informalitet sägs också prägla interaktionen mellan företagen i
affärsområdet. Trots att närheten till varandra är begränsad av att företagen har olika
geografisk lokalisering är det naturligt att ta kontakt vid behov. Att samtliga fyra företag har
liknande kulturella förutsättningar för social interaktion är en fördel när samarbete ska
inledas. Att företagens grundvärderingar i stort sett stämmer överens underlättar
kommunikationen och främjar kunskapsspridning.

Intern kunskapsdelning / köpa in kunskap
Koncernen Cell Network har tagit beslutet att det ska finnas möjlighet att köpa in tjänster från
externa aktörer vid behov. Inställningen till huruvida man ska köpa in kunskap eller dra nytta
av den kunskap som redan finns inom Media & Kommunikation, menar Pehr Andersson
varierar. Inom affärsområdet är det viktigt att i största möjliga mån utnyttja de interna
kunskaper som finns. Endast undantagsvis köps kunskap in externt.

Koncernledningen har däremot beslutat att köpa in omkring 400 st e-learning-program från
företaget Smartforce trots att Learning har kompetens att utveckla programmen (intervju, Per
Brykt 2001-05-04).

4.5 Ledningens stöd

Enligt Pehr Andersson är man inom företagen överens om att kunskapsspridning och
samarbete är det absolut viktigaste för affärsområdet. Detta innebär dock inte att man alltid är
beredd att hjälpa varandra om man ser att det egna arbetet kan bli lidande. Pehr menar att det
finns ett problem med hur de anställda prioriterar kunskapsspridning.

4.5.1 Kommunicera vikten av kunskapsspridning

Vi har sett att cheferna inom vissa av företagen inte arbetar i tillräckligt stor utsträckning med
att kommunicera vikten av kunskapsspriding. En av anledningarna till detta är, som tidigare
nämnts, att det råder ett tufft ekonomiskt klimat inom koncernen i dagsläget. Både
medarbetare och chefer känner stor press att generera ett positivt resultat och prioriterar då
bort kunskapsspridning då man inte ser det ekonomiska värdet av detta. Pehr Andersson
menar att det finns en stark efterfrågan på samarbetsformer och kunskapsspridning. Problemet
uppstår när man, på koncernnivå, har utvecklat ett system och ska implementera detta. Den
starka press cheferna är under idag gör att man inte är intresserade av att avsätta resurser till
detta, och då inte heller ger sitt stöd till implementeringen.

Man har idag, trots att kunskapsspridning är något som koncernledningen anser vara mycket
viktigt, ingen klar ansvarsfördelning för detta inom Media & Kommunikation. Pehr
Andersson menar att det ligger i allas intresse att arbeta med kunskapsspridning, men att detta
arbete inte ingår i chefernas eller medarbetarnas arbetsbeskrivning.
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Stödet från de tre cheferna inom affärsområdet är, som tidigare nämnts, inte helt optimalt.
Exempelvis det faktum att Journalistgruppen, av olika skäl, valt att ställa sig utanför det
infrastruktursystem som nu håller på att byggas upp. Att Vd Anders Lugn från
Journalistgruppen inte stöder arbetet med databaserna kan få till följd att medarbetarna inte
inser vikten av kunskapsspridning.

Pehr Andersson menar att också han själv tidigare har haft en felaktig inställning till
kunskapsspridningsarbetet.

”Jag hade väldigt fel inställning som chef - det här är väl inte så jävla märkvärdigt – och då
ballar allting ur. Det måste börja med att jag (chefen) kommittar mig till att det här är ett bra
system att jobba med. …och dels föregå med gott exempel och trycka på att det är viktigt att
alla medarbetar arbetar med detta.” (intervju, Pehr Andersson 2001-04-19)

4.5.2 Avsätta resurser till kunskapsspridning

Idag har man, enligt Pehr Andersson, inga klara riktlinjer för hur mycket resurser, i form av
tid och pengar som medarbetarna ska avsätta till kunskapsspridning. Detta arbete anses ligga i
allas intresse, men man har trots detta inga direkta normer för hur mycket tid de anställda bör
avsätta. Pehr Andersson menar att det i framtiden antagligen kommer att utvecklas sådana
normer, detta är dock inget man aktivt arbetar med idag.

Man avsätter dock vissa resurser för att öka förståelsen för varandras kompetenser, och för att
skapa ett informellt nätverk mellan företagen. Detta gör man i första hand genom att avsätta
resurser till resor, gemensamma seminarier och möten mellan medarbetare i de olika
företagen.

Centralt har man ett fåtal anställda som arbetar heltid med kunskapsspridning. Något liknande
system finns dock inte inom Media & Kommunikation. Problematiken med att ha denna typ
av system på affärsområdesnivå är det starka fokus som idag finns på lönsamhet. Då man idag
inte har någon tydlig koppling mellan kunskapsspridning och lönsamhet, prioriteras inte
arbetet med kunskapsspridning.

4.5.3 Klargöra kunskapstyp

Pehr Andersson menar att den kunskap som ska spridas är den som har ett affärsmässigt
värde, exempelvis kunskap om kunder eller om varandras verksamhet och kompetenser.

Idag är det, i de flesta fallen, projektledaren som ser en möjlighet till samarbete för att på så
sätt kunna tillfredsställa kundens behov (intervju, Anders Lugn 2001-05-03). Genom att
tydliggöra, för projektledarna, i vilka situationer samarbete kan vara framgångsrikt vill Pehr
Andersson öka kunskapsspridningen. Här har Pehr Andersson en aktiv roll där han ser det
som en viktig uppgift att identifiera projekt där man kan arbeta gemensamt över
företagsgränserna, och på så vis illustrera vilken typ av kunskap som ska spridas.
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4.6 Motivation

Inom Media & Kommunikation använder man sig i dagsläget inte av något gemensamt
system för att belöna och motivera personalen. Beträffande kunskapsspridning och samarbete
har man inget specifikt belöningssystem för detta ändamål. Dock är Pehr Andersson medveten
om, och funderar kring, att ett sådant belöningssystem kunde vara behövligt. I dagsläget
erbjuder man dock personalen ett optionsprogram, men med tanke på börskursens utveckling
är detta inte att betrakta som en fullgod belöning. Inte heller bidrar optionsprogrammet till att
främja samarbete och kunskapsspridning i någon större utsträckning menar Pehr Andersson

Att poängtera är att chefen för Propello och Media & Kommunikation, Pehr Andersson, har
möjlighet att erbjuda nyckelpersoner inom företaget ett utökat optionspaket, som baseras på
en subjektiv bedömning.

Vi vill även belysa att medarbetarna inom affärsområdet har olika preferenser. Många inom
affärsområdet är i mindre utsträckning intresserade av monetära belöningssystem och mer
intresserade av psykosociala belöningar, exempelvis självständighet och erkännande. Detta
bekräftas av flera av företagscheferna inom affärsområdet (intervju, Anders Lugn 2001-05-03,
Pehr Andersson 2001-0517).

4.6.1 Mäta och belöna kunskapsspridning

Pehr Andersson brottas idag med problemet om hur man ska belöna kunskapsspridning och
samarbete mellan företagen. Han har bland annat övervägt införandet av en bonus som
baseras på hur ofta de anställda tar hjälp av sina kolleger i de andra företagen. Han ser dock
en risk med denna typ av belöning.

”Det finns en risk att man samarbetar för samarbetets skull och inte för att det finns ett
behov.” (intervju,, Pehr Andersson, 2001-04-19)

Pehr Andersson poängterar att kunskapsspridning endast är ett medel, inte ett mål. Målet med
samarbete och kunskapsspridning är att detta skall leda till bättre kunderbjudanden och att
man vidgar sin kundbas genom att få tillgång till varandras kunder.

Ett alternativ är, enligt Pehr Andersson, att man använder sig av flera olika mått. Han jämför
med det balanserade styrkortet men anser dock att det idag inte finns något utrymme att
använda flera mått. Detta beror på att man idag är under en mycket stark press att visa
lönsamhet, vilket innebär att just lönsamhet är det enda mått man intresserar sig för. Han ser
dock att det finns möjlighet att införa ett belöningssystem som uppmuntrar till
kunskapsspridning om man kan koppla detta till ett affärsmässigt värde, som i sin tur leder till
ökad lönsamhet.

”Genom att visa att man, genom att sprida kunskap som leder till att man får en kund att
arbeta mot, som dessutom är lönsam, skulle man kunna hitta någon typ av belöningssystem”
(intervju, Pehr Andersson, 2001-05-19)

Ett annat stort problem när man ska konstruera ett belöningssystem för att belöna
kunskapsspridning är hur man ska mäta detta. En tänkbar lösning är, enligt Pehr Andersson,
att införa en subjektiv bedömning av kunskapsspridningsarbetet. Detta skulle kunna innebära



42

att den närmaste chefen inom varje företag gör en bedömning av hur han tycker att de
anställda har arbetat för att sprida kunskap. Storleken på belöningen bestäms då utifrån denna
bedömning.

4.6.2 Koppling till ekonomiskt värde

Varje företag inom affärsområdet är, som tidigare nämnts, en egen resultatenhet med
omfattande självstyre. Man använder sig av marknadspriser vid interna affärer och företagen
har möjlighet att välja leverantörer även utanför koncernen. För att uppmuntra till att välja
interna samarbetspartners framför externa menar Pehr Andersson att man måste bygga upp
relationer och förtroende mellan företagen och visa att det faktiskt lönar sig att samarbeta.

Det är viktigt att medarbetarna kan se fördelarna med att samarbeta och dela med sig av sin
kunskap. Detta gör man bäst, enligt Pehr Andersson, genom att skapa gemensamma
kundprojekt där man på ett tydligt sätt kan se värdet av att samarbeta över företagsgränserna.
Exempelvis framstår man som en mer attraktiv samarbetspartner för kunderna om man kan
erbjuda en komplett lösning. Denna typ av gemensamma lösningar blir alltmer vanliga inom
affärsområdet och även inom koncernen i stort.

”Det enda sättet vi kan stimulera kunskapsöverföring är att hitta gemensamma projekt”
(intervju, Pehr Andersson 2001-04-04)

Man måste, enligt Pehr Andersson, kunna visa exempel på framgångsrika projekt som ett
bevis på att kunskapsspridning lönar sig. Det är bl.a. Pehrs uppgift att identifiera lämpliga
projekt och att lyfta fram dessa så att man kan se en tydlig koppling till det ekonomiska och
affärsmässiga värdet.
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5 ANALYS

5.1 Kommunikationskanaler för kunskapsspridning

I teoriavsnittet betonas vikten av att använda både IT och personliga nätverk för att på ett
effektivt sätt sprida kunskap inom en organisation. Det är dock lika riskfyllt att använda båda
kommunikationskanalerna i lika stor utsträckning, som det är att endast använda en. Som vi
ser det har Media och Kommunikation inte gjort någon tydlig distinktion mellan en
kodifieringsstrategi och en personifieringsstrategi. I årsredovisningen betonas att kunskap ska
återanvändas för att kostnadseffektivare lösningar ska komma kunden tillgodo. Samtidigt
menar Pehr Andersson att det viktigaste för Media och Kommunikation är personliga nätverk
och relationer. Avsaknad av tydligt strategival kan naturligtvis vara resultatet av att
samarbetet än så länge är nytt och att företagsledningen inte haft tid att tänka över dessa
frågor eller kommunicera ut dem till de anställda.

Det är dock svårt att entydigt säga vilken av strategierna som lämpar sig bäst då fyra företag,
med olika förutsättningar ska samarbeta enligt en strategi. Vi har för avsikt att, utifrån den
teori som presenteras, undersöka vilken strategi som lämpar sig bäst för affärsområdet. För att
kunna göra detta måste vi först identifiera vilken kunskapstyp (tyst/explicit) som är viktigast
att sprida inom Media och Kommunikation.

5.1.1 Spridning av kunskap

För att företagen inom Media & Kommunikation ska kunna dra fördel av samarbetet har vi
identifierat två huvudsakliga områden där kunskapsspridningen mellan företagen måste
förbättras. Avgörande för samarbetet idag är att kunskap om varandras verksamhet samt
kunskap om kunden sprids över företagsgränserna. Liksom i många andra situationer är det
sällan enbart en kunskapstyp som är viktig att förmedla och sprida. Såväl tyst som uttalad
kunskap måste spridas för att den samlade kunskapen om kompetenserna och kunderna i
affärsområdet ska förbättras.

Kunskap om varandras verksamhet
För att veta i vilka situationer ett samarbete är lämpligt och hur man mer konkret kan dra nytta
av varandras kompetenser, är en förbättrad kunskap om varandras verksamhet nödvändig. För
att öka kunskapen om affärsområdets samlade kompetens räcker det inte alltid med explicit
kunskap. Explicit kunskap är i detta fall den kunskap som ska finnas nedtecknad i
kompetensdatabasen och som hänvisar till var i organisationen kompetensen finns tillgänglig.

För att kunna använda kompetensdatabasen krävs det först att företagen inom affärsområdet
börjar dela med sig av erfarenheter om sin egen verksamhet. På så vis kommer den samlade
erfarenheten att öka. Denna överföring av tyst kunskap sker främst genom (personlig)
interaktion och i samband med konkreta samarbetsprojekt. Det är enligt Pehr Andersson
endast när företagen börjar arbeta tillsammans som det enskilda företaget får förbättrad
förståelse för övriga företags kompetenser och ser hur detta kan leda till nya, bättre lösningar
för kunden.
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Kunskap om kunden
För att företagen ska ha möjlighet att dela kunder krävs det att kunskapen om den
gemensamma kunden sprids på ett effektivt sätt. En del av denna kunskap kan kodifieras och
läggas in i databaser, men Anders Lugn är övertygad om att långt ifrån all kunskap kan
överföras på detta sätt. För att dela med sig av de erfarenheter som uppstått genom samarbete
med kunden krävs det personlig interaktion mellan de anställda i affärsområdet. Således blir
spridning av tyst kunskap mellan företagen av stor vikt.

Som det ser ut i affärsområdet idag är merparten av kunskapen knuten till respektive företag.
Den gemensamma databasen har ännu inte tagits i bruk och det kommer att ta lång tid innan
data på allvar börjar dokumenteras och lagras. De enskilda företagen använder i dagsläget
fortfarande sitt eget intranät som utomstående företag inte har tillträde till. Dessutom är de
personliga nätverken mellan företagen begränsade till Journalistgruppen och Propello. Anders
Lugn uppskattar att endast tio personer på respektive företag har god kunskap om
samarbetspartnern. Cell Learning och Cell ITV är ännu i begynnelsestadiet av att etablera
kontakter och relationer med övriga företag.

I socialiseringsstadiet sprids idag viss tyst kunskap mellan individer i olika företag, genom
samarbete i projektgrupper. Samarbetet över företagsgränserna måste utvidgas för att tyst
kunskap ska spridas i tillräcklig omfattning.

Vid exempelvis seminarier uttrycks den tysta kunskapen från projektsamarbeten. På så sätt
skapas ny explicit kunskap genom externalisering. Därigenom kan den tysta kunskapen från
ett projekt spridas till en större grupp individer. Detta sker idag bl.a. genom teknologi- och
kreativitetsseminarier där företagen delar erfarenheter kring intressanta och lyckade projekt.
Denna typ av forum förekommer dock idag i begränsad omfattning.

Syftet med databassystemen är att man ska kunna lokalisera existerande explicit kunskap och
sätta in denna i ett nytt sammanhang, vilket skapar ny explicit kunskap. Det främsta hindret
för kombineringsprocessen är, som tidigare nämnts, att databaserna ännu inte tagits i bruk.

Enligt Nonaka (2000) kan ny tyst kunskap skapas då individer utvecklar den explicita
kunskap som finns inbyggd i organisationen. Då det finns stora brister i föregående tre stadier
är internaliseringsprocessen inte aktuell i dagsläget.

Även om såväl tyst som explicit kunskap, i viss utsträckning, börjat spridas mellan företagen
ser vi att den individuella kunskapen har lång väg kvar till att bli organisatorisk och
gemensam för hela affärsområdet.

5.1.2 Val av kommunikationskanal

Vid val mellan kodifieringsstrategi och personifieringsstrategi bör hänsyn tas till tre kriterier.
Bygger problemlösningen i företaget på tyst eller explicit kunskap? Erbjuds standardiserade
eller specialiserade tjänster? Erbjuds mogna eller innovativa produkter?
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Som vi konstaterat ovan är personliga relationer viktiga för att sprida och överföra den stora
mängd tyst kunskap som är nödvändig för ett väl fungerande samarbete inom Media &
Kommunikation. Företagen återanvänder idag, i varierande utsträckning, delar av tidigare
kundlösningar för att skapa nya produkter och tjänster. Pehr Anderson menar trots detta att
Media och Kommunikation sammantaget erbjuder kreativa och skräddarsydda tjänster. Ett
syfte med samarbetet är att de fyra företagen ska dra nytta av varandras kompetenser för att
utveckla mer kompletta affärserbjudanden. På så vis utvecklas ingen standardtjänst, utan nya,
innovativa tjänster.

Vid val av strategi måste man ta hänsyn till vad som skapar värde för kunden. Vissa kunder
efterfrågar snabba och kostnadseffektiva lösningar. Andra kunder är mer intresserade av en
skräddarsydd lösning och att därigenom ta del av den unika expertkunskap som företaget
besitter. En av tankarna bakom samarbetet i Media & Kommunikation är just att samla olika
expertkunskaper under ett tak för att på så vis kunna erbjuda kunden ett mervärde. Det blir
således viktigt att utreda huruvida kunden är beredd att betala för en skräddarsydd
expertlösning. Om detta är något som kunden efterfrågar, lämpar sig den expertstruktur som
finns inom affärsområdet väl. Detta ger i så fall stöd för en personifieringsstrategi.

Den personalstruktur som finns inom företagen idag talar också för en personifieringsstrategi.
Till skillnad från övriga företag inom Cell Network präglas Media och Kommunikation i
större utsträckning av kreativitet vad gäller färg, form, bild och kommunikation. Pehr
Andersson menar att man som kreativ individ är mer intresserad av att lösa reella problem än
att arbeta med administrativa sysslor och dokumentation. Vi tror inte att det är önskvärt att
anställa den typ av människor som behövs för en kodifieringsstrategi när verksamheten är
utpräglat kreativ.

Det är inte helt okomplicerat att utreda vilken strategi som lämpar sig bäst för Media &
Kommunikation. Utifrån teoriavsnittet tycks dock en personifieringsstrategi stämma bäst
överens med verksamheten, som den ser ut idag. Vi vill dock understryka att man bör
fokusera på en strategi, utan att för den sakens skull ge avkall på den andra. Om man
exempelvis väljer en personifieringsstrategi är det viktigt att man tar hjälp av en stödjande
kodifieringsstrategi.

5.1.2.1 Teknisk och organisatorisk infrastruktur

Många IT-företag tycks sätta hela sin tilltro till att modern teknik ska lösa problemen med att
effektivt sprida kunskap. Som det ser ut idag anser vi att Media & Kommunikation har en bra
inställning till IT då man uppmärksammar att det trots allt finns mycket kunskap som inte kan
förmedlas med hjälp av teknik. De databaser och intranät som är under utveckling idag ska
främst underlätta kommunikation inom Media & Kommunikation. Det största hindret är dock
att anställda har liten vana av att använda denna slags hjälpmedel och att det kommer att ta tid
att få folk att börja lagra och dokumentera kunskap i systemet. Vi anser alltså att
förutsättningarna för Media & Kommunikation att få systemet att fungera, inte är de bästa.

För att få systemen att fungera krävs det också att man har ett antal specialister avsatta för
detta. Idag inom Media och Kommunikation har systemen utvecklats på central nivå för att
sedan implementeras lokalt i respektive företag. Det finns fyra ansvariga specialister på
koncernnivå för detta arbete. I respektive företag finns det däremot ingen klar
ansvarfördelning över vem som ska arbeta med att strukturera informationen i databaserna. I
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teoriavsnittet framhålls att det antingen ska finnas specialister som arbetar med
systemadministration, eller att medarbetarna i den ordinarie verksamheten ta ett aktivt ansvar
för att dokumentera, lagra och sprida kunskap. Problematiken inom Media och
Kommunikation är att det är svårt att skapa förståelse i de enskilda företagen för varför tid
och pengar ska avsättas till något som inte direkt genererar intäkter. Att anställa
systemadministratörer vars enda uppgift är att lagra och sprida kunskap är kostsamt.
Dessutom riskerar man att de inte har tillräcklig kunskap om verksamheten för att lagra rätt
slags informationen. Det mest önskvärda vore således att de ordinarie anställda tar ett aktivt
ansvar för denna uppgift.

5.1.2.2 Personliga nätverk

Pehr Andersson är övertygad om att mänskliga kontakter, såväl formella som informella, är av
stor betydelse för kunskapsspridningen. Ett problem i sammanhanget är dock att det finns få
naturliga samlingsplatser där medarbetarna i företagen kan utbyta tankar och erfarenheter. De
olika forum som finns är exempel på formella mötesplatser som främjar informella kontakter.
Det är chefernas uppgift att möjliggöra för medarbetare inom Media & Kommunikation att
träffas och utbyta kunskap.

Pehr Andersson menar att det mest naturliga sättet för nya idéer att blandas är genom att
arbeta tillsammans i projektgrupper. Då vissa av företagen ställer sig tveksamma till
samarbete p.g.a. bristande ekonomiskt förtroende, måste kunskap först spridas på annat sätt. I
detta läge blir andra formella mötesplatser som exempelvis i samband med styrelsemöten, vid
seminarier och resor, av extra stor vikt. Det är lättare att se fördelarna med ett samarbete när
det redan finns en god etablerad kontakt. Det blir inte lika avgörande att företagen inte har
samma ekonomiska styrka. Som vi ser det, kommer formella kontaktytor som skapar
informella relationer, att vara en av grundförutsättningarna för god kunskapsspridning och
ökat samarbete. Vi tror dock att det krävs en ökad medvetenhet hos samtliga anställda om
vikten av personliga nätverk. Det är chefernas ansvar att skapa förutsättningarna för god
intern kunskapsspridning, men alla måste ta ett aktivt ansvar för att få den till stånd.

5.1.3 Kunskap som resurs

Enligt det resursbaserade synsättet uppfyller inte kunskapen inom Media & Kommunikation
kriterierna för att kunna betraktas som en varaktig konkurrensfördel. Vi menar dock att
kunskapen kan bidra till stora fördelar för affärsområdet om man lyckas omvandla den
individuella kunskapen till organisatorisk. Ökad kunskap om varandra internt inom
affärsområdet, samt delad kunskap om den gemensamma kunden kommer i bästa fall att
generera nya strategiska möjligheter för samtliga inblandade företag. Lyckas man med
kunskapsspridningen erhåller Media & Kommunikation en värdefull resurs. Pehr Andersson
menar dessutom att det inte finns någon annan konkurrent i branschen med samma
uppsättning kompetenser inom ett och samma företag. Resursen kan således betecknas som
sällsynt. Om Media och Kommunikation dessutom antar en tydlig personifieringsstrategi blir
kunskap som resurs dessutom betydligt svårare för konkurrenter att imitera än vid en
kodifieringsstrategi. Personifieringsstrategin, som bygger på sociala relationer och nätverk
som utvecklas under många års tid, är mycket svåra att imitera. Detta gör resursen
omimiterbar. Huruvida det finns alternativa strategier som skulle generera samma fördelar
som den strategi som Media & Kommunikation valt är svårt att uttala sig om. Vi anser dock
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att kunskapen, om den förvandlas från individuell till organisatorisk skulle kunna generera
varaktiga konkurrensfördelar.

5.2 En kunskapsinriktad kultur

5.2.1 En positiv inställning till kunskapsspridning

Pehr Andersson menar att alla medarbetare i affärsområdet i grund och botten är intresserade
av att samarbeta och sprida kunskap. Det har trots detta framkommit att medarbetarnas
inställning till kunskapsspridning varierar i de olika företagen. Som vi ser det påverkas
medarbetarnas inställning mycket av den inställning som cheferna har. Då vissa av cheferna
prioriterar kunskapsspridning över företagsgränserna i större utsträckning än andra, påverkas
naturligtvis de anställdas inställning i samma riktning. För att samtliga anställda i
affärsområdets fyra företag ska vilja sprida och dela med sig av den kunskap som finns, bör
vägen gå via en positivt inställd företagsledning. Ett sätt att öka förståelsen för varför det är
viktigt att sprida kunskap är att låta alla medarbetare delta i de diskussionerna som rör
samarbete. Om man dessutom konkret visar på situationer där samarbete genererat ökad
lönsamhet finns stor potential att medarbetarnas inställning till kunskapsspridning kan
förbättras.

Det är inte självklart att alla medarbetare inom Media & Kommunikation har samma vana att
sprida kunskap över företagsgränserna. Medarbetarna i affärsområdets olika företag har
varierande professionell bakgrund, samt arbetar i företag som i olika utsträckning tidigare
arbetat med att sprida kunskap utanför den egna verksamhetens gränser. Endast
Journalistgruppen och Propello av de fyra företagen har geografiskt spridda kontor. Företagen
har således större vana att flytta kunskap från en plats till en annan. Detta talar naturligtvis
emot att kunskapsspridningen mellan de fyra företagen inledningsvis kommer att fungera
tillfredsställande. Som både Pehr Andersson och Claus Grue påpekar, tar det dock tid att få
medarbetare att effektivt sprida och ta del av den kunskap som finns. Det finns således ingen
anledning att tro att medarbetarnas tidigare vana skulle sätta några käppar i hjulet på lite
längre sikt.

5.2.2 Avsaknad av kulturella hinder för kunskapsspridning

I teoriavsnittet presenteras tre kulturella hinder för kunskapsspridning. Dessa hinder är:
kunskap som maktfaktor, "inte-uppfunnet-här-hindret" samt kreativa prestigehinder.

Dessa hinder tycks inte vara vidare utbredda inom Media & Kommunikation, vilket vi ser
som en stor styrka. Av den personal som finns idag, har endast minoriteten problem att dela
med sig av sin erfarenhet och personliga kunskap av ovan nämnda skäl. Vidare är
affärsområdeschefen Pehr Andersson medveten om att dessa problem eventuellt skulle kunna
uppstå. Därmed är grunden är lagd för att dessa nära på obefintliga hinder även i framtiden
skall vara att betrakta som ringa.
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5.2.3 Överrensstämmelse mellan kultur och kunskapsspridningsmetod

Koncernen har, som behandlas i empirin, valt en kunskapsspridningsmetod som till stor del
utvecklas centralt för att sedan implementeras lokalt i respektive företag. Eftersom företagen i
affärsområdet i dagsläget är relativt autonoma och medarbetarna vana att fatta sina egna
beslut kan denna top-down metod uppfattas som något påtvingad. Detta kan i sin tur leda till
att medarbetarna inom affärsområdet får en negativ inställning till kunskapsspridning. För att
undvika detta problem menar vi att det är det viktigt att medarbetarna själva inser nyttan med
kunskapsspridning. En tänkbar lösning är en utökad dialog där samtliga medarbetare och
chefer har möjlighet att påverka och komma med synpunkter. Arbetar man på detta sätt finns
det möjlighet att skapa förutsättningar för att kunskapsspridningsmetoden också ska passa
kulturen.

5.2.4 Övriga förutsättningar för kunskapsspridning

Kulturen måste uppmuntra till social interaktion
Samtliga fyra företag har idag en kultur som stöder social interaktion samt utbyte av tankar
och idéer mellan anställda. Av några värderingar som gärna betonas, är prestigelöshet och
informalitet av extra stor vikt. Den platta organisationsstrukturen i samtliga fyra företag
medför att beslutsvägarna blir korta och verksamheten präglas av en mer medmänsklig
atmosfär. Företagskulturen i respektive företag uppmuntrar således redan till utbyte av tankar
och idéer och så snart medarbetarna blivit medvetna om nyttan av att sprida kunskap även till
andra företag i affärsområdet, har man de kulturella förutsättningarna som krävs.

Kulturen måste värdera intern delning framför att köpa in
Samtliga företag inom Media & Kommunikation har möjlighet att köpa in kompetens från
externa aktörer vid behov. Pehr Andersson förtydligar dock att man idag inom affärsområdet i
så stor utsträckning som möjligt försöker använda sig av den interna kompetens som finns
tillgänglig. Eftersom det finns få bevis för motsatsen, verkar Media & Kommunikation ha en
stödjande kultur för intern kunskapsspridning. Däremot väljer Cell Network att på
koncernnivå köpa in nära 400 utbildningsprogram som det idag finns intern kompetens för att
utveckla. Detta agerande ter sig något märkligt och koncernen borde föregå med bättre
exempel för att förtydliga för samtliga affärsområden att intern kunskapsspridning är att
föredra framför att köpa in externt.

5.3 Ledningens stöd

I teorin lyfter vi fram tre typer av stöd från ledningen som krävs för att förutsättningar för
kunskapsspridning ska skapas. Dessa är:

1. Att kommunicera vikten av kunskapsspridning.
2. Att avsätta resurser till kunskapsspridning.
3. Att klargöra vilken typ av kunskap som ska spridas.

Inom Media & Kommunikation finns det idag flera problem med att få kunskapsspridningen
att fungera. Dessa handlar främst om hur man ska få de anställda att arbeta med
kunskapsspridning. Detta problem beror till stor del på att medarbetarna inte prioriterar
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kunskapsspridning samt att man har liten kännedom om varandras verksamhet. Ledarna måste
inta en aktiv roll när det gäller att eliminera dessa problem.

5.3.1 Kommunicera vikten av kunskapsspridning

Problematiken med att man inte prioriterar kunskapsspridning kan direkt kopplas till ledarnas
roller och uppgifter. Det är till stor del chefernas uppgift att arbeta med att minska de problem
som finns genom att uttrycka sitt stöd för, och kommunicera värdet av kunskapsspridning.
Idag är detta stöd på sin höjd blandat, vilket gör att de flesta medarbetarna inom affärsområdet
inte prioriterar kunskapsspridning. Pehr Andersson menar dock att det finns en i grunden bra
inställning, där personalen anser att kunskapsspridning är viktigt för affärsområdet.

Det finns, främst inom Journalistgruppen och Propello, en klar betoning av företaget framför
koncernen och affärsområdet. Cell Learning och Cell ITV är båda relativt unga företag och
har därför inga klara rutiner eller normer för hur man bör prioritera kunskapsspriding. Det är
även dessa två företag som har mest att vinna på ett samarbete. Detta beror till stor del på att
de inte har en lika stor kundbas och lika stabil ekonomi, som Journalistgruppen och Propello.

I teoriavsnittet betonas vikten av att cheferna för företagen inom Media & Kommunikation
visar ett starkt stöd för att de anställda ska prioritera kunskapsspridning. Det är inte
tillräckligt att endast affärsområdeschefen arbetar med att tydliggöra vikten av att samarbeta,
det är också nödvändigt att cheferna för övriga tre företag arbetar med detta. Det är dock en
svår avvägning att välja mellan kunskapsspridning/samarbete och resultatorientering/
självständighet. En tänkbar lösning på detta problem är att använda sig av idén om ”T-shaped
managers” och införa kunskapsspridning som en del av arbetsbeskrivningen hos cheferna för
de fyra företagen. Detta är dock inte helt problemfritt då chefen och grundaren för
Journalistgruppen, Anders Lugn, betonar att hans företag är självständigt och hans uppgift
som Vd är att alltid i första hand se till det enskilda bolaget Journalistgruppens bästa.
Fördelen med denna typ av dubbel arbetsbeskrivning är dock just att man kan bibehålla de
autonoma företagen intakt, i arbetet med kunskapsspridning. Dessutom läggs ansvaret för
kunskapsspridningen på de som känner verksamheten bäst, nämligen cheferna för företagen.
Det är då upp till dem att själva avgöra i vilka samarbetsprojekt man ska engagera sig. Då
resurserna i form av tid och pengar är begränsade blir det viktigt för cheferna att endast
engagera sig i de projekt som leder till ökad lönsamhet.

5.3.2 Avsätta resurser till kunskapsspridning

I teoriavsnittet betonas även vikten av att cheferna är beredda att avsätta de resurser som krävs
för att skapa ett system för kunskapsspridning. För företagen inom affärsområdet handlar det
främst om resurser i form av tid för chefer och anställda att arbeta med kunskapsspridning. I
förlängningen är det dock även de enskilda företagen som bekostar uppbyggnaden av den
tekniska infrastrukturen.

Ett problem man står inför när man ska avsätta resurser är det tuffa ekonomiska klimat som
genomsyrar branschen i dagsläget. Affärsområdeschefen, Pehr Andersson, menar att den
ansträngda ekonomiska situationen i koncernen gör cheferna mindre benägna att samarbeta
och avsätta resurser. Samtidigt ser han dock att Media & Kommunikation är i extra stort
behov av kunskapsspridning i den rådande lågkonjunkturen. Genom att ta del av varandras
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kunskap har man möjlighet att erbjuda kunden bättre och mer omfattande lösningar och
därmed blir man mer konkurrenskraftig och i förlängningen mer lönsam. Detta resonemang
bekräftas av Pehr Andersson som menar att man genom samarbete har möjlighet att erbjuda
en unik bredd på sina produkter och tjänster, gentemot kund.

Om man använder sig av ett system med ”T-shaped managers” avsätter man främst resurser i
form av chefens tid (ca 20 % av dennes tid). Detta måste också kompletteras med resurser till
teknisk infrastruktur. Dessutom måste man även ta hänsyn till den tid som krävs att de
anställda lägger ner på att kodifiera och lagra sina kunskaper och erfarenheter samt den tid
som går till att skapa och upprätthålla ett kontaktnät. Fördelningen av var man ska lägga
merparten av resurserna beror på om man väljer en kodifierings eller en
personifieringsstrategi. En kodifieringsstrategi kräver större resurser till infrastruktur samt till
löner till specialister, medan en personifieringsstrategi kräver mer tid för företagens anställda
att arbeta med kunskapsmanagement och spridning, samt resurser till resor, konferenser o
dyl.

I dagsläget har man, som tidigare behandlats, flera olika databas-/infrastruktursystem inom
affärsområdet. Man håller dock på att bygga upp ett gemensamt system för hela koncernen.
Detta är ett omfattande projekt som utförs av specialister på kunskapsmanagement och som
kommer att pågå under lång tid och kräva stor resurser.

Pehr Andersson tar upp problematiken kring att ha personer som enbart arbetar med
kunskapsmanagement och kunskapsspridning. Han menar att det måste finnas någon som
sköter och underhåller infrastrukturssystemet för att detta ska fungera. Samtidigt är man
ovillig att avsätta pengar till dessa specialisters löner. I teoriavsnittet betonas att det är
leningens uppgift att kommunicera vikten av att ha anställda specialister, så att företagen
inom Media & Kommunikation inser behovet av dessa och avsätter resurser.

5.3.3 Klargöra kunskapstyp

Som vi har varit inne på tidigare är det ett problem att de olika företagen inom Media &
Kommunikation har dålig kännedom om varandras verksamheter. Detta medför dels att
förtroendet mellan företagen skadas och dels att det är svårare att identifiera potentiella
gemensamma projekt att samarbeta kring. Ett sätt att minska detta problem är genom att
ledningen klargör för de anställda vilken typ av kunskap som är intressant att sprida. Inom
Media & Kommunikation har man ett tydligt kundfokus och menar att man i första hand ska
sprida sådan kunskap som gör att slutprodukten till kunden blir bättre. Som nämnts tidigare,
är den kunskap man bör sprida, kunskap om kunden samt kunskap om varandras verksamhet.
Detta bekräftas av samtliga företagschefer som menar att samarbete ska ske då man har ett
gemensamt kundintresse. Det är viktigt att cheferna kommunicerar, till medarbetarna, att det
är denna typ av kunskap som ska spridas i organisationen. Detta tydliggör också innebörden
av begreppet ”kunskap”. När cheferna klargör vilken typ av kunskap som är viktig att sprida,
definierar man också innebörden av ordet ”kunskap”.

Det är, i stor utsträckning, de som har kundkontakterna som tar beslut om man ska samarbeta
med andra företag inom affärsområdet eller inte. Det är alltså därmed projektledaren som
initierar ett samarbete och därigenom tar initiativet att sprida sin egen kunskap och ta del av
andras. Ett exempel skulle kunna vara att Journalistgruppen får ett uppdrag av en kund att
hjälpa deras Vd med mediaträning inför en presskonferens. Om Journalistgruppen ser att
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presskonferensen kan förbättras med hjälp av en videopresentation kan man erbjuda sig att
ansvara för detta. I detta skede har man möjlighet att använda sig av Propellos
specialistkompetens inom rörlig bild. I den arbetsprocess som sedan tar fart sprids kunskap till
Journalistgruppen om hur man arbetar med rörlig bild samtidigt som Propello kan ta del av
kunskap om hur man inom Journalistgruppen arbetar mot kunder, samt kunskap om den
aktuella kunden.

Ur ett framtidsperspektiv ser vi också att affärsområdet, genom att klargöra vilken typ av
kunskap som ska spridas, minskar risken för överdriven kunskapsspridningen. Detta är en risk
som i dagsläget inte är aktuell men som ändå bör beaktas. Om cheferna uppmuntrar till all typ
av kunskapsspridning kan det leda till att de anställda avsätter för mycket av sin tid till detta.
Det gäller att hitta en bra avvägning mellan samarbete och självständighet. Ett sätt att göra
detta på är genom att ledningen kommunicerar vilken typ av kunskap som ska spridas. På så
sätt minskar risken för att samarbete, som inte förbättrar affärsverksamheten inleds.

5.4 Motivation att sprida kunskap

5.4.1 Problematik

En förutsättning för en framgångsrik kunskapshantering är att man kan motivera medarbetare
och chefer att avsätta tid och resurser till detta. Utan stöd hos de anställda blir uppbyggnaden
av en infrastruktur för kunskapsspridning meningslös, då den inte används.

Problematiken kring att motivera chefer och anställda att lägga tid och resurser på
kunskapsspridning behandlades till viss del under föregående avsnitt. Då såg vi ur ledarnas
och specialisternas perspektiv. Nu är vi mer intresserade kring hur man mäter och belönar de
anställdas prestationer. Den största problematiken när man behandlar belöningar ur ett
kunskapsspridningsperspektiv är mätbarheten. För våra fallföretag är detta ett konkret
problem. Pehr Andersson menar att just mätbarhetsproblematiken är någonting han brottats
med för tillfället. Nyckelfrågorna är, enligt oss:

1. Hur man kan mäta kunskapsspridning på bästa sätt?
2. Vilket är bästa sättet att belöna kunskapsspridning?

5.4.2 Att mäta kunskapsspriding

Det problem som framhålls av Pehr Andersson är att man idag är under stor press att visa
lönsamhet i de fyra företagen, vilket medför att man fokuserar helt på detta. Det finns, enligt
Pehr Andersson, inte utrymme för andra typer av mått då man har ett så starkt
lönsamhetsfokus som man har idag. Han menar dock att en tänkbar lösning på denna
problematik är att man kopplar kunskapsspridningen till lönsamheten.

Ett sätt, som presenterats i teorin, att lösa detta problem är genom användandet av en tvådelad
mätmetod för kunskapsspridning. Detta innebär att man har ett processmått och ett
resultatmått. För Media & Kommunikation skulle resultatmåttet exempelvis kunna vara att
man ska erbjuda mer kompletta kundlösningar i framtiden, och då mäta hur mycket varje
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befintlig kund köper för vid varje tillfälle. Resultatmåttet bör kompletteras med ett
processmått som exempelvis kan vara frekvensen av samarbete och kunskapsspridning. Detta
kan mätas genom att se till hur många gemensamma projekt individerna eller grupperna deltar
i samt i hur stor omfattning man använder sig av den gemensamma databasen, när denna är
uppbyggd.

Genom att använda sig av en tvådelad mätmetod kan man basera större delen av belöningen
för kunskapsspridning på ett resultatmått, vilket ger överensstämmelse med dagens
lönsamhetsfokus. Processmåttet kan lämpligtvis baseras på en subjektiv bedömning om hur
väl man har arbetat med kunskapsspridning. Vi ser att ett objektivt mått kan leda till ett
felaktigt beteende, exempelvis att medarbetarna sprider sin kunskap av självändamål. Med
detta menas att individer inleder samarbeten och använder databaserna endast p.g.a. att det är
detta beteende som mäts och belönas. Om man mäter och belönar efter antalet inmatningar i
en databas skulle detta kunna ge incitament att lägga in ”allt möjligt” i databasen snarare än
det som är mest användbart för framtida arbete. Ett annat problem, med en objektiv
mätmetod, uppstår om man inte mäter i hur stor utsträckning man använder sig av det
inmatade materialet.

5.4.3 Belöningssystem för kunskapsspridning

Idag har man olika typer av belöningssystem inom de olika företagen i affärsområdet. Om alla
utvärderas och belönas på likartat sätt, för exempelvis kunskapsspridning och samarbete, blir
vikten av att samarbeta också tydligare i alla företagen och på så sätt förstärks
målkongruensen. I dagsläget ser vi ett problem med att man inom de olika företagen lägger
olika stor vikt på att dela med sig av sin egen kunskap och ta del av andras. Detta är ett
problem eftersom kunskapsspridning kräver att samtliga inblandade arbetar aktivt med att
sprida sin kunskap. Om exempelvis Cell ITV mäter och belönar kunskapsspridning och
samarbete, medan Journalistgruppen inte gör detta uppstår problem. Cell ITVs personal blir
då mer benägen till att samarbeta än Journalistgruppens.

Det finns olika typer av incitament att välja mellan när man vill belöna en viss typ av
beteende. Vi har ingen möjlighet att konkret studera de förutsättningar och behov som avgör
vilken typ av belöning som lämpar sig bäst inom företagen i Media & Kommunikation. Det är
dock viktigt att man, då en stor del av personalen inte primärt är intresserade av enbart
finansiella belöningssystem, också använder sig av psykosociala belöningar.

Det enda incitament som i dagsläget finns för samarbete är optionsprogrammet, som ska ge ett
intresse för koncernens utveckling i stort. Optionsprogrammet är dock, enligt Pehr Andersson,
inte effektivt då medarbetarna anser att man inte kan påverka koncernens lönsamhet i någon
större utsträckning.

I en diskussion kring belöningar anser vi det också vara lämpligt att nämna ”T-shaped
managers” och dess system med dubbla arbetsbeskrivningar för cheferna. Om man är
intresserad av att införa denna typ av system måste man också belöna båda delarna i
arbetsbeskrivningen. Vad gäller den del som betonar kunskapsspridning är det möjligt att
använda sig av den typen av dubbelt system som tidigare nämnts, med ett process- och ett
resultatmått av kunskapsspridningen. Resterande del, cirka 80 % av belöningen, bör baseras
på mer traditionella mått som exempelvis lönsamhet eller omsättning.
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5.4.4 Koppling till ekonomiskt värde

I arbetet med att motivera chefer och personal till samarbete menar vi att det är viktigt att
man kopplar kunskapsspridningsarbetet till ekonomiskt och affärsmässigt värde. Pehr
Andersson menar att merparten av personalen inom Media & Kommunikation är medvetna
om hur viktig kunskapsspridningen är för affärsområdet. Vi misstänker dock att många inte
ser den direkta nyttan för deras företag eller deras avdelning. Att man ser de ekonomiska och
affärsmässiga fördelarna av kunskapsspridning är en förutsättning för att denna ska vara
framgångsrik.

Pehr menar själv att vägen till samarbete och kunskapsspridning går genom gemensamma
projektgrupper mot kund. Genom att visa att de enskilda företagen blir mer framgångsrika
genom kundsamarbete, kan man påvisa att kunskapsspridning lönar sig. Det gäller, att som
Pehr själv säger, ”visa success”.
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6 SUMMERING & SLUTSATSER

Vi har ovan analyserat och diskuterat våra fallföretags förutsättningar för
kunskapsspridning, utifrån den analytiska modell som presenterats i teoriavsnittet. Nedan
följer en summering av vår diskussion, samt slutsatser och rekommendationer för hur
fallföretagen bör arbeta med kunskapsspridning. Detta följs av en teoretisk slutsats där vi
behandlar bl.a. användbarheten av vår modell samt hur man bör arbeta med denna.

6.1 Summering & slutsats om fallföretagen

En av förutsättningarna för att lyckas med kunskapsspridning inom en organisation är att det
finns multipla kommunikationskanaler. Inom Media & Kommunikation har man identifierat
vikten av detta och arbetar med att utveckla såväl en teknisk infrastruktur som personliga
nätverk. Det kommer dock att ta tid för affärsområdet innan man har ett fungerande tekniskt
system. Detta beror till stor del på att de anställda inte har vanan att dokumentera och använda
denna slags hjälpmedel för att förmedla kunskap. Det främsta hindret för kunskapsspridning
genom personlig interaktion, är att det idag finns få naturliga mötesplatser mellan företagen.
Vi ser att det finns ett behov av att cheferna uppmärksammar och aktivt arbetar med dessa
problem för att förbättra förutsättningarna för kunskapsspridning. Vi anser att personliga
relationer är en av nyckelfaktorerna för en väl fungerande kunskapsspridning inom
affärsområdet. Det är positivt att Media & Kommunikation arbetar med flera
kommunikationskanaler för att sprida kunskap, även om vi ser att det idag finns
inkörningsproblem.

Vi vill dock poängtera att man idag inte, i tillfredsställande utsträckning, har fokuserat på en
av strategierna för kunskapsspridning. Vi anser att det är mycket viktigt att Media &
Kommunikation fattar beslut om huruvida man bör fokusera på en kodifierings- eller en
personifieringsstrategi. Genom att arbeta i lika stor utsträckning med båda strategierna (som
man gör i dagsläget) riskerar man att inte få tillräcklig styrka i någon av dem. Cheferna för
respektive företag måste, på ett tidigt stadium, skapa konsensus kring vilken strategi som är
mest lämplig, och kommunicera ut detta till samtliga anställda. Detta ökar chanserna för att
kunskap som resurs i framtiden ska bli en varaktig konkurrensfördel Vi menar att en
personifieringsstrategi bäst skulle stödja den affärsverksamhet som Media och
Kommunikation idag bedriver.

Oavsett val av strategi måste cheferna för respektive företag se till att det finns en klar
ansvarsfördelning kring vem som ska administrera de tekniska systemen. Ett alternativ är att
avsätta medarbetare specifikt för denna uppgift. Det mest önskvärda vore dock om samma
personer som arbetar i den ordinarie verksamheten också avsätter tid för att administrera
systemen. På så sätt ökar chanserna att relevant och viktig information sprids till övriga delar
av affärsområdet.

Om de anställda inom den ordinarie verksamheten ska arbeta med kunskapsspridning är det
viktigt att de har en positiv inställning till detta. Vi har sett att inställningen till
kunskapsspridning idag är varierande. Detta beror främst på att cheferna för de fyra företagen
värderar kunskapsspridning i varierande utsträckning. Lösningen på detta problem är, som vi
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ser det, är genom bevis och dialog. Detta innebär att affärsområdeschefen, Pehr Andersson,
måste lägga mer kraft på dialogen med cheferna för övriga tre företag inom affärsområdet.
Han måste få dessa att själva inse nyttan av att samarbeta och sprida kunskap. Vidare anser vi
att han även måste förbättra dialogen med personalen, samt uppmuntra övriga chefer att
förbättra dialogen med de anställda i respektive företag. Genom att medarbetarna känner att
de är delaktiga i diskussionen kring kunskapsspridning, menar vi att risken att de får en
negativ inställning till detta, minskar.

Det handlar i till stor del också om att cheferna inom affärsområdet måste ge sitt stöd till
kunskapsspridningen och på så sätt få de anställda att prioritera detta. Vi menar att det inte är
tillräckligt att, som idag, endast affärsområdeschefen arbetar med att tydliggöra vikten av
kunskapsspriding. Detta är även något övriga tre företagschefer måste göra. Vi anser dock att
det i dagsläget främst är upp till Pehr Andersson att skapa förståelse bland övriga chefer om
att kunskapsspridning är viktigt.

För att få företagscheferna inom affärsområdet att prioritera kunskapsspridning är en tänkbar
lösning att använda sig av idén om ”T-shaped managers” och införa kunskapsspridning som
en del i chefernas arbetsbeskrivning. Genom denna typ av dubbel arbetsbeskrivning
uppmuntras cheferna att prioritera de kunskapsspridningsaktiviteter som medför en
affärsmässig fördel för det egna företaget. Då det idag är en svår avvägning mellan
kunskapsspridning/samarbete och resultatorientering/självständighet, är det lämpligt att
använda sig av ”T-shaped managers”. Detta minskar risken för att samarbete, som inte
förbättrar affärsverksamheten inleds.

För att ytterligare skapa förståelse för kunskapsspridningsarbetet inom affärsområdet menar vi
att man måste uppvisa konkreta exempel där kunskapsspridning har genererat affärsmässiga
fördelar. Genom att koppla kunskapsspridningsarbete till ekonomiskt eller affärsmässigt värde
menar vi att medarbetarnas inställning till kunskapsspridning kommer att förbättras. På så sätt
uppstår värderingar och normer som stöder kunskapsspridning.

Ett sätt att påvisa kopplingen till ekonomiskt värde, samtidigt som man får anställda och
chefer att prioritera kunskapsspridning, är genom att belöna. Idag finns dock inget system för
att mäta och belöna kunskapsspridning inom Media & Kommunikation, vilket vi anser vara
en svaghet. Vi menar att man bör använda sig av ett resultatmått för att mäta
kunskapsspridningen och på så sätt tydliggöra kopplingen till lönsamhet och affärsmässigt
värde. Denna typen av resultatmått har två fördelar. Dels kopplas kunskapsspridningsarbetet
till ett konkret affärsmässigt värde, och dels uppmuntras medarbetarna att prioritera
kunskapsspridningsarbete. Resultatmått kan även kompletteras med ett subjektivt processmått
för hur mycket medarbetarna arbetar med kunskapsspridning.

I Media & Kommunikation har man idag olika belöningssystemen för de olika företagen i
affärsområdet. Vi anser att man bör införa vissa gemensamma mått och belöningar för hela
affärsområdet. Detta är ett sätt för affärsområdeschefen, Pehr Andersson, att förstärka
målkongruensen mellan företagen. Genom att samtliga anställda har liknande
belöningssystem för kunskapsspridning blir detta arbetet lika viktigt för alla medarbetare.
Detta underlättar samarbete och kunskapsspridning.

En annan viktig faktor som kan påverka medarbetarnas inställning till kunskapsspridning är
att man idag i stor utsträckning använder sig av en ”top-down” metod för kunskapsspridning.
Vi menar att risken är stor att både chefer och medarbetare ställer sig negativa till
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kunskapsspridning då metoden för detta främst utvecklas centralt. Denna problematik, menar
vi, kan lösas genom en utökad dialog där medarbetarna inkluderas i diskussionen, och på så
sätt känner sig delaktiga i arbetet. Detta får till följd att medarbetarna får en bättre helhetssyn
vilket leder till engagemang och ökad medvetenhet om potentialen hos kunskapsspridningen.

Genom att öka förståelsen för kunskapsspridningsarbetet blir det också lättare för cheferna att
avsätta resurser till detta. Om man vill förvalta och sprida sin kunskap på ett bra sätt krävs
det att man årligen avsätter omfattande resurser till detta arbetet. Vi menar att det finns en risk
att man, om man gör en halvhjärtad satsning, riskerar att bli stående med ett system som inte
används av de anställda.

Slutligen kan vi konstatera att man inom affärsområdet i stort har en företagskultur som
lämpar sig väl för kunskapsspridning. Man har en prestigelös och informell atmosfär med god
möjlighet till social interaktion. Det främsta hindret i dagsläget är, som påpekats ovan,
medarbetarnas inställning till kunskapsspridning. Denna menar vi att man bör förbättra genom
att på olika sätt motivera personalen genom en kombination av dialog och belöningssystem
samt genom att koppla kunskapsspridning till ett tydligt affärsmässigt värde. Dessutom anser
vi att det krävs ett starkt stöd från cheferna inom affärsområdet för att kunskapsspridningen
ska bli framgångsrik. Detta är ett område som brister idag. Då kommunikationskanalerna är
under uppbyggnad idag är det svårt för oss att uttala oss om dessa. Vi vill dock framhålla att
man bör avgöra vilken strategi man avser fokusera på och arbeta utifrån detta.

Det bör också framhållas att det idag finns vissa problem som inte kan lösas på ovanstående
sätt, vi har dock ingen möjlighet att gå in på dessa p.g.a. sekretess. Dessa påverkar inte övriga
delar av vår analys. Problemen måste lösas genom förhandling och överenskommelser mellan
det aktuella företaget och koncernen.

6.2 Slutsats om analysmodellen

I teorikapitlet presenteras vår modell, som innefattar fyra förutsättningar för att lyckas med
intern kunskapsspridning. Det huvudsakliga syftet med vår modell är att den ska fungera som
ramverk, utifrån vilket vi analyserar hur förutsättningarna för intern kunskapsspridning ser ut i
våra fallföretag. Ovan har vi dragit slutsatser och lyft fram vissa rekommendationer för hur
fallföretagen bör arbeta med kunskapsspridning. Utifrån vårt analysarbete kan vi även dra ett
antal slutsatser kring vår modell, dess lämplighet och hur den bör användas.

Vi anser att vår modell bidrog till att förbättra strukturen i vår analys. Många av de faktorer
som, i Davenport & Prusaks (2000) upplägg, var överlappande presenteras nu tillsammans.
Detta förbättrar överskådligheten och förenklar vår diskussion och analys. Genom att vi
använt oss av flera olika källor har vi också kunnat presentera en mer komplett bild av den
problematik fallföretagen står inför. Vi har dock kunnat konstatera att det finns vissa brister i
modellen. Det största problem som vi stött på är att även vår indelning, i fyra förutsättningar,
till viss del är överlappande. Detta resulterar i att den röda tråden i vår fallstudie inte är så
tydlig som vore önskvärt.

Vi menar att anledningen till att delarna i modellen överlappar varandra beror på att det, i viss
utsträckning, råder ett inbördes samband mellan dessa. Vi fann exempelvis att det är svårt att
föra en diskussion kring vikten av att skapa en kunskapsinriktad kultur utan att behandla den
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roll ledningens stöd spelar för detta. Denna problematik är dock svår att undvika när man
behandlar förutsättningar för kunskapsspridning.

Det är även viktigt att påpeka att det faktum att delarna är överlappande inte innebär att
modellen inte är användbar. Vi menar att de förutsättningar som lyfts fram är avgörande för
att man ska lyckas med kunskapsspridning. Det är dock viktigt att man är medveten om att
dessa förutsättningar inte är oberoende av varandra. Exempelvis påverkas utvecklingen av en
kunskapsinriktad kultur negativt om man inte arbetar med att motivera chefer och
medarbetare till kunskapsspridning. Detta medför att det är viktigt att man ser till hela
modellen och inte enbart dess delar. Om man bortser från en av förutsättningarna påverkas
även andra delar av kunskapsspridningsarbetet.

Med anledning av de inbördes samband som framkommit under vårt analysarbete finner vi det
lämpligt att utöka vår modell för intern kunskapsspridning. Detta illustreras nedan.

Figur 6.1: Utökad modell för intern kunskapsspridning

Ovanstående analysmodell är främst utvecklad för våra fallföretag. Vi menar dock att detta
inte utesluter att den kan användas även för andra företag och i andra branscher. De
förutsättningar som vi lyfter fram anser vi vara viktiga för kunskapsspridningsarbete oavsett
företag och bransch. Det är dock naturligt att delarna är av olika betydelse beroende på
exempelvis verksamhetens art, grad av självständighet, organisationsstruktur och befintlig
teknisk infrastruktur. Vi ser också att olika aspekter kan behandlas under varje förutsättning,
beroende på det specifika fallföretaget. De aspekter vi tagit upp under varje del är de vi anser
vara viktigast för vår studie.

För att klargöra huruvida vår analysmodell även passar andra typer av företag krävs det
ytterligare studier på området.
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