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Sammanfattning 
Knowledge Management (KM) är ett välkänt område inom företagsekonomin. KM används 

för att hantera kunskap inom företag exempelvis för att skapa, hantera, lagra och dela 

information. I den här studien har vi gått närmare in på kunskapsdelning hos säljare. Vi 

skriver, i denna studie, på uppdrag av Företag A, som är verksamma inom transportbranschen 

i Sverige. I uppdraget ingår det att ta reda på hur Företag A kan ta del av säljarnas kunskap 

och information om bland annat kunder och konkurrenter.  

Det teoretiska syftet med uppsatsen är att förstå vilka möjligheter och hinder som påverkar 

säljare att dela med sig av kunskap till andra i en organisation. För att kunna svara på syftet 

har vi använt oss av teorier som behandlar kunskapsdelning, Knowledge Transfer, Knowledge 

Sharing och exempelvis Nonaka & Takeuchis (1995) klassiska SECI modell samt 

Communities of Practice. För att se vilka hinder som påverkar kunskapsdelning har vi gått in 

på Rieges (2005) tre indelningar av hinder som är individuella, organisationella och tekniska 

hinder.  

Vi har gjort en kvalitativ studie och genomfört semi-strukturerade intervjuer med nio personer 

från företagets säljavdelning. Resultatet visar på att det finns många som delar kunskap med 

andra personer inom sin avdelning men även till andra personer och avdelningar internt på 

företaget. Vi ser bland annat att säljarna har möjlighet att snabbt se förändringar som kan ske, 

eftersom de har en nära dialog med sig kund. Det gör att om säljarna delar med sig av den 

informationen till företaget kan de utnyttja det till att bland annat ändra sina erbjudanden på 

att de passar kunden bättre. Vi har även kommit fram till att de IT-system som finns och 

används på företaget har möjlighet att förbättras, för att det upplevs av studiens respondenter 

att det saknas enkla sökfunktioner samt att det finns begränsade åtkomster i företagens 

befintliga system. I slutet på den här studien tar vi upp fler slutsatser som vi funnit samt ger 

praktiska rekommendationer till företaget som de kan använda för att skapa bättre 

förutsättningar för att dela kunskap och information internt.  

 

Nyckelord: Knowledge Management, Knowledge Transfer, kunskapsdelning, kunskap, 

hinder, möjligheter, säljare. 
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1. Inledning 
1.1   Uppdrag 
Vi skriver på uppdrag av ett företag, Företag A, som är verksam inom den svenska 

transportbranschen. Företaget vill på grund av konkurrens på marknaden och sekretess att vi 

inte går ut med vilket företag som studien görs på. I beskrivningen av uppdraget står det 

följande: 

 

“Vi har behov av att analysera konkurrentpriser i transportbranschen. Som ett led i det ingår 

att intervjua våra egna resurser som berörs, sammanställa och dra slutsatser i det arbetet. 

Dessutom behöver vi sätta en fortsatt process för det arbetet framåt. I vår affärsplan beskrivs 

uppdraget som följande; Strukturerade intervjuer med Försäljning i syfte att fånga/samla 

kunskapen som finns om konkurrenter och kundupplevt värde” 

 

När vi tolkar beskrivningen av uppdraget, får vi implikationer om att de vill förbättra sin 

rådande konkurrenssituation samt att samla information om konkurrenter och upplevt 

kundvärde. Företag A har en relativt stor säljavdelning på ca 40 personer som är indelade i 

olika områden. Det är dock inte alla områden som arbetar med kundkontakt och personlig 

försäljning utan de jobbar även med säljstöd internt i organisationen. 

 

Företag A har som andra större organisationer, olika avdelningar och det området som vi 

kommer beröra är försäljning, detta för att kunna svara på ovanstående uppdrag. Gällande 

kundupplevt värde, kommer vi i denna uppsats inte att beröra det området från kundens 

perspektiv, då vi i början på terminen inte visste om vi skulle få kontakta företagets kunder. 

Uppsatsens fokus kommer därför att vara på kunskapsdelning inom organisationer för att se 

till säljarnas kunskaper som exempelvis kan handla om konkurrenter, marknadspriser och 

kunder. Vi vill påpeka att även fast vi skriver på uppdrag, är det vi som självständigt har 

utvecklat vår frågeställning som vi i studien arbetar efter. Det var även en del som företaget 

var införstådda med innan vi tackade ja till detta uppdrag. 

 

Säljarna i Företag A arbetar självständigt på företagens olika kontor, utspridda i Sverige och 

arbetar en stor del på resande fot från sitt kontor till kunder. Den största delen av säljarna 

sitter dock på huvudkontoret i Stockholm. Genom att utnyttja den kunskapen som säljarna har 

anser Företag A att de kan förbättra sina erbjudanden och konkurrenssituation. 

1.2 Information & kunskap   
Information och kunskap kan lätt förknippas, uppfattas och användas med samma betydelse 

fast de egentligen har olika betydelser. Information kan definieras som data med betydelse, 

data ses som specifik och kan användas i olika situationer och fortfarande vara lika relevant 

oberoende av vem som använder den. För att information ska bli till kunskap måste det ske 

genom interaktioner mellan individer. Inom organisationer kan informationen finnas i arkiv, 

dokument, rutiner, personlig kontakt osv. För att kunna använda informationen som kunskap 

måste den även användas inom olika situationer för att få en mening. (Davenport & Prusak, 

1998, s. 3-4) Idag lever vi i ett informationssamhälle och vi får hela tiden ta del av mycket 

information vilket kan göra att det vara svårt att veta vad som är av betydelse och hur 

informationen bör bearbetas. 

 

Kunskap är olika typer av information som har tolkats och därigenom ger mening för 

individen. Kunskap kan enligt vissa uppfattas som subjektiv och är den är föränderlig med tid. 
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(Chini, 2005, s. 6; Davenport & Prusak, 1998, s. 4) Kunskap kan bland annat delas upp i tacit 

eller explicit kunskap, vilket är tyst eller uttrycklig kunskap. Kunskap kan exempelvis finnas i 

en grupp som ett socialt system, i dokument och det kan bland annat handla om hur man ska 

förstå kunskapen. Kunskap är med andra ord komplex och förändras till de situationer 

kunskapen ska kopplas till. På organisationsnivå är det därför svårt att ha ett förhållningssätt 

till kunskap då kunskap kan tolkas och existera på olika sätt, på grund av sammanhang och 

individer. (Alavi & Leidner, 2001, s. 131; Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8-9). Kunskap 

kommer ofta från många olika källor, bland annat inifrån företaget, från konkurrenter, kunder, 

återförsäljare och så vidare (Darr & Kurtzberg, 2000, s. 28).  

 

Företagsklimatet under de senaste årtionden förändrats. Vilket har lett till att marknaden är 

mer komplex och dynamisk och det är viktigt att ta tillvara på den kunskap som finns inom 

företag. (Kock et al., 1997; Kumar & Thondikulam, 2006) De företag som ser vikten av att 

använda sig av kunskap i företagsstrategier bibehåller också en högre konkurrensfördel på 

marknaden (Aizpurúa et al., 2011, s. 509; Bollinger & Smith, 2001, s. 8).  I det företag vi 

kommer att studera har de under de senaste åren upplevt en större konkurrens på marknaden 

och för att få en bättre konkurrenssituation gentemot sina konkurrenter så bör de ta tillvara på 

den kunskap som finns internt inom företaget.  

 

1.3 Knowledge Managment 
Hanteringen av kunskap inom ett företag benämns inom företagsekonomi som Knowledge 

Management (KM). Ideén bakom KM är att den kunskap som finns hos de anställda är den 

mest värdefulla resursen ett företag kan ha. (Christopher & Tanwar, 2012, s. 61) En 

organisation och de anställda kan när som helst delta i KM-processer och KM-processer kan 

även ske i parallella kedjor i företagen. Beroende på i vilket sammanhang KM sätts i kan det 

innebära olika saker. KM fungerar bland annat som en process gällande lagring, mottagande, 

överförande samt att den alltid är beroende av situationen. (Alavi & Leidne, 2001, s. 131) För 

att förbättra skapandet av kunskap i ett företag bör det finnas kunskap om vad begreppet 

innehåller och vilka aspekter som kan förbättras för att kunskapsprocessen ska kunna bidra till 

företagets effektivitet (Aizpurúa et al., 2011, s. 517) Vi tolkar det som att företag kan dra 

nytta av kunskapsprocesser om de vet vilka kunskapsprocesser som finns inom företaget och 

vilka som deltar i processerna. Om företaget vet hur de ska ta tillvara på kunskapen kan de 

skapa ett större kunnande inom företaget och på så vis skapa konkurrensfördelar.  

 

Knowledge Transfer och Knowledge Sharing är två kända begrepp inom KM. Knowledge 

Transfer (KT) behandlar kunskapsöverföringen som sker mellan två eller fler parter i ett 

företag (Liyanage et al., 2009, s. 122). Bollinger & Smith (2001) menar på att det bästa sättet 

att öka kunskapen inom ett företag är genom kommunikation och nätverkande. Knowledge 

Sharing (KS) behandlar kunskapsdelningen som är baserad på KT, men som även kan 

innehålla kunskapsöverföring mellan olika avdelningar i ett företag (Appleyard, 1996). Dyer 

och Nobeoka (2000) skriver att inom KS är det viktigt att det finns en kontakt mellan 

avdelningarna i ett företag, vilket kan leda till att problem lättare kan upptäckas och 

förebyggas genom kommunikation. När vi skriver om kunskapsdelning kommer det att 

innefatta både KT och KS för att de båda handlar om att transportera och dela kunskap vilket 

vi uppfattar som samhörande processer. Genom att dela kunskap mellan några få individer 

eller genom individer som delar kunskap mellan avdelningar, är två sätt att se på 

kunskapsdelning och vi vill i vår studie få med båda då de bidrar till organisationens kunskap. 
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Inom KM ingår även informationsprocessen som har en stor inverkan på hur information 

hanteras i ett företag (Turner & Makhija, 2012, s. 611). Informationsprocessen innefattar 

enligt Tushman och Nadler (1978, s. 623) tre delar av information; samlandet, tolkandet och 

synlighetsgörande. Utvecklingen av informationsprocessen har skett bland annat via Daft och 

Lenge (1986, refererad i Sabherwal & Sabherwal, 2012, s. 534) som menar på att 

informationsprocessen är förändlig och olika, och enligt Henderson & Fredrickson (1996, s. 

601) tillkommer även skillnader mellan företag som då måste anpassas till situationen. 

Individen agerar olika beroende på vilken del i informationsprocessen den är i och utgör den 

fjärde komponenten i informationsprocessen enligt Turner och Makhija (2012, s. 676). Vi har 

därför valt att tolka informationsprocessen som inkluderar individen, samlandet, tolkandet, 

synlighetsgörandet och olikheter av information för vi anser att det är viktigt att få med att 

individer är olika och det kan vara avgörande för hur individer tolkar och uppfattar 

information. Det gör även att vi kan analysera på ett sätt som tar hänsyn till individen och 

dennes uppfattning.  

 

För att leda informationsprocessen framåt i ett företag måste problem som uppstår gällande 

strategiska eller operationella mål enligt Gresov & Stephens (1993, s. 272) lösas eller 

förbättras direkt. Informationsbeteende i ett företag kan hanteras på olika sätt, bland annat kan 

information kan delas eller kommuniceras i tystnad och över kulturella gränser (Meyer, 2009, 

s. 11). Kommunikation inom ett företag betyder mycket för effektiviteten i en organisation. 

Anställda på ett företag måste kunna dela med sig om sina problem och känna sig trygga nog 

att kommunicera och dela det med andra. (Bloisi et al., 2009, s. 355) Kommunikation internt 

har även betydelse för kunskapsdelande i företag. Kunskapsutbyte som en aktivitet i ett 

företag kan påverka de anställda beroende på ledares beteende via en ledares beteende 

påverkar de anställda så att de på ett mer kreativt sätt bidrar till företagets effektivitet och kan 

därför lättare lösa problem. (Carmeli et al., 2013, s. 116) 

 

Inom KM finns det bland annat två skilda sätt inom forskningen att se på Knowledge 

Organizations, ett sätt handlar om att systematiskt analysera kunskap utifrån situationer, 

kultur, värderingar, rutiner och så vidare (Kumar & Thondikulam, 2005, s. 171; Davenport & 

Prusak, 1998; Barkema et al., 1996, s. 151). Det andra handlar om att bestämma ett sätt att 

analysera kunskap på genom kvantitativa mätbara metoder och strategiska termer. (Kumar & 

Thondikulam, 2005, s. 171; Herschel et al., 2001). Vi har valt att tolka Knowledge 

Organizations enligt situationer, kultur, värderingar och rutiner då det ligger i linje med det vi 

har tagit upp förut med att KM ses som en process och att det är subjektivt beroende på i vilka 

situationer man befinner sig i och att det är personer och sociala processer som är kärnan i 

KM. Inom Knowledge Organizations benämns bland annat en trestegsprocess, lokalisera och 

fånga kunskap (locating and capturing knowedge), dela och överföra kunskap (sharing and 

transferring knowledge) och det sista är att skapa kunskap (genereting new knowledge). 

(Kumar & Thondikulam, 2006, p. 172) Kunskapsdelning är den process som vi i den här 

studien kommer att gå närmare in på, då vi genom vårt uppdrag ska studera närmare på 

säljarnas kunskap för att se till hur säljare samlar och delar kunskap internt. 

 

Kunskapsdelning inom företag beror till stor del på hur anställda väljer att dela den med andra 

(Teh & Yong, 2011, s. 11). Delning av information och kunskap mellan anställda och 

avdelningar bidrar till stor del av organisationers framgångar (Argote et al. 2000, s. 3). Även 

fast organisationer ser fördelar med kunskapsdelning mellan anställda och avdelningar kan 

kunskapsdelning vara svår att uppnå. (Argote, 1999, refererad i Argote et al., 2000, p. 2). Det 

är viktigt att se till individerna i företaget eftersom det är de som delar information och 

kunskap. Om säljarna på företaget inte vill dela kunskap med andra så kommer företaget inte 
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att få de fördelar som de skulle kunna få om alla på företaget är delaktiga i KM processer. Ett 

personligt hinder för att inte dela med sig av information är brist på förtroende, tidsbrist och 

motivation (Kumar & Thondikulam, 2006, p. 171, 182).  

 

I och med att säljarna på Företag A har sina stationeringspunkter på olika orter i Sverige kan 

detta även påverka kunskapsdelning internt i företaget. Det vi också ser som ett problem, för 

att säljare ska kunna dela kunskap och erfarenheter mellan varandra, är att säljarna ofta 

befinner sig hos kunder. Det gör att säljarna kanske inte är på samma plats jämt, vilket gör att 

de kanske inte träffas lika ofta och påverkar de personliga mötena mellan säljarna på 

företaget. Dock med dagens teknik finns det andra möjligheter att socialisera exempelvis 

genom att använda sig av den teknik vi idag har tillgång till som telefon, mail, Skype och 

andra tekniskt liknande hjälpmedel. 

 

Ingram et al. (2005, s. 138) beskriver säljare och andra individer inom en säljavdelning som 

en mellanhand mellan företaget och kunden. Dels är de företagets representanter ute i möten 

med kunder och andra parter samtidigt att de agerar som deras representanter inne i sitt 

företag vilket kan ske båda nationellt och globalt beroende på hur stor organisationen är. 

Ingram et al. (2005, s. 138) skriver även att säljare ofta arbetar tillsammans med individer från 

andra avdelningar i team. Det tolkar vi som att säljare ibland kan hamna i en konflikt om 

vems behov det är som ska tillfredsställas när man både ska ta hänsyn till relationen med 

kunden och kundens önskemål samtidigt som det ofta finns andra krav från företaget som 

säljarna även ska uppfylla exempelvis avkastningskrav och säljmål. 

 

Säljare är ett vanligt högomsättningsyrke där anställda oftast bara stannar ett fåtal år på ett och 

samma företag (Futrell & Parasuraman, 1984, s. 33; Richardson, 1999, s. 53). Enligt Darmon 

(2008, s. 226) måste företag ge sina säljare bra organisatoriskt stöd för att effektivt kunna 

rekrytera nya säljare samt att behålla de säljare som de har. Något som även är viktigt då ett 

företag har en hög anställningsomsättning, är att motverka den och fokusera på deras 

högpresterande säljare. Varför företagen bör fokusera på de högpresterande säljarna är för att 

de är oftast dem som blir kontaktade av andra företag och rekryterare. Vilket kan leda till att 

företaget kan snabbt behöva fylla en tom plats. Därför kan det vara bra att även se till 

marknaden för att se till vilka kandidater som finns. (Porter, 2011, s. 57) Om ett företag har 

duktiga säljare så kommer konkurrenter och andra företag troligtvis vilja locka säljarna till 

andra företag. Risken som vi ser det, är om någon duktig säljare försvinner från en arbetsplats 

så kan kunskapen de har försvinna med säljaren. Enligt Riege (2005, s. 19) så är kunskapen 

som individer har inget som företagen äger och ifall de inte delar med sig av den kunskapen 

med andra i företaget kan speciella erfarenheter och kunskaper försvinna med den anställde 

om den lämnar företaget (Riege, 2005, s. 19) 

 

Ett företags säljare har en av de viktigaste relationerna i ett företag, relationen med kunden 

(Zoltners et al., 2008, s. 115). Med säljares regelbundna kontakt med kunder, konkurrenter 

och partners har de en unik position att kunna ta del av värdefull information för företaget och 

även kunskapen att identifiera hur marknaden ser ut och förändras. Genom att ha en kultur 

och en process för att dela med sig av information och kunskap kan det skapa viktiga 

konkurrensfördelar för både säljare och företag.  (Ingram et al., 2005, s. 151). För en säljare är 

det olika aspekter som spelar in på hur den personen agerar i ett företag. Mycket av detta 

beror på vad det är för rådande kultur på företaget och hur väl anpassad den är, samt vilka 

delade värderingar som finns inom företaget. En stark företagskultur bidrar till mindre stress 

och en högre effektivitet hos de anställda samt att det även bidrar till högre arbetsnöjdhet, då 

det upplevs att arbetsgruppen arbetar för varandra.  
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I Gieger och Turleys (2005, s. 65-67) artikel skriver de att säljare verkar dela kunskap och be 

om råd när någon har problem med sin kund eller om en förhandling går trögt. Gieger och 

Turleys nämner även att flexibiliteten att dela kunskap och erfarenheter blir mindre när 

datasystem används för att det är lättare att få fram specifik fakta samt rikare och mer 

detaljerad information kring komplexa situationer genom muntliga dialoger mellan två 

personer. Genom att både kunna dela kunskap mellan varandra och dela kunskap via IT-

system borde det leda till att flexibiliteten att dela kunskap blir högre. Något som bidrar till en 

möjlighet att söka kunskap samtidigt som säljare kan gå till någon för hjälp om de anser att de 

behöver mer förklaringar och exempel. Vi tolkar det dock som att det kräver en bra kultur på 

företaget som tillåter individer att fråga varandra om råd, samt att andra individer vill hjälpa 

sina kollegor.   

 

I säljarnas roll ingår det att utbyta kunskap. Riege (2005) skriver om tre olika typer av hinder 

som finns för att dela kunskap. Det är tre större områden som påverkar, individuella hinder, 

organisatoriska hinder och teknologiska hinder. Individuella hinder är relaterade till sociala 

nätverk, kommunikationssvårigheter, kulturkrockar, status, tidsbrist och att det saknas 

förtroende för den andra individen. Organisatoriska hinder kan vara tillgången till formella 

och informella mötesplatser, resurser, saknaden av en fungerande infrastruktur, ekonomiska 

lönsamhet och den fysiska miljön. Teknologiska hinder kan vara svårigheter att bygga upp ett 

system som passar företaget, orealistiska förväntningar på IT-systemet, ovilja att använda 

systemet etc. (Riege, 2005, s. 23) I sin slutsats nämner Riege att kunskapsdelning har inget 

individuellt eller organisatoriskt värde förutom de individer som är i behov av informationen 

som får ta del av den. Det går dock emot vad vi beskrivit tidigare och vi anser att 

kunskapsdelning har betydelse för fler än de som får ta del av den. Genom att en säljare har 

delat kunskap till exempelvis en annan säljare gör att den kan använda den nya kunskapen i 

sitt arbete, som i sin tur kan exempelvis leda till en ny affär vilket får ett organisatoriskt värde. 

En av svårigheterna med kunskapsdelning inom KM är att det finns ingen generell metod för 

hur alla företag ska göra för att motverka dessa hinder. Det sker dagligen både formella och 

informella kunskapsdelningar inom organisationer och det som bör vara i fokus är att rätt 

kunskap kommer till rätt personer i rätt tid. (Riege, 2005, s. 31) Det är också en del i varför vi 

vill titta på kunskapsdelning, eftersom det inte finns en speciell metod eller ett bästa sätt att 

arbeta på som fungerar för alla företag.  

 

Enligt Ipe (2003, s. 340-341) och Yi (2009, s. 65) beskrivs kunskapsdelning som när en 

säljare har sparad kunskap och vetskap om vilka beteenden som passar i olika situationer och 

som sedan förmedlar deras kunskap till andra säljare på företaget. Säljprocessen hos en säljare 

är under ständig förändring. Säljarnas roll blir allt större och bredare och det är tre områden 

som enligt Storbacka (2009, s. 901-903) har förändras mest, från funktionsarbete till 

arbetsprocess, från att säljare arbetar väldigt isolerat till att de arbetar multidimensionellt och 

att de arbetar mer strategiskt än operativt. Kunskapen som säljare idag har om kunder, köpare, 

andra säljare, konkurrenter och miljö är betydligt större än förr (Alavi & Leidner, 2001. s. 

131). Den kundrelaterade kunskapen innehåller detaljerad kunskap som säljaren får från sina 

kundrelationer. Vilket kan vara uppfattningar, förståelse för olika typer av kunder och 

expertiser. (Li & Calantone, 1998, s. 14) Det självständiga klimatet som kan finnas på ett 

företag eller avdelning definieras enligt Seibert et al. (2004, s. 333) som då säljaren får 

möjligheten att arbeta fritt och kunna bestämma hur denne ska sköta sitt arbete. 

 

I säljarnas självständiga arbete, tolkar vi att kunskapen som säljaren har om sina kunder är 

väldigt specifik till kundens situation och preferenser. Om fler än säljaren får en ökad 
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förståelse för kunden och vad kunden vill ha tror vi att det kan bli lättare för företaget att få en 

bättre bild av vad deras kunder är ute efter, om säljaren väljer att dela med sig av kunskapen. 

Vi ser det som en risk för framtida affärer om företaget inte vet i vilken inriktning de bör 

ändra sina tjänster eller erbjudanden till sina kunder. En information som en säljare ofta kan 

förutspå eller få ta del av på sina kundmöten.  

 

Det är säljaren som har mest kundrelaterad kunskap i ett företag (Menguc, 2011, s. 115) och 

det är organisationen som står för att säljarna gör sina jobb (Seibert et al., 2004, s. 343-344). 

Men enligt Menguc (2011, s. 115) är det inte tillräckligt för att få säljarna till att dela kunskap. 

Genom att ge de anställda en arbetsmiljö där säljarna känner sig trygga och att de kan arbeta 

självständigt på företaget eller på sin säljavdelning kommer det att leda till att säljarna har 

större tendenser till att dela med sig av sin kunskap. Anställda som arbetar i ett självständigt 

arbetsklimat har även högre tendenser att kunna förbättra sociala relationer med anställda 

utanför säljavdelningen samtidigt som de har ökad självkänsla och tillit för dess medarbetare 

samt att klimatet i sig är en motivator för att kunskapsdelningen ska fortsätta. (Menguc et al. 

2011, s. 115-116) För att säljare ska agera enligt företags direktiv, är de enligt Barnes et al. 

(2006, s. 265) i behov av att få klara direktiv och riktlinjer från ledningen.  

 

Tidigare studier kring kunskapsdelning har till största del fokuserats på hur individen 

motiveras, hur den agerar och fungerar i olika typer av miljöer. Det saknas studier som 

innefattar andra faktorer än dessa, exempelvis studier som är gjorda på företag som använder 

sig av IT-system, för sin kunskaps- och informationsdelning (Hau et al., 2013, s. 364). Då vi i 

denna studie studerar ett företag som använder sig av IT-system i deras vardagliga arbete vill 

vi bland annat se hur säljarna agerar i sin kunskapsdelning genom de befintliga IT-systemen 

som används på företaget. Studier som mäter kunskapsdelning har som ovan nämnt haft få 

variabler inräknade och är mer fokuserade på motivation samt sociala aspekter, som till 

exempel Wu (2013, s. 56-57) som mätt dessa tillsammans med nöjdhet. Vi anser att det är 

intressant att fördjupa oss inom kunskapsdelning och se vad det är för andra faktorer än till 

exempel motivation som påverkar varför kunskapsdelning sker. När det i olika studier har 

framkommit att det är så olika på hur kunskapsdelning fungerar i företag och bland säljare, 

anser vi att det finns skäl för att göra ytterligare en studie inom kunskapsdelning och vilka 

möjligheter och hinder som påverkar säljare i ett företag att dela eller inte dela med sig av den 

kunskap som de besitter. Enligt Menguc et al., (2011, s. 117) finns det behov av studier inom 

kunskapsdelning mellan individer genom konversationer, mellan individer i informella möten 

och avdelningsmöten, där det är de individuella mekanismerna som påverkar 

kunskapsdelning. Då individer är de som utgör grunden i en organisation och kunskapen inom 

denna, leder detta till vår problemformulering nedan. 

 

1.4   Problemformulering 
Hur delar säljare med sig av kunskap internt? 

1.5   Syfte 
– Det praktiska syftet är att Företag A ska förstå hur de kan få tillgång till säljarnas kunskap 

om kunder och konkurrenter till andra avdelningar inom företaget.  

 

– Det teoretiska syftet är att förstå vilka hinder och möjligheter som påverkar säljare att dela 

med sig av kunskap till andra i en organisation. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Detta kapitel innefattar författarnas vetenskapliga utgångspunkter. Vi kommer att gå igenom 

vår förförståelse, vilken verklighetssyn vi har, vilket vetenskapligt förhållningssätt vi har för 

studien samt vilket angreppsätt studien har. Vi kommer även gå igenom hur vi valt att göra 

vår litteratursökning samt källkritik. Studiens praktiska genomförande kommer att presenteras 

i ett annat kapitel. 

2.1 Förförståelse 
När en studie börjar har författare tidigare kunskaper som ofta är både praktiska och 

teoretiska. Dessa kan komma ifrån utbildning, tidigare arbeten, samhället osv. (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 76) Vi har båda studerat på Umeå universitet på Civilekonomprogrammet 

med inriktning mot Handel och Logistik. Vi har även under det sista året läst inriktningen 

Management på nivå vilket har gett oss en större förståelse för hur aktiviteter och agerande på 

olika nivåer i organisationer påverkar hela företaget. Med Management som inriktning, anser 

vi att vi har en bra grund och förståelse för vårt valda ämne för den här studien. Vilket är att 

förstå vilka hinder och möjligheter som påverkar säljare att dela med sig av kunskap till andra 

i en organisation. Vi har till exempel läst Försäljning C, 22.5p vilket vi anser har gett oss en 

förståelse för hur säljare arbetar samt för vilken typ av kunskap de faktiskt har. Vi har även 

läst introduktion till handel och logistik samt Logistik C. Något som har bidragit till en ökad 

förståelse för transportbranschen samt vilka krav som ställs i den typen av bransch. Tidigare 

kurser vi läst innehåller även organisatorisk lära, där vi fått en förståelse för hur olika 

organisationer, ledare och medarbetare kan agera i olika situationer, varför de gör det och hur 

det kan förändras.   

 

En av studiens författare, Helena har tidigare gjort tre månaders praktik och ett kortare 

vikarierat på Företag A under våren och sommaren 2012. Det gör att vi redan har en del 

förkunskap om företaget som vi har delat mellan varandra. Det negativa med att redan ha en 

uppfattning och kunskap om företaget kan vara att vi inte har frågat om vissa saker som vi 

redan tror oss veta svaret på. Under praktiken och arbetet har det skapat en förståelse för 

Företag A:s bransch, vilken komplex marknad som de arbetar på samt hur företaget arbetar i 

produktion. Dock har Helena inte varit i någon kontakt med den avdelning som vi nu gör 

studien för och har därför när vi startar den här studien ingen större kunskap om hur just de 

arbetar och har inte träffat de inblandade tidigare. Även om Helena inte har haft någon 

kontakt med de berörda avdelningarna för studien är det något vi har förhållit oss kritiska till 

och att Ida har försökt säkerställa detta genom att ställa frågor till Helena och att vi 

tillsammans har diskuterat igenom all empirisk information för att vi inte ska ta någon 

information för givet, för att utgå från det material som vi samlat in.  Efter vi genomfört vår 

studie så har en del information dykt upp som Helena känt igen sedan tidigare, bland annat 

om att säljarna upplever att det finns en låg förståelse mellan två större delar i företaget. Det 

är en något som hon har fått höra även från den avdelning hon tidigare varit på. Det kan ha 

påverkat att vi har tolkat för mycket av vad respondenterna har sagt under intervjuerna för att 

vi i bakhuvudet har vetat att det upplevs åtminstone från ett håll innan vi träffade våra 

respondenter från säljavdelningen. Annars har den tidigare kunskapen inte påverkat mer än att 

vi har förstått vissa betäckningar och ord som de använder när säljarna beskriver om 

produkter och tjänster som de säljer. 

 

Under författarnas studietid har den andra av oss, Ida arbetat extra som säljare. Något som har 

påverkat hennes syn på den säljande processen då hon under hela studietiden kunnat koppla 

teorin till verkligheten för en djupare förståelse. Båda författarna har olika delkunskaper som 

berör studiens inriktning, något som vi hoppades kunna underlätta skapandet av studien samt 
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strukturen av intervjuerna. Vi kan se att våra tidigare studier har hjälpt oss med vår analytiska 

förmåga, att koppla teorier till verkligheten. Vi har dock inte gjort någon liknande studie 

tidigare med den här omfattningen, vilket kan ha påverkat studiens utformning. Det har även 

gjort att vi har fått fundera mycket över våra val och tillvägagångssätt som är lämpad för att 

svara på studiens problem och syfte.  

2.2   Kunskapssyn 
Med denna uppsats syftar vi till att uppnå en högre förståelse om vilka möjligheter och hinder 

som finns till att dela kunskap internt. Eftersom vi vill skapa förståelse och få ett djup i 

studien passar den hermeneutiska kunskapssynen studiens syfte. Det hermeneutiska är då 

fokus ligger på metod och teorier som berör det mänskliga synsättet och individens personliga 

uppfattningar (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Detta tolkningsperspektiv valdes för att vi syftar 

till att se hur människor i säljyrket använder sin information och kunskap och varför de agerar 

på det sätt det gör. Genom en kvalitativ studie är tanken att vi på ett djupare plan får tillgång 

till information som kan leda till större insikt till hur säljare agerar. Då vi vill få fram säljarnas 

bild av företagets verklighet och hur säljarna agerar, blir det hermeneutiska synsättet mer 

naturligt än det positivistiska. Det positivistiska synsättet är då filosofin är baserad i det 

naturvetenskapliga synsättet och då sökandet samt användandet av teorin ej påverkas av 

författarna (Saunders et al., 2009, s.113-114). Det positivistiska synsättet menar på att 

vetenskapen ska vara objektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27). Det hermeneutiska synsättet 

tar hänsyn till det subjektiva och i det menas att det att allt är socialt konstruerat och beroende 

på vilken kontext individer befinner sig i har betydelse för resultaten (Bryman & Bell, 2005, 

s. 27-32). Då vi vill studera och undersöka individer så anser vi att subjektiviteten är viktig 

och därför passas det hermeneutiska synsättet denna studie bättre. 

 

Det hermeneutiska synsättet kan kopplas ihop med konstruktivism som handlar om att sociala 

företeelser och kategorier skapas via sociala samspel och ständigt förändras över tid (Bryman 

& Bell, 2005, s. 34). Då vi undersöker kunskapsdelning mellan individer internt i en 

organisation, kommer det sociala att spela en stor roll i studiens resultat. Det sociala 

samspelet utgör en stor del av problemformulering och syftet blir konstruktivism en viktig del 

i studien. När kunskap delas är det genom sociala interaktioner som hela tiden förändras 

beroende på i vilken situation personer befinner sig i. 

2.3   Perspektiv 
I studiens perspektiv finns vårt fokus på den kvalitativa metoden och en subjektiv 

verklighetssyn. I den subjektiva verklighetssynen ingår individen i omvärlden och dess fokus 

ligger i kontexten och vilken mening som ligger bakom situationen (Backman, 1998, s. 47-

48).  

 

Vi utgår från den subjektiva verklighetssynen och fokus i våra intervjuer ligger på säljarna, 

hur de uppfattar sin situation och vad som ligger bakom deras uppfattning. I studien kommer 

vi att utgå från ett ledningsperspektiv. I ledningsperspektivet ser vi ner till hur säljarna och 

säljavdelningen arbetar för att förstå vilka möjligheter och hinder som finns för att dela 

kunskap inom företaget. Genom ett ledningsperspektiv hoppas vi kunna ge vår 

uppdragsgivare en djupare förståelse för vilken typ av information och kunskap som delas på 

företaget. Med ett ledningsperspektiv kommer våra slutsatser och praktiska 

rekommendationer att vara kopplade till hur företaget kan förbättra sin kunskapsdelning på 

företaget. Det ger då inte förslag personligt till hur säljarna ska hantera sin kunskapsdelning 

utan det ger förslag till hur företaget kan underlätta arbetet för säljarna samt att företaget ska 

kunna ta vara på mer information och kunskap internt. 
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2.4   Angreppsätt 
För att kunna svara på vår frågeställning och syfte har vi använt oss av teorier om KM samt 

teorier som beskriver vilka faktorer som kan påverka kunskapsdelning. Det innebär att vår 

studie grundas på befintlig forskning som har gjorts inom dessa ämnen. Det gör att vi har ett 

deduktivt angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet är då forskning baseras på teorier för att 

genom idéer eller hypoteser sedan förkasta eller stärka (Bryman & Bell, 2005, s. 588). 

Studiens angreppsätt kommer som ovan beskrivet, ta del av tidigare teorier och utgå ifrån 

dem. Det gör vi för att på ett vetenskapligt sätt ska förhålla oss till studien och för att kunna 

basera våra frågor i teorier och därefter analysera verkligheten i Företag A mot den teoretiska 

bakgrund vi använt oss av. 

2.5 Forskningsmetod 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod till denna studie. Den kvalitativa metoden tar 

hänsyn till den sociala verkligheten och hur individer tolkar saker och ting (Bryman & Bell, 

2005, s. 40). Eftersom vi vill öka förståelsen för vilka hinder och möjligheter som påverkar 

säljare att dela kunskap, anser vi att den kvalitativa metoden passar den här studien. Vi vill 

kunna få fram säljarnas erfarenheter och berättelser. Vilket gör att den subjektiva bilden är en 

viktig del då vi tolkar det empiriska materialet och då vi har analyserat det mot teorierna, 

därför kändes valet av den kvalitativa metoden rätt.  

 

Kvalitativa undersökningar har dock sina nackdelar, exempelvis att studien kan bli för 

subjektiv och att studiens forskare eventuellt riktar in sig på vad de uppfattar som viktigt men 

kan ha mindre betydelse för andra forskare (Bryman & Bell, 2005, s. 318-319). Det finns en 

risk att vi är för subjektiva i vår tolkning av empirin, men då vi anser att det är viktigt att få 

med de sociala aspekterna i vår studie, är det en risk som vi har tagit.  Den kvalitativa 

metoden kommer vi att ta upp mer i den praktiska metoden i kapitel fyra. 

2.6 Litteratursökning 
När vi har sökt artiklar till studien har vi använt oss av databasen EBSCO och Google Scholar 

för att hitta relevant forskning som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vi har strävat 

efter att använda artiklar som är “peer reviewed” vilket gör att de är trovärdiga att använda. 

”Peer reviewed” är när artiklar har blivit referensgranskade av andra forskare för att 

upprätthålla en vetenskaplig standard. Genom att titta i referenslistor på artiklar vi läst har vi 

även hittat intressanta artiklar som antingen styrker eller kritiserar annan forskning. Att läsa i 

referenslistorna har även fått oss att få upp ögonen för andra teoretiska inriktningar i 

forskningen kring Knowledge Management som kan komma att spela stor roll för vår studie 

samt att vi kan gå tillbaka till ursprungskällorna för att tolka studierna själva. Vi har som 

grundregel att försöka använda ursprungskällorna i den största mån som vi kan för att undvika 

felciteringar och förvrängningar av ursprungsstudiens resultat och mening. 

 

Vi har även använt oss av DIVA portalen som är Digitala vetenskapliga arkivet för att läsa 

andra studentuppsatser och examensarbete inom liknande områden. Detta för att få inspiration 

och tips på litteratur till vår uppsats. Sökord vi har använt är: knowledge management, 

knowledge management process, knowledge sharing, knowledge transfer, information 

process, information behavior, organizational behavior, organization information gathering, 

retain employees, employee turnover, sale force culture, knowledge sharing barriers, sales, 

sales knowledge, communities of practice. Vi har även kombinerat vissa sökord med 

varandra. 
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När vi sökt referenslitteratur till vår metod och våra vetenskapliga utgångspunkter har vi 

använt oss av klassiska och kända författare med böcker inom detta ämne. Det har vi gjort för 

att styrka våra metodologiska val och för att få en större förståelse för vald metod. Författare 

vi använt till detta område är; Bryman och Bell, Saunders et al., Johansson-Lindfors samt 

Patel och Davidsson. 

2.6 Källkritik 
Johansson-Lindfors (1993, s. 88-90) beskriver tre saker att utgå ifrån för att använda sig av 

och bedöma källor. Det är ursprunget vilket behandlar om ifall det är originalkällor eller 

andrahandskällor. Vid andrahandskällor kan budskapet förvrängas eller riktas beroende på 

vem som tolkat den. Empirisk grund handlar om forskaren har använt sig av sekundär, om 

forskaren har iakttagit vad som beskrivs eller primär data, om det är erfarenheter från andra 

forskare.  Den sista är aktualitet och handlar om hur källorna står sig till nutiden och kvalitén 

på dessa. 

 

När vi tittar på ursprunget har vi som tidigare nämnt ovan i litteratursökning haft som mål att 

inte använda oss av annat än originalkällor i den mån som det är möjligt. I de fall vi har citerat 

en annans forskares tolkning är det ifall vi inte har kunnat komma åt en artikel trots intensivt 

sökande inom olika databaser samt många försök till att googla fram den på andra sätt. Ifall vi 

har använt oss av en andrahandskälla så är det för att det har varit en väsentlig del i en text 

som vi läst och därför ändå valt att ta med den. Annars har vi alltid gått tillbaka till artiklar för 

att se att det kommer från rätt författare och tolka texten utifrån våra ögon. 

 

Den teoretiska grunden i vår uppsats är uppbyggd på sekundärdata. Vi har byggt vår 

teoretiska referensram på andra författares verk och använt det till att framställa 

intervjuguiden till vår studie. Genom att använda oss av sekundärdata har vi även ökat vår 

kunskap inom Knowledge Management. 

 

Våra teoretiska referenser kan ibland upplevas som gamla, men när vi haft som mål att 

använda oss av originalkällor så har vi kommit att hamna längre tillbaka på 90- och 00-talet 

där många studier är gjorda inom Knowledge Management samt där vissa av de studier som 

vi använt är välciterade och finns i de flesta referenslistor som vi tittat i. Några vi talar om är 

Nonaka och Takeuchi (1995) och deras syn på tacit och explicit kunskap och deras SECI 

modell som är en klassisk modell inom Knowledge Management och i nästan alla artiklar vi 

läst har de dykt upp. Vi har därför valt att inte använda så många andra källor när vi beskriver 

den modellen förutom att styrka vissa delar där även fler personer bland annat Chini (2005) 

som även är välkänd inom ämnet också hanterar deras modell i sitt arbete. Nonaka och 

Takeuchi (1995) har i sin studie behandlat japanska företag men vi anser inte att det är ett 

problem när andra författare och forskare världen över, inom samma ämne oftast hänvisar 

tillbaka till den japanska modellen och teorin, det är en klassisk teori som vi anser är trovärdig 

och relevant att använda i vår studie.  

 

En annan författare som vi använt flitigt när det handlar om hinder i kunskapsdelning är Riege 

(2005). När det handlar om hinder så finns Rieges artikel med i många referenslistor vi sett 

samt att hans artikel också är välciterad när vi sökte på den i Google Scholar. Den har därför 

fått ta en del plats när det kommer till just hinder tillsammans med en del andra författare och 

vi har även använt oss av hans tre dimensioner för hinder vilka är individuella, organisatoriska 

och IT-system. 
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3. Teoretisk referensram 
Vi har valt att börja vår teoretiska referensram med begreppet Knowledge Management (KM) 

då det utgör vårt teoretiska fokusområde i vår uppsats. Vi kommer nedan att beskriva olika 

forskares definitioner på KM för att sammanställa och sedan förklara vår syn. Därefter 

kommer vi att gå i på kunskap, som har hanteras olika av forskare som sedan leder oss till 

kunskapsdelning och vilka hinder som därefter kan uppstå. 

3.1 Knowledge Management 
Knowledge Management är ett stort ämne som har olika definitioner beroende på vem som 

studerat ämnet (Chini, 2005, s. 10-11). För att kunskap ska ses som en viktig aspekt inom ett 

företag måste informationen om KM delas med andra inom företaget. Kunskapsdelning 

involverar en målmedveten kommunikation mellan en sändare och en mottagare. (King et al., 

2008, s. 168) För att lättare få en överblick vad KM egentligen är har vi valt att visa Chinis 

(2005) sammanställning av begreppet KM nedan; 

 

Birkinshaw 

(2001, s. 12) 

“Knowledge management can be seen as a set of techniques and practices 

that facilitates the flow of knowledge into and within the firm.” 

Buckley and 

Carter (1999, s. 

82) 

“Knowledge management contains the internal mechanisms for 

coordination, that is, for pooling the key information garnered by managers 

whose task it is to monitor external volatility and discover new 

opportunities.” 

Davenport et al. 

(2001, s. 117) 

“Knowledge management is "the capability to aggregate, analyze, and use 

data to make informed decisions that lead to action and generate real 

business value" 

Demarest 

(1997, s. 379) 

"Knowledge management is the systematic underpinning, observation, 

instrumentalization, and optimization of the firm's knowledge economies” 

Leonard-Barton 

(1995, s. xiii) 

“The primary engine for the creation and growth and of technological 

capabilities is the development of a new products and processes, and it is 

within this development context that we shall explore knowledge 

management … The management of knowledge, therefore, is a skill, like 

financial acumen, and managers who understand and develop it will 

dominate competitively” 

Malhotra (1998, 

s. 59) 

"Essentially, it embodies organizational processes that seek synergistic 

combination of data and information processing capacity of information 

technologies, and the creative and innovative capacity of human beings." 

Stewart et al. 

(2000, s. 42) 

"The premise is that knowledge assets, like other corporate assets, have to 

be managed in order to ensure that enterprises derive value from their 

investment in knowledge assets." 

Tsoukas and 

Vladimirou 

(1996, s. 973) 

Knowledge management "is the dynamic process of turning an unreflective 

practice into a reflective one by elucidating the rules guiding the activity of 

the practice, by helping give a particular shape to collective understanding, 

and by facilitating the emergence of heuristic knowledge". 
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Figur1. Definitioner av Knowledge Management (Chini, 2005, s. 11) 

 

De gemensamma faktorer som vi kan se ovan är att KM är ett sätt att samla in och förmedla 

kunskap inom en organisation. Det är en process som kan fungera som ett verktyg, den är 

föränderlig och något som måste skötas om under tiden. På samma sätt som KM kan innefatta 

alla olika delar som nämnt, skiljer sig författarnas tyngd på om det är en process, ett verktyg 

eller en konkurrensfördel. Vi tolkar KM som kunskap som hanteras i olika typer av processer. 

Det vi kan se från de författare som också definierar KM som en process är att de ser olika ut. 

Processerna kan bestå av ett antal olika steg. Nedan visar vi på hur några författare ser KM 

som en process.   

 

Kumar och Thondikulam (2006, s. 172) har en trestegsprocess som innehåller; att lokalisera 

och fånga kunskap (locating and capturing knowedge), dela och överföra kunskap (sharing 

and transferring knowledge) och det sista är att skapa kunskap (genereting new knowledge). 

Davenport och Prusak (1998) har utgått ifrån en annan trestegsprocess av KM som innehåller: 

skapa, koda/koordinera kunskap och dela. (Generate, codify/ Coordinatie, Transfer) King et 

al., (2008, s. 168) beskriver Ward och Aurum´s (2004) sjustegsprocess som innehåller; skapa, 

förvärva, identifiera, anpassa, organisera, dela och använda (create, acquire, identify, adapt, 

organize, distribute, apply). Det vi kan se i de olika steg, nämnda, är att alla berör 

kunskapsdelande. Ett annat gemensamt steg till processerna ovan är att skapa kunskap. Dock 

ser vi att processernas olika steg innehåller liknande delar, men delarna har bara definierats på 

olika sätt. Vi har valt att endast visa kort hur olika forskare ser på KM, i vår litteratursökning 

har vi funnit att ämnet är så stort att det inte är relevant att gå in i alla olika delar samt 

historiska aspekter som inte är direkt kopplade till den här studien. 

 

Då alla organisationer är olika, kan det behövas implementera olika processer beroende vilken 

kontext det sätts i eller vilket företag det ska implementeras i. Kunskapsdelning är en viktig 

del i företagens konkurrensfördel och är grunden för vår studie. Vi kommer nu därför att 

behandla detta ämne djupare och se till både möjligheter och hinder till att dela kunskap.    

3.2 Kunskap 
För att riktigt förstå begreppet KM har vi valt att djupare gå in på begreppet kunskap. Då det 

enligt Nonaka och Takeuchi (1995, s. 58) är den mänskliga process som leder individen fram 

mot sanningen genom att rättfärdiga ens personliga uppfattningar.   

 

Vidare ser Alvie och Liedner (2001, s. 108) kunskap som något som blir företagets “know-

how” beroende på hur individer agerar och använder information beroende vilket perspektiv 

de har och i vilka sammanhang de befinner sig i. Detta för att implementera uppgifter och 

tillämpas med företagets resurser. Företagets kunskap finns med andra ord hos de anställda 

och utgör därför en viktig del i företagets kärna. Vidare kan kunskapen ses som en av källorna 

till  att ett företag  har konkurransfördelar då det är svårt att imitera kunskap, den är unik, 

kunskapen kan vara olika i olika samband samt att det är en immateriell tillgång inom 

företaget (Cabrera & Cabrera, 2002, s. 688). Vi kommer i denna uppsats bland annat att se 

kunskap som en kombination av ovanstående definitioner, att kunskapen är en unik, mänsklig 

och värdefull process till ett företag tillgångar. 

 

När kunskap har studerats, har det historiskt sett delats upp i tacit och explicit kunskap av 

bland annat forskare Polanyi (1966); Nonaka och Takeuchi (1995); Davenport och Prusak, 

(1998); Chini (2005). Polanyi grundade dessa begrepp 1996, Nonaka och Takeuchi (1995) 

exemplifierar skillnaden mellan tacit kunskap och explicit som ett isberg. Explicit är den del 
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av isberget som är synligt ovan vattnet och att tacit är den del som under vattnet som kan vara 

hur stor eller liten som helst.  Exlicit är den kunskap som vi människor kan se och ta på, 

medan tacit är den kunskap som är tyst och kan innefatta mer kunskap än vad vi tror.  

 

Explicit kunskap uttrycker sig i skrift, tal och i siffror. Det kan lätt användas och spridas utan 

några svårigheter genom dokument, vetenskapliga formler eller som generella regler. 

Kunskapen kan användas genom dataprocesser och lagras så att andra kan ta del av den. 

(Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8-9; Bollinger & Smith, 2005, s. 9; Kumar & Thondikulam, 

2005, s. 1; Herschel et al, 2001, s. 107) Explicit kunskap beskrivs även som objektiv, 

rationell, tidigare kunskap samt teoretisk kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 61). Den 

explicita kunskapen kan med andra ord användas som en del i företags datasystem och gör så 

att kunskapen inom företaget kan spridas vidare. 

 

Tacit är den kunskap som är osynlig och som är svår att uttrycka, en kunskap som är personlig 

och skapad utifrån individens egna erfarenheter och kan vara svår att sätta ord på och dela 

med andra. Tacit kunskap baseras på subjektiva intuitioner, föraningar, värderingar och 

känslor beroende på vad individen har varit med om sedan tidigare. (Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 8; Bollinger & Smith, 2005, s. 9; Kumar & Thondikulam, 2005, s. 171; Herschel et 

al, 2001, s. 107)  

 

Tacit kunskap kan delas upp i två dimensioner, tekniska och kognitiv. Den tekniska 

dimensionen beskrivs som den informella kunskapen. Den är svår att uttrycka och som sker 

utifrån individens sakkunskap i ett visst ämne. Exemplet som Nonaka och Takeuchi använder 

är en person som använder sin fingertoppskänsla för att lösa de problem som uppstår för att 

den personen har varit med om liknande problem tidigare. Den kognitiva dimensionen, inom 

tacit kunskap, är det som baseras på värderingar och uppfattningar, som individer tar för givet 

eller inte reflekterar över. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8) Tacit kunskap är 

sammanfattningsvis; subjektiv, erfarenhetsbaserad, här och nu samt en praktisk kunskap som 

en individ kan besitta (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 61). Både den tysta och synliga 

kunskapen är viktig för KM och innefattar delar som företaget måste se till för att 

kunskapsdelningen ska kunna ske och fungera bra. Gemensamt med KM är att kunskap agerar 

på samma sätt oförutsägbar, utvecklande och personlig, beroende på vilken kontext det 

befinner sig i.  

 

Det finns dock kritik mot Nonaka och Takeuchis tydliga definitioner av tacit och explicit. 

Shin et al., (2001) menar på att dessa begrepp kan vara svårdefinierade, flexibla samt att de 

anser att tacit kan vara överskattad kunskap. (Chini, 2004, s. 9) Vi har dock sett över Shin et 

al., (2001) kritik mot tacit och explicit kunskap men valt att använda de begreppen då vi sett 

att flera andra forskare som har tolkat kunskap, använt sig av tacit och explicit i sina modeller. 

Modeller som vi senare i teorikapitlet kommer att beskriva. Vi kommer nedan att gå in på den 

individuella och organisationella kunskapen, då det utgör en viktig del på hur anställda i ett 

företag se på kunskap. 

3.3 Individuell och organisatorisk kunskap 
På samma sätt som kunskap kan vara tacit och explicit, delas kunskap även upp i individuell 

och organisatorisk kunskap. Vi kommer här att beskriva vad de båda indelningarna betyder 

och på vilket sätt företag kan använda sig av dessa för att ta till vara på den kunskap som finns 

inom en organisation. 
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Den individuella kunskapen är beroende på den enskilda individen i en arbetssituation. 

Kunskapen är här beroende av individens egenskaper, bakgrund, erfarenhet och 

kommunikationsförmågor. Individuell kunskap påverkas av den befintliga miljön och är en 

del av basen i den organisatorisk kunskap, som vi nedan beskriver djupare.  Inom den 

individuella kunskapen finns även den kollektiv kunskap. Den kollektiva kunskapen är 

resultatet av en samling personer som delar kunskap i en speciell situation, exempelvis 

anställda i en viss avdelning, och där de tillsammans når ett bättre resultat genom att de 

tillsammans delar med sig av deras erfarenheter och därför med ett gemensamt mål kan de 

utveckla kunskap tillsammans för att nå högre resultat. Det skapar en gruppkänsla av “know 

how” (vetskapen om hur man ska göra) samt en samhörighet på grund av att kunskapen delas 

just i denna grupp. (Chini, 2004, s. 10) 

 

Enligt Chini (2004, s. 10) är organisatorisk kunskap; kollektiva minnen, erfarenheter och 

värderingar. Enligt Bollinger och Smith (2001, s. 10), Chini (2004, s. 10) och Nonaka och 

Takeuchi (1995, s. 7) är organisatorisk kunskap en strategisk konkurrensfördel, det är en 

funktion mellan de anställdas individuella kunskap och organisationens kultur som 

tillsammans blir den organisatoriska kunskapen. För att den individuella och organisationella 

kunskapen ska vara en konkurrensfördel beskriver Bollinger och Smith (2001, s. 10-11) att 

det finns fyra kriterier, value (värde), rarity (sällsynhet), inimitable (svår att härma/imitera) 

och non-sustituable (icke utbytbara). Dessa beskrivs nedan; 

 

– Inimitable: Alla indivier i en organisation bidrar på olika sätt med sin personliga erfarenhet 

av information och kunskap. Organisationens kunskap baseras på hur individer i ett företag 

integrerar tillsammans med andra och inom grupper. Därför kommer inte två organisationer 

att fungera på lika sätt då allt baseras på individer, grupper och erfarenheter. 

 

– Rarity: Organisatorisk kunskap är byggd på anställda individers “know-how” där individen 

vet sedan tidigare vet hur man gör, “know-what” vad man ska göra och “know-why” varför 

man gör det. Eftersom allt baseras på tidigare upplevda erfarenheter av nuvarande och tidigare 

anställda blir kunskapen specifik till företaget. 

 

– Value: Ny organisatorisk kunskap gör att företagen fortfarande kan hålla sig 

konkurrenskraftiga gentemot konkurrenter. Det kan skapa nya förbättrade produkter, 

processer, service och teknologier. 

 

– Non-substitutable: Grupper och dynamiken som finns i dessa kan inte ersatta av andra 

företag speciellt om medlemmar i gruppen har en speciell kompetens. 

 

Viktiga personer som är med och skapar kunskap inom företag är front-line personer, 

exempelvis säljare, chefer på mellannivåer och högre chefer. Med andra ord, alla personer är 

viktiga när det gäller att skapa ny kunskap. Det är interaktionen mellan dessa individer som 

gör att befintlig kunskap kan användas till att skapa nya möjligheter. (Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 15) Kunskap kan inte delas och skapas utan att det finns initiativ från individer och 

att det kontinuerligt sker interaktioner mellan individer eller grupper inom organisationen. Det 

kan handla om att dela tidigare erfarenheter, observationer eller att bara diskutera. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 13).  Med den individuella kunskapen som säljare har bland annat om 

kunder, konkurrenter och marknadspriser kan den bidra till att den organisatoriska kunskapen 

på företaget blir bättre beroende på om de väljer att dela med sig av kunskap. Vilket i sin tur 

kan ge bättre konkurrensfördelar till företaget. 
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3.4 Kunskapsdelning 
Då kunskap och kunskapshantering, KM, utgör grunden till studiens problemformulering och 

hur kunskap delas, kommer vi i detta avsnitt gå djupare in på kunskapsdelning och hur det har 

utvecklats. 

 

Knowledge Transfer, kunskapsdelning (KT), har under 90-talet gång utvecklats inom KM och 

innefattar överföringen av kunskap från en person eller plats till en annan (Liyanage et al., 

2009, s. 122). Vi har nedan tagit med några fler definitioner på KT för att ge en bredare 

förståelse på begreppet KT:s innebörd som vi sedan kommer jämföra dess gemensamma 

nämnare samt vad som skiljer dessa åt. 

 

Argote och 

Ingram (2000, 

s. 151) 

”Knowledge transfer in organizations is the process through which one unit 

(e.g., group, department, or division) is affected by the experience of another. 

Szulanski 

(2000, s. 10) 

”Knowledge transfer is seen as a process in which an organization recreates 

and maintains a complex, causally ambiguous set of routines in a new 

setting.” 

Kalling (2003, 

s.115) 

”Knowledge transfer within an organization may be thought of as the process 

by which an organization makes available knowledge about routines to its 

members, and is a common phenomenon that can be an effective way for 

organizations to extend knowledge bases and leverage unique skills in a 

relatively cost-effective manner.” 

 

Det gemensamma i tabellen ovan är att de tre forskare ser KT som en process och de sätter 

alla vikten på individen hur man delar kunskapen, samt att kunskapen delas i grupper. 

Beroende till vilken författare man väljer att se på, betonar det olika mycket på om det är 

organisationen i hela som KT sker i eller om det är inom specifika grupper eller avdelningar.  

Då KT skiljer sig beroende i vilket företag man ser till, menar Bollinger och Smith (2001) på 

att det viktigaste inom KT är att få en ökad kunskap inom organisationen, och att det bästa 

sättet att genomföra det på är med en effektiv kommunikation samt nätverkande. Ett 

välfungerande KT mellan anställda i en organisation kommer ha positiv påverkan på 

effektiviteten och organisationens resultat (Levine & Prietula, 2012, s. 1748). Att lära sig från 

andra personer inom företaget har en värdefull effekt, det som dock kan vara svårt kan vara att 

veta vem som är den bästa källan för ändamålet (Darr & Kurtzberg, 2000, s. 28). Med det här 

vill vi se hur säljarna får ta del av kunskap och information från andra i företaget. 

 

För att se till hur en organisation ska förbättra KT har forskarna Hansen et al. (1999, s.107) 

och Earl (2001, s. 220) delat in KT:s delningsprocess i ytterligare två andra delar, som dock 

innefattar de tidigare nämnda exlicit och tacit kunskap. De delar upp delningsprocessen i den 

“personliga approachen” och “avkodningsprocessen”. Avkodningsprocessen hjälper företaget 

att förmedla meddelandet genom teknologi till mottagaren, exempelvis via intranät och mail. 

Den personliga approachen är hur tacit kunskap överförs mellan individer på bästa sätt. 

(Jasimuddin et al., 2012, s. 198) Här överförs den tysta kunskapen från en individ beroende på 

vilken erfarenhet denne har sedan tidigare som påverkar om den vill eller inte vill dela med 

sig av sin kunskap, och inte på hur individen kodar eller hur mottagaren avkodar kunskapen 

(Cook & Brown, 1999, s. 397).  
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Oavsett vem som är den bästa källan till att dela kunskap inom ett företag, har förtroende en 

viktig roll för att KT ska kunna ske och verka positivt. Förtroende i KT fungerar som ett 

kugghjul för att överföringsprocessen ska kunna utvecklas, vilket medför att det går att spara 

tid och att värdefull information stannar i företaget. (Sankowska, 2013, s. 87-88) Sankowska 

(2013, s. 95) menar ytterligare att tillit också bör ses som en byggsten för att skapa; 

innovation, sammanbundet med kunskapsöverföring av kunskap. Både förtroende och tillit 

mellan anställda är väsentligt i ett företag för att KT ska fungera. 

Ser vi tillbaka på KT och dess utveckling, har ämnet utvecklas av bland annat Appleyard 

(1996) som byggde vidare på KT till Knowledge Sharing (KS). Detta gjorde hon genom att 

studera olika branscher och se till vilken kunskapsöverföring dessa har och hur det fungerar. 

Det Appleyard (1996) studie resulterade i var att KS innefattar att kunskapsöverföring/delning 

mellan olika avdelningar och branscher är en viktig aspekt som företag måste ta vara på och 

att det är en process som måste skötas om kontinuerligt. Vidare har Dyer och Nobeoka (2000) 

visade att det var KS som låg till grunden till Toyotas framgång och effektivitet. Detta, genom 

att Toyota prioriterar kunskapsskapandet och upprätthållandet av deras KS process som 

innefattar att alla avdelningar inom företaget har en nära kontakt, om något till exempel går 

fel, påverkar det alla avdelningar.  

 

Cabera och Cabera (2002, s. 689) fortsatte utvecklingen inom KS, genom att poängtera de 

psykologiska och sociologiska aspekterna i KS som måste fungera. Detta för att processen 

med att analysera och dela kunskap med andra i organisationen ska fungera. Fernie et al., 

(2003, s. 184) visade även att individens personliga kunskap spelar en stor roll inom KS. 

 

För att vi ska få ska kunna få en ökad förståelse för vilka hinder och möjligheter som finns för 

säljarna på företaget, anser vi att vi först måste veta hur säljarna delar med sig av kunskap och 

information till andra internt. Vi har därför valt att ta med tre stycken modeller som visar på 

olika typer av kunskapsdelning, där författarna har haft fokus på olika delar inom 

kunskapsdelning. Först kommer vi att visa på Nonaka och Takeuchis (1995) klassiska ”The 

knowledge creation model”, sedan kommer vi gå in lite kort på Sveiby (2001) ”Nine 

knowledge tranfers” för att slutligen beskriva fenomenet ”Communities of Practice”. De här 

tre modellerna utgör även grunden till vår intervjuguide för att ta reda på hur säljarna delar sin 

kunskap och även hur de upplever att deras kollegor agerar.  

3.4.1 The knowledge creation model (SECI modell) 
I Nonaka och Takeuchis knowledge creation model (1995) används begreppen tacit och 

explicit kunskap. Grunden i modellen handlar om vad som händer när tacit och explicit 

kunskap integreras mellan individer genom en social process. Det finns fyra lägen som utgör 

den här modellen och de beskrivas nedan. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 57)  

 

Vi har även valt att ta med vissa exempel ur Nonaka och Takeuchis bok, “the knowledge-

creating company: how japanese companies create the dynamics of innovation” för att lättare 

kunna visa på hur de olika lägena kan se ut praktiskt för att öka vår förståelse för deras modell 

och för att kunna ställa frågor till Företag A som är relaterade till denna modell och 

kunskapsdelande. Alla delar i modellen kommer inte att vara relevant till just vår studie men 

vi anser ändå att de bör beskrivas kortfattat för att förstå hur modellen är tänkt att fungera.  
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Figur 1. Nonaka & Takeuchi (1995) SECI modell 

Socialization: From Tacit to Tacit 
Socialization är en process mellan individer som inte nödvändigtvis behöver tala med 

varandra. Det kan istället ske genom att härma andra, observera eller att göra praktik. När en 

individ ska börja på ett nytt jobb är det här en process som ofta sker. Den nya arbetaren sitter 

då ofta med och tittar på och får se hur en mer erfaren kollega hanterar och genomföra jobbet 

och får sen möjlighet att praktisera det. För att kunna tillgodogöra sig av tacit kunskap så 

krävs någon form av liknande erfarenhet då det kan vara svårt att sätta sig in i hur en annan 

individ tänker och agerar i vissa situationer utan att ha varit med om liknande händelser eller 

situationer. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 63) 

 

Exempel; Honda använder sig av “brainstorming camps”, vilket är informella möten där de 

inte är låsta till sina arbetsgrupper eller avdelningar. Meningen är att de ska diskutera och 

komma med lösningsförslag till problem som har uppstått för att få andra synpunkter och för 

att för att umgås tillsammans. Det finns en regel i Hondas möten och det är att man inte får 

kritisera projekt utan att komma med konstruktiva förslag som kan utveckla och förbättra det 

problem som diskuteras. Den här typen av möten används av många andra japanska företag 

förutom Honda. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 63) 

 

Vi tolkar socialization som att tacit kunskap kan vara svår att överföra genom dokument och 

exempelvis IT-system. I begreppet socialization så är det de sociala erfarenheterna som blir 

grunden i att föra kunskap vidare och hur man som individ uppfattar andras berättelser. 

 

Externalization: From Tacit to Explicit 
Inom externalization användes tacit kunskap i en process för att försöka sätta ord och 

formulera den till explicit kunskap. Detta görs oftast genom att försöka skriva ned den 

kunskap individen har. Det kan dock bli ett kunskapsglapp då individer har olika förmågor att 

uttrycka sig i tal och skrift. Det som kan hjälpa individen att skriva ned sin kunskap är att 

reflektera tillsammans med andra individer eller i grupp för att på det sättet få fram mer av 

dess tankar och kunskap. Ett sätt är att tänka eller beskriva kunskapen i metaforer och utifrån 

det skapa en modell. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 64-67) 

 

För att få tacit kunskap till explicit, ska man enligt Nonaka och Takeuchi skriva ned sin 

kunskap för att den ska bli tillgänglig för andra. I vår tolkning kan detta även ske exempelvis 

när individer exempelvis skickar mail till varandra för att dela med sig av något som andra 
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bör veta. Det kan även vara när man för in sin information och kunskap i ett företags 

befintliga system samt när en individ skriver ned vad någon berättar för att kunna använda sig 

av det senare. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 67) 

 

Combination: From Explicit to Explicit 
Combination handlar om att systematiskt samla in data av explicit kunskap både internt och 

externt. Det handlar om att utbyta kunskap mellan individer genom att skicka mail, 

telefonsamtal, byta dokument eller genom datanätverk. Det kan även handla om att göra om 

befintliga dokument genom att ta bort det som inte längre är aktuellt och lägga till ny 

information. Det leder till att det finns ny och uppdaterad kunskap och information som kan 

utbytas exempelvis via IT-system. Inom företag kan det exempelvis vara när chefer på lägre 

nivåer bryter ner och operationaliserar visioner eller företags koncept. (Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 67-68) 

 

Internalization: From Explicit to Tacit 
Internalization handlar om att anställda tar till sig befintlig kunskap och göra den till sin egna. 

Det är ”learning by doing”. Det är till stor hjälp om kunskapen finns nedskriven genom 

dokument, manualer eller om de finns som muntliga historier. Genom dokument och historier 

så hjälps en individ att lära sig av vad andra har för erfarenheter och resultat. När individer får 

denna kunskap och har mentala modeller eller tekniska färdigheter, har organisationer 

värdefulla tillgångar. För att kunna lära sig av andra i knowledge creation modellen så är det 

viktigt att tacit kunskap som finns på individ nivå kommuniceras inom organisationen och 

inte bara i sin egen arbetsgrupp för att skapa den så kallade spiralen i kunskapsdelningen. 

Internalization kan också ske utan att ha upplevt någon liknande händelse, det kan räcka med 

att lyssna till en framgångsrik historia och förstå kärnan i historien. (Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 69-70) 

 

Kunskapsspiralen 
Nonaka och Takeuchi benämner hela den process där kunskap går igenom de fyra 

omvandlingsprocesserna för kunskapsspiralen. Genom att endast använda sig av socialization 

kommer inte att leda till en innovativ organisatiorisk miljö där utvecklingen av kunskap går 

framåt. Det sker endast när tacit och explicit kunskap verkar tillsammans. För att tacit och 

explicit kunskap ska samverka med varandra krävs det att något utlöser detta. Detta sker 

genom de olika faserna nämnda ovan och det börjar med att bygga upp samverkan i 

socialization, dialogen i externalization, sammankoppling i combination och learning by 

doing i internalization. Tacit kunskapen, den som är svår att uttrycka måste uttryckas och det 

gör den via dialogen. Sedan måste explicit och tacit knytas ihop för att skapa ny kunskap hos 

indivderna vilket beskrivs i modellen som att kunskapen har utvecklats. När kunskapen har 

gått ett varv genom dessa faser ovan så sprids och delas den till en början mellan individer 

sedan till grupper som i sin tur sprider det vidare i organisationen. Det gör att organisationens 

kunskap blir större och det är inte bara de individer som är inblandade i första led som får 

fördelar av detta. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 70-73). 
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Figur 2. Nonaka & Takeuchi (1995) kunskapsspiral 

Källa: (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 71) 

 

All kunskap och information är inte relevant för alla inom en avdelning eller för alla i en 

organisation. Även fast det är bra att spara det man vet inom företaget, anser vi inte att hela 

konceptet med kunskapsspiralen måste användas för att kunskapsdelningen ska kunna dra 

nytta av delarna i den här modellen. Det fördelar vi ser med den är modellen är att den tar upp 

olika typer av interaktioner som kan pågå samtidigt inom ett företag på flera olika sätt och att 

det är en process där olika vikt kan läggas på olika steg. 

           

3.4.2 Nine Knowledge Transfers 
Sveiby (2001, s. 5) beskriver kort nio olika typer av kunskapsdelning och kommunikation 

som kan skapa värde för en organisation. Det är olika typer av aktiviteter som rör individuell 

kompetens, externa och interna strukturer för att skapa den kunskap som finns internt och 

externt i en organisation. Vi har valt att ta med den här modellen för att visa på att kunskap 

inom en organisation kan komma från olika håll inom och utanför företaget samt att kunskap 

även kan delas utanför organisationen. Nedan beskrivs Sveibys (2001, s. 6-9) nio olika steg.  
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Figur 3. Sveiby (2001) Nine Knowledge Transfer Modell 

Källa: (Sveiby, 2001, s. 6) 

 

1. Kunskapsdelning och kommunikation mellan individer baseras på hur man bäst möjliggör 

kommunikation inom organisationen mellan olika individer.  Miljön påverkar hur kunskap 

delas inom organisationen på ett kreativt sätt, där förtroende är en viktig grundsten. 

Strategiska frågor som uppstår enligt Sveiby är hur vi kan förbättra kunskapsdelning och 

samarbetet mellan individer i organisationen. 

 

2. Kunskapsdelning från individer och till externa parter handlar om hur organisationens 

individer lär andra om exempelvis deras produkter. 

 

3. Kunskapsdelning från externa parter som kunder och återförsäljare kan lära individer 

genom exempelvis feedback. Genom goda relationer mellan organisationens individer samt 

externa parter kan individer fånga upp värdefull information till att förbättra organisationen på 

olika sätt. 

 

4. Individens kunskap blir en del av företagets interna struktur och kompetens genom 

exempelvis dokument och datasystem. 

 

5. Kunskap samlad i system är information som är tillgänglig för andra individer att ta del av 

för att förbättra sitt arbete. Nyckeln är att kunna skapa kompetens genom informationen som 

finns. 

 

6. Företaget samlar in kunskap från sina externa parter till en strategisk fördel exempelvis 

genom kunder, konkurrenter, intressenter och så vidare. 
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7. Kunskapsdelning och kommunikation från externa parter till intern struktur rör information 

och kunskap som kan skapa nya fördelar för organisationen. 

 

8. Erbjuda exempelvis kunden ett tekniskt hjälpmedel som gör att företaget kan skapa en 

närmare relation med kunden och ta del av mer information om kunden.  

 

9. Individer och interna strukturer som IT- system och databaser är ryggraden i 

organisationen.  

 

Det Sveiby vill visa med den här modellen är att det är viktigt att se helheten i dessa delar. Då 

många företag använder sig av olika steg i modellen för att samla in och dela kunskap men 

sedan glömmer många att se till helheten och vilka fördelar det kan leda till. Vi tolkar det här 

som att kunskapsdelning och kommunikation kan ske på olika sätt beroende på vilka 

förutsättningar det finns på ett företag bland annat miljömässigt.  Att säljare använder de 

möjligheter som finns för att ta till sig information som finns utanför företaget exempelvis 

genom sina kunder som kan ge företag högre kompetens och fördelar i förbättringsarbeten. 

Sveiby (2001) skriver i sin artikel att en delad kunskap i ett företag leder till dubbel kunskap 

då fler kan ta del av och reflektera över samma saker och på så vis blir fler inom företaget 

delaktiga i både kunskapsdelning och för att skapa nya konkurrensfördelar. 

3.4.3 Communities of Practice (CoP) 
Begreppet och teorin Communities of practice (CoP) grundades och definieras av Lave och 

Wenger (1991, s. 98) som “a set of relations among persons, activity and world, over time 

and in relation with other tangential and overlapping communities of practice”. En annan 

definition gjord några år senare av samma Wenger lyder  “A CoP is a group of people who 

share a concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their 

knowledge and expertise in this area by interacting on an ongoing basis” (Wenger et al., 

2002, s. 4).  Krishnaveni och Sujatha (2012, s. 26) och Ardichvili et al. (2003, s. 65) beskriver 

CoP som frivilliga informella grupper som leds samman av gemensamma mål och har blivit 

en del av KM genom sociala interaktioner för att fånga explicit och tacit kunskap, vilket även 

Wenger (1998, s. 3) menar på, att det sociala samspelet det primära in om CoP. Vi tolkar CoP 

efter Wenger et al. (2002) definition som är en grupp av människor som delar ett gemensamt 

problem, en passion och så vidare som nämnt ovan. Den definitionen tar bland annat upp det 

som vi även nämnt många gånger tidigare i den här studien och det är interaktioner mellan 

människor. 

 

Wenger et al. (2002, s. 27) menar på att trots att alla CoP ser olika ut, består det av en 

grundstruktur. Grundstrukturen innehåller tre element; en kunskaps-/ intressedomän (a 

domain of knowledge), gemenskap (community) av människor som bryr sig om domänen och 

en delad praktik (practice) där syftet är att bli effektivare i domänen.   

 

Domänen skapar en gemensam grund och identitet för medlemmarna i gruppen.  Domänen 

bör vara väldefinierad och har ett syfte som skapar värde för medlemmar. För att domänen 

ska fungera bör den inspirera medlemmar till att bidra och delta. Om medlemmarna inte 

engagerar sig och deltar kommer den gemenskap som finns i domänen att upplösas. (Wenger 

et al., 2002, s. 27) 

 

Gemenskap är den sociala delen av lärande och delande av kunskap. En stark gruppkänsla 

skapar plats för interaktioner och relationer mellan individerna i domänen som bygger på tillit 
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och respekt.  Det ska därmed öka viljan av att vilja dela med sig till andra, ställa frågor samt 

att lyssna på andra. (Wenger et al., 2002, s. 27) 

 

I praktiken är allt som de delar med varandra i gemenskapen och domänerna som idéer, 

verktyg, information, dokument, historier. När domänen har funnits ett tag så förväntar sig de 

medlemmarna i gemenskapen att man har lärt sig grundläggande kunskap i gruppen. (Wenger 

et al., 2002, s. 27-28) 

 

Wenger (1998, s. 6) beskriver även att alla människor är delaktiga i CoP antingen hemma, på 

jobbet eller i skolan, det förändras över livet beroende på vart i livet man befinner sig. Inom 

jobbet så kan det vara att man diskuterar med kunder eller kollegor för att kunna slutföra sitt 

arbete eller komma framåt i olika processer och det spelar då ingen roll i vilken avdelning 

man jobbar inom, utan grupperna (CoP) som bildas är för att lösa de problem som uppstår. 

Ardichivili et al. (2003, s. 65) skriver också att de CoP grupperna som skapas på ett företag 

inte finns med på någon organisatorisk karta. Med CoP som en av grunderna till 

kunskapsdelning i vår studie vill vi titta på ifall säljarna på företaget är en del av en CoP och i 

sådana med vilka andra i företaget som ingår i dessa. I Ardichvili et al. (2003, s. 69) studie 

visar de också på varför individer väljer att gå med i virtuella (system via nätet) CoP i ett 

företag. Resultatet visar på en moralisk skyldighet som individerna känner mot företaget som 

helhet samt att företagskulturen uppmuntrar ett hjälpande beteende till andra inom företaget. 

Jeon et al. (2011, s.12428) kom i sin studie fram till att när anställa anser att kunskap behöver 

delas inom en organisation så kommer de även troligen att öka sin kunskapsdelning gentemot 

andra personer i CoP.  

 

Grupperna (Communities) skapar bra miljöer för att kunna ställa frågor, diskutera, informera 

samt att dela saker med varandra. Det gör det lättare att få med nyanser, insikter och känslor 

som är relaterad till individernas kunskap. (Bennet & Bennet, 2008, s. 89) Vi vill även titta på 

vilken uppmuntran det finns att dela kunskap inom företaget och kan då med hjälp av CoP se 

om det kommer från deras eget initiativ eller om det kommer från företaget och ledningen. 

3.5 Hinder i kunskapsdelning 
Efter att vi har beskrivit vad kunskap och hur olika processer av kunskapsdelning kan se ut 

kommer vi här att titta på vilka hinder det finns för att inte dela kunskap på individuell, 

organisatorisk samt på en teknisk nivå. 

3.5.1 på individuell nivå 
När hinder vid kunskapsdelningen uppstår, påverkar det både individer eller grupper i 

företagssammanhang. Dessa hinder kan enligt Riege (2005, s. 23) vara personlighets 

konflikter, agerande, beteenden eller perceptioner. Personliga konflikter kan tillexempel vara 

två anställda, vars personligheter inte går ihop och att deras osämja eventuellt kan påverkar de 

andra på företaget. Eller att individers beteende eller perceptioner kanske inte stämmer 

överens med hur företaget vill att de anställda ska arbeta emot eller bete sig. 

 

Dock finns det även andra specifika orsaker till varför individer inte delar sin kunskap med 

sina kolleger. Det behöver inte heller bero på en sak, utan det är ofta olika kombinerade 

anledningar. Några av dessa anledningar kan vara brist på tid, användning av kunskap som en 

arbetssäkerhet, ålder, dominans i kunskapsdelningen, kultur, ranksystem i en hierarkisk miljö, 

låg medvetenhet om vad kunskapen kan bidra till, kommunikationssvårigheter, tillit, tron om 

att kunskapen kommer att missbrukas eller att någon annan tar äganderätt över kunskapen, 

utbildningsnivåer, socialt nätverk och etnisk bakgrund. (Reige, 2005, s. 23-24) Dessa exempel 

är sådana som även kan ske i det dagliga livet. Det kan exempelvis uppstå bland ens vänner 
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eller familj. Det kommer med andra ord alltid finnas skillnader mellan människor, men det är 

när skillnaden går mer åt det negativa hållet, beroende på personlighet eller kontext, det blir 

till ett hinder. 

 

Reige (2005, s. 24) visar även på att de flesta tidigare forskarna, inom KM, kommit fram till 

att den främsta orsaken till varför individer inte vill dela kunskap beror på de anställdas 

kommunikationsförmåga. Den sociala kommunikationsförmågan är A och O för att 

kunskapsdelning ska kunna ske positivt och effektivt (Leppälä, 2012, s. 631).  

 

Hinder kan även ske på grund av medarbetarnas nationella kulturer, det som medarbetarna är 

inlärda och tidigare erfarenheter som kan påverka dess kunskapsdelning. (Reige, 2005, s. 24) 

Mångfald av kulturer och olika språk i ett företag kan enligt King et al., (2007, s. 297) ha 

tendenser att få negativa effekter i verksamheten. Då mångfald eller språk kan göra att det blir 

otydligheter och eventuella missförstånd mellan medarbetare, om företaget inte är 

uppmärksamma på de negativa aspekterna som kan uppstå.  Dock anser Riege (2005, s. 24) 

att den nationella kulturen och språket i företag spelar en mindre roll för kunskapsdelningen, 

då det först blir en aspekt som företagen måste se till om de har internationella affärer eller 

dotterbolag utomlands. Sedan något så grundligt som val av ord i ett samtal mellan två 

anställda kan ha en stor inverkan för att kunskapsprocessen ska kunna bli bra som möjlig, då 

det lätt kan bli missförstånd eller osämja på grund av att de anställda inte förstår varandras 

talspråk (Feely & Harzing, 2003, s. 50). 

 

En annan del som kan inverka på kunskapsdelningen är makt. Makt från högre instanser eller 

från anställda som anser sig ha mer makt än andra. Om detta skulle påverka andra anställda 

negativt så kommer det utgöra ett hinder då det blir ojämnlikheter och medarbetarna kan 

känna att deras anställning blir hotad. (Riege, 2005, s. 24) Inom kunskapsdelningen kan det 

även finnas en rädsla hos medarbetare att om de delar kunskap mellan varandra minskar dess 

anställningstrygghet, något som kan medföra att anställda blir osäkra och misstänksamma 

(Bartoll et al., 2009, s. 236). Genom att dela kunskap kan en individ känna att den förlorar sin 

personliga konkurrensfördel gentemot sina kollegor. Det kan även leda till att en person gör 

extra arbete genom att dela med sig av sin kunskap men ändå inte får någon uppmuntran eller 

beröm för det, vilket kan hämma beteendet. (Sveiby, 2001, s. 4) 

 

Individer som är i behov att få beröm eller uppmärksamhet för sin kunskap har en mindre 

tendens att dela med sig av sin kunskap. Detta för att minska risken att de nästa gång inte få 

beröm eller uppmärksamhet för den kunskap de besitter. (Riege, 2005, s. 23-24) Anställda 

som uppmuntras för dess arbete har dock lättare för att dela kunskap frivilligt och på så vis 

stödja en kollega. (Bock et al., 2005, refererad i Tsai et al., 2011, s. 1484) För att minska 

hinder på individuell nivå är det viktigt att de anställda får beröm och uppmärksamhet, och 

eftersom människor är olika behöver vissa individer mer uppmärksamhet än andra. Det kan 

bli en organisatorisk fråga hur mycket som ska satsas på beröm samt uppmärksamhet och vi 

kommer nedan att gå in på hinder från organisationsnivå. Detta för att få ökad förståelse av 

vad som kan stå som hinder från ledning och företaget. 

3.5.2 Hinder från organisationsnivå. 
Hinder från organisationsnivå kan till exempel vara befintlig företagskultur som inte ger 

tillräckligt med stöd, personalens kunskap är ej en hög prioritet, brist på ledarskap - saknas 

eller är oklar, den fysiska arbetsmiljön kan vara negativ – välkomnar ej kunskapsutbyte, 

kommunikationen styrs åt en viss riktning och storleken på organisationen – med en stor 

organisation kan det vara svår att hantera och att få kommunikationen att spridas. Även här 
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kan alla ovanstående hinder vara kombinerade på olika sätt. Då organisationer växer och 

utvecklas ändras även företagskulturen och företagslandskapet. (Riege, 2005, s. 25-26) 

Genom att ha rätt personal, rätt resurser och rätt kombination mellan avdelningar, kan 

företaget ha ett framgångsrikt KM, där kunskapsprocessen är positiv (Schlegelmilch & Chini, 

2003, s. 220). 

 

Kommunikation från ledning och chefer gällande KM, strategier och mål, måste ske på ett 

stöttande sätt samt vara öppen för att medarbetarna ska uppfatta kunskapsdelning som positivt 

(Riege, 2005, s. 26). Enligt Fraser och Schalley (2009, s. 136) kan hinder från organisatorisk 

nivå vara hur ledningen har valt att definiera enskilda ord, det kan exempelvis vara att 

ledningen har ett eller flera ledord som de vill att de anställda ska följa och att ledorden ska 

prägla vad företaget står för. Skulle inte informationen om vad ledorden innebär tolkas rätt av 

de anställda kan det bli till ett hinder då företaget vill styra företaget åt ett håll, men att de 

anställda tror att företaget vill utvecklas åt det andra hållet. Ett exempel på ett ledord är ordet 

kommunikation, om informationen om ledordets innebörd inte förstås av de anställda, 

kommer kommunikationen inom företaget inte att fungera som ledningen vill. Om 

organisationen fortsättningsvis, har ett hierarkiskt regelverk eller ett hårt arbetsklimat, där 

medarbetarna blir straffade om de har gjort något fel, kan detta bli ett hinder då medarbetare 

som tror att de kommer bli straffade inte gärna delar sin kunskap med andra. Sker dock 

kunskapsdelning på ett funktionellt plan med ett snällt arbetsklimat har kunskapsdelning 

lättare att utvecklas. (Gold et al., 2001, sid. 187-188) 

 

Förändringar internt kan även leda till hinder mot kunskapsdelningen, på både det individuella 

och på det organisatoriska planet. Företag med starka strukturer och hierarkisk miljö har en 

tendens att ha fler hinder i dess KM. (Riege, 2005, s. 26) Något som kan bero på att 

hierarkiska miljöer är ofta väldigt hårda och där de anställda kan känna en rädsla för att få 

skäll när de arbetar och rädsla för att förlora sitt arbete, som kan påverka om de delar kunskap 

eller inte. Det är därför viktigt att organisationen stöttar sina anställda och kontinuerligt se till 

förbättringar och hur kunskapen ska kunna delas via olika aktiviteter (Riege, 2005, s. 26-27).  

 

När företag ändrar sina värderingar eller hur de agerar gällande kunskapsdelning, är det 

viktigt att berätta om förändringen och vad den innebär. Genom att ha en kombination mellan 

formella och informella strukturer, stora och små arbetsgrupper som kan erbjuda stöd. Med ett 

stöd från ledningen och från de anställda i små och stora grupper kommer företag lättare 

kunna implementera förändringar och kunskapen har lättare att spridas. 

 

3.5.3 Hinder från teknologinivå. 
Den teknologiska utvecklingen som har skett i vårt samhälle och som sker, har gjort det 

möjligt för människan att kommunicera via teknologi och uttrycka oss socialt via bland annat 

telefoni, Skype, SMS, Facebook, Instagram med mera. Den sociala teknologin är idag även 

väldigt utbredd i företag och företagen är på något vis beroende av teknologi, till exempel vid 

kommunikation i intranät, mail och datasystem (Riege, 2005, s. 30). Den teknologiska 

utvecklingen har medfört att vi lättare kan kommunicera mellan olika platser och mellan olika 

individer mer effektivt. 

 

Gieger och Turleys (2005, s. 65-67) nämner att flexibiliteten för att kunna dela kunskap och 

erfarenheter blir mindre när datasystem används, då det anses vara lättare att få fram specifik 

fakta och mer detaljerad information kring komplexa situationer genom muntliga dialoger 

mellan två personer. En muntlig dialog där då individerna kan uppfatta kroppsspråk och att 
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man i ett personligt samtal kan få ut mer vid ett specifikt tillfälle. Flexibiliteten kan alltså 

påverkas negativt vid en implementering av ett nytt datasystem. 

 

Då företag ska förbättra sin KM är det viktigt att implementera passande teknologi tillhörande 

den rådande kulturen (Ruddy, 2000, s. 38). Dock hjälper det inte endast att tillföra teknologi i 

förbättringen, utan det finns även en del hinder. Dessa hinder kan vara brist på mallar för 

arbetsprocesser och IT system, teknisk support, overkliga förväntningar för de anställda eller 

på teknologin, brist på träning av system eller processer, brist på matchning på individer och 

dess behov för att dela kunskap, och kommunikation eller demonstration där de anställda får 

veta innebörden av implementeringen. (Riege, 2005, s. 29) Igen läggs vikten i själva 

implementeringen av KM och dess beståndsdelar.   

 

Integreras och implementeras ett nytt teknologiskt instrument, utan hänsyn till företagets KM 

kan implementeringsprocessen ha negativa effekter och kunskapsdelningen blir lidande. Då 

det finns många olika tekniska instrument och verktyg kan ett system fungera för ett företag 

men kan vara förödande på ett annat. Detta beror på företagskulturer och vilka individer som 

finns inom företagen. Allt måste anpassas. Anpassningen vid individnivå måste ske, för att 

vissa individer har det lättare än andra att ta sig an ett nytt system eller teknologi, som annars 

kan bli till ett hinder. (O’Dell & Grayson, 1998, s. 163) 

 

En fördel med teknologi i KM, är att den är anpassningsbar och att det finns möjligheter för 

anpassning och möjligheter till vilken typ av kommunikation som ska finnas. Andra hinder 

kan vara befintlig teknologi i organisationen. Det kan vara för gamla hårdvaror eller 

mjukvaror. (Riege, 2005, s. 30) Att något blir fel med hård- eller mjukvaran någon gång är ett 

faktum. Saker går sönder och system kan krascha. Något som gör att organisationer är 

tvungna att hålla sig uppdaterade och ha ett bra supportsystem för att på så vis kunna spara 

pengar och tid. (Riege, 2005, s. 30) Teknologin måste anpassas till företaget och uppdateras 

för att kunskapsdelning ska kunna ske samt för att företaget ska kunna följa med i den 

ständiga teknologiska utvecklingen. 

 

Enligt Riege (2005, s. 31) är det blandningen av de tre olika huvudfaktorerna beskrivna ovan, 

individuella, organisationella och teknologiska faktorer, som utgör basen till lyckad 

kunskapsdelande inom ett företag, inte själva hindrena utan de positiva aspekterna. För att få 

en välfungerande KM är det viktigt att se till vilken kunskapsdelning som redan finns och 

använda den som bas för att förbättra. Först därefter kan ett företag bygga upp ett bra KM. 

(McDermott & O'Dell, 2001, s. 85) 
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4. Val av praktisk metod 
Vi har valt att göra en fallstudie på Företag A, i företagets säljorganisation. Enligt Bryman 

och Bell (2005, s. 71) rymmer en fallstudie detaljerade beskrivningar av den specifika natur 

som det specifika fallet visar. Det kan t ex. vara en organisation, plats, fabrik, person eller en 

specifik händelse. Vi valde att se på ett specifikt företag för att vi ville få en djupare förståelse 

om hur det specifika företagets säljorganisation fungerar och vad som eventuellt saknas för att 

förtaget ska kunna ta del av säljarnas kunskap och erfarenheter.  

4.1 Kvalitativ metod 
Med den här studien vill vi nå en ökad förståelse för kunskapsdelning inom Företag A och 

vilka möjligheter och hinder som kan påverkar detta. I en kvalitativ studie är forskningen 

baserad på ”mjukdata” för att kunna tolka och förstå ämnet (Bryman & Bell, 2005, s. 14). Den 

kvalitativa metoden tar även hänsyn till den sociala verkligheten och tyngden ligger i hur 

individer tolkar sin verklighet med egna ord (Bryman & Bell, 2005, s. 40, 361). Som vi 

tidigare nämnt i våra vetenskapliga utgångspunkter är det viktigt att vi tar hänsyn till de 

sociala och individuella skillnaderna som finns hos individer, då vill se vilka hinder och 

möjligheter som finns för säljarna på Företag A att dela kunskap. Eftersom vi även vill 

undersöka hur säljarna delar sin kunskap passar den kvalitativa studien oss på ett bra sätt när 

vi kan ta hänsyn till deras erfarenheter vilket gör att vi kan gå djupare in på ämnet än om vi 

hade gjort en kvantitativ studie. En kvantitativ studie handlar ofta om att samla in en större 

mängd data (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Då en kvantitativ studie skulle vara allt för 

generaliserbar och att vi därigenom kanske inte skulle få med de specifika möjligheter och 

hinder som spelar roll för huruvida säljare delar kunskap eller inte. Vi anser att det finns större 

möjlighet att få fram säljarnas uppfattningar via en kvalitativ metod. 

4.2 Intervjuer 
I vår studie anser vi att den semi-strukturerade intervjun är det bästa sättet för oss att fånga de 

ämnen som vi vill undersöka. Vi som intervjuar har då en intervjumall där det finns teman och 

frågor som ska beröras men som samtidigt är flexibel. Med flexibel menas att det finns 

utrymme för att ställa följdfrågor inom ämnet och att vi som intervjuar inte är låsta vid en 

speciell ordning på frågorna som ska ställas. Frågor som även inte finns med i intervjumallen 

kan ställas om vi som intervjuar finner det relevant för studiens gång som knyter an till något 

respondenten har sagt. Men frågorna kommer oftast att ställas i den följd som är uppsatt i 

intervjumallen.  (Bryman & Bell, 2005, s. 363) Eftersom vi vill ställa vissa specifika frågor 

som handlar om kunskapsdelning och hinder för det, anser vi att den semi-strukturerade 

intervjun passar oss bättre än att använda oss av en ostrukturerad intervju. Den ostrukturerade 

intervjun använde sig intervjuaren sig nästan endast av lösa minnesanteckningar vid 

intervjutillfället eller att intervjuaren bara ställer en fråga och sedan låter respondenten tala 

fritt (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Vi anser att fördelen med den semi-strukturerade 

intervjumetoden är att den är flexibel. Metoden är anpassningsbar till situationen, något som 

vi anser har varit en viktig del för att få fram den information som studien kräver. En nackdel 

med intervjuer är att det kan vara svårt att generalisera svaren samt att det blir stor variation 

på svaren. Dock är vår vilja i denna studie att få fram säljarnas erfarenheter och synpunkter. 

Med intervjuer finns även en risk att respondenterna blir styrda i sina svar av våra frågor. Vårt 

syfte har dock inte varit att generalisera utan att skapa förståelse för de hinder och möjligheter 

som finns för att dela kunskap internt. Vi anser att möjligheten med att kunna ställa frågor 

utifrån den situation som uppstår är viktig för att kunna ta del av säljarens berättelse för att få 

ut så mycket detaljer och bakomliggande faktorer som möjligt som annars kan försvinna om 

intervjuaren byter ämne och följer en strikt intervjumall. 
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4.3 Urval 
Studien kommer att avgränsas till det företag vi skriver på uppdrag till, Företag A. Fokus 

kommer att vara på företagets säljavdelning som i dagsläget innefattar cirka 40 anställda. Vi 

kommer att fokusera på säljarna för att de har den största kunskapen som finns om Företag 

A:s kunder. Vi anser att säljarnas kunskap är viktig att värdera och vill därför få deras syn på 

kunskapsdelning inom säljavdelningen och företaget ser ut. Vi kommer att göra att urval 

bland dessa där vi kommer att genomföra intervjuer med 9 personer. 

 

Då syftet med denna studie är att förstå vilka hinder och möjligheter som påverkar säljare att 

dela med sig av kunskap till andra i en organisation är vi inte ute efter att generalisera den 

data vi samlar in. Vi kommer inte att använda ett sannolikhetsurval. Vilket enligt Bryman och 

Bell (2005, s. 379) är att identifiera ett stratifierat urval och sedan ur den gruppen få en jämn 

spridning för att respondenterna ska skilja sig åt av ex. hierarkiska och egenskaper. Då 

säljavdelningarna är olika stora samt att inte alla avdelningar arbetar aktivt med kunder och 

personlig försäljning anser vi att det är bättre att ta med de inom säljavdelningen med aktivt 

kundarbete för att kunna svara på vårt uppdrag samt problemformulering. 

 

I denna studie använder vi oss av ett icke-sannolikhetsurval som grundar sig på vad 

forskarens egen bedömning om vilka som bör ingå i studien (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92-

97). Det benämns enligt Bryman och Bell (2005, s. 377) även som bekvämlighetsurval. Det är 

då andra faktorer som avgör för att välja lämpliga respondenter till studien. Eftersom vi inte är 

ute efter att generalisera i denna studie men ändå vill få med säljare från olika avdelningar 

inom organisationen anser vi att detta urval passar oss bättre. Det vi har utgått ifrån är att 

respondenterna ska arbeta aktivt med kunder i säljavdelningen, arbeta inom olika 

säljavdelningar samt arbetat olika länge på Företag A. Detta för att se om det skiljer sig i 

deras upplevelser om kunskapsdelning på företaget och hur de arbetar. Vi ville även ta med en 

chef utanför säljavdelningen för att få en annan syn på vad kunskapen inom försäljning kan 

användas till andra delar i företaget. Vi ville även få med minst en säljchef för att se hur de ser 

på kunskapsdelning mellan säljare och andra säljavdelningar. När vi samlar in data under en 

begränsad period har även tillgängligheten blivit ett kriterium för urvalet. Det kanske inte blir 

representativt för hela säljavdelningen, men återigen är vi inte ute efter att generalisera 

resultaten och vi har beaktat detta kritiskt. 

 

I samråd med försäljningsavdelningen fick vi en lista på ca 20 namn blandat från de olika 

avdelningarna där vi själva fick välja ut vilka som vi ville kontakta för intervjuer. Listan hade 

den övergripande säljchefen tagit fram till oss, för att förenkla vår urvalsprocess. I denna lista 

fanns det med säljare från olika säljavdelningar för att vi skulle få möjligheten att välja ut 

respondenter från alla säljavdelningar. Att kunna intervjua säljare från alla avdelningar var 

även ett kriterium vi hade ställt till företaget. Detta för att inte få en missvisande bild eller att 

företaget skulle kunna styra allt för mycket vilka studiens respondenter skulle vara. Vi inser 

även att den risken finns med tanke på att de redan valt ut hälften av de tänkbara 

respondenterna. Vi anser dock att med tanke på att vi skriver på uppdrag av företaget så finns 

det en vilja om att få fram en sanningsenlig bild och därför vill företaget inte ha missvisande 

resultat. Vi utgår ifrån att det endast har varit i syfte för att förenkla vårt arbete i 

urvalsprocessen som de hjälpt oss med lämpliga respondenter. 

 

Studiens respondenter består av sju säljare, en säljchef och en produktchef. Nedan har vi en 

kort sammanställning om våra respondenter, en mer detaljerad presentation finns i början på 

empirikapitlet tillsammans med en kortare presentation om företaget. 
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Fiktivt namn Antal år på företaget Avdelning Tid för intervju 

Robin 5 Tillväxtförsäljning 1h 35min 

Kim 6 Strategiskförsäljning 1h 7min 

Sam 29 Internationell Inköp & Försäljning 54min 

Mio 2 Affärslogistik 57min 

Max 6 Strategiskförsäljning 1h 12min 

Taylor 6,5 Chef Tillväxtförsäljning 39min 

Jordan 10 Produktchef 29min 

Kaj 3 Internationell Inköp & Försäljning 35min 

Love 37 Tillväxtförsäljning 46min 

 

När vi kontaktade personer inom säljavdelningen gjorde vi det via mail där vi beskrev att vi 

skriver på uppdrag av Företag A och vad vår studie handlar om. Säljledningen hade innan vi 

skickade ut våra mail informerat säljare och övriga inom marknad att en studie kommer att 

göras på företaget som behandlar kunder, marknadspris och konkurrenter som en fortsättning 

på en enklare studie som gjordes förra året. De meddelade även att de kunde bli kontaktade av 

oss två studenter under februari-mars. Det gjorde att de som svarade på vår förfrågan redan 

hade liten vetskap om vad vi ville och de flesta har varit positiva till att vara med i studien. Vi 

har även beaktat det faktum att det var sju stycken säljare som inte ansåg sig ha tid att vara 

med, de som inte ville av okänd anledning och även de som inte svarat på vår förfrågan alls. 

Det finns en möjlighet att de som inte deltog i studien, hade kunnat svara på ett annat sätt. 

Med tanke på de liknande resultaten vi fick, ser vi inte detta bortfall som något negativt, då vi 

tror att de hade svarat liknande.  

4.3 Konstruktion av intervjuguide 
Vid genomförandet av intervjuerna så har vi använt oss av en intervjuguide. När man använde 

sig av en semi-strukturerad intervju bör det finnas en lista med vad som ska behandlas under 

intervjun och ge respondenterna möjligheten att kunna beskriva saker och att respondenten 

inte känner sig så styrd av frågorna utan kan tala fritt och istället intervjuaren anpassar 

frågorna efter vad som kommer fram. Frågorna bör inte vara för specifika så att det låser 

respondenterna att inte komma med nya idéer och tankar. (Bryman & Bell, 2005, s. 369) Vid 

konstruktionen av intervjuguiden menar Bryman och Bell (2005, s. 371-372) kan forskarna se 

till att frågorna i guiden följer varandra åt på ett naturligt sätt. Vidare skriver dem att det är 

viktigt att skriva frågorna på ett enkelt sätt där ledande frågor bör undvikas och att tala med 

respondenterna på deras nivå. Vid konstruktionen av intervjuguiden finns det även olika typer 

av frågor som kan ställas och beskrivs nedan. (Bryman & Bell, 2005, s. 372) 

 

– Inledande frågor, används för att få en beskrivning av respondenten och/eller för att den ska 

känna sig mer bekväm i situationen. 

– Uppföljningsfrågor, för att utveckla svaret och få respondenten att berätta mer. 

– Sonderingsfrågor, är en uppföljning eller fördjupning av ett svar som getts på en specifik 

fråga, för att respondenten ska reflektera djupare inom området. 
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– Preciserande frågor, frågor om särskild tidpunkt, beteenden etc. Exempel, vad hände då? 

– Direkta frågor, specifika frågor som är bäst att använda vid intervjuns slut. Exempel, gillar 

du det? 

– Indirekta frågor, används för att få fram respondentens egna åsikter och känslor. 

– Strukturerande frågor, att intervjuaren återgår till intervjuguiden eller byter tema. 

– Tystnad, ger respondenten tid att tillägga något efter en stunds väntan. 

– Tolkande frågor, används ofta som uppföljningsfrågor, exempelvis, menar du att? Innebär 

detta att..? 

 

När vi har konstruerat vår intervjuguide, har vi haft ovanstående i tanken. Vi började med att 

skriva några inledande bakgrundsfrågor för att få att respondenten skulle kunna berätta lite om 

sig själv och sitt jobb. För att både vi och respondenten skulle få en mjuk start och känna sig 

bekväm. Genom att de får berätta om sitt arbete och arbetsuppgifter så får även vi en större 

förståelse för vad deras arbete går ut på och varför de agerar som de gör. När vi konstruerat 

frågorna som rör kunskapsdelningen så har vi utgått från teorin i kapitel 3. Vi har medvetet 

valt att inte använda oss av orden möjligheter och hinder i frågorna för att inte låsa 

respondenterna till det, istället så kan de prata fritt och det är istället vi som får analysera vad 

de säger och tolka det till möjligheter och hinder i vår analys. 

 

Nedan kommer en mindre beskrivning om hur vi tänkte och vad vi ville få svar på i våra 

frågor. Frågorna finns i sin helhet in Bilaga 1.  

 

Fråga ett: Här har vi som ovan nämnt tänkt att de ska få berätta om sig själva och sitt arbete, 

hur de beskriver företaget och arbetskulturen för att få en grundläggande förståelse för deras 

arbetsmiljö och hur de uppfattar företaget och ifall deras uppfattningar skiljer sig åt.  

 

Fråga två, tre och fyra: Här ville vi att de skulle berätta hur deras uppfattning av 

kunskapsdelningen ser ut på företaget och hur de själva går tillväga när de delar information 

och kunskap, ifall de delar samt om de upplever att andra kontaktar dem på samma sätt.  

 

Fråga fem och sex belyser dokumentation av information och kunskap. Om de sparar något 

eller om det finns i minnet hos individerna. Vi ville även ta reda på om det finns någon 

uppmuntran från företaget att dokumentera och spara och i sådana fall från vem. 

 

I fråga sju ville vi ta reda på hur de går tillväga när de saknar kunskap om någonting. Finns 

det ett gemensamt ställe på företaget dit man alltid kollar först eller är det individuellt på hur 

man tar reda på saker. 

 

Fråga åtta ville vi se hur de värderar sin erfarenhet och kunskap och vi tror även att det ge en 

bild av vad respondenterna vet som kan hjälpa företaget att utvecklas och på sikt bli bättre.  

 

Fråga 9 ville vi ta reda på om det fanns något som hindrar deras arbete idag eller om det finns 

möjligheter att förbättra arbetet enligt deras åsikter. Här ville vi även se om det var liknande 

svar på vilka hinder som respondenterna upplever.  

 

Fråga 10 är en avslutande fråga, där respondenterna får möjligheten att berätta någonting 

övrigt som de kommit på underintervjuns gång eller återkoppling till vad som har tagits upp 

under intervjuns gång. 
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4.4 Genomförande av intervjuerna 
Vi genomförde intervjuerna mellan den 25-27 mars. Vi genomförde tre intervjuer den 25:e, 

fem stycken den 26:e och avslutade med en intervju den 27:e mars. De första två dagarna 

genomfördes intervjuerna i Stockholm på företagets huvudkontor. Den sista intervjun 

genomfördes på ett lokalt kontor här i Umeå. Alla intervjuer genomfördes i grupprum så att vi 

kunde sitta ostört från annat som kan distrahera. Det har också varit i miljöer där 

respondenterna har känt sig hemma och bekväma, företagets egna grupprum, som enligt 

Bryman och Bell (2005, s. 369) och Trost (2010, s. 65) är en viktig del för att intervjun ska 

kunna gå bra och för att försöka få ut det mest väsentliga ut respondenterna. Vi hade avsatt 90 

minuter för alla intervjuer men tiden varierade allt ifrån 29 minuter till 1 timme och 35 

minuter trots att vi har ställt samma frågor till respondenterna. Vi började varje intervju att 

presentera oss själva och berätta mer om studien för de som var intresserade. Vi var noga med 

att säga till alla respondenter att alla svar är anonyma och att vi kommer att radera 

transkriberingen efter att uppsatsen är godkänd. Vi påtalade även att de inte behöver svara på 

en fråga direkt utan att respondenterna gärna får ta tid på sig att fundera över en fråga. Efter 

varje intervju så frågade vi även om vi kunde kontakta dem igen om det var något som vi 

skulle sakna efter intervjun och komplettera med och alla personer gick med på det och sa att 

vi gärna fick höra av oss. Intervjutiden varierade för att respondenterna är olika som personer 

och en del berättade mer runt om kring än andra, samt att vissa pratade fort men fick ändå 

med samma typ av information som andra personer som använt längre tid. Eftersom vi endast 

hade bokat in med nio personer så var vi inte säkra på om det skulle räcka men efter att vi fått 

in alla svar så anser vi att de har svarat utförligt och att de flesta har svarat liknande på våra 

frågor och ansåg därefter att vi inte behövde intervjua några fler personer för att kunna göra 

vår analys. Bryman och Bell (2005, s. 351) tar upp begreppet teoretisk mättnad vilket bland 

annat syftar till att det inte tillkommer någon ny eller relevant data till en viss kategori i 

undersökningen. I vårt fall kände vi att vi uppnått en typ av teoretisk mättnad och kände att 

om vi tog in fler respondenter skulle vi få liknande svar och valde därför att inte kontakta fler 

personer. 

 

Under intervjuerna så har vi varierat vem som ställer frågor och vem som tar anteckningar och 

följer upp med andra frågor som dykt upp under intervjuns gång. Detta har vi gjort för att 

båda ska få pröva på och känna hur det är att föra intervjun samt för att vi inte ska bli 

ofokuserade om man hela tiden gör samma sak, speciellt när vi en dag hade fem intervjuer. 

Det var då bra för oss att byta roll och vi upplevde att vi blev mer alerta på vad som hände och 

sades. Vi upplevde inte heller att det blev någon skillnad på vem som förde intervjun. 

4.5 Bearbetning av intervjuerna 
Intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande på Helenas telefon och fördes 

sedan efter intervjun direkt över på dator för att sedan kunna transkriberas. Vi spelade in 

intervjuerna för att få med allt som sägs då det kan vara svårt att både hinna anteckna allt som 

vi tycker är viktigt samt att det är lätt att glömma bort vad som sägs när vi hade flera 

intervjuer på rad. Vid transkriberingen har vi skrivit ned allt som sägs under samtalet med 

undantag för konstpauser, suckanden osv. Om de har börjat prata om något som vi anser inte 

hörde till ämnet har vi inte tagit med det i transkriberingen ord för ord, då har vi istället skrivit 

en mindre sammanfattning samt även skrivit upp tiden när de började prata om annat för att 

kunna gå tillbaka till inspelningen för att lyssna igen om det skulle behövas. Ljudfilerna för 

intervjuerna kommer vi även att spara tills uppsatsen har blivit godkänd, sedan kommer de att 

raderas så att de inte riskerar att hamna utanför sitt sammanhang samt att någon obehörig 

kommer åt dem. Vi tycker att detta är viktigt för att vi har sagt att vi kommer att behandla 

detta konfidentiellt och att de även ska vara anonyma även fast en del har sagt att det inte är 
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nödvändigt. På grund av den sekretess vi gått med på i denna studie så har vi även varit noga 

med i empirin att inte ta med något som kan skada företaget och inte heller ta med 

företagsnamn, namn på konkurrenter och dylikt. Har respondenterna även nämnt något som 

kan skada dem personligt eller om vi anser att det är gränsfall på om vi kan skriva något eller 

inte har vi valt att inte ta med det heller av respekt till dem och företaget. 

4.6 Analys 
Vi har valt att dela upp analysen i fyra områden: individuellt, organisation, ledarskap och 

teknologi. När vi gick igenom empirin så fann och ansåg vi att ovanstående hade en större 

betydelse för hur företaget delar sin kunskap internt. Eftersom vårt teoretiska syfta är att 

undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för att dela kunskap på företaget så har vi 

valt att i analysen dela upp dessa fyra områden under möjligheter och hinder. 

 

4.7 Forskningsetik/ uppdragsetik 
Vi har i studiens utformning försökt att följa Vetenskapsrådets krav över hur urvalet för hur 

intervjuer ska utföras. Vetenskapsrådets krav innefattar enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 

84-85) informationskrav, samtyckeskrav, begriplighetskrav och nyttjandekrav.  Det vill säga 

att vi under studiens intervjuer, försökte vi upprätthålla bästa möjliga struktur för att 

respondenterna skulle förstå det språk vi använde, utan otydliga termer för att respondenterna 

lättare skulle kunna dela med sig av sin information som speglar verkligheten. Vi gjorde detta 

genom att dels berätta om studiens syfte, bakgrund och att respondenternas svar skulle 

transkriberats och att informationen därefter är konfidentiellt. Respondenterna har vi till 

största del valt att namnge med unisex namn för att inte visa vem som har svarat vad då vi 

endast intervjuat en kvinna. Vi har inte lagt fokus på genus, men för att det inte ska vara helt 

öppet för utomstående med vem som har svarat vad, har vi använt de beskrivna fiktiva 

namnen på respondenterna. De som arbetar inom företaget kan dock lista ut vilka de enskilda 

respondenterna är genom beskrivningarna av tjänst och roll. 

  

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 356) är det även viktigt att i ett tidigt skede diskuterat med 

organisationens chefer eller ledning för att säkerhetsställa att motverka eventuella 

missförstånd eller misstycken till studien, då den utförs mot ett visst företag. Något som även 

ingår i Vetenskapsrådets krav, det ovan nämnda nyttjandekravet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

85). Nyttjandekravet vi var väldigt noga med från start, i och med att företag A var mån om 

att allt som handlar specifikt om kunder och priser skulle vara sekretessbehandlat och att vi 

inte skulle råka sprida några eventuella företagshemligheter. En bidragande faktor till att vi 

åkte till deras huvudkontor för att presentera oss samt för att berätta vad vi hade tänkt med 

studien, vad som skulle ske när studien var klar och vilka som skulle ha access till den. Vi har 

varit noga med att inte ta med information som därför kan påverka detta.  

 

Gällande om studien bidrar till samhällsnytta, måste man se till hur studien kan påverka 

företag som får ta del av studien och därefter implementerar våra rekommendationer. Skulle 

detta ske finns möjligheten att studien, i sig, bidrar till samhällsnytta. 
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5. Empiri 
5.1 Företaget 
Företaget är verksam inom transportbranschen och är ett rikstäckande företag med ca 2300 

anställda runt om i landet. Företaget är indelat har två större indelningar med Marknad och 

Produktion. Produktion är den största delen i företaget och är även den del som är mest 

utspridd över landet. Marknadsorganisationen är mycket mindre till storleken än vad 

produktion är men har ett stort ansvar genom att de är de som ska ordna affärer till företaget.  

5.2 Presentation om respondenterna 
Robin arbetar på en avdelning inom försäljning som kallas för tillväxtförsäljning. Det innebär 

att hen arbetar med befintliga kunder men även fokuserar på nyförsäljning till företaget. 

Robin har arbetat 5 år på företaget och har sin utgångspunkt i Stockholm. Tidigare har Robin 

arbetat med ekonomi, företagskunder och marknadsfrågor men hade ingen erfarenhet från 

logistikbranschen innan hen kom till företaget. 

 

Kim arbetar med strategisk försäljning och är en så kallad key-account manager för en 

företagets största kunder och är därmed kundansvarig för dem. Arbetet beskriver hen som mer 

administrativt och Kim förklarar att hen försöker hjälpa kunden så mycket som möjligt och tar 

hand om kontakter internt i företaget tillsammans med ett kundteam som finns för att hjälpa 

till runt kunden.  Hen har arbetat på företaget i ca 6 år och har tidigare bland annat arbetat 

med logistikförsäljning och projektledare inom en annan bransch. 

 

Sam arbetar med internationell inköp och försäljning. Sam arbetar med två bitar vilket innebär 

att hen hämtar in priser från utlandet samt att hen även offererar mot utlandet. Jobbet innebär 

att man måste vara snabb i vändningarna eftersom man måste kunna byta roll från inköpare 

till säljare beroende på vem man pratar med. Sam har arbetat på företaget sedan 1984, vilket 

är 29 år och hen har nästan alltid jobbat med detta förutom tidigare när hen arbetade mer med 

produktionsfrågor. 

 

Mio arbetar med affärslogistik och är en av fem personer på den avdelningen inom 

försäljning. De arbetar med kvalificerade förfrågningar som överstiger en viss summa, 

investeringar eller sådant som inte ingår i “standard utbuden“. De arbetar i team beroende på 

vad och vilka som behöver vara med för att ta fram underlag till offerter. Mio är relativt ny på 

företaget och har arbetat där i två år. Tidigare har hen ingen erfarenhet från marknadssidan 

men har arbetat i logistikbranschen i cirka 10 år med både produktionsplanering och 

logistikutvecklare. 

 

Max arbetar med strategisk försäljning som Kim och har även hen ansvarar för en av 

företagets största kunder. Max har varit på företaget sedan 2006 och började med att arbeta 

med internationell inköp och försäljning på företaget men har arbetat största delen som key-

account manager för några olika kunder på företaget. Hen har sedan tidigare arbetat mycket 

med försäljning. 

 

Taylor är chef för tillväxtförsäljning men började på företaget för 6,5 år sedan och arbetade då 

som key-account manager på strategisk försäljning. I Taylors roll ingår det att coacha säljare 

och följa upp säljmål och sitta med på möten med andra avdelningar. Hen är även med på 

kundmöten och förhandlingar och stöder säljarna i det strategiska arbetet samt att hjälpa dem i 

förhandlingar och arbetar med förbättringsarbeten i den egna gruppen. Taylor har tidigare 
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erfarenheter bland annat från försäljning och kundservice på logistik och 

transportavdelningar.   

 

Jordan är Produktchef på marknadsavdelningen. Hen har arbetat på företaget i 10 år och har 

även arbetat på företaget som controller samt varit divisionschef på kundservice. Jordans 

arbeta innebär många möten och utvecklingsarbete och de tittat ständigt över vad som tidigare 

gjort eller om det är något som behöver förändras i utbudet. 

 

Kaj arbetar med internationell inköp och försäljning. Hen har arbetat på företaget i 3 år men 

har i sina tidigare jobb haft med företaget att göra. Kaj har precis som Sam två olika roller 

som hen måste anpassa sig efter i sitt arbete. Hen har tidigare arbetat på ett stort 

logistikföretag i Tyskland under lång tid och har en erfarenhet som skiljer sig från de andra 

respondenterna. 

 

Love arbetar med tillväxt försäljning. Hen är den person som har arbetat längst på företaget av 

de som vi intervjuat, 37 år. Love har arbetat med olika typer av försäljning under sin tid på 

företaget och har väldigt mycket erfarenhet om kunder och branscher då hen har provat på det 

mesta. 

5.3 Kort om hur de arbetar 
De flesta respondenter från företag A, arbetar till största del självständigt med olika kunder 

och affärsmöjligheter. Kunder och potentiella kunder delas upp beroende på vilken typ av 

omsättning och volym de vill köpa av företaget.  Säljarna har täta samarbeten tillsammans 

med andra funktioner inom företaget men det är sällan som de arbetar tillsammans med någon 

ur sin arbetsgrupp på försäljningen, i sådana fall är det tillsammans med sin chef eller med ur 

affärslogistik för att det är en stor upphandling som kräver större resurser och planering.   

 

De säljare som arbetar på internationell inköp upplever att de har flera olika roller i sitt 

dagliga arbete. Ena stunden ska de agera säljare för Företag A, medan den andra stunden är de 

köpare och då oftast gällande samma kund. Detta beror på att de säljer vissa tjänster och 

produkter, men i andra tillfällen så kan de behöva köpa tjänster och produkter för att kunna 

sälja i sin tur till en annan kund. Vilket enligt respondenterna kan vara svårt att alltid agera 

rätt till den specifika stunden och kunden. Det kan nämligen lätt bli krockar i deras 

kundrelation, då de i samma relation agerar olika beroende på vilket syfte de har. 

 

Vid större förfrågningar och affärsmöjligheter måste säljarna ha hjälp både från 

marknadsavdelningar och produktionsavdelningar när det gäller produktionslösningar, 

offerter och prisförfrågningar. När vi frågat våra respondenter om hur en vanlig dag såg ut, så 

fick vi till svar att det inte finns någon sådan.  Ingen dag är den andra sig lik. Arbetet är 

varierat beroende på vilka kunder de jobbar med samt hur de väljer att lägga upp sitt arbete. 

De upplever frihet under ansvar. Alla har berättat om att de har så kallade ”måndags-möten” i 

sin säljgrupp tillsammans med sin chef och kollegor. På dessa möten så behandlar dem 

affärsmöjligheter, avstämningar och i den mån det finns tid så kan även vissa erfarenheter 

utbytas. Det som upplevs är att det inte finns så mycket tid till annat på mötena och det är 

även inte alla som kan delta på mötena beroende på om de har inbokat kundbesök, något som 

prioriteras i företaget. Eftersom säljarna sitter på olika kontor i runt om i Sverige så innebär 

det även att många får delta på möten via telefon och det innebär att de inte alltid har 

möjligheten att träffa sina kollegor fysiskt inom sin säljgrupp. Den största delen av 

säljavdelningen har dock sin utgångspunkt i Stockholm, Malmö och Göteborg.  
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Företag A:s huvudkontor har öppna kontorslandskap. Något som medför till att medarbetarna 

lätt kan gå över till deras kolleger om de behöver hjälp med något samt att det ger ett 

indelande med öppet intryck av de olika avdelningarna. De anställdas kontor har skärmar som 

delar av deras skrivbord till andras, dock skärmar som tillåter konversationer om man ställer 

sig. Företaget har även olika grupprum som kan bokas, samt små samtalsrum som kan 

användas till telefonsamtal och till att konversera med en kollega om exempelvis ett projekt 

eller ett problem. De flesta grupprum och samtalsrum har glasväggar och vissa grupprum med 

heltäckande väggar. På resterande kontor över landet så är det blandat med både öppna och 

stängda kontorslandskap. Vid de flesta nybyggnationer och renoveringar så har man dock 

satsat på mer öppna kontorslandskap. 

5.4 Respondenternas berättelse om företaget 

5.4.1 Arbetskulturen 
Arbetskulturen på företaget upplevs enligt respondenterna som bra. Det finns en hjälpande 

kultur och alla påpekar att de tycker att deras kollegor är väldigt trevliga. Det som också 

karaktäriserar arbetskulturen enligt många är att det arbete som utförs är väldigt fritt och Kaj 

beskrev följande “Arbetskulturen är öppen med stora möjligheter att jobba med eget ansvar. 

Det går att komma med förslag till chefer och det är en positiv atmosfär.” Kaj har tidigare 

arbetat i Tyskland på en stor koncern där det inte alls var lika självklart att kunna gå till sin 

chef och prata lite när funderingar fanns.  

 

De flesta upplever även att de har bra relationer och att det finns ett förtroende mellan 

varandra inom säljavdelningen. Det finns plats och utrymme att dela tankar och åsikter som 

kommer upp, både mellan varandra och till sina chefer men även andra avdelningschefer 

inom marknad. Love säger “Jag tycker att man har haft ganska högt i tak till och från och 

man kan gå till sin chef oberoende vart man jobbar och det är ingen som negligerar en för att 

man kommer med en ide, det gör man inte, man plockar upp det och kollar om det kan vara 

av intresse.” Några nämner även att de inte upplever någon större konkurrens säljare mellan 

eftersom man har redan sina kunder och jobbar på att ha dem kvar i företaget eller att skapa 

nya affärer genom sina kontakter eller att man är indelade i vissa branscher samt storlek på 

kunderna. Några beskriver att de går till varandra för råd och tips istället för att ”tävla” med 

varandra. 

 

Respondenterna upplever att det finns saker som går att förbättra i företaget och att det finns 

saker som hämmar deras arbete. Något som har tagits upp är att företaget fortfarande är 

ganska processinriktat som det historiskt har varit och förändringar tar överlag ganska lång 

tid. Det har lett till att många är duktiga på vad de gör inom sin ruta men att det är få personer 

som ser till helheten och vad som är bäst för hela företaget. En återkommande sak hos 

respondenterna är hur den gamla kulturen finns kvar och att mycket förnyelse möter någon 

typ av motstånd. Samt att många upplever att det är de långa processerna som påverkar att 

kulturen idag inte utvecklas. Processer som även ses direkt som hinder, exempelvis Mio 

känner att “..ibland kan jag känna att hinder i dom processer som finns uppbyggda i företaget 

är ett hinder i mitt arbete. En liten grej också som kanske genomsyrar allt men jag tycker 

också att man blir förhindrad i sitt arbete för man kan inte göra saker själv för att då måste 

man vända sig till den där funktionen som måste göra det där jobbet åt dig och det är väldigt 

indelat i funktioner för att sen sammanställa saker.” 

 

Mio anser att det finns ett väldigt driv i företaget och hos dem anställa. Hen säger även att det 

finns personer som har arbetat väldigt länge på företaget och tror att anställda därför känner 

en stor tillhörighet till företaget vilket gör att de fortfarande är engagerade i vad som händer 
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även fast det kan vara på både gott och ont, då vissa beslut som tas kan vara svårare att få 

igenom hos dessa personer, om de tycker att det är en dålig idé. Sam är inne på samma linje. 

“Det finns ju rätt många gamla uvar, som har jobbat länge och som är lojala till företaget. 

Det tycker jag är ett signum.” 

 

5.3.2 Organisationen 
Gällande ledningen och hur företaget har utvecklats de senare åren, anser de flesta svarande 

att det har varit för mycket turbulens gällande olika VD:s samt att det har implementerats 

olika strategier där informationen har varit bristfällig. Kim anser att: “Vi har ju haft ett 

kamouflagestyre, att man skalar ner och säljer av mycket och utvecklar inte affärer”. Max 

berättade om hur hen upplever att företagets struktur är lite väl toppstyrt, vilket medför att det 

är svårt att driva fram saker samt att tillfredsställa kunden och möta deras krav. Sedan 

upplever Max att det saknas kunskap om företagets kostnader, en förståelse av alla olika delar 

av en affär, en förbättring i detta område skulle nämligen behövas. Det upplevs även att det en 

brist på information gällande det dagliga arbetet samt mer överskådlig information från 

företaget, något som gör att de inte blir lika konkurrenskraftiga samtidigt som att det ibland 

upplevs annat av Mio, att när det väl sparas något så sparas det för mycket. Frihetsgraden 

anses även vara för låg bland säljarna och den behöver sättas högre för att säljarna ska kunna 

uppnå en bättre lönsamhet och service till kunden. Idéer som kommer ”top down” anses ha en 

svårare appliceringsgrad och får därför en längre implementeringstid, precis som Taylor 

nämnde i intervjun; “min erfarenhet är att ofta när det är förankrat och när det kommer ifrån 

medarbetarna så är det mycket lättare att genomföra. Kommer det top-down så är det ofta 

mer ifrågasättande, förklaringar och det tar lite längre tid man får inte med hjärtat kanske.” 

 

Mio anser även att ett antal faktorer kan hjälpa till i hens arbete då hen anser “..dels att det är 

lite uppstyrt mellan produktion och marknad. Man skulle liksom kunna ges mer befogenheter 

och insyn i kostnadskalkyleringar. Dels en viss kompetensbrist i mitt arbete. Det finns en del 

system inom produktion (...) som jag inte vet hur det funkar där det finns bra med information 

kring […] som jag skulle ha bra nytta av. Det skulle underlätta jättemycket om jag kunde lära 

mig det.”  

 

Flera personer upplever att det finns ett motstånd när det gäller kunskap och information 

mellan produktion och marknad, att kunskapen inte gärna delas lika öppet. Skillnader mellan 

de två större avdelningarna, produkt och marknad, tros till största dels bero på brist på 

förståelse för varandras arbetsinsatser och bristen på helhetssynen. Jordan menar att “det ska 

enligt mig finnas en sund spänning mellan produkt och marknadsavdelningen. Däremot så får 

inte regelverken bli hämmande för affären, utan den måste stötta affären. Och där måste vi 

ändra inställningen. Utöver det anser både Taylor och Jordan att det finns en brist på 

förståelse för olika avdelningar och vad andra anställda egentligen hanterar dagligen. De 

berättar att mellan försäljning och prissättning behövs ett tätare samarbete än vad det är idag 

för att det ska bli så produktivt som möjligt, detta anser också person Max och Kaj och att det 

ofta är tidsbristen som gör att man inte delar med sig av mer kunskap än vad som görs i 

dagsläget. Kim tycker att Företaget har en bra personalpolitisk grund att stå på och att det inte 

finns någon som tittar snett ifall någon till exempel vill ta ut föräldraledigt. 

 

5.3.3 Interna strukturer 
Max känner att det administrativa arbetet på företaget ibland verkar hämmande och medför att 

säljarna får ett lägre mandat än vad de hade kunnat ha. Vilket även beror på att det är så 

många avdelningar som är involverade i affärerna och som gör att processtiden blir lång. 
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Processtiden i företaget anses även innebära att det blir en hel del dubbelarbete genom att det 

är flera olika avdelningar som måste beröras eller blandas in i varje process. Andra hinder 

upplevs vara i de omförhandlingar som görs varje år, att det saknas några riktlinjer eller 

mallar över hur förhandlingarna bör se ut. Love anser att processerna är alldeles för långa och 

invecklade, något som påverkar utvecklingen negativt. Omförhandlingarna anses av flera 

inom försäljning väldigt betungande och långdragna, en process som absolut anses går att 

förbättra. Att ha så låg mandat i vissa frågor bland annat med priser enligt säljarna anses även 

vara ett hinder i olika processer. 

 

Det upplevs även att överlämningarna hos säljarna är alldeles för korta och att vikten av 

individkunskap, som kan leda till förlust av viktig kunskap och att i dagsläget är 

överlämningen ett stort hinder, som Robin berättade; “förlorar man en viktig karaktär, mister 

man ganska mycket”. Love berättar också om att de tidigare hade mentorskap där man kunde 

följa varandra. “dels har vi ju haft mentorskap förut så att jag har varit mentor för en person 

och sen har jag en kollega som har varit mentor för en annan. Det var speciellt när vi var i en 

bransch. Då jobbade vi med samma saker och då lärde vi ju upp dem som kom som nya och 

utifrån det och den information man fick inom den branschen så delgav man ju varandra, att 

nu går marknaden ner här och den går upp där och hur stämmer det med den kunden och den 

kunden. Och då jobbade man ju tightare med kunskapsdelningen kunde man säga.” Hen tror 

att det beror på att det kostar för mycket med lära upp nya personer och överföra kunskap för 

företaget och det är idag inget som används. Den överlämning som sker idag är väldigt kort, 

både Love och Max anser att det skulle behövas mer tid och vilja från chefernas håll för att 

det ska förändras. Sedan anser Kaj att företagets processer är alldeles för långa då hen i 

intervjun uttryckte ”att bland dubbelarbetar vi saker, när vi jobbar med case så känns det 

som att alla flyger på det istället för att nu gör du det här och du gör det där, jag tror det är 

svårt att jobba effektivt om man inte har klara tyglar. “ 

 

5.3.4 Uppmuntras och belönas i företaget 
Det som uppmuntras enligt alla respondenter är såklart att göra nya affärer inom försäljning 

samt att växa med de affärer som företaget redan har. Det är nya affärer som lyfts fram på 

mötena inom företaget och det skickas även ut som meddelanden på deras intranät i hela 

landet. Kommunikatörerna på företaget skriver ut vilka affärer som är nya eller förlängs men 

även de affärer som förloras. Love säger att “När det gäller affärer så vill företagsledningen 

att man ska vrida och vända på allt som kommer in och se vad som går att få. Men jag har ju 

mest gått på att här är det mest troligt att det blir affär, här finns det mest pengar och så kör 

jag stenhårt på det!” 

 

Vissa säljare upplever att de får mycket uppmuntran från olika delar inom företaget när de har 

vunnit en affär och det gör att de känner sig uppskattade. Kaj påpekar även att det att det är 

mycket uppmuntran som kommer som inte är monetär. Jordan säger att det också uppskattas 

att få in affärer som även inte ger så mycket i vinstmarginal men att affären istället tar en 

större volym, då hen berättar att det är generellt väldigt låga marginaler inom 

transportbranschen. 

 

Det är även några som berättar om att det finns en incitamentsmodell inom försäljning som 

handlar om hur man ska bete sig när man gör affärer och vilka värderingar som ska följas. 

Max anser att de inom försäljning har mer klart för sig vad som uppmuntras inom företaget än 

andra avdelningar hen säger ”Jag tycker inte att det finns en tydlig policy att alla jobbar 

såhär eller sådär, det gör det inte. Sedan har jag som jobbar inom försäljning 
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incitamentsmodeller så för mig är det ju mycket tydligare än vad det är för många andra i 

företaget.”  Incitamentsmodellen säger även hur man ska förhålla sig till varandra internt med 

samarbete och kommunikation för att försöka vara så framgångsrik som möjligt och göra mer 

affärer. 

 

Eget initiativ är även något som uppmuntras gärna av cheferna enligt många respondenter, där 

man tar för sig och får saker och ting gjorda, men även att samtidigt följa de processer som 

finns i företaget. Mio förklarar att det kan vara svårt på ett större företag att driva igenom nya 

saker helt på egen hand men det går om man förankrar det hos sina chefer och tar hjälp av 

medarbetare. Kim säger att det uppmuntras “ när man levererar de aktiviteter man tagit på 

sig. Att man driver saker på egen hand att man är självgående. Rätt ofta samarbetar man med 

människor från andra avdelningar och då kan man ju försöka göra bra ifrån sig och så får 

man då ofta uppmuntran eller bekräftelse.” 

5.4 Kunskapshantering 

5.4.1 Kunskapssparande 
Företaget använder sig av ett CRM system för att spara information och historik om sina 

kunder. CRM systemet som finns uppfattas enligt Mio att “handla mer om kundhistorik och 

vilka aktiviteter som har gjorts med dem, olika förfrågningar, omfattningar, än om 

prissättning” samt att hen fortsätter att poängtera hur det saknas processer där kunskap kan 

sparas utöver just kundinformation. Något som Mio anser vore väldigt gynnande och att det 

skulle hjälpa att driva företaget framåt. För de stora kunderna använder de även sig av 

kundmappar som innehåller kundplaner och annat som rör kunden till exempel dokument, 

mötesanteckningar, avtalsbilagor, priser osv. Taylor berättar att det är kundteamen som har 

tillgång till dessa kundmappar och är de som kan dela med sig av den informationen.  Mio 

säger även att kundmapparna uppdateras kontinuerligt av de som är med i kundteamen och 

aktivt jobbar med kunden. Hen fortsätter med att det endast är ett fåtal personer som har 

tillgång till dessa mappar och att det inte ens är hela ledningen som kommer åt allt, vilket hen 

tycker är märkligt. 

 

De flesta sparar annars sin information i sin mail eller dator i olika typer av mappar eller 

dokument som de använder sig av själva. Den mesta av kunskapen finns i huvudet på 

respondenterna. Exempelvis sparar Kim sin information i sitt huvud eller e-post konto. Kaj är 

tydlig när vi frågar hen ”I huvudet” och pekar beskrivande mot pannan och berättar sen att 

hen inte har någon specifik struktur på hur hen annars gör med sin kunskap. 

 

Max och Love har bägge gjort egna filer i Excel med information som de använder för att 

själva hålla koll på marknaden. Love berättar att hen var mer aktiv med det tidigare för då 

jobbade hen mer med en viss bransch och liknande kunder vilket gjorde att hen hade mer 

nytta av den än vad hen har nu med olika branscher i sin kundbas. Max har en större kund i 

företaget och har skapat ett dokument som fortfarande är under uppbyggnad där hen 

kartlägger konkurrensen för sin kund och vilka priser och transportslag som finns för att sedan 

kunna använda den tillsammans med andra i marknad. Både för att utveckla och använda den 

när de ska omförhandla och lära sig mer om konkurrensen på hens sträckor. Max förklarar att 

den skapar en bra bild över nuläget både för kunden samt hur konkurrensen ser ut. 

 

Inom Företaget finns det olika typer av IT- system som används inom olika avdelningar. 

Vissa har berättat att dessa kan göra att det blir svårare att hitta information och kunskap 

eftersom alla inte har tillgång till dessa och själva kan söka upp den information de behöver. 

Det gör att de måste kontakta flera personer för att få fram en helhet. Mio som arbetar 
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tvärfunktionellt inom företaget berättar att hens arbete skulle underlättas avsevärt om hen fick 

tillgång i dessa system, inte för att lära sig och kunna göra allt själv, men för att kunna titta 

upp enklare grejer, utan att det ska ta tid och att det ska bli en process att kontakta olika 

personer för att ta fram mindre uppgifter. 

 

Uppmuntran att spara kunskap kommer från både chefer och medarbetare på företag A. Dock 

berättade Mio att det är av medarbetarna som den största uppmuntran kommer från och att 

personen i fråga då försöker att ge tillbaka samma uppmuntran till sina kolleger. Även om det 

finns uppmuntran av chefer och kolleger att spara kunskap så sker det inte i en stor 

utsträckning enligt Max. Samtidigt berättade Jordan att “uppmuntran finns, men inte 

systematiken om hur. Det saknas. Jag tror att det ligger på cheferna. Att de måste prioritera 

att medarbetarna får lägga upp ett bra sätt att arbeta på för att kunna dela kunskapen”. 

Samtliga respondenter svarar att det finns uppmuntran att spara, men att det inte finns ett 

systematiskt system att spara kunskapen och tid för att dela. 

 

Gällande uppmuntran kring att spara kunskap finner de flesta av respondenterna att de gärna 

vill ha mer uppmuntran från sina chefer att spara kunskap samt ställen där de kan spara 

kunskap. Exempelvis anser Robin att informationen på företaget är väldigt bristande och att 

information som skickas till denna individ kanske skulle gynna andra på företaget. Många är 

överrens om att mycket av den information och kunskap som andra delar ofta kommer 

muntligt men att den kan förbättras för att den ska nå fram till de som behöver den. Många är 

även överrens om att det finns mycket kunskap som sprids inom företaget men att det kan 

vara svårt att göra den användbar för andra inom försäljning. Genom att de flesta har olika 

typer av kunder och även branscher som kräver olika hantering som har olika typer av 

konkurrens säger de även att det är svårt att använda sådant som andra kommer med för att 

det skiljer sig för mycket. 

 

5.4.2 Kunskapsdelning inom företaget 
Hur respondenterna delar med sig av kunskap och information är olika men de allra flesta är 

positiva till att göra det och tycker att det är något som borde kunna göras mer systematiskt. 

Alla inom säljavdelning har måndagsmöten inom respektive grupp samt att säljcheferna har 

ledningsmöten tillsammans och även med andra delar inom marknadsorganisationen. Till viss 

del kan det innebära en del kunskapsdelning på dessa möten men det mesta som sker är en 

uppdatering av vad som händer på inom grupperna och hur de ska gå vidare med kunder, 

affärer och så vidare. Har någon svårt med en kund eller affär kan det hända att de delar med 

sig och vill ha råd och hjälp från andra men oftast går de till sina chefer. Vissa personer tar 

upp ny information och kunskap på dessa möten för att upplysa och hjälpa andra. 

 

Många respondenter tar direkt kontakt med den person som de anser kan ha direkt nytta av 

informationen eller kunskapen som den har om det rör något som händer på marknaden, en 

viss kund eller något allmänt som den personen tror är viktigt. Kim delar gärna med sig till 

både kollegor och chefer. Hen beskriver att den har även väldigt bra relation med sina kunder 

och att hen och kunden tjänar på att dela med sig mer än vad de behöver för att det i slutändan 

gynnar båda med en bättre affär och för att hålla långsiktigt bra relationer med sin kund som 

är en av de största för företaget. Kaj och Love är också två som direkt hör av sig till de 

personer med den kunskap som de har och tror kan hjälpa någon annan inom företaget. Kaj 

säger ”..då sammanställer jag den informationen sen skickar jag den till dem som jag tror 

berörs och så fort som möjligt. Det kan vara chef men även till medarbetare som jobbar med 

vissa grejer att.. tänk på det här.. Men, vem som helst som jag tror berörs av det.” Love är 
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dock noga med att understryka med att hemligstämplad information inte är något som hen går 

med till andra. 

 

Om respondenterna inte vet vem de ska gå till med vad de tycker är värdefull information 

eller kunskap som de anser borde spridas vidare så går de flesta till sin närmaste chef som kan 

ta det vidare och som många personer upplever att cheferna har en bra koll på vem som vill ha 

informationen eller vem man kan prata med i sådana fall. 

 

Mio upplever att det idag inte finns någon bra process för hur man delar med sig av kunskap 

och information mellan säljare eller inom olika avdelningar och att den blir väldigt 

slumpmässig. ”Vissa saker kan man förse nån säljare eller nån på avdelningen med. Man 

sprider information på sin avdelning och ibland när man sitter i grupp och pratar där kan 

man fråga om affärer och vilken prisbild som är.. Så det utbytet finns, men det finns inget 

verktyg för det, där alla skulle kunna komma åt den informationen. Det bygger på att man gör 

det strukturerat också så att man kan söka på informationen annars blir det bara en oändlig 

mängd med information som ingen vill gå igenom.. Det är mun till mun principen som 

används.” 

 

Vissa beskriver att det är blandat med att det kommer medarbetare och chefer med 

information till dem. Den information som de upplever att de får mest är tips på nya flöden 

eller att någon kund ska börja förhandla om sina avtal och att det därför kan vara läge att 

kontakta dem om de inte är en kund sen innan. Robin säger “den information som vi försöker 

ge till varandra är om vi ser att om vi har information om konkurrenter där det är intressant 

att titta på vissa flöden.” Taylor säger att de har många rådsfunktioner som har både formella 

och informella möten så när vi frågade hen om andra brukar komma till hen med kunskap 

eller information så svarade hen “Ja absolut, både diagonalt, kors och tvärs.” Kim berättar 

att väldigt många kollegor brukar komma och dela kunskap i och med att det är ganska många 

som jobbar mot hens kund. “Ju lägre ner i hierarkin ju mer information om kunden kan man 

få ut.  Tillexempel så vet en växlare hos kunden hur deras logistik fungerar och om det blir 

något fel så delar de gärna med sig.” Det är mycket information som ständigt är i rörelse på 

företaget och Jordan menar på att om man råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle så kan man 

få reda på mycket som kan vara till nytta. Hen säger även att det inte bara behöver vara på 

kontoret och internt inom företaget. Jordan har fått reda på mycket av vikt som har kommit 

fram på fritiden när hen har stött på olika personer inom branschen eller genom vänner som 

har hört något som de tror att hen skulle vilja veta. 

 

Mio anser att det i överlag är en väldigt öppen stämning inom säljavdelningen men hen har 

precis varit med eller berättar att hen är i en situation under intervjutillfället där hen har 

upplevt att en annan person inom försäljning håller på information. ”..men det är första 

gången på två år. Det förekommer väldigt sällan enligt min upplevelse.” Eftersom hen precis 

är inne i den situationen under intervjutillfället så har hen svårt att förklara vad hen tror att det 

beror på. Det hen har gjort är att försöka diskutera med den berörde personen samt att upplysa 

sin chef om situationen. 

 

Robin anser att det vore gynnsamt att dela kunskap till hela företaget men att det även ligger 

på chefernas ansvar att informationen i företaget ska spridas. Hen menar på att det inte tillhör 

hans enskilda jobb att sprida kunskapen, även om hen gör det idag. Samma åsikt delas av Max 

“jag tycker inte att det är mitt jobb att jobba med kunskapsspridning utan det får dem ta från 

managements sida.” som anser att det ansvaret ligger på management nivå att dela kunskap 
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till resterande av företaget, för att det kan vara nyttiga saker som kommer upp på deras 

måndagsmöten som andra delar av företaget skulle kunna ha nytta av. 

 

5.4.3 Saknad av kunskap 
Skulle de anställda sakna kunskap går de oftast till sina kolleger eller sina chefer. Beroende på 

vilken fråga som ska besvaras går individerna till olika personer och avdelningar på företaget. 

 Robin går till “den personen jag tro mig veta om det rådande problemet, men jag skulle inte 

säga att det finns en person som jag alltid gå till.“  Nio gånger av tio finner Sam den rätta 

personen som sitter inne på informationen.  När de anställda går till sina chefer, blir de ofta 

rekommenderade till andra personer, med andra ord så har cheferna koll på vem som sitter 

inne med vilken kunskap. Däremot är det några som hör med sina kunder om ny information. 

Taylor frågar till exempel ofta kunder för att få fler personers perspektiv samt att denna 

individ gör en sammanställning av konkurrerande alternativ för att på så vis uppnå ny 

kunskap. 

 

När vi frågade Jordan om hur hen tog reda på ny information svarade hen; “Jag har ju 

förmånen att veta vilka som sitter på vilken kunskap, och så. Men sen så är vi ju med i 

branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer osv. Det finns ju även branschtidningar, 

både på print och nätet”.  Sedan fortsatte Jordan med att informationen ofta finns mer 

tillgänglig än vad andra tror, bland annat på konkurrenternas hemsidor samt att statliga 

organisationer som till exempel trafikverket, de är väldigt informativa där den mesta 

informationen som söks oftast finns. Internet är även överlag en stor informations och 

kunskapsbank där nästan alla säger att de använder sig frekvent av. 

 

En annan metod som används av bland annat av Love är att begära ut bokslut, och ger tipset 

att “titta på sånt som kan vara lite känsligt när det gäller kunder eller konkurrenter, sånt som 

oftast är gratis att beställa”. Annars om hen vet att det är någon specifik person som vet 

något om en kund eller så, går hen direkt till den personen. I övrigt säger Love att det tas upp 

en del på säljmötena på måndagarna. 

 

Max har som tidigare nämnt byggt upp sin egen typ av kunskapsbank hen säger att “jag insett 

att jag måste ta reda på massa saker som ingen kan riktigt beskriva för mig och då har jag 

själv försökt att skapa i nån form en slags kunskapsbank kring det vi kör idag kring våra 

konkurrenter och operatörskollegor. Vad är det för prisnivåer dem kräver av oss liksom, eller 

vad är det för priser som vi har i våra befintliga avtal. Så att i sånna länger får man göra det 

helt själv och då har jag redan spritt det och kommer sprida mer när det kommer mer på 

plats.” 
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6. Analys 
Vi har valt att dela upp analysen i fyra områden: individuellt, organisation, ledarskap och 

teknologi. Denna uppdelning har vi gjort för att lättare få en överblick mellan empirin och 

teorin för att förstå vilka möjligheter och hinder som finns för att dela kunskap internt i 

företaget. Dessa teman har vi tagit från empiriavsnittet. Vi har även delat upp de fyra 

områdena i ytterligare rubriker, genom dessa underrubriker hoppas vi kunna underlätta 

läsningen. Innan vi påbörjar uppsatsens analys, vill vi återigen belysa studiens teoretiska 

syfte. 

 

– Det teoretiska syftet är att förstå vilka hinder och möjligheter som påverkar säljare att dela 

med sig av kunskap till andra i en organisation 

6.1 Individuellt 

6.1.1 Säljarnas kunskap och erfarenheter 
Alla individer i en organisation bidrar på olika sätt med sin personliga erfarenhet av 

information och kunskap (Bollinger & Smith, 2001, s. 10-11). Med den blandning av personer 

som finns inom försäljning både med de som har arbetat där länge samt de som har tillkommit 

på senare tid gör att det finns många olika erfarenheter och kompetenser som kan användas 

och delas på olika sätt. Det är individer som utgör grunden till den organisatoriska kunskapen, 

då den baseras på individens kunskap som påverkas av tidigare erfarenheter (Bollinger & 

Smith, 2001, s. 11). Säljare utgår från sina tidigare erfarenheter och information när de 

genomför sina affärer. 

 

Säljare som har arbetat i företaget en längre tid, har erfarenheten om branschen och om 

företaget, något som bidrar till att de kan dela sin kunskap till andra. Kunskap, som först vid 

delandet med andra personer, går från att vara individuell till organisatorisk kunskap. 

Bollinger och Smith (2001, s. 11) menar på att eftersom större delen av organisatorisk 

kunskap baseras på tidigare erfarenheter från anställda blir också kunskapen specifik till 

företaget. När säljarna från företag A, är ute på kundmöten får de information och kunskap 

om både kunder och ibland konkurrenter som det framkommer under intervjuerna, vilket 

bidrar till säljarnas individuella kunskap som i sin tur kan utvecklas till en organisatorisk 

kunskap om säljarna delar med sig. Det tolkar vi som att de är bland de första personerna som 

kan märka av när det kommer förändringar på marknaden och säljarna skulle kunna ta det 

vidare inom företaget, för att kunna komma med nya lösningar som passar bättre. Nonaka och 

Takeuchi (1995, s. 15) menar att personer är ansiktet utåt för företaget är extra viktiga just när 

det kommer till att skapa ny kunskap inom företaget, och i de flesta företag är det säljarna 

som har mest kontakt med kunderna. 

 

6.1.2 Viljan att dela kunskap 
Det som har karaktäriserat respondenterna är att nästan alla har varit positiva till att dela med 

sig av sin kunskap och information till andra. Kunskap kan inte delas och skapas utan att det 

finns initiativ från individer och att det kontinuerligt sker interaktioner mellan individer eller 

grupper inom organisationen (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 13). De flesta upplever en 

öppenhet mellan varandra inom företaget. Många menar på att det då är lättare att kunna dela 

kunskap och fråga varandra om råd och erfarenheter om kunder när de inte upplever någon 

större konkurrens mellan varandra. Flera personer upplever att de kan gå till sina kollegor och 

prata om det är något som dyker upp men i sådana fall så går de till en person som de tror vet 

något om det eller till sin chef. 
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En bra möjlighet för kunskapsdelning är att alla väljer att aktivt delta med kunskap och 

information till andra. Det till trots att vissa upplever att det är något som inte ingår i deras 

arbetsuppgifter, vilket även utgör ett stort hinder då viljan att dela kunskap inte finns. För att 

förtydliga detta vill vi belysa ett citat från empirin där Max berättade att ”jag tycker inte att 

det är mitt jobb att jobba med kunskapsspridning utan det får dem ta från managements 

sida.” Samtidigt berättar hen senare under intervjun att hen ändå gör det för att hjälpa sina 

kollegor och företag. Det tolkar vi som att det finns en hjälpsam atmosfär i företaget som även 

många har beskrivit. Det kan även jämföras med Krishnaveni och Sujatha (2012, s. 26) och 

Ardichvili et al. (2003, s, 65) beskrivning av CoP. Där individer frivilligt deltar i informella 

grupper och delar kunskap mellan varandra för att de strävar mot samma mål. Ser vi till 

företag A, händer det att säljarna går till andra kolleger utanför sin säljavdelning och delar 

information som eventuellt kan vara relevant för andra avdelningar.  Kim menar till exempel 

på att hen kan få väldigt bra information av dem som arbetar utanför säljavdelningen men som 

även är involverade i hens kunder fast närmare produktionen. Kim berättar vidare att det är ett 

bra verktyg att få information från andra för att kunna förbättra och komma med bättre 

erbjudanden till kunden. 

Wenger (1998, s. 6) menar på att alla som befinner sig på sitt arbete, sitt hem eller i skolan 

deltar på något sätt i sociala samspel med andra personer för gemensamma syften. Wenger 

menar då att diskussioner med kunder eller kollegor för att antingen kunna slutföra ett arbete 

eller att komma framåt i olika processer. Det spelar då det ingen roll vilken avdelning man 

jobbar på. Det kan kopplas till fler än bara Kim då även exempelvis Mio arbetar 

tvärfunktionellt i företaget med hens roll som affärslogistiker. Med hens arbete gäller det att ta 

reda på information och jobba med de personer som behövs för att lösa den förfrågan som 

finns och det oftast olika personer eftersom det är olika kunder med förfrågningarna som 

kräver olika resurser. 

6.1.3 Personliga konflikter 
Under en av våra intervjuer kom det fram att en respondent var i en situation där hen upplevde 

att det var en annan person som höll inne på kunskap som den inte ville dela med sig av. Detta 

kan enligt Riege (2005, s. 23) bero på personliga konflikter eller beteenden vilket avgör ifall 

de anställda delar med sig av kunskap eller information till andra eller inte. Denna konflikt 

gjorde att säljaren blev irriterad på den berörda individen, då situationen påverkade att 

säljarens dagliga arbete blev lidande. Denna typ av situation kan lätt uppstå mellan anställda 

och mellan olika avdelningar. Den mänskliga faktorn påverkar individernas dagliga arbete 

och exempelvis kan en dålig dag hos en individ lätt leda till att det uppstår konflikter eller 

missförstånd. 

Riege (2005) skriver att ett hinder för att dela kunskap är att någon annan tar äganderätten 

över kunskapen och tron att den ska missbrukas är vanligt. I vår studie har vi inte upplevt att 

det är någon som har talat om sin kunskap på det sätt att de är rädda att någon annan ska få 

veta det dem vet. Inte rakt ut och inte på ett sätt att vi kan dra några andra tolkningar kring 

det. Det som några har belyst är dock att det är viktigt vilken typ av kunskap och information 

som delas. Den typ av information som behandlar konfidentiella saker kring kunder samt även 

priser är något som de inte vill ska spridas, både för sin konkurrensfördel för företaget men 

även av respekt för kunden. 

 

6.1.4 Kommunikation mellan individer 
Kommunikation mellan anställda på ett företag är en väsentlig del när det kommer till 

kunskapsdelning. Riege (2005, s. 24) och Leppälä (2012, s. 631) visar detta tydligt genom att 
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den sociala kommunikationsförmågan måste finnas och fungera, för att kunskapsdelningen 

ska ske effektivt. Den sociala kommunikation är någonting som säljare hanterar vardagligen 

med sina kollegor och kunder. Skulle därefter kommunikationen mellan två individer vara 

bristfällig kan det uppstå hinder i kunskapsdelningen.  

 

Kommunikation kan ske på olika vis, exempelvis genom personliga möten, telefon eller via 

mail, beroende på vart individerna befinner sig när kommunikationsbehovet finns. Oberoende 

genom vilken kanal kommunikationen sker via, är det enligt Feely och Harzing (2003, s. 50) 

viktigt med vilka ord som används vid kunskapsdelning. Enligt Nonaka och Takeuchi (1995, 

s. 64-67) har olika individer olika förmågor att utrycka sig i både tal och skrift. Eftersom 

individer är olika så kan information och kunskap både uttryckas och tolkas på olika sätt, är 

kommunikationen bristfällig kan det kan leda till misstolkningar, som i sin tur kan bli ett 

hinder i kunskapsdelningen. Viktig information kan alltså försvinna i tolkandet av ett 

meddelande, om exempelvis individerna inte är vana att kommunicera med varandra och 

känner till varandras språk. Vissa respondenter har även sagt att de skickar information vidare 

till sina chefer och låter dem distribuera ut informationen till de berörda vilket kan göra att det 

dröjer några dagar eller veckor från det att den som sänder meddelandet till att det når 

slutdestinationen. Då kan även informationen försvinna på vägen genom att den som är 

sändare eller mellanhand glömmer eller filtrerar bort vissa delar. 

6.2 Organisation 

6.2.1 Företagskultur 
Företagskulturen på Företag A, upplevs enligt respondenterna som väldigt positiv och trevlig. 

De känner friheten att kunna rådfråga sina kolleger, andra avdelningar samt sina chefer om 

säljarna står inför eventuella problem. Det tolkar vi som att det finns förtroende på 

säljavdelningen. Vikten av förtroende inom företagskulturen är stor. Sveiby (2001, s. 6) 

nämner att företagskulturen påverkar huruvida om individer delar kunskap eller inte och att en 

av de viktigaste ingredienserna i företagskulturen är förtroende, och att det enligt Sankowska 

(2013, s. 87-88) medför att informationen stannar inom företaget. Sankowska (2013, s. 95) 

menar även att förtroende är en av grunderna till att skapa innovation i ett företag, detta för att 

kunna ta vara på kunskapsdelningen och ta den till en högre nivå. Även fast det finns ett 

förtroende mellan de anställda och cheferna på företaget, fann vi även incitament på att en av 

respondenternas förtroende till en kollega kan ha minskat på grund av en konflikt, där 

kollegan inte ville dela med sig av sin kunskap. Något som tyder på att förtroendet i företaget 

kan förbättras och att det är en färskvara. 

 

Företagets resultat och effektivitet påverkas mycket av företagskulturen. Det som kan hindra 

eller hota kunskapsdelningen i företag är just bland annat företagskulturen, om den inte ger 

tillräckligt med stöd till de anställda eller om det råder brist på ledarskap från högre upp i 

företaget (Riege, 2005, s. 25-26). Säljarna upplever att de vill ha mer stöd från sina chefer och 

ledningen i sitt dagliga arbete, något som kan påverka att företagskulturen blir bättre. Men 

innan företaget kan genomföra förändringar för att förbättra den rådande kulturen, är det 

viktigt att berätta vad förändringen innebär och vad som förväntas av de anställda. Detta för 

att de anställda ska kunna förstå hela processen och vara villig att anamma förändringarna. 

(McDermott & O'Dell, 2001, s. 84) En förbättring i företagskulturen skulle alltså medföra att 

företagets resultat påverkas positivt, med förutsättningen att de anställda informeras grundligt 

och att de får tillräckligt med stöd. 
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6.2.2 Arbetsprocesser 
De processerna som idag finns i företaget uppfattas som allt för långa och för omständiga 

enligt respondenterna. Detta beror enligt två av respondenterna anser att det krävs många 

onödiga inputs från avdelningarna i de dagliga ärendena, en process vilket anses saktar ner 

utvecklingen och dagliga arbetet. Även om de två respondenterna upplever att de har en bra 

relation mellan sina kolleger och mellan avdelningarna, finns det ändå incitament till att 

avdelningarna produktion och marknad inte förstår vad de olika avdelningarna egentligen gör. 

Under intervjuerna berättade Max och Kaj att stämningen mellan de olika avdelningarna 

ibland kan vara avvaktande. Något som de tror kan grunda sig i ovisshet för att de inte hinner 

förstå vad sina kolleger arbetar med innan de slutar eller byter anställning i företaget. 

 

Om företaget inte har ett välfungerat KT, där de anställda inte är nöjda med företagets KM, 

riskerar företaget minskad effektivitet, något som i sin tur kan ha effekter på företagets 

resultat (Levine & Prietula, 2012, s. 1748). Det är därför vitalt att när företag ändrar på sina 

processer, att de berättar för sina anställda vad processen går ut på och att de känner att de är 

med i förändringen. Detta gäller även om företaget ska ändra värderingar eller hur de agerar 

gällande kunskapsdelning är det viktigt att berätta om processen och vad den innebär. Genom 

att ha en kombination mellan formella och informella strukturer, stora och små grupper med 

stöd det vill säga en blandning mellan olika nätverk för att kunna implementera KM på ett bra 

sätt.  (McDermott & O'Dell, 2001, s. 84) 

 

Samtidigt som respondenterna beskriver att det sker en begränsad kunskapsdelning mellan 

säljavdelningarna, upplever vissa ingen konkurrens mellan säljarna varken på deras egen 

avdelning eller mot någon av de andra avdelningarna. Detta menar de bero på att säljarna är ju 

ansvariga för deras egna kunder och därav känner de inte någon press att de måste prestera 

bättre för att vinna över någon annans kund eller för att någon annan ska komma och ta deras 

kund. 

 

6.2.3 Hierarkisk organisation 
Att ha en hierarkiskt styrande i ett företag bidrar även till att kunskapsdelning mellan 

medarbetarna inte sker i den fulla grad som den kan göra (Gold et al., 2001, s. 187-188). 

 Vilket märktes då vi intervjuade respondenterna, då kunskapsdelning mellan olika 

avdelningar inte fullt ut fungerar, då företaget har haft en period med en mer hierarkiskt 

styrande. Bland annat Kim uppfattar tydliga skildringar mellan avdelningarna, produktion och 

marknad, då det inte hinns med mellan varje ledningsbyte som varit att lära känna vilka som 

arbetar med vad. Något som Kim uttrycker som; “Vi har ju haft ett kamouflagestyre, att man 

skalar ner och säljer av mycket och utvecklar inte affärer”. Något som har bidragit till att 

avdelningarna känner något typ av motstånd mellan varandra och det tolkar vi som att 

ledningen inte har lyckats utveckla ett bra sätt att samarbeta på. Bristande stöd från ledning 

kan enligt, Riege (2005, s. 25-26) bidra till att företagskulturen blir lidande och att 

kunskapsutbytet påverkas till det negativa. Max finner att den ständiga rullningen på ledning, 

den tidigare toppstyrningen och förändring bidrar att det inte finns tillräckligt med stöd, eller 

att ledningen hinner bygga upp långvariga lösningar till personalen och för verksamheten. För 

om företaget skulle ha ett snällare kulturklimat är chanserna större till att kunskapsdelningen 

mellan de anställda (Gold et al., 2001, s. 187-188), inom och mellan avdelningarna. Samt att 

det faktiskt bidrar till att kunskapsdelningen frodas på individuellt samt organisatoriskt plan, 

då förändringar meddelas och informeras på ett bra sätt (Riege, 2005, s. 26). 
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6.2.4 Geografi 
På företaget har de som jobbar inom försäljning olika utgångspunkter i landet beroende vilket 

kontor de sitter på. De flesta inom försäljning sitter dock i Stockholm, Malmö och Göteborg, 

något som gör det lättare för vissa personer att träffas på kontoret eller huvudkontoret i 

Stockholm. Om säljarna skulle befinna sig på andra ställen kan de ändå möjligheten att delta 

på mötet via telefon, men samtidigt kan det också påverka hur man uppfattar saker och ting. 

Då det kan göra att man inte är lika engagerad om man hamnar lite på sidan i ett samtal och 

mest bara får lyssna i en sådan typ av möte. För att individer ska kunna bidra med sina 

personliga erfarenheter, information och kunskap till andra så bygger det på hur individer i ett 

företag arbetar tillsammans och hur de integrerar med varandra (Bollinger & Smith, 2001, s. 

10-11). Nonaka och Takeuchi (1995, s. 13) menar även att kunskapsdelning inte kan ske utan 

att det kontinuerligt sker interaktioner mellan individer eller grupper inom företaget. 

 

Som vi även har skrivit tidigare i analysen så har kommunikation och sociala interaktioner 

betydelse för kunskapsdelning. I detta fall så har alla individer i företaget kontinuerliga 

interaktioner men Nonaka och Takeuchi (1995, s. 13) menar även på att det kan vara bra med 

observationer. Vilket kan hämmas med telefonmöten för de som inte kan delta fysiskt. Det 

som även karaktäriserar vardagen inom försäljning är att de även är ute hos kunder stor del av 

tiden. Vissa nämner att det är perioder när de är borta mer från kontoret och därför inte träffar 

sina kollegor så ofta samtidigt som att det är mycket administrativt som ska ordnas när de väl 

är på plats på kontoret. När alla dessutom arbetar med olika kunder och behoven för dem ser 

olika ut, är det inte alla som kan vara med på måndagsmötena. Det har framkommit under 

intervjuerna att ibland får det prioriteras bort eftersom kunderna måste få först. Men å andra 

sidan så kan kundmöten ge bra information till säljarna att ta med vidare internt i företaget. 

Enligt Sveiby (2006, s. 6) kan bra relationer med kunder mellan organisationernas individer 

leda till värdefull information som kan förbättra organisationen på olika sätt. Han menar även 

på att genom feedback från externa parter som kunder kan göra att organisationen lär sig mer 

om kunderna och deras behov. 

6.3 Ledarskap 

6.3.1 Stöd från ledning 
De flesta under intervjuerna berättar om att de tycker att de har bra med stöd från sina chefer. 

Riege (2005, s. 26) anser att kommunikation är viktig från chefer och ledning för att 

medarbetare ska ha tydliga strategier och mål vilket skapar en positiv atmosfär för de 

anställda. Kommunikationen upplevs på företaget som bra och Kaj som tidigare har arbetat i 

Tyskland på ett större företag, anser att det är väldigt lätt att ta kontakt med chefer och inte 

bara sin egen. Hen säger att det är lätt att spinga förbi vid skrivbordet om det dyker upp någon 

fråga vilket även andra har sagt. Schlegelmilch och Chini (2003, s. 220) skriver att med rätt 

personal så kan ett företag skapa bra förutsättningar för kunskapsdelning. Cheferna inom 

försäljning upplevs vara väldigt kompetenta och är sådana man går till för att få hjälp. De har 

även bra koll på vem man bör prata med ifall någon individ upplever att de behöver få tag på 

viss information och blir därefter slussad vidare av sin chef till de som kan ha tillgång till den 

informationen. Det anser även Jordan som är produktchef som sa “Jag har ju förmånen att 

veta vilka som sitter på vilken kunskap”. Jordan menar på att eftersom hen har varit på 

företaget i 10 år så har hen erfarenhet av vilka som kan vad eller vilka avdelningar som bör 

veta olika typer av frågor. Darr och Kurtzberg (2000, s. 28) skriver att det annars kan vara 

svårt att veta vem det är som är bästa källan för att hitta det man söker. Med kompetenta 

chefer och med de som har bra kännedom i företaget, skapar det stora fördelar för att hitta rätt 

källa till det man söker. Något som även har uppmärksammats och som många anser är 

positivt är att cheferna finns ofta tillgängliga för att hjälpa till vid förhandlingar och man 
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jobbar tätt tillsammans för att försöka lösa de problem som uppstår. Bock et al. (2005, 

refererad i Tsai et al, 2001, s. 1484) menar på att anställda som uppmuntras för sitt arbete har 

lättare för att dela med sig av kunskap frivilligt eller att för stödja sina kollegor.       

 

6.3.2 Ledningsprocesser 
Företag A har som möjlighet att förbättra sin kunskapsdelning genom att bland annat fokusera 

på att förbättra förtroendet bland de anställda. Detta för att förtroendet fungerar enligt 

Sankowska (2013, s. 87-88) som ett kugghjul i KT processen.  Respondenterna finner att de 

lätt kan gå till sina kolleger om råd, något som tyder att förtroendet mellan kollegerna finns. 

Dock finns det alltid plats för en förbättring och att förtroendet till ledning och chefer blir 

bättre, speciellt när företaget har haft en historia med att ständigt byta ut VD och ledning, 

något som Taylor och Jordan tryckte på i deras intervjuer. Gällande den organisatoriska 

kunskapen, som innehåller bland annat erfarenheter och värderingar, påverkar den oundvikligt 

den individuella kunskapen, då den organisatoriska miljön har en stor inverkan på hur 

individens kunskap utvecklas eller delas (Chini, 2004, s. 10). 

 

6.3.2 Tid 
Något som vi har tolkat från respondenterna är att de delar information och kunskap när de 

har Tid. Den största delen av respondenterna upplever att den mesta informationen från 

cheferna delges vid måndagsmötena till säljarna och att de skulle uppskatta att mer tid skulle 

läggas på att kunna dela kunskap. Tiden är något som de själva anser är ett hinder för hur man 

sparar sin kunskap och information men även om de delar kunskap eller inte. Enligt Riege 

(2005, s. 23) är tid ett vanligt hinder för att inte dela kunskap. Flera personer tyckte även att 

den här frågan är en ledningsfråga och att det är upp till dem att styra över vad som ska delas 

och inte, samt hur de ska göra. Flera respondenter ansåg att det är viktigt att ledningen 

prioriterar det här området för att kunskapsdelningen ska ske kontinuerligt och på ett sätt så 

att alla gynnas av den kunskap som finns internt. Något som stärks av Jordan som 

produktchef anser att ansvaret är en ledningsfråga att säljarna får mer tid till att dokumentera 

och dela kunskap. 

 

Riege (2005, s. 25-26) menar att om ledarskapet måste vara tydligt för att de anställda ska 

kunna veta vad de ska göra. Om de anställda saknar direktiv om exempelvis dokumentation 

av kunskap, kan det vara något som de anställda skulle kunna prioriterar bort om de anser att 

de har kort om tid. 

 

6.3.3 Ledning  
Företag A har på senare år bytt ledning frekvent och respondenterna upplever att de inte får 

information från företagets ledning, information som enligt Riege (2005, s. 26) menar är en 

viktig beståndsdel till att kunskapsspridningen i ett företag mellan anställda och upp till 

ledningen ska kunna ske. Respondenterna finner att de saknar information när företaget 

implementerar nya processer och att det medföra att de får “arbeta i blindo” och känner att det 

påverkar relationen till kunden negativt. Tidigare ledning har även uppfattats som väldigt 

hierarkisk, enligt respondenterna, något som har gjort att de anställda känt att företaget 

utvecklats mer negativt än positivt. Något som stämmer med Gold et al. (2001, s. 187-188), 

som menar på att om en organisation har ett väldigt hieratiskt ledarskap så kommer det 

uppstå, eller processer uppfattas som hinder hos de anställda. Hinder som i detta fall menas 

med att de anställda ser företagets utveckling som något negativt. Något som kan medföra att 

de anställda blir mindre motiverade.   
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6.4 Teknologi 

6.4.1 Att spara kunskap 
Förutom att individerna inom företaget sparar sin kunskap själva på olika sätt så som mail, i 

huvudet, egna mappar och så vidare, använder sig företaget sig av ett CRM- system, där de 

anställda kan spara information och historik gällande sina kunder. För stora kunder finns det 

även speciella kundmappar där mer specifik information finns om hela kundupplägget och 

även vissa produktionsdetaljer. Enligt Sveiby (2001, s. 5) så är kunskap och information som 

är samlad i system en del för att individer ska kunna förbättra sitt arbete, men den måste så 

finnas tillgänglig inom organisationen. De flesta är positiva till att spara information i 

företagets system men upplever samtidigt att om det fanns ett bättre system som var sökbart 

skulle de använda sig mer av det. Enligt Love skulle han använda ett sådant system om det 

var informationen som finns där är aktuell. Nonaka och Takeuchi (1995, s. 69-70) skriver att 

det är till stor hjälp för andra om kunskap och information finns nedskriven som dokument 

och manualer så att andra kan använda sig av den. Eftersom många redan dokumenterar på 

något sätt sin information finns det bra möjligheter för att kunna dela kunskap. 

 

Sveiby (2001, s. 8) skriver information från externa parter som blir en del i den interna 

strukturen kan skapa fördelar för organisationer. Max som har byggt upp sin egen 

kunskapsbank för hens kund och deras prisbilder kan bidra till företaget med genomarbetade 

filer över hur konkurrensen ser ut och hur de bör ligga för att vara mer konkurrenskraftig. 

Sveiby (2001, s. 9) fortsätter med att det är de individerna och de interna strukturerna som till 

exempel IT-system är ryggraden i en organisation. 

 

Möjligheten att dela kunskap genom IT- system via datasystem på företaget finns och är 

dessutom något som går att använda vart än i landet dem befinner sig. Som tidigare nämnt så 

finns inte personalen på företaget på samma kontor och med IT-system så kan de ändå ta del 

av det som finns utan att alltid behöva prata med varandra, eller maila över förutsatt att 

respondenterna för in data om sina kunder som de säger att gör. 

 

6.4.2 Utvecklandet av kunskap 
De anställda känner att de gärna skulle vilja ha lite mer uppmuntran till att spara kunskap i 

företagets befintliga system. Även om respondenterna upplever att de får uppmuntran idag, 

menar Riege (2005, s. 29) att det bland annat är viktigt att se till hur mycket uppmuntran de 

anställda behöver, genom att inte matcha arbetsprocesser, och i detta fall menas det vid nya 

implementeringar av teknologi, kommer implementeringsprocessen ta extra lång tid och 

riskera att stöta på hinder hos de anställda. 

 

Under intervjuerna har det kommit fram att de gärna gå in och letar information själva i 

system utan att behöva fråga efter den. Mio till exempel anser att hens arbete skulle förenklas 

om hen inte behöver jaga rätt på andra för att få tag på det hen behöver och istället kunna söka 

reda på saker och ting själv. Det är även fler som har sagt att de skulle vilja att det fanns 

enklare system för att lättare kunna söka information. För om det läggs in i systemen men 

ingen vet var de ska söka riskerar mycket att gå förlorat. Mio nämner att även om det finns 

mycket information i systemen så är det en oändlig mängd att söka igenom om man inte vet 

vart man ska leta. Enligt Ruddy (2000, s. 38) är det viktigt att anpassa teknologiska system till 

den arbetskultur som finns på bolaget, detta för att inte riskera att implementera något som 

eventuellt inte skulle fungera. Ruddy fortsätter med att bara för att något fungerar i vissa 

sammanhang och företag, betyder inte det att det är applicerbart på andra.   
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En utvecklingsmöjlighet som även kan vara ett hinder för ett företag, enligt Riege (2005, s. 

30), är utvecklingen av teknologin. Det utvecklas ständigt nya system och processer, som ger 

företag möjlighet att vara nyskapande och uppdaterade. De system som används idag har 

använts under några år i företaget och upplevs som svåra att söka i. Det tolkar vi som att de är 

i behov av att se över hur systemen fungerar i dagsläget för att se om det går att förbättra på 

något sätt. 

 

Inom företaget används mer än bara CRM systemet och kundmappar. Inom försäljning har 

man tillgång till dessa och beroende på vilken kundkontakt och vad man arbetar med inom 

försäljning har man tillgång till annat också. Det som har framkommit är att alla inte har 

tillgång till alla kundmapparna och till kunderna i CRM systemet. Med detta tolkar vi det som 

att det är ett hinder för andra säljare att kunna titta i dessa mappar och filer för att kanske 

kunna jämföra med sina kunder och hur de har arbetat utan att prata med varandra. Som även 

Mio har sagt så skulle hens arbete kunna förenklas om hen hade tillgång till att gå in i andra 

system, och då inte för att kunna göra allt själv och lära sig hur hela systemen fungerar utan 

att ta reda på små saker som tar tid för andra att ta reda på åt dem. 

 

Det kan enligt Bollinger och Smith (2001, s. 11) leda till att företaget utnyttjar den nya 

organisatoriska kunskapen till att skapa nya konkurrensfördelar gentemot konkurrenter, 

exempelvis produkter, processer och service. Detta stöds av Levine och Preitula (2012, s. 

1748) som menar på att om man har en bra fungerande kunskapsdelning mellan de anställda 

så kommer det att påverka effektiviteten och resultaten i företaget positivt. 

 

Alla respondenter som vi intervjuat har antytt att det finns utrymmen för förbättring kring 

kunskapsdelandet. En möjlighet till förändring för att det ska kunna ske i en högre grad och 

att de anställda inte ska behöva leta onödigt mycket eller länge för information som lätt kan 

finnas hos kolleger på företaget. Bara informationen om vem som besitter denna information 

eller vart man ska leta. 
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7. Slutsatser 
Efter analysen ser vi att det finns en positiv inställning till att dela kunskap inom 

säljavdelningen på företaget, i alla fall hos dem som vi har intervjuat för den här studien.  

7.1 Möjligheter till att dela kunskap 
Säljarna är positiva till att dela med sig och delar gärna till kollegor vi anser att det beror på 

att det råder ett öppet klimat på företaget med bra stämning och företagskultur där säljarna har 

utrymme att dela råd och åsikter med varandra. Det gör att det finns goda möjligheter till att 

öka den organisatoriska kunskapen med tanke på att säljarna har olika erfarenheter att bidra 

med för att ge en ökad förståelse om bland annat de kunder och konkurrenter som företaget 

arbetar med. 

 

Säljarna har fördelen att kunna förutspå förändringar på marknaden eftersom de har nära 

kontakt med sina kunder. Det gör att företaget lättare kan ta fram nya anpassade lösningar för 

att kunna erbjuda kunderna bra service samt för att försöka hålla konkurrerande alternativ 

bakom sig. Dock krävs det att säljarna kan kommunicera ut trenderna till ledningen för att 

kunna hjälpa företaget att förbättras och utvecklas. Genom att gå till de personer som säljarna 

behöver, både inom sin avdelning och även andra i företaget för att lösa ett problem, ser vi att 

det finns en hjälpande atmosfär och moralisk plikt till företaget där säljarna slutför de 

obligationer som de tagit på sig. 

 

Det finns ett bra stöd från cheferna på företaget som bidrar till det öppna klimatet som råder, 

det gör att problem som uppstår kan snabbt plockas upp för att hitta lösningar. Cheferna har 

även bra kontakt mellan varandra och hittar oftast rätt när säljarna behöver kontakt med 

personer för att ta reda på ny information eller kunskap, vilket vi tolkar som att cheferna och 

ledningen är kompetenta. Genom att säljarna går till sina chefer vid problem och funderingar 

tyder även på att det finns ett företroende. 

 

Möjligheter till att kommunicera mellan varandra internt på företaget är stor, det finns 

förutom den personliga kontakten även telefon, mail och datasystem. Det leder till att det går 

att nå varandra även om säljarna inte befinner sig på kontoret och de kan även titta upp vissa 

saker som säljarna behöver i de befintliga system som finns och som de har åtkomst till. Med 

en bra kommunikation så ökar även möjligheterna för att dela kunskap mellan varandra inom 

företaget. Detta gäller även allmänt i företag i alla branscher, då kommunikation är en grund 

för att dela och skapa kunskap.   

 

Det finns möjligheter till att spara kunskap om kunder i de befintliga system som finns på 

företaget, det gör att det finns mycket dokumenterat men som används i den fulla grad i dag 

som vi ser att de skulle kunna göra. Möjlighet till förbättring finns med säljarnas CRM 

system. 

 

7.2 Hinder att dela kunskap 
Tiden är ett ständigt hinder för att dela och spara kunskap inom ett företag. Då säljare är 

företagets ansikte utåt och ofta är de som ser trender på marknaden är det viktigt att det finna 

tid för dem att delge och spara denna information så att andra kan ta del av den. Vi ser att det 

finns en tidsbrist hos säljare som ska delta på många möten både internt på ett företag och för 

att även tillbringar mycket tid tillsammans med kunderna. 
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Kommunikationen är också ett hinder i kunskapsdelningen för att det finns mycket saker runt 

omkring som kan störa exempel en telefon som ringer, eller att någon avbryter ett samtal. Det 

gör att det hela tiden finns brus som påverkar vad säljarna uppfattar i kommunikationen. Det 

finns även risk för missuppfattningar om kommunikationen inte sker i fysiska och personliga 

möten. Missuppfattningar som kan ske eftersom individerna inte kan se kroppsspråk, höra 

tonfall och så vidare. Säljare som inte har fysiska möten med sina kolleger kan påverka en 

företagskultur med att det hämmar öppenhet mellan de anställda och relationer mellan 

anställda negativt om faktiska fysiska möten saknas. 

 

Säljare vill kunna göra snabba affärer med kunder för att tillfredsställa kundens behov. Vi ser 

att processerna i företaget påverkar möjligheterna till att göra detta. Dels för att säljare saknar 

kunskap om vissa delar som måste styras från andra håll inom företaget, samt för att det är 

många delar inom företaget som är involverade i affären på något sätt. Säljarna på företag blir 

lätt uppmuntrade att spara information om kunder men vi ser att säljare vill kunna 

dokumentera mer om kunder och konkurrenter om de får mer stöd och tid från sina chefer. 

 

Systemet som idag finns hos Företag A är ett kundinformationssystem. Säljare och andra 

anställda inom företaget upplever att de saknar information utöver denna kundinformation. Vi 

ser att det finns brister med det här systemet då det saknar bra sökfunktioner för att kunna 

hitta kringliggande information som kan vara till hjälp från en annan kund eller affär. Det som 

också är ett hinder bland systemet är att tillgången är begränsad eller i vissa fall låsta till vissa 

personer som är kopplade till avdelningar eller kunder. 

 

Personliga missförstånd och meningsskiljaktigheter kan påverka hur individer delar kunskap 

och information mellan varandra. Det kan bland annat bero på den mänskliga faktorn och att 

vi agerar olika vid olika tillfällen och i olika relationer. När personliga missförstånd blir till 

irritationer, uppstår det ett tydligt hinder. De berörda kanske känner att de inte vill arbeta med 

varandra och kan därför eventuellt hålla inne med kunskap, som annars skulle gynna den 

andre individens arbete. 

 

Företag A har sedan tidigare, haft en period under de senaste 10 åren där ledningen har bytts 

ut relativt ofta som har medfört att det kommit nya direktiv och strategier. En relativ tumult 

period och ändring av fokus på vad säljare ska rikta sig mot, har det lett till att vissa anställda 

känt sig osäkra på vad ledningen egentligen vill, något kan påverkat att de anställda delar 

mindre kunskap än vad de skulle kunna göra. 

 

7.3 Vårt bidrag 
För att svara på vår frågeställning “hur delar säljare med sig av kunskap internt?” sker 

kunskapsdelningen dagligen via interaktioner mellan individer. Det finns många sätt när 

säljare delar med sig av kunskap och de vanligast är genom personliga möten, telefon och 

mail. För att kunna dela med sig av kunskap till andra är har vi upptäckt att tiden är en av de 

faktorer som har störst betydelse för hur säljare delar kunskap. Om tiden inte finns så väljer de 

flesta bort att dela kunskap om den informationen inte är av stor betydelse för någon. En 

annan stor faktor som påverkar hur säljare delar med sig av kunskap internt är ledarskapet. 

Ledarskapet hör ihop med tiden, där en ledare kan påverka detta genom att antingen prioritera 

eller välja bort. Om en ledare inte prioriterar kunskapsdelning så kommer det att leda till att 

företag går miste om säljares specifika kunskap och erfarenheter, som då inte delas vidare till 

andra individer eller avdelningar i företaget. 
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8.  Praktiska rekommendationer 
Vi vill även påminna om vårt praktiska syfte som lyder ”Det praktiska syftet är att Företag A 

ska förstå hur de kan få tillgång till säljarnas kunskap om kunder och konkurrenter till andra 

avdelningar inom företaget till exempel i deras avdelning prissättning.” Vi har i denna 

fallstudie studerat företag A och deras säljavdelning. Då möjligheter och hinder kan ske i 

andra liknande stora företag i transportbranschen, kan paralleller dras från våra praktiska 

rekommendationer till andra företag som därefter kan applicera. För att förtydliga detta har vi 

delat upp våra praktiska rekommendationer i allmänna och specifika rekommendationer till 

Företag A.  

8.1 Allmänna rekommendationer 
Det bör finnas ett tydligare fokus från ledning och chefer på vilken typ av information som 

ska sparas inom företag och inom vilket system informationen bör finnas lättåtkomligt för de 

som är berörda av informationen. Det behövs även en större uppmuntran till att spara kunskap 

så att befintliga IT-system används till mer än att bara dokumentation om vad som har gjorts. 

För att säljare ska kunna spara och dela information med varandra anser vi att företag måste 

investera i att säljare får mer planerad tid till det i sitt dagliga arbete. Här är det ledning och 

chefer som måste avgöra om de anser att dokumentation och kunskapsdelning är något som 

de vill ska finnas och bli bättre inom företag. 

 

För att förståelse mellan avdelningar i ett företag ska bli bättre bör ledningen ha ett tydligt 

fokus mot att företaget strävar mot samma mål och för att det ska kunna uppfyllas måste alla 

anställda arbeta tillsammans och hjälpa varandra. För att förståelsen ska bli bättre måste det 

även finnas en fungerande kommunikationen. Det krävs även att cheferna kommunicerar ut 

vilken information som ska delas mellan varandra och i vilket syfte för att det inte ska uppstå 

onödiga missförstånd mellan individer och avdelningar. 

8.1 Specifika rekommendationer till Företag A 
När flera inom försäljning har byggt upp sina egna informationssystem över sina kunder och 

konkurrenter så tyder det på att det finns vissa brister i de befintliga datasystemen och att det 

inte finns så mycket information som önskas. Det datasystem som finns bör därför utvecklas 

med fler funktioner där exempelvis även information om kunder och marknadspriser finns 

som är aktuella. Företaget bör även fundera över om det ska finnas någon eller några personer 

som är ansvariga över dessa bitar och ser till att den information som finns är aktuell. Vi tror 

att med en eventuell förbättring av det befintliga IT- systemet, kan det hjälpa företaget att 

minska den tid som går åt av de långa arbetsprocesserna. Det kan leda till att det uppstår färre 

irritationssituationer, då säljarna upplever att det kan bli onödigt lång väntetid på att få fram 

rätt information. Om företaget väljer att utveckla eller byta sitt befintliga system är det viktigt 

att företaget väljer ett system som personalen lätt kan använda och som även innehåller 

sökfunktioner för att lättare hitta det som behövs. Annars riskerar företaget att gå tillbaka till 

samma process där de anställda känner att de har inte har någon stor nytta av att använda sig 

av systemet för att söka information och kunskap. 

 

I dagsläget har säljarna måndagsmöten tillsammans med sin säljgrupp. Vår rekommendation 

är att inför workshops eller casearbeten med alla säljavdelningar några gånger per år för att 

dela och gå igenom affärer som gått bra respektive dåligt för att i framtiden kunna dra nytta av 

vad man har gjort tidigare och för att utveckla säljarnas arbetssätt, samhörighet och 

erfarenheter, det vill säga utveckla företagets säljkår.   
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9. Fortsatt forskning 
Vi skulle vilja se att den här studien gjordes på fler företag för jämföra om det är skillnader i 

olika företag om vilka möjligheter och hinder det finns för att dela kunskap, Knowledge 

Sharing och Knowledge Transfer. Forskning inom Knowledge Sharing som är det nyare av de 

två teoriområdena skulle kunna ske mellan olika branscher, men även en fortsättning på den 

studie vi gjort inom transport och logistik.  

 

Vi ser även att den teknologin är ett område som hela tiden utvecklas och att det därför 

behövs fortsatt forskning på vilka typer av IT-system som kan förenkla processen för företag 

att dela kunskap, där det finns stora geografiska skillnader som påverkar hur interaktionen 

sker mellan individer i ett företag.  
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10. Sanningskriterier 
 

Till denna studie har vi valt de sanningskriterier som Guba och Lincon (i Bryman & Bell, 

2005, s. 307-309) delar upp i trovärdighet och äkthet till kvalitativa studier. Vi valde att ta del 

av dessa sanningskriterier då vi anser att de passar vår studie bäst.  

10.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten delas enligt Guba och Lincon (i Bryman & Bell, 2005, s. 307-309) upp i fyra 

delar; tillförlitlighet, överfarbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Den 

första delen, tillförlitlighet, innefattar att verkligheten skall speglas i den tydlighet som 

presenteras i texten och att den därefter även ska uppfattas som trovärdig. Denna “sociala 

verklighet” ska kunna accepteras av andra och det ligger på forskaren att se till detta. (Bryman 

& Bell, 2005, s. 308) 

 

Vi har i denna studie försökt vara så tillförlitliga som möjligt, just för att vi med vårt praktiska 

uppdrag måste ha en bra grund för att kunna visa på att våra rekommendationer tillförlitliga. 

Vi har försökt göra detta på bästa sätt genom att grundligt transkriberat empirin, empirin 

sedan lagt i kontext till teorier och analyserat därefter. Vi har i vår metod grundligt förklarat 

hur vi gått tillväga med urval, datainsamling och behandling av data. Detta för att visa på en 

förståelse samt för att visa hur vi har tänkt och planerat studien. 

 

Den andra delen av trovärdighet är överfarbarhet, och innebär att i den kvalitativa kontexten 

ska kunna överföras till andra sammanhang än just den utredda gruppen. Detta för att den 

kvalitativa studien utreder på djupet och inte bredden, måste den möjlighetsgöras för att 

kunna appliceras i andra kontexter. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Vi har genom studien 

försökt att göra informationen kring Företag A och respondenterna så applicerbart som 

möjligt. Vi anser även att andra stora företag med liknande problem kan ha nytta av denna 

studie och överföra studiens rekommendationer.  

 

Pålitlighet är den tredje trovärdighetsfaktorn. Pålitligheten uppnås i studien genom att 

forskarna ska ha haft ett “granskat synsätt” för att kunna ge ett bra innehåll som innehåller 

alla delar som förväntas vara i en studie, det vill säga hela forskningsprocessen. Som sedan 

kolleger eller andra eventuellt kan granska för att ge studien ytterligare pålitlighet genom att 

undersöka kvaliteten av studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Gällande denna 

trovärdighetsfaktor, har vi under studiens uppbyggnad sett till att ständigt granska våra val, 

teorier, och övrig information vi tagit del av. Hur vi kritiskt har granskat till exempel teorierna 

finns i källkritiken och hur vi gått till väga för att beskriva vår forskningsprocess finns i 

metodavsnittet.  

 

Den fjärde och sista delen av trovärdigheten är; möjlighet att styrka och konfirmera, och 

innefattar bland annat att forskare ska ha agerat i “god tro” och inte medvetet påverkat studien 

med sina egna åsikter och förvrängt bilden av verkligheten eller teorin (Bryman & Bell, 2005, 

s. 307-308). Vi har försökt att genom studien förhålla oss analytiska och kritiska för att 

undvika att studien ska bli allt för partisk eller allt för objektiv. Utan vi har försökt att förhålla 

oss som riktiga forskare och handlat efter den “goda tron” genom vår forskning. Vi har även 

skickat det empiriska materialet till företaget innan vi har tryckt vår uppsats så att de har haft 

chansen att kunna påverka något som vi har missuppfattat och inte stämmer. I vårt fall har de 

inte haft några invändningar mot det vi skrivit. 
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10.2 Äkthet 
Till äktheten av sanningskriterierna enligt Guba och Lincoln (i Bryman & Bell, 2005, s. 308-

309) ingår det att författarna till studien bland annat ska ge en rättvis bild, ontologisk 

autenticitet och pedagogisk autenticitet.  Den ontologiska autenticiteten innefattar om 

respondenterna kommer att gynnas av studien eller inte. Den pedagogiska autenticiteten 

innefattar att respondenter till en studie ska kunna ta del av information över hur andra, i deras 

omgivning har det och vad de upplever. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) Vi har i denna studie, 

som nämnt ovan, försökt vara så sanningsenliga för att äktheten genomsyrar studien. Studiens 

respondenter är säljare från olika avdelningar för att vi ville få det spektrum av svar vi 

behövde för studien samt för att få en sådan rättvis bild av verkligheten som möjligt. I och 

med att vi kommer att vi även ger denna studie till Företag A samt att vi kommer göra en 

presentation av studiens data, hoppas vi att våra förslag av implementeringar kommer att nå 

säljarna. Om Företag A väljer att distribuera ut vår studie till respondenterna hoppas vi att de 

ska se och förstå sina kolleger och hur andra faktiskt uppfattar den rådande miljön på 

företaget. 

 

Ytterligare, har vår intention under arbetets gång, varit att studien ska vara till praktisk nytta. 

Dock kan vi inte med säkerhet säga att studien uppfyller, detta som även Johansson – 

Lindfors (1993, s. 168) beskriver att det är först något som går att se efter studien är gjord och 

implementerad i verkligheten. 
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12. Bilagor 
12.1 Intervjuguide 
 

1. Allmänna frågor: 
Vilken roll har du i företaget? 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

Vad har du för arbetserfarenheter sedan tidigare, innan du började på Företag A? 

Varför sökte du till Företag A? 

Hur skulle du beskriva Företag A? 

Hur skulle du beskriva arbetskulturen inom säljavdelningen? 

Vad uppmuntras och belönas i företaget? (varför..) 

Arbetar du mest självständigt eller i grupp? (på vilket sätt påverkar det ditt arbete, hur skulle 

du vilja arbeta?) 

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? 

 

Kunskapsdelning 
2. Om du får reda på något om kunder och konkurrenter i ett kundmöte som du tror andra 

skulle ha nytta av, hur gör du då? (rörande -  marknadsanalyser, konkurrenter, trender etc.) 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Till vem delar du den informationen, varför? (inom avdelning, andra avdelningar) 

- Om du inte delar den informationen, varför inte? 

- Tycker du att Företag A värdesätter denna process? 

-  Upplever du att finns det möjligheter till förbättring inom detta område? 

- Kan du ge ett exempel på när det här hände? 

3. Brukar andra personer berätta om deras erfarenheter för dig, som de tror att du eller din 3. 

avdelning kan ha nytta av, isf hur brukar det ske? Ex: marknadspriser, konkurrenter, kunder. 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Vilken typ av information berättar de då? 

- Vad gör du med den informationen? (För den vidare till andra, behåller den själv? osv) 

-Kan du ge ett exempel på när det här hjälpte dig eller din avdelning? 

4. Hur ser kunskapsutbytet om kunder och konkurrenter ut mellan dig och dina kollegor? 

 

5. Brukar du spara information om kunder och konkurrenter? 

I sådana fall, på vilket sätt? 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Finns det ett IT system att spara information som ni använder er av? 

- Skriver du egna dokument som du sparar för dig själv? 

- Hur tycker du att den bäst bör dokumenteras för att fler kan ta nytta av den? 

- Om inte, varför då? 

6. Finns det en uppmuntran från företaget att dela erfarenheter kring kunder och 

konkurrenter? 

 

Exempel på följdfrågor 

- Från Vem? 
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- eller inte, från vem? 

- Hur skulle du vilja att företaget agerar? 

 

7. Om du upplever att du saknar kunskap eller information om ex. kunder, bransch och 

konkurrenter, vad gör du då? 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Vem/Vilka går du till och varför? 

- Finns det någon/några du inte går till och varför? 

8. På vilket sätt tror du att dina kunskaper och erfarenheter kan hjälpa Företag A att utveckla 

sina produkter och erbjudanden till kunder? 

9. Finns det något Företag A skulle kunna göra för att underlätta ditt arbete? 

På vilket sätt? 

10. Finns det något övrigt som du vill tillägga? 
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