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Forord!
Jeg startet min karriere i den spanske banken CatalunyaCaixa i januar 2007. 
Bankfilialen jeg startet ved hadde åpnet et halvt år tidligere, som et ledd i bankens 
hurtige ekspansjon i de spanske markedet. 	
!
Man fikk inntrykk av at alle spanske banker hadde et ønske om egen tilstedeværelse i 
hver eneste krok av Spania. I den lille gaten hvor jeg arbeidet (i en landsby med 5000 
registrerte innbyggere) var det i denne perioden 18 forskjellige bankkontor.	

Fremtiden så lys ut og alle hadde en positiv fremtidstro. Om noen våget å påstå at 
pilaren i det spanske bankvesenet, fast eiendom, kunne synke i verdi, ristet man 
uforstående på hodet.	
!
I bankfilialen ble ofte et huslån referert til som juletreet. Om man fikk juletreet i hus, 
hadde man plutselig mulighet til å dekorere treet med all pynten treet kunne tåle - slik 
som forsikringer, bankkort, lønnskonto og pensjonssparing.	

Jakten på kunder og huslån ble derfor mitt første møte med spansk bankvesen. Denne 
jakten ble senere endret til en jakt med motsatt fortegn. Jakt på kunder som ikke betalte 
sitt huslån når det utenkelige skjedde - boligboblen i Spania sprakk, arbeidsledigheten 
økte og verdien på fast eiendom begynte å falle.	
!
Endringen i Spania sprakk ikke med et brak.  Bankene gjorde sitt for å skjule den stadig 
stigende porteføljen av ubetalte lån. En ofte brukt metode var refinansieringer hvor man 
fryste lånet og hadde første innbetaling gjerne flere år frem i tid. 	
!
Det var mange som i begynnelsen var overbevist om at vi stod ovenfor et kort 
mellomspill før verden kunne fortsette som før. 	

Blant dem var den spanske ministeren for økonomi, Elena Salgado, som tidlig i mai 
2009 påstod at hun allerede så «grønne skudd» (på spansk: «brotes verdes») i  den 
spanske økonomien.	

I etterpåklokskapens lys har mange ledd av den uttalelsen og parodiene på YouTube har 
florert godt hjulpet av uttalelsen fra en opposisjonspolitiker «-jeg tror de eneste grønne 
skuddene regjeringspartiet har sett, er dem de har røkt..»	
!
I begynnelsen av 2014 er imidlertid synet på fremtiden langt mindre optimistisk og 
mange føler at det er ingen bedring i sikte.	
!
Gjennom de siste syv årene har jeg hatt en rekke stillinger i CatalunyaCaixa (kasserer, 
Private Banking, og filialsjef). Jeg har allerede vært igjennom en nedskjæring hvor 60% 
av bankfilialene i Alicante regionen ble lagt ned. I den kommende nedskjæringen vil det 
imidlertid ikke være igjen noen overlevende i regionen.	
!
Som eneste nordmann i banken, har det vært en spennende og interessant ferd og gitt en 
god innsikt i spansk arbeidsmetode og holdninger som på mange sett skiller seg fra den 
nordiske modellen.	

Denne situasjonen gir meg en unik mulighet til å skrive denne oppgaven som jeg håper 
også andre kan finne interessant.	
!
!
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1 - Innledning!
1.1 - Bakgrunn 

Hislop (2013 ss. 1-13) beskriver i innledningen i sin bok “Knowledge Management in 
Organizations” hvordan arbeidslivet i den vestlige verden har forandret seg de siste 
tiårene til å bli mer kunnskapsorientert og hvor kravene til arbeidstakerens teoretiske 
kunnskaper er høyere en tidligere.	

Denne utviklingen beskrives også i OECD sin årlige rapport “Education at a 
Glance” (OECD 2011 s. 30) hvor man forteller om en synkende etterspørsel etter 
manuell og enkel arbeidskraft – oppgaver som i dag ofte med fordel kan erstattes av 
maskiner og datamaskiner.	
!
I det siste tiåret har man sett en årlig stigning på 3,3% av universitetsutdannede i OECD 
landene (for befolkningen mellom 25 og 64 år). Stadig flere får høyere utdannelse og i 
2011 hadde 32% av befolkningen i ordinær arbeidsaktiv alder (25 - 64 år) i OECD 
området en utdannelse på universitetsnivå (OECD 2013 s.35, s.39).	

Kunnskapssamfunnet, post-industrisamfunnet, kunnskapsmedarbeidere og 
kunnskapsbedrifter er begreper som ofte blir brukt for å beskrive dette fenomenet - en 
verden hvor kunnskap er det blitt viktigste arbeidsredskapet.	
!
Viktigheten av kunnskapssamfunnet har gjort at det man tidligere delte inn i primær, 
sekundær og tertiær næringer, nå får tillegg av en fjerde sektor - kunnskapssektoren 
eller informasjonssektoren (Kennesey 1987). Denne fjerde sektoren (som tidligere ble 
regnet som del av tertiærnæringen) er hvor man finner den sterkeste næringsveksten i 
eksempelvis Norge (Selstad, 2004 s. 91).	
!
Når kunnskap er kjernen i den næringssektoren som øker mest, er det naturlig at 
forvaltningen av dette arbeidsredskapet - Kunnskapsforvaltning (eng.: Knowledge 
Management) - blir sett på som viktig.	

Innen kunnskapsforvaltning, er kunnskapsdeling (eng. «Knowledge Sharing») en viktig 
brikke.  Webster (2008) beskriver hvordan kunnskapsdeling og medarbeidernes villighet 
til å dele kunnskap er kritisk for kunnskapsforvaltningen i en organisasjon. Wang et al 
(2009 s. 127) nevner at suksessen til et kunnskapsforvaltnings initiativ betinges av at 
kunnskapsdeling finner sted.	
!
Bank og bankmedarbeiderne kan beskrives som en virksomhet hvor kunnskap står i 
sentrum og en sektor drevet hovedsaklig av det menneskelige intellektet (Mizintseva & 
Gerbina 2009, s. 309). 	

Dette gjelder både bankes virksomhet som kilde for finansiell informasjon til omverden 
og i sin rolle som produsent av finansielle produkter.	

Kennesy (1987) plasserer også bankvirksomhet inn i den fjerde næringssektoren - 
kunnskap- eller informasjonssektoren.	
!
I de siste årene frem til 2014 har man sett en kraftig nedskjæring i banksektoren i 
Spania. Dette gjelder spesielt den delen av bankvesenet som omfatter de tidligere 
sparebankene. Sparebankforeningen i Spania (CECA) estimerer at antallet bankkontorer 
blant de tidligere sparebankene har blitt redusert med 29,5% (6.832 bankkontorer) fra 
2010 til 2013 og antall ansatte har blitt redusert med 25,9% (32.071 ansatte) i samme 
periode (CECA 2013).	


"2



!
Til tross for den viktige funksjonen bank og finanssektoren utgjør i et vestlig samfunn, 
finnes det lite forskning omkring kunnskapsdeling i europeiske banker (Chatzoglou et al 
2009 s. 259).	
!!
1.2 - Om bankvirksomhet i Spania generelt og CatalunyaCaixa 
spesielt 

CatalunyaCaixa er en spansk bank med røtter tilbake til 1926. Banken var en sparebank 
frem til nye retningslinjer (hovedsaklig høyere egenkapitalkrav) fra den spanske 
sentralbanken gjorde at brorparten av sparebankene endret eierstruktur til å bli 
forretningsbanker i 2011. 	
!
Hovedkontoret ligger  i Barcelona, Spania, og den nåværende enheten er resultatet av 
sammenslåingen av tre spanske sparebanker i 2010 (Caixa Catalunya, Caixa Manresa og 
Caixa Tarragona).	

Banken hadde i 2013 rundt 1200 bankkontorer og 7000 ansatte spredt over hele Spania, 
men med hovedvekt i Catalonia regionen. Aktiviteten er fokusert rundt spanske kunder i 
det spanske markedet.	
!
Banken er det man på engelsk betegner som en retail bank  - som betyr at det er en bank 
som retter seg mot privatkunder og små- og mellomstore bedrifter. 	
!
I perioden fra 2003 frem til den globale finanskrisens inntreden i 2008 opplevde man i 
Spania en voldsom vekst både i antall bankkontorer og utlån til fast eiendom (Martin-
Oliver et al 2012 s. 20). Figur 1 viser denne veksten og senere fall i antall bankfilialer i 
Spania sett i forhold til befolkningen 	
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Figur 1

Antall bankfilialer per million innbygger i Spania
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Med tanke på mengden av bankfilialer, ble det ikke overraskende i denne perioden 
oppført mange flere boliger enn det var behov for, godt hjulpet av lave lånerenter 
(Gentier, 2012 s.345).	
!
Om man ser bort ifra Luxembourg og Kypros som er i en spesiell situasjon når det 
gjelder viktigheten av finansielle tjenester, var Spania det landet i EU som hadde flest 
antall bankfilialer per innbygger i 2008.	

I figur 2 (ECB 2013, tabell 4) ser man antallet bankfilialer sett i forhold til antall 
innbyggere i Europa. Kypros og Luxembourg er ikke tatt med i denne figuren,	


!!
Med en så høy tetthet av bankfilialer per innbygger fordelt på 90 forskjellige banker (i 
2007, Martin-Oliver et al 2012 s. 15), er det en naturlig antagelse av bankvirksomheten i 
Spania er en meget konkurranseutsatt næring.	

Dette antagelsen blir understøttet av en studie fra konsulentselskapet Ernst & Young i 
2012 om verdens bankkunder. Her er det hevdet at 65% av kundemassen i Spania har et 
kundeforhold til to eller flere banker og  hele 42% av kundemassen byttet hovedbank i 
2012 (Ernst & Young 2012 s. 56).	
!
I Spania er det et tett forhold mellom filialen og kunden. Bankkundene er administrativt 
knyttet til filialen slik at spørsmål som innvilging av kreditt, tilbakeføring av 
bankgebyrer og tildels innskuddsvilkår på høyrentekonto bestemmes på filialnivå - 
normalt i filialen hvor kunden åpnet konto.	

Om kunden ringer bankens sentrale kundesenteret blir kunden normalt satt direkte 
videre til en av kundebehandlerne i bankfilialen hvor kunden administrativt er tilknyttet.	
!
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Antall bankfilialer per million innbygger i EU i 2008
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En typisk bankfilial i Spania har mellom 3-8 ansatte (Martin-Oliver et al 2012 s. 35). 
Hver bankfilial har ett fastsatt geografisk område som de er ment å dekke. 	

I bysentrum er den geografiske oppdelingen gjerne spesifisert ned til gate og 
husnummer og det er en utbredt uskrevet regel at man ikke skal søke etter privat- og 
små og mellomstore bedriftskunder utenfor sitt eget tildelte geografiske område.	
!
CatalunyaCaixa begynte sin nedskjæring og stengning av filialer i 2010 og ble overtatt 
av FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), som er et statlig fond 
opprettet for å restrukturere banknæringen i Spania, i 2011.	

Etter en serie mislykkede forsøk på å selge banken samt tilførsel av kapital fra EU, ble 
det i siste halvdel av 2012 besluttet at aktiviteten  utenfor kjerneområdet til banken (som 
er Catalonia regionen) skulle legges ned eller selges (EU Memorandum 2012). 	
!
Denne prosessen ble startet i siste halvdel av 2013 etter at banken sammen med de 
ansattes fagforeninger hadde fått på plass en avtale om vilkår og fremdriftsplan for 
avviklingen av bankens aktiviteter utenfor Catalonia regionen (CX Pressemelding 
2013).	

Avgjørelsen medfører at de fleste av bankens filialer i resten av Spania vil stenges innen 
utgangen av 2014 og 2.153 ansatte vil miste jobben.	
!
Denne studien vil fokusere på medarbeiderne i CatalunyaCaixa som befinner seg i 
Madrid og Alicante regionen i Spania. I disse regionene vil alle bankkontorer bortsett 
fra ett representasjonskontor legges ned.	

I perioden for datainnsamling hadde brorparten av medarbeiderne visshet om at 
bankfilialen de jobbet ved ville legges ned innen utgangen av desember 2014, men man 
har ikke fått beskjed om endelig dato for oppsigelse.	
!!
!
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1.3 - Problembeskrivelse 

Spania har i flere år vært preget av en arbeidsledighet på over 20%. I slutten av 2013 var 
arbeidsledigheten i underkant av 26% (INE 2013).	
!
I figur 3 ser vi at Spania, med unntak av Hellas, i slutten av 2013 hadde den høyeste 
arbeidsledigheten i Europa (Eurostat 2014), med en arbeidsledighet nesten 2,5 gangers 
EUs gjennomsnitt (som var 10,90%).	

	


!
Med rekordhøy arbeidsledighet og en finansnæring som har fokus på sammenslåinger 
og nedskjæringer, føler mange at det er liten sjanse for å få en ny jobb innen bransjen.	

De som mister jobben etter en nedleggelse må derfor enten regne med å forbli 
arbeidsledig frem til en eventuell endring i arbeidsmarkedet, flytte til et annet land eller 
finne en ny retning i sitt profesjonelle liv.	
!
Med bakgrunn i viktigheten av kunnskapsbedrifter og kunnskapsmedarbeidere i den 
vestlige verden kombinert med finanskrisen man ser utfolde seg i Europa, vil jeg se på 
kunnskapsdeling i en kunnskapsbedrift, en spansk bank med bakgrunn i 
sparebanksektoren, i en periode hvor organisasjonen er i krise.	
!
Gjennom litteraturgjennomgangen nedenfor vil en se at det ikke finnes mye forskning 
på kunnskapsdeling innen finansbransjen. Dette til tross for at bankvirksomhet og  
finansbransjen utgjør en viktig del av kunnskapssamfunnet og den vestlige 
samfunnsorden og gjennomsyrer de fleste aktiviteter i et moderne samfunn. 	

Viktigheten blir åpenbar når man tenker på oppgavene en vanlig bank i dag dekker. 
Banken fordeler midler fra dem som har mye (innskudd) til de som har behov for mer 
(lån), tar vare på pengene til brorparten av arbeidstagere og pensjonister slik at man ikke 
trenger å ha penger gjemt i madrassen og fungerer som katalysator for et effektiv 

"6

Figur 3

Arbeidsledighet i Europa - September 2013
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betalingssystem mellom selgere og kjøpere.  For den vanlige borger i vest Europa er det 
i dagens samfunn vanskelig å kunne klare seg uten å benytte seg av én eller flere 
banktjenester daglig.	
!
Denne viktige virksomheten er bygget på kunnskap - kunnskap som er i hodene på 
mennesker. At banken skal fungere som man forventer, at det foretaes videre utvikling, 
forbedring og forenkling av tjenestene samt det å forhindre nye bankkriser er alle 
eksempler på momenter som er avhengig av den enkeltes kunnskap satt i system.	

Med en øket kompleksitet innen bank og finans, er kunnskap en stadig viktigere brikke. 
Men kunnskap kommer ikke av seg selv - og en viktig del av et kunnskapsforvaltnings 
program er hvordan man kan dele kunnskap med hverandre.	
!
Kunnskapsdeling er et vidt emne, og det er nødvendig å foreta en spissing av emnet for 
å kunne komme med et relevant tilskudd til forskningen innen området innen oppgavens 
tiltenkte omfavn.	

Den aktuelle situasjonen i Spania og den spanske banken CatalunyaCaixa,  gir en 
gylden mulighet til å se på kunnskapsdeling i en kunnskapsorganisasjon i krise - en 
situasjon man må kunne regne med vil kunne gjenta seg i en sektor som for tiden går 
igjennom en konsolidering og effektivisering. Kunnskapsdeling er viktig i alle faser av 
en organisasjons liv - ikke minst fordi kunnskapsdeling ikke bare handler om 
organisasjonens effektivitet og rentabilitet, men også dreier seg om den enkelte 
medarbeider og medarbeiderens kunnskap.	
!
Studien er spesiell siden den kan foretaes midt under en krise i en organisasjon når 
medarbeiderne er i en situasjon hvor de snart er uten jobb. Undersøkelsen blir således 
ikke gjennomført i etterkant av en krise hvor man blir bedt om å huske tilbake til 
hvordan det var og hvordan det føltes.	

Fra egen erfaring er synet på hvordan det var og hvordan det opplevdes ofte forskjellig 
fra hvordan man ser på den aktuelle situasjonen når man står midt oppe i det.  	
!!!!!
2 - Mål og spørsmålsstilling!
Formålet med undersøkelsen er å se hvordan kunnskapsdeling mellom medarbeiderne i 
en kunnskapsbedrift i krise fungerer. 	
!
Undersøkelsen går utifra et perspektiv om at effektiv kunnskapsdeling mellom 
medarbeiderne er en viktig faktor for en kunnskapsbedrifts suksess og derfor en 
organisasjons overlevelse.	
!
Men hva skjer med kunnskapsdeling mellom medarbeiderne når man vet at 
organisasjonen man tilhører ikke vil overleve? 	

Med slike fremtidsutsikter kan faktorer som suksess, effektivitet og produktivitet ikke 
lenger synes viktige for mange.	
!
Mitt mål med oppgaven er å se på hva som skjer med kunnskapsdeling mellom de 
ansatte i en kunnskapsbedrift i krise - en situasjon som man må forvente blir stadig mer 
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aktuell. Aktuell både grunnet en vanskelig økonomisk virkelighet i Europa med høy 
arbeidsledighet, men også fordi kunnskapsbedrifter utgjør en stadig større og viktigere 
del av vårt næringsliv. 	
!
Man kan kanskje være av den oppfatning at kunnskapsdeling i en krisesituasjon er av 
mindre betydning - siden når man har en krise er det andre faktorer som er viktige. 	

Til dette er jeg ikke enig. Siden den enkeltes medarbeiders kunnskap er personlig, vil 
hver enkelt beholde den kunnskapen man tilegner seg og kunne ta med seg denne 
kunnskapen videre i livet. 	

Emnet denne oppgaven tar opp er derfor ikke bare viktig for organisasjons effektivitet, 
men også for den enkelte medarbeider.	

I et kunnskapssamfunn og i en kunnskapsbedrift er kunnskapsnivået til den enkelte 
medarbeider viktig. En mer effektiv kunnskapsdeling vil føre til at den enkelte 
medarbeider blir mer kunnskapsrik, som vil si at man blir mer attraktiv på 
arbeidsmarkedet - noe som er viktig om en organisasjon er i en krise hvor de ansatte vil 
miste jobben.	
!
Med å ta utgangspunkt i en spansk bank i en region hvor banken skal legge ned sitt 
filialnettverk; kan man formulere følgende spørsmål:	
!

• Hvordan fungerer kunnskapsdeling i en spansk bank hvor man har visshet 
om at man snart mister jobben?	


• Hvordan vil tidsbruk, tillitsforhold og kontakt mellom medarbeiderne endres 
på en måte som har betydning for effektiv kunnskapsdeling mellom 
medarbeiderne i krisen de opplever?	
!

Denne oppgaven har ikke som mål å komme med banebrytende forskning, men heller å 
kaste lys over dette emnet i et mikroperspektiv - ved å dra nytte av egne erfaringer og 
observasjoner i en spansk bank. På denne måten håper jeg å bidra til forskningen innen 
emnet kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter.	
!
I beste fall vil oppgaven kunne bidra til å hjelpe organisasjoner i krise til å bedre 
kunnskapsdelingen mellom ansatte under en slik situasjon.	
!
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2. 1 - Avgrensing 

Denne oppgaven vil se på kunnskapsdeling i en organisasjon hvor man har visshet om at 
man har kort tid igjen i organisasjonen.	

Man vil ikke ta opp kunnskapsforvaltnings program fra ledelsen, krisekommunikasjon 
innad eller utad i en organisasjon, eller hvordan kunnskap kan bli forvart i 
organisasjonen etter en nedskjæring.	
!
For at oppgaven ikke skal bli for omfattende vil kun se på man se på noen utvalgte 
faktorer i forbindelse med kunnskapsdeling. Kunnskapsforvaltning og kunnskapsdeling 
er et vidt emne, så man må foreta en begrensing for ikke å ende opp med en altfor 
omfangsrik oppgave. 	
!
Jeg har valgt ut tre hovedemner; tid, tillit og kontakt mellom ansatte. 	

Man kunne selvsagt valgt andre emner, men disse tre er i litteraturen stadig 
tilbakevennende momenter alle er identifisert som viktige faktorer for en effektiv 
kunnskapsdeling. I litteraturgjennomgangen vil jeg se nærmere på hvorfor akkurat disse 
momentene ble valgt.	
!
Det kunne selvsagt vært interessant å se om man kunne identifisere forskjeller mellom 
den delen av organisasjonen som ikke var truet av nedleggelse (Catalonia regionen) og 
den delen av organisasjonen som skulle legges ned (resten av Spania).	
!
Dette kunne imidlertid ikke la se gjøre av praktiske årsaker, men kunne vært et 
interessant emne for videre forskning.	

Rett før undersøkelsen startet verserte det rykter i media om at CatalunyaCaixa ville bli 
oppkjøpt av en annen bank fra Catalonia regionen. 	

Et slikt oppkjøp ville i tilfelle medføre omfattende nedleggelser av bankfilialer i 
Catalonia regionen. Denne delen av organisasjonen ville av denne grunn ikke kunne 
fungere som en kontrollgruppe da mange av de ansatte ville oppleve samme usikkerhet 
med henblikk på fremtidig jobbsikkerhet. 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3 - Litteraturgjennomgang og teoretisk grunnlag!
3.1 - Innledning 

Ved utvelgelsen av litteratur har jeg tatt hensyn til både type publikasjon og rangeringen 
av denne jmf. Bontis & Serenko (2009 s. 11-12) og utvalget er basert på forfattere som  
ofte siteres i vitenskapelige tidsskrifter  og derfor kan antaes å være relevante innen 
emnet. 	
!
For å kunne besvare oppgavens spørsmål er det viktig først å kunne forklare og definere 
de begrepene som finnes i spørsmålsstillingen. De fire begrepene som er viktige å få 
avklart i dette henseende er:	
!

• Hva er kunnskap?	

• Om kunnskapsforvaltning	

• Om kriser i en organisasjon 	

• Om kunnskapsdeling	
!

Oppgavens andre spørsmål nevner tre momenter man spesielt har valgt å se på i den 
hensikt å se hvordan kunnskapsdelingen mellom de ansatte i den kriserammende banken 
fungerer.	
!
Tid	

I alle dagens gjøremål, er tid en en viktig ressurs. Døgnet har kun 24 timer og 
arbeidsdagen forhåpentligvis mindre en dette. Uansett oppgaven man står over, er tid 
alltid en faktor man må ta hensyn til. 	

Siden man ikke kan gjøre et ubegrenset antall oppgaver samtidig, må man prioritere 
sine arbeidsoppgaver siden tid er en begrenset ressurs. Såfremt det å ta til seg kunnskap 
og det å dele av sin kunnskap med andre tar tid, er viktigheten av tid et moment vi må 
se nærmere på.	
!
Tillit	

En av pilarene i bankvirksomhet er tillit. For at en bank skal kunne fungere må både  
kundene og markedet i sin helhet ha tillit til banken. Om man ikke er sikker på at man 
får pengene tilbake etter å ha satt dem inn, at man får den avkastningen man har blitt 
enig om eller på annen måte tror at pengene er trygge i banken - ja da er det ingen som 
vil benytte seg av banktjenestene. Så uten tillit er det ingen bank.	

Tillit er fundamentalt i bankvirksomhet og med tanke på at det er en organisasjon basert 
på tillit, vil vi også se på tillit i sammenheng med kunnskapsdeling.	
!
Kontakt mellom medarbeiderne - «Silo syndromet» og «Communities of Practise»	

Spansk bankvirksomhet er spesiell i sin oppbygging hvor man har mange små 
bankfilialer med forholdsvis få antall ansatte. 	

Om man sammenligner CatalunyaCaixa med den svenske banken Swedbank, så hadde 
Swedbank 4807 ansatte fordelt på 310 filialer og diverse hovedkontor i 2012 (Swedbank 
2012 s. 22). CatalunyaCaixa hadde i samme periode rundt 7000 ansatte fordelt på 1200 
filialer i tillegg til diverse hovedkontor.  	

CatalunyaCaixa hadde med andre ord nær 3 ganger så mange kontorer pr. ansatt som 
Swedbank. Dette betyr at organisasjonen er spredt over flere fysiske lokasjoner.	
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Denne spesielle oppbyggingen med mange filialer med forholdsvis liten kontakt mellom 
filialene, er ikke optimal for kunnskapsdeling. Man kan jo ikke dele kunnskap med 
medarbeidere man aldri møter. 	

I litteraturen er fenomenet hvor man har separerte avdelinger med liten kontakt seg 
imellom kalt for «silo syndromet». Siden dette er et karakteristisk trekk ved spansk 
bankvirksomhet vil vi se nærmere på dette.	
!
Man skal ikke lese mye akademisk litteratur innen feltet kunnskapsdeling og 
kunnskapsforvaltning før man kommer over det man kaller «Communities of 
Practise» (CoP). 	

Disse løst sammensatte gruppene av mennesker som driver med det samme, har i 
litteraturen blitt fremholdt som en viktig katalysator for kunnskapsdeling. I mine syv år 
i en spansk kunnskapsbedrift, CatalunyaCaixa, har jeg aldri kommet over en slik gruppe 
tilknyttet bankvirksomhet. Dette kan jo være fordi jeg som eneste skandinav i banken 
kanskje er å regne som en outsider. 	

Emnet såpass fremtredende i litteraturen av jeg føler vi må ta dette med samt det 
fortjener å bli undersøkt om «Communities of Practise» er utbredt innen banken og om 
dette kan utdype vårt andre spørsmål om kontakt mellom medarbeiderne. 	

Grunnen til at det ikke er en selvfølge at man tar med CoP i denne sammenhengen, er at 
CoP kan, men trenger ikke å være sammensatt av en gruppe medarbeidere som tilhører 
samme organisasjon.	
!!!!!
!
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3.2 - Begrepsforklaring - Hva er kunnskap? 

Hislop (2013, ss. 17 - 46 ) beskriver to forskjellige syn på kunnskap, det han beskriver 
som «Objectivist Perspective» og «Practice-based perspective». 	
!
Tilhengerne av «Objectivist Perspective» deler gjerne kunnskap opp i to typer, eksplisitt 
kunnskap og tyst kunnskap (eng. tacit knowledge).	

Nonaka (1991, s. 98) beskriver tyst kunnskap som personlig kunnskap, vanskelig å 
formulere, beskrive og videreformidle til andre. Tyst kunnskap omfatter både tekniske 
ferdigheter, «Know-How», ferdigheter man har i fingrene, såvel som mentale modeller, 
tro og perspektiver man tar for gitt. 	

I sin studie blir Tokyos beste brødbaker og prosessen som må til for å få det gode brøder 
brukt av Nonaka som et eksempel på tyst kunnskap. 	

Det å sykle eller svømme blir i litteraturen ofte brukt som andre eksempler på tyst 
kunnskap.	

Eksplisitt kunnskap på den annen side er for det meste lagret på en mekanisk eller 
teknologisk måte, i nummer eller i ord. Vanlige eksempler er databaser, videoer og 
manualer (Hoe 2006 s. 495).  Denne typen kunnskap er derfor mye lettere å dele.	

Om man er tilhenger av et « «Objectivist Perspective», er det å identifisere essensiell 
kunnskap og deretter gjøre den eksplisitt, det første man må gjøre i et 
kunnskapsforvaltnings program (Hislop 2013 s. 27).	
!
Det andre synet på kunnskap,«Practice-based perspective» oppsummerer Hislop (2013 
s. 32 flg) i fem punkter:	
!

• Kunnskap er bakt inn i praktiske gjøremål. Kunnskap og det å vite er knyttet 
til gjøremål og den personen eller gruppen som utfører et stykke arbeid.	


• Kunnskap er multidimensjonal  og kompleks. Kunnskap kan ikke deles inn i 
grupper som eksplisitt og tyst kunnskap, siden det å vite og kunne noe er mye 
mer komplekst og alltid inneholder mange flere typer av kunnskap.	


• Kunnskap er innbakt i mennesker. Kunnskap er inne i hodene på mennesker  
og kan aldri helt ut gjøres eksplisitt.	


• Kunnskap er sosialt og kulturelt betinget. Siden kunnskap er innbakt i 
mennesker er kunnskapen aldri objektiv og nøytral, men alltid farget av 
avsender og mottakers sosiale og kulturelle ståsted. 	


• Kunnskap kan bestrides. Siden kunnskap er kulturelt og sosialt betinget, har 
man ikke en universell, objektiv og riktig kunnskap (f.eks. kunnskapen om en 
konflikt er alltid forskjellig avhengig av hvilken side man tilhører).	
!!

Om man er tilhenger av et « «Practice-based Perspective», er et kunnskapsforvaltnings 
program mer fokusert på å legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom 
mennesker i organisasjonen, siden det er på denne måten kunnskap blir overført (Hislop 
2013 s. 41).	
!!
!
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3.3 - Begrepsforklaring - Om kunnskapsforvaltning. 

Kunnskapsforvaltning (på engelsk; Knowledge Management) er ifølge Hislop (2013 s.
56) en term som dekker en rekke emner relatert til en organisasjons  innsats for å 
forvalte dennes kunnskap.	

He (2013 s. 400) definerer kunnskap i relasjon til kunnskapsforvaltning som 
informasjon, ideer og ekspertise relevant for de gjøremål organisasjonens medarbeidere 
utfører.	

Alavi & Leidner (2001 s. 114) nevner at kunnskapsforvaltning som et minimum 
omfatter fire emner eller prosesser:	
!

• Lage kunnskap	

• Lagre og innhente/finne kunnskap	

• Overføre/dele kunnskap	

• Benytte seg av kunnskap	
!

Kunnskapsforvaltning er en viktig del av den moderne ledelsen og forvaltningen av en 
organisasjon. Det er i litteraturen en utbredt oppfatning at god forvaltning av kunnskap 
er en kritisk suksessfaktor og nødvendig for overlevelsen av enhver organisasjon.	

Den fokus man hadde på IT og IT-systemer som det eneste saliggjørende i å forvalte 
kunnskap er nå moderert.	

Organisasjonens kultur, identifisering av muligheter og ressurser og den enkelte 
medarbeider er nå sett på som de viktigste momentene i et suksessrikt 
kunnskapsforvaltnings prosjekt (Satyendra et al 2013).	
!
Mens suksesshistoriene om bedrifters kunnskapsforvaltnings-programmer er mange, er 
tiltak som ikke er en suksess, eller rett og slett en fiasko, sjelden beskrevet i litteraturen.  	

Dette er ikke på grunn av at de fleste program for forvalting av kunnskap er en suksess - 
heller tvert i mot. Imidlertid er det aldri hyggelig å beskrive en fiasko og de mindre 
suksessrike historiene forblir gjerne et tabu man ikke snakker om  (Chua A. et al 2005).	
!
I en studie av Curado (2008) hvor man så på kunnskapsforvaltning i portugisisk 
bankvesen estimerte hun  at hele 27,50% av en banks verdi var i form av intellektuelt 
kapital som kan forsvinne når som helst - nemlig mennesker og deres kunnskap. 	

Til tross for dette og viktigheten av kunnskap og kunnskapsforvaltning fantes det ingen 
dedikert kunnskapsforvaltningssjef eller kunnskapsansvarlig i noen av bankene hun 
undersøkte.	

Hennes funn er også stadfestet av Chatzoglou et al (2009 s. 247)  som nevner at det er 
få bankinstitusjoner som har satt i kraft et fullstendig kunnskapsforvaltnings program. 	

Mine egne erfaringer og kjennskap til CatalunyaCaixa, som er basis for denne 
undersøkelsen, bekrefter også denne observasjonen.	
!!!!

"13



3.4 - Begrepsforklaring - om kriser. 

Et sentral tema for undersøkelsen er krisen CatalunyaCaixa er inne i og krisens 
innvirkning på kunnskapsdeling.	

Det er lite litteratur omkring kunnskapsforvaltning under krisesituasjoner i en 
organisasjon og i nedbemannings-situasjoner (Shaw, Hall, Edwards & Baker, 2007,  s. 
562 og Schmitt, Borzillo & Probst, 2012).	
!
Kim (1998) definerer to typer av kriser. Den typer kriser som pro-aktivt er laget av 
organisasjonen selv og de kriser som er er påtvunget organisasjonen utenfra.  Internt 
konstruerte kriser kan komme som et resultat av eksterne forhold  (som om 
organisasjonen velger å forandre produktspekter eller organisasjonsoppbygging grunnet 
manglende eller endret etterspørsel). Som et eksempel i sin studie av Hyundai Motor 
nevner Kim (1998 s. 510) hvordan organisasjonen satte seg et mål om å ferdigstille en 
fabrikk på meget kort tid. For å få dette til ble det benyttet arbeidstider på 16 timer 7 
dager i uken. 	

Kriser som er eksternt konstruerte, er påtvunget organisasjonen av en  ekstern faktor. 
Han nevner nye retningslinjer fra staten som et eksempel på dette.	

Felles for en krise i organisasjonen er at de gjerne er medfører upopulære endringer i 
organisasjonen - endringer som er sett på som negative.	

For CatalunyaCaixa står vi ovenfor en ekstern krise. Her er det den spanske 
sentralbanken som etter retningslinjer fra EU har besluttet at bankkontorene skal legges 
ned.	
!!!!
3.5 - Begrepsforklaring - om kunnskapsdeling. 

Shaw et al (2007) trekker frem flere interessant momenter i studien  av en organisasjon 
som siden starten var klar over at den skulle legges ned en gang frem i tiden. Et av 
problemene som ble fremhevet var at organisasjonen kun kunne gjennomføre 
kunnskapsforvaltnings prosjekter med kort levetid, siden man ikke ville ha gevinst av 
lengre prosjekter.	

I kunnskapsforvaltings prosessen ble det fokusert på:	


• Aktivt registrere hva som kunne betegnes som kritisk kunnskap, 	

• Aktivt registrere hvem som besitter den kritiske kunnskapen	

• Opplæring av medarbeiderne ved bruk av mennesker allerede i organisasjonen 

(ikke leie inn eksterne).	

• Jobbrotasjon slik at man kunne ta over arbeidsoppgaver etterhvert som 

medarbeiderne sluttet.	

• Aktivt prøve å beholde medarbeiderne så lenge som mulig i organisasjonen.	
!

Studien understreket også viktigheten av tillit og samarbeidsforholdene i organisasjonen 
for at en kunnskapsforvaltnings prosess skal kunne krones med suksess.	
!
Kunnskap er ofte sett på som individets viktigste aktivum i dagens kunnskapssamfunn. 
Det er derfor rimelig å anta at det er sterke følelser knyttet til det a dele av seg med 
kunnskap (Hoof et al 2012 s. 148).	
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!
Det å dele kunnskaps kan skje gjennom en rekke aktiviteter. Når man snakker med en 
kollega over en kaffe, i klasserommet, i en video på YouTube, et dokument i database, 
ved å se på en oppslagstavle, etc. Kunnskapsdeling finner også sted hver gang du 
forteller hvem du er, hva du gjør  eller hva du vet til andre (Petersen 2002, s. 18).	

Kunnskapsdeling kan også foregå på flere nivåer, deling mellom personer, fra personer 
til eksplisitte ressurser (som databaser), fra individer til grupper, mellom og innad i 
grupper og fra grupper til organisasjoner.	
!
Innen kunnskapsforvaltning er det avgjørende at kunnskap kommer frem til den delen 
av organisasjonen hvor det er et behov og hvor kunnskapen kan brukes (Alavi & 
Leidner 2001 s. 119). Det at kunnskapen finnes i organisasjonen er ikke nok. For å 
komme til nytte må den finnes der den er bruk for denne kunnskapen.	

Kunnskapsdeling er viktig i en kunnskapsbedrift. Law & Ngai (2008 s. 2346) 
konkluderer med at kunnskapsdeling fører til bedre resultater og bedre produkter og 
tjenester i servicenæringen - som jo bankvirksomhet er et eksempel på.	

I en studie hvor man så på kunnskapsdeling mellom greske bankmedarbeidere fant 
Chatzoglou et al (2009 s. 259) at hver enkelts innstilling til kunnskapsdeling er det 
viktigste momentet for å avgjøre om man deler kunnskap med andre eller ikke.	

Smith et al (2010 s. 112) nevner flere faktorer som er nødvendig for å bygge en kultur 
som legger til rette for kunnskapsdeling i en organisasjon. Av de viktigste momentene 
kan nevnes; bygge tillit, legge til rette for personlig kontakt mellom medarbeiderne, 
opplæring, belønning, anerkjennelse og effektive IT systemer.	
!
Ledelsen må altså bevisst legge til rette for at kunnskap kan deles i en bedrift, men det 
er ikke én universell metode eller ett sett med virkemidler som med hell kan brukes i 
alle kulturer (Wang & Noe 2009 s. 127). Metoden organisasjonen benytter seg av for å 
sikre en god kunnskapsdeling må derfor spesialtilpasses den enkelte organisasjon 
(Smith et al 2010 s. 118).	
!
Kunnskapsdeling er gjerne ikke direkte knyttet til medarbeidernes kompensasjonnivå 
(slik som bonus eller lønn) eller evalueringskriterier. Det å dele kunnskap med andre 
beror derfor i hovedsak på den ansattes holdning til kunnskapsdeling (Kwok & Gao 
2005 s. 45).	

Webster (2008 s. 20) underbygger dette. Hun nevner at om man prøver å «presse» 
medarbeiderne til å dele kunnskap (f.eks. gjennom formelle regler), kan dette føre til 
sterkere motstand og uvilje mot det å dele av sin kunnskap. Hooff et al (2012 s. 149) 
nevner også at man ikke kan tvinges til å dele av seg med din kunnskap.	

Evans (2012) samlet en rekke akademikere, praktikere og konsulenter innen feltet 
kunnskapsforvaltning og gjennom en «negative/reverse brainstorming technique» fant 
man frem til en rekke faktorer som hindrer kunnskapsdeling i en organisasjon. Her 
trekker man også frem den enkeltes holdning som avgjørende for en effektiv 
kunnskapsdeling.	
!
Det er usikkert hvor mye ekstern motivasjon (eng. Extrinsic motivation - f.eks 
økonomisk belønning) har å si for villigheten blant medarbeiderne til å dele kunnskap 
da litteraturen er delt på dette området.	

Book & Kim (2002 s.19) fremhever at belønning, om noen, har en negativ innvirkning 
på medarbeidernes villighet for å dele kunnskap. Kwok et al (2005) deler også denne 
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oppfatningen da de ikke kunne finne at ekstern motivasjon hadde betydning for ens 
holdning til å dele kunnskap med andre.	

Dette er i motsetning til Arntzen & Worasinchai (2012) som fremhever at økonomisk 
belønning er en meget viktig faktor for å fostre kunnskapsdeling mellom 
medarbeiderne. Dette er også bekreftes også av Al-Alawi, Al-Marzooqi & Mohammed 
(2007 s. 31).	

Hislop (2013 s.138) nevner at en mulig grunn til a dele kunnskap med andre er å vise 
andre sine kunnskaper og hvor mye man vet eller kan. Belønningen er da en økt status i 
gruppen.	
!!!!!
3.6 - Viktigheten av tid og tillit 

Tid er en dyrebar ressurs i en travel hverdag. Mangel på tid er også en av motivasjonene 
for at en medarbeider ikke deler kunnskap med andre (Hislop 2013 s.139).	

Ved ikke å bruke tid på å dele kunnskap (som jo kan være tidkrevende) får man mer tid 
til å gjøre sitt eget arbeid - og vil derfor være mer produktiv enn medarbeidere som 
deler av seg med kunnskap (Webster 2008 s. 17).	

Mangel på tid som en faktor for ikke å dele kunnskap er også beskrevet av Arntzen et al 
(2012 s. 59). I denne studien så man på kunnskapsdeling i Thailandske bedrifter. 
Bedriftene var i en periode hvor man foretok kostnadskutt og nedskjæringer av 
arbeidsstyrken. Arbeidstakerne som var igjen i bedriftene fikk derfor øket 
arbeidsmengde, noe som gjorde at de ikke hadde tid til å dele av seg med kunnskap.	

Nicholas & Martin (1997) nevner også viktigheten av tid. Det er klart at jo mer tid man 
bruker på en oppgave, jo bedre vil resultatet bli. 	

Imidlertid eksisterer det alltid en begrensing på hvor mye tid man kan bruke til å ta til 
seg kunnskap. Dette gjelder spesielt om man ikke ser på oppgaven som viktig.	
!
Salis & Williams (2010), Wickramasinghe V & Widyaratne R. (2012) og Wang & Noe 
(2010 s. 127) understreker betydningen av tillit for en effektiv kunnskapsdeling. Dette 
er også beskrevet av Holste & Fields (2010) som konkluderte med at kunnskapsdeling 
var avhenging av tillit mellom medarbeiderne. 	

Holste & Fields (2010) skilte mellom «Affect-based» tillit, som er bunner i 
medarbeidernes omsorg og omtanke for hverandre (f.eks: Olson er så trivelig), og 
«Cognition-based» tillit som er basert på om medarbeideren er sett på som 
kunnskapsrik og nøyaktig og å stole på (f.eks: Om Olson sier det  - så er det rett).	

Av disse to typer av tillit fant man ut at «Affect-based» tillit var viktig i forbindelse med 
om man ønsket å dele sin kunnskap med andre, mens «Cognition-based» tillit var viktig 
for om man benyttet den kunnskapen man hadde fått.	

Viktigheten av tillit til kilden kunnskapen kom fra («Cognition-based» tillit) er også 
beskrevet av Webster (2008 s. 24). Her nevner hun at medlemmer i en gruppe har en 
tendens til å ignorere informasjon som kommer fra nye medarbeidere eller 
utenforstående. 	

Petersen (2012 s. 20) beskriver hvordan det i noen konsulentfirmaer er en tendens til at 
man er redd for å virke ignorant (f.eks ved å spørre om råd eller stille «dumme 
spørsmål»).	
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Faren for å miste status, posisjon eller jobb om man deler eller søker kunnskap trekkes 
også frem av Khesal et al (2013) og Hislop (2013 s. 139)	
!
Mennesker har en tendens til å søke informasjon som er samsvarende med eksisterende 
overbevising og unngå informasjon som rokker ved den oppfatning man allerede har. 
Man kan derfor overse eller nedvurdere viktigheten av ny informasjon. (Case,  2007 s. 
104). 	

Tillit er derfor nødvendig også i denne sammenhengen om man skal ta til seg ny 
informasjon.	
!!
!
3.7 - Kontakt mellom ansatte 

«Silo» syndromet ble trukket frem av Evans (2012) som et hinder for kunnskapsdeling i 
en organisasjon. Fenomenet beskriver en situasjon hvor hver del av organisasjonen er 
som i en silo og hvor det er lite kontakt mellom de avgrensede delene av 
organisasjonen.	

Viktigheten av personlig kontakt mellom medarbeiderne hvor man fysisk er tilstede 
sammen - «face-to-face» , er beskrevet av Salis & Williams (2012). I en studie av 
britiske virksomheter innen handel fant man at «face-to-face» personlig kontakt mellom 
medarbeiderne over tid hadde en positiv innvirkning på både kunnskapsdeling og 
produktivitet blant medarbeiderne.	

Viktigheten av uformell kontakt og kort fysisk avstand mellom partene nevnes også av 
Cummings (2004 s. 362). 	
!
Kontakt mellom ansatte er ikke bare et viktig moment for å legge til rette for å dele 
kunnskap - det er også viktig for å forhindre det å skjule kunnskap.	
!
He (2013)  beskriver det å dele kunnskap og det å skjule kunnskap som to faktorer som 
kan leve side om side. 	

I sin studie gjort av kinesiske IT arbeidere i 30 årene lokalisert i Shanghai, fremhevet 
han spesielt to momenter relatert til det å skjule kunnskap:	
!

• Psykologisk eierskap. Om en medarbeider føler eierskap til kunnskapen - at det 
er ens egen eiendom og sitt eget territorium - er det større sjanse for at man 
skjuler kunnskap.	


• Organisasjons tilhørighet. Jo mer medarbeiderne følte eierskap og tilhørighet 
til organisasjonen, jo mindre sjanse var det for at min ville skjule sin kunnskap.	
!

For å redusere ønsket om å skjule kunnskap foreslår han at organisasjonen benytter seg 
av teamwork, at man alltid understreker at kunnskap et et felleseie innen organisasjonen 
og søker å gjøre at den enkelte medarbeider føler et medeierskap i organisasjonen (f.eks 
gjennom å være med på aktiviteter, bestemme sin egen arbeidsdag, ha eierandeler m.v.) 
Det å arbeide i åpent kontorlandskap istedenfor lukkede kontorer kunne også være med 
på å redusere ønsket om å skjule kunnskap gjennom å skape et tettere samhold blant 
medarbeiderne.	
!
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I en studie av Kubo et al (2001) så man på kunnskapsdeling i en japansk bank. Her 
trakk man frem viktigheten av jobbrotasjon i organisasjonen. Hovedgruppen av 
medarbeiderne ble ansatt rett etter ferdig utdannelse og etter japansk skikk hadde man 
livslang ansettelse innen organisasjonen.	

Personalkontoret flyttet ansatte til nye avdelinger og arbeidsoppgaver hvert tredje til 
femte år og det ble sett på som uhørt å nekte overflytting. 	

Jobbrotasjonen ble sett på som viktig både for å holde motivasjonen oppe, men også for 
å skape personlige relasjoner på kryss av naturlige skillelinjer innen banken.	
!
Meget viktig var de sosiale møteplassene som organisasjonen la til rette for. På 
avdelingene hadde man sosiale arrangementer for de ansatte og deres familier hvor det 
var forventet at man deltok. Det var også viktig med sosiale grupper som hadde andre 
utgangspunkt og var spredt over forskjellige avdelinger innen banken. Disse gruppene 
kunne være grupper av de som var uteksaminert fra et spesielt universitet ett år, de som 
bodde i en spesiell del av byen, jobbet i en bygning eller hadde startet på samme 
avdeling som nyansatt. 	

Sosiale grupper ble beskrevet som meget viktige i Japan og ens status kunne gjerne bli 
sett utifra hvilken gruppe man tilhørte og ens stilling innen denne gruppen.	
!
«Communities of Practise» har i litteraturen omkring kunnskapsforvaltning hatt en 
fremstående rolle.  Begrepet beskriver uformelle grupper av mennesker som deler en 
type arbeidsrelatert aktivitet sammen.  (Hislop 2013 s. 155).	

Communities of Pactise (CoP) er ikke det samme som arbeidsgrupper innad i en 
organisasjon. Arbeidsgrupper i en organisasjon har gjerne klart definerte arbeidsoppgave 
og er formelt satt sammen av en fast gruppe medarbeidere. CoP på den annen side har 
en uformell karakter og er løst satt sammen av mennesker som deler en arbeidsaktivitet 
eller jobber i samme bransje med de samme spørsmålene. Gruppen har ingen formell 
leder og har en flat struktur (Hislop 2013 s. 156). Gruppen kan være sammensatt av 
medarbeidere i samme organisasjon eller mennesker fra forskjellige organisasjoner og 
grupper.	

Roberts (2006 s. 625) beskriver at CoP gjerne deler et eget vokabular, interne spøker 
som ikke lett forståes av utenforstående, felles historier og har et lokalt tilsnitt. Siden 
CoP er løst satt sammen, vil utviklingen av gruppen over tid være avhengig av 
medlemmenes behov og utvikling.	

   	

CoP er sett på som en viktig arena for kunnskapsdeling.  Moran (2010) beskriver et 
nettbasert CoP hvor profesjonelle IT sjefer i et bredt utvalg av firmaer deler kunnskap 
og erfaringer med hverandre for bedre å kunne foreta sine daglige avgjørelser. 	

I sin studie beskriver han CoP som en av de viktigste pilarene i kunnskapsbaserte 
organisasjoner.	

I en studie av greske bankansatte konkluderer Chatzoglou et al (2009 s. 260) med at 
ledelsen bør legge til rette for opprettelse av CoP innen organisasjonen. Selv om IT 
systemer kunne ha sine fordeler i geografisk spredte virksomheter argumenterte han for 
at opprettelse av et menneskelig nettverket er den beste måten å legge til rette for 
kunnskapsdeling i en kunnskapsbedrift.	
!
Roberts (2006) trekker frem noen begrensinger for CoP. Siden gruppen er satt sammen 
av personer med varierende erfaring og kunnskaper, er effekten av et CoP avhengig av 
medlemmenes eksisterende kunnskap og erfaring.	
!
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3.8 - Teoretisk grunnlag og rammeverk 

Som vi har sett i litteraturgjennomgangen er effektiviteten og utbredelsen av 
kunnskapsdeling i en organisasjon et komplekst tema. Mange forhold og kombinasjonen 
av disse spiller inn på hvordan medarbeiderne deler kunnskap med hverandre.	
!
Oppgavens første spørsmål har som oppgave å beskrive kunnskapsdelingen i 
organisasjonen i en krise. Siden alle organisasjoner er forskjellige og kunnskapsdelingen 
i organisasjonen er avhengig av både bransje, kultur og situasjon - vil det være naturlig 
å bruke den samme organisasjonen, men når organisasjonen ikke er i en krise, som 
referanse når man skal svare på oppgavens første spørsmål	
!
Når det gjelder tidselementet i oppgavens 2. spørsmål, antyder litteraturen at 
medarbeiderne vil føle et øket tidspress i en nedskjæring- og krisesituasjon. Det at man 
har dårligere tid vil normalt føre til mindre kunnskapdeling.	

Ved tillitselementet i oppgavens andre del, antyder forskningen at faren for å miste jobb 
eller anseelse har en negativ innvirkning på kunnskapsdeling - et moment som man kan 
anta er særdeles fremtredende i en slik krisesituasjon som vi står ovenfor her. 	

For kontakten mellom medarbeiderne er litteraturen ganske klar på at økt kontakt gir økt 
kunnskapsdeling. Imidlertid er det ikke funnet forskning som antyder at en slik krise 
som vi står ovenfor her gir mer eller mindre kontakt mellom medarbeiderne.	

 	
!!!
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4 - Metode!
4.1 - Studiedesign 

For å finne svar på oppgavens spørsmål om hvordan kunnskapsdeling fungerer i en 
krisesituasjon i en spansk bank valgte jeg en kombinasjon av kvalitative og kvantitative 
metoder. 	
!
Et spørreskjema ble sendt ut til de de ansatte kombinert med semi-strukturerte intervjuer 
for å komme dypere ned i materien. De semi-strukturerte intervjuene ble brukt for å 
forklare og underbygge resultatene som kom frem i den kvalitative delen av 
undersøkelsen.	
!
4.1.1 Design av spørreskjema 
Et spørreskjema hvor respondentene selv fylte ut svarene på en webside ble valgt som 
metode da man ønsket et størst mulig datagrunnlag, men grunnet tidspress ikke hadde 
mulighet til å foreta et stort antall intervjuer.	
!
Som plattform ble Google Forms/Google Docs brukt, siden brukerne kunne forventes å 
ha tillit til Google som en nøytral part samt at dette lettet både utforming av 
undersøkelsen og den etterfølgende datainnsamling og analyse.	
!
Som beskrevet av Wildemuth (2009 ss. 256-269) og Bryman (2012 s. 231-268) ble 
spørreskjemaet forsøkt laget så kort som mulig og kun spørsmål som var nødvendig for 
å utarbeide en analyse ble tatt med.  	

For mange spørsmål kunne medføre både internt- (at respondentene ikke svarte på alle 
spørsmålene) og eksternt bortfall (at respondentene ikke besvarte spørreskjemaet i det 
hele tatt).	

Spørsmålene ble forsøkt gjort så nøytrale som mulig og kun spørsmål man kan regne 
med at målgruppen kunne svare på ble tatt med.	

Det ble ikke benyttet åpne spørsmål hvor respondentene selv måtte formulere og skrive 
svaret. Dette ble gjort fordi man regnet med at man ville få en høyere svarfrekvens ved 
enkle og lette spørsmål hvor respondentene ikke trengte å skrive mye. Undersøkelsen 
ville i de fleste tilfeller bli gjort i arbeidstiden hvor man når som helt kunne bli avbrutt 
av kunder enten på telefon eller i filialen. 	
!
Spørsmålene ble gjort korte, uten doble betydninger og det ble tatt som utgangspunkt at 
respondentene ikke kjente til fagfeltene kunnskapsforvaltning og kunnskapsdeling.	

Det ble benyttet en Likert skala fra 1 til 4 på ni av spørsmålene for å «tvinge» 
respondenten til å ta side (for eller imot) og en skala på fire ble sett på som tilstrekkelig 
detaljert. Faren for at respondentene ikke skulle fullføre spørreskjemaet grunnet mangel 
av et nøytralt, midt-i-mellom svar, ble sett på som liten.	
!
I en del av undersøkelsen ble respondentene valgt å sammenligne situasjonen den siste 
måneden/to månedene (etter at man hadde fått beskjeden om nedleggelse) med 
situasjonen for ett år siden (da det enda var gode utsikter til at banken skulle bli solgt og 
jobbene synes trygge.	
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Respondentene svarte utifra dagens situasjon. Den innstilling og motivasjon man har i 
dag vil selvsagt fargelegge hvordan man ser på tidligere erfaring og historikk.  	

Den beste løsningen ville selvsagt vært om det hadde vært foretatt en identisk 
undersøkelse i en periode hvor jobbsikkerhet og fremtidsutsikter var lyse. 	

Mangel på tidligere forskning om spanske bankansattes kunnskapsdeling gjorde at 
løsningen hvor respondentene blir bedt om å uttrykke sin nåværende opplevelse av 
fortiden, ble sett på som den beste løsningen jeg kunne finne.	
!
Rekkefølgen av spørsmålene ble organisert etter metoden som beskrevet av Iarossi 
(2006 s.75). 	

Første delen var lette og interessante spørsmål som var ment å skape tillit hos svareren 
slik at det var større sjanse for at man gjennomførte undersøkelsen. Midtre del innehold 
noen vanskeligere deler, mens siste del av spørreskjemaet var helt enkle spørsmål man 
hurtig kunne fylle ut uten å tenke. 	
!
Både Wildemuth (2009 ss. 256-269) og Bryman (2012 s. 231-268) nevner flere mulige 
ulemper ved  å bruke spørreskjema. Ett moment som ble trukket frem er at man ikke 
kan hjelpe respondenten om det er spørsmål som er uklare. 	

Det er også vanskelig å gå dypere eller utdype et tema siden spørsmålene er lukkede 
med kun et begrenset antall svar.	

For dem av de som ønsket å utbrodere svarene eller komme med kommentarer ble det 
derfor lagt til et eget felt nederst i spørreskjemaet.	
!
Byrman (2012 s. 168) trekker frem to begrep innen reliabilitet i kvantitative 
undersøkelser:	


• Stabilitet. Om undersøkelsen er stabil over tid - det at man kan regne med å få 
ganske like svar om man foretar den samme undersøkelsen på et senere 
tidspunkt, er ikke målt.  
Grunnet tidsbegrensinger har det blitt foretatt kun én spørreundersøkelse og 
stabiliteten er derfor uviss. Med tanke på den spesielle krisen organisasjonen er 
inne i når undersøkelsen ble foretatt, er det rimelig å tro at svarene ikke ville 
være lik ved et senere tilfelle	


• Intern reliabilitet. Ved å benytte flere indikatorer/spørsmål  som dekker det 
samme temaet, men med forskjellige spørsmålsstilling (f.eks negativt vinklet og 
positivt vinklet eller overlappende spørsmål) kan man måle om svarene er 
relatert til hverandre. Om det viser seg at svarene er konsistent (f.eks at alle 
spørsmål som er ment å måle medarbeiderens innstilling til å dele kunnskap 
med andre peker i én retning), kan man si at det finnes intern reliabilitet.  
Ønsket om et kort spørreskjema gjorde at man begrenset bruken av flere 
indikatorer for samme emne. Dette fikk derfor betydning for undersøkelsens 
interne reliabilitet.	
!!

!
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4.1.2 - Design av semi-strukturerte intervjuer 
Intervjuer er sett på som spesielt nyttige når man har behov for å finne mer informasjon 
i dybden enn i bredden (Given 2008 s.907).  Semi-strukturerte intervjuer er en 
mellomting mellom strukturerte intervjuer hvor man har en liste med faste spørsmål 
man spør i en bestemt rekkefølge og ustrukturerte intervjuer som er mer som en løs 
konversasjon omkring et eller flere emner.	

Semi-strukturerte intervjuer har fordelen med at man kan endre rekkefølge, 
spørsmålsstilling og velge om man skal gå i dybden avhengig av respondentens svar. 
Intervjuguiden gir den nødvendige struktur slik at man er sikker på at man ikke 
glemmer emner eller mister fokus.	

 	

Bryman (2012 s. 227-228) nevner som et problem med intervjuer at svarene til 
respondentene kan påvirkes av intervjueren. Det er alltid en fare at man vil gi svar som 
er sosial/politisk korrekte selv om dette ikke reflekterer ens egentlige mening. 	

Spørsmålene og tonen i intervjuet ble derfor forsøkt holdt så nøytralt som mulig.	

Intervjuene hadde en lengde på 15-20 minutter. Som beskrevet av Wildemuth (2009 s. 
234) ble det laget et «aide-mémoire» over temaer som man ønsket dekket i intervjuene. 
Temaene var de samme som i spørreundersøkelsen.	

Svar ble notert underveis og etter intervjuet. Et lydbåndopptak ville i mange tilfeller bli 
oppfattet som truende, og det ville blitt meget vanskelig eller umulig å holde en vanlig 
samtale med intervjuobjektet.	
!
!
4.1.3 - Valg av spørsmål og temaer for undersøkelsen 
Gjennom spørreundersøkelsen og de etterfølgende intervjuene ønsket man å få klarhet i 
følgende hovedemner for å besvare undersøkelsens spørsmål om kunnskapsdeling 
mellom medarbeiderne i en krisesituasjon:	
!
Faktisk kunnskapsdeling og innstilling til kunnskapsdeling. 	

Hadde den faktiske kunnskaps-delingen i organisasjonen registret endringer i etter man 
ble klar over at man snart var uten jobb? 
Denne delen var spørsmålene delvis hentet fra Faraj (1998) med noe modifikasjon for å 
tilpasses bankvirksomhet. Spørsmålene var tidligere blitt brukt i en studie for 
programvareutvikling i små team og var med hell blitt brukt ved flere senere 
anledninger bl.a. av Wickramasinghe et al (2012  s. 223).	

Spørsmålene omkring faktisk kunnskapsdeling var både negativt og positivt vridd. 
Repondentene ble bedt om å svare på en 4 punkts Likert skala som gikk fra «Helt 
uenig» til «Helt enig»:	
!

• I filialen deler man ikke informasjon, kunnskap eller ferdigheter med hverandre 
(eksempel på negativt vridd spørsmål).	


• Jeg hjelper mindre erfarne medarbeidere om de spør med om et problem relatert 
til arbeidet (eksempel på positivt vridd spørsmål).	
!
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Et annet av momentene som ble tatt opp var om man var klar over kunnskapene og 
ressursene man hadde tilgjengelig. Dette ble sett på som viktig siden en effektiv 
kunnskapsdeling fordrer at man vet hvor man kan finne svar på de spørsmål en har.	

Problemet med at organisasjoner ofte ikke vet hva man vet og har svake systemer for å 
finne rett informasjon til rett tid er blant annet tatt opp av Alavi og Leidner (2001 s. 
119).	

Et eksempel på et av spørsmålene for å få avklart dette var:	
!

• På filialen kjenner vi godt til kunnskaper og ferdigheter som hver enkelt besitter	
!!!
Tid	

I en organisasjon hvor man opplever nedskjæringer, er det ikke uvanlig at den 
gjenværende arbeidsstyrken for øket sin arbeidsmengde siden de resterende 
medarbeiderne må overta arbeidsoppgavene til dem som slutter i tillegg til sine 
eksisterende arbeidsoppgaver (Arntzen et al 2012 s.59). 	

Tid er en viktig faktor både for den som deler av sin kunnskap, men også for den som 
søker kunnskap. 	

Alavi & Leidner (2001 s. 110)  mener at informasjonen aktivt må bearbeides av 
mottakeren for at det skal ha en nytteverdi. Om man kun hører med et halvt øre mens 
man arbeider med andre arbeidsoppgaver,  er det liten sjanse for en aktiv bearbeiding av 
informasjonen man får.	

Respondentene ble spurt om de følte at de hadde dårligere tid i den prosessen de var i nå 
sett i forhold til tidligere.	
!!!
Tillit	

Respondentene ble spurt spørsmål for å avdekke om de følte tillit til de andre 
medarbeiderne. Tillit er en viktig faktor i kunnskapsdeling og både graden av 
medarbeidernes «Affect-based» og «Cognition-based» form for tillit ble forsøkt brakt på 
det rene.	

Eksempel på spørsmål for å avdekke tillitsforholdene i organisasjonen var:	
!

• Å spørre andre om hjelp eller råd i et jobb-relatert spørsmål gjør at andre får et 
dårligere inntrykk av ens kompetanse	


• Jeg føler jeg kan stole på mesteparten av medarbeiderne på bankfilialen	
!!
Kontakt mellom ansatte - Silo syndromet	

Ved å spørre om omfanget og typen av kontakt mellom kontorene ønsket man å se på 
omfanget av Silo syndromet. 	
!
Det ble spurt både om frekvensen på fysisk kontakt:	
!

• Hvor mange ganger har du snakket «face-to-face» med medarbeidere på andre 
CatalunyaCaixa bankfilialer?	
!

samt telefonisk og e-post kontakt mellom medarbeiderne.	
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Kontakt mellom ansatte - «Communities of Practise»	

Det er usikkert om det eksisterer «Communities of Practise» (CoP) blant medarbeiderne 
i bankfilialene. 	

I litteraturen blir disse gruppene ofte trukket frem som en viktig arena for 
kunnskapsdeling mellom mennesker som jobber med samme aktivitet.	

Konseptet ble forklart og respondentene blir spurt om de tilhører noe som kan ligne en 
slik gruppe. Hislop (2013 s. 154) understreker forskjellen mellom CoP og formelle 
arbeidsgrupper. Denne forskjellen er forsøkt forklart. 	
!
Demografiske spørsmål	

Spørreskjemaet inneholdt en demografisk del for å se om det var forskjeller mellom 
kjønn, de med lang fartstid i organisasjonen (og som burde inneha mer kunnskap) eller 
hadde høyere stilling (og mer ansvar). Av hensynet til undersøkelsens anonymitet, ble 
det ikke spurt om alder.	
!!
4.1.4 Validitet 
Et av de viktigste kriteriene ved en studie ifølge Byrman (2012 s. 47-48) er 
undersøkelsens validitet. Han beskriver fire hovedtyper av validitet:	
!

• Målingsvaliditet (Measurement/Construct validity). Er hovedsaklig knyttet til 
den kvantitative delen av oppgaven. For å kunne trekke korrekte slutninger av 
oppgaven må vi være sikre på at spørsmålene i spørreskjemaet måler det de er 
ment å måle (kunnskapsdeling, tid etc.) og ikke måler andre liknende momenter. 
Vi må eksempelvis utforme spørsmålene om tidsbruk slik at vi er sikker på at 
spørsmålene måler respondentens opplevelse av tilgjengelig tid og ikke et 
relatert moment.	


• Intern Validitet. Dette dreier seg om forholdet og sammenhengen mellom to 
eller flere variabler. Hvor sikker kan vi på at ett av momentene vi måler har 
innvirkning på kunnskapsdelingen mellom de ansatte og at det ikke egentlig er 
en annen faktor som er av avgjørende betydning?	


• Ekstern validitet.  Denne typen av validitet dreier seg om vi kan generalisere de 
resultatene og konklusjonene vi trekker fra studien til omverdenen utenfor den 
gruppen vi har undersøkt. Her vil denne typen av validitet dreie seg om de 
konklusjonene vi finner kan generaliseres til å gjelde alle bankansatte i en 
krisesituasjon eller kanskje alle medarbeiderne i en kunnskapsbedrift under en 
krise.	


• Økologisk validitet. Her ser vi på om det vi måler og observerer kan overføres 
til objektenes naturlige habitat og livssituasjon og at resultatene ikke er 
begrenset til kun å gjelde i en laboratoriesetting. På grunn av faren for å skape 
en invalid økologisk undersøkelse er intervjuer og spørreundersøkelse gjort på 
arbeidsplassen i eller rett etter normal arbeidstid.	
!!!!
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4.2 - Datainnsamling  

4.2.1 Deltagere Spørreundersøkelse 
Det ble sendt ut e-post til 88 bankfilialer i Madrid og Alicante regionen. Utvalget 
representerer 100% av filialene i disse to regionene på tidspunktet ved utsendelse.	

E-posten ble sendt til filialens felles e-post slik at alle de ansatte fikk en egen kopi i sin 
personlige innboks.  E-posten inneholdt en forklarende tekst og en link til en online 
undersøkelse. 	
!
Det totalt antall ansatte som fikk e-posten (ansatte ved bankkontorene) var 354.	

I e-posten ble de bedt om å fylle ut en anonym spørreundersøkelse i forbindelse med en 
studie i hvordan ansatte deler kunnskap med hverandre i en spansk bank.	
!
Respondentene ble valgt på bakgrunn av geografisk lokasjon. Medarbeiderne i disse 
områdene hadde alle fått beskjed om at bankfilialen ville stenges en gang i løpet av 
kommende år. Dato var ikke fastsatt.	

I de fleste andre regionene i Spania (med unntak av Catalonia) hadde man allerede eller 
var midt i en prosess med å stenge kontorer.	
!
To uker etter første utsendelse ble det sendt en takk/påminnelse e-post til alle 
respondentene.	
!!
4.2.2 - Deltagere Semi-strukturerte intervjuer 
I en periode over én uke ble det foretatt tre semi-strukturerte intervjuer. 	

Selve intervjuene ble strukturert som beskrevet av Wildemuth (2009 s. 236). Det ble 
foretatt en kort introduksjon, oppvarming for å sette scenen for intervjuet, hoveddel, 
nedkjøling og avslutning.    	
!
Utvalg av intervjuobjektene ble gjort som en bekvemmelighetsutvalg	

 (eng: «Convenience sample»). 	

Grunnet begrensinger i tid og kostnader ble det tilfeldig trukket ut fem ansattnummer 
blant de ansatte som jobbet i Alicante regionen. De ansatte ble ringt i arbeidstiden og 
spurt om de hadde tid til et kort intervju om kunnskapsdeling på filialen. To av de fem 
hadde ikke mulighet til å delta.	

For de tre resterende ble intervjuene gjort på arbeidsplassen i eller rett etter vanlig 
arbeidstid. De som ble intervjuet var én filialsjef og to kasserere.	
!!
4.3 - Svarfrekvens 

Det eksterne bortfallet for spørreundersøkelsen ble meget stort. Det ble registrert 36 
svar på spørreundersøkelsen. Dette representerer en svarfrekvens på 10,16%. En av 
grunnen til dette var at rett etter andre varsel/påminnelse ble bankens sikkerhets-system 
oppdatert. Dette medførte at mange websider ikke virket på de ansattes terminaler. Dette 
inkluderte både e-post (som hotmail, gmail, yahoomail), facebook samt Google Forms.  
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De ansatte som trykket på linken for spørreskjemaet fikk derfor ikke opp websiden, men 
en feilmelding om at siden ikke kunne vises.	
!
Alle de tre som ble intervjuet ble spurt om de hadde svart på spørreundersøkelsen. To av 
dem hadde ikke svart. Svaret til en av dem som ikke svarte på spørreundersøkelsen kan 
være beskrivende:	
!

«– Åh, ja jeg var litt usikker på om jeg skulle våge å svare på undersøkelsen slik 
som tidene er nå»	
!

Bryman (2012 s. 200 og s. 235) nevner at en svarprosent på under 50% er av mange sett 
på som uakseptabelt da man regner med at man ikke har fått et representativt utvalg av 
svar. Dette gjør at man må være forsiktig med å generalisere og trekke generelle 
slutninger på bakgrunn av svarene man har fått.	

Imidlertid beskriver han at det er mulig å benytte seg av resultatene fra en undersøkelse 
med lav svarfrekvens såfremt man er klar over de begrensinger dette medfører.	

Hver og én av de som svarte på undersøkelsen har sine egne erfaringer og meninger og 
svarene samt kommentarer ble brukt som underlag for de semi-strukturerte intervjuene 
som ble avholdt.	
!
I dette spesifikke tilfellet kan man tenke seg at dem som normalt ikke deler sin 
kunnskap (f.eks på grunn av tidspress, en negativ holdning mot kunnskapsdeling eller 
ikke har tillit til undersøkelsen), ikke vil bruke tid på å gjennomføre undersøkelsen. 	

Med en høy andel av respondenter som har valgt ikke a svare, kan man ikke utelukke at 
resultatet av spørreundersøkelsen har blitt positivt vridd mot kunnskapsdeling.	
!
Verdt å merke seg er at av dem som svarte på spørreundersøkelsen, var filialsjefer 
overrepresentert. Hele 35% av respondentene oppgav å være filialsjef. Om man hadde 
hatt en lik representasjon av filialsjef og de med annen posisjon i bedriften ville denne 
andelen kun ha utgjort 24% av respondentene.	
!
4.4 - Etikk 

Undersøkelsen ble gjort etter de etiske retningslinjene som referert av Bryman (2012 s. 
143-146). Design og utførelse av studien ble forsøkt gjort på en måte for å sikre 
integritet, kvalitet og transparens. 	
!
I kommunikasjonen mot respondentene ble det lagt vekt på at undersøkelsen var 
anonym og at resultatene ikke kunne spores tilbake til den enkelte. Materialet ville 
heller ikke deles med CatalunyaCaixa på en måte som gjorde at man kunne spore 
tilbake svar til enkeltpersoner eller det enkelte kontor.	
!
Det at jeg er ansatt i banken som studeres kan selvsagt sette spørsmål ved objektiviteten. 
Imidlertid tror jeg en slik undersøkelse ikke hadde vært mulig å gjennomføre på samme 
måte for en utenforstående. I arbeidet ble det imidlertid alltid søkt å holde en objektiv 
holdning.	
!
!
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4.5 - Dataanalyse 

Datagrunnlaget var ikke større enn at jeg manuelt kunne gå igjennom de forskjellige 
svarene i spørreundersøkelsen. 	

Blandingen av typen av spørsmål (Likert skala og lukkede svaralternativ), det lave 
antallet svar (36 stk.) gjorde at arbeidet med å importere svarene i spørreundersøkelsen 
til en statistisk programvare (som IBM SPSS for Windows), ikke kunne forsvares utifra 
et tidsperspektiv. 	

Data for spørreundersøkelsen ble importert i et regneark. Her kunne man filtrere svar 
utifra forskjellige situasjoner, både demografiske faktorer (slik som antall år man har 
arbeidet i banken/finanssektoren, kjønn) og avhengig av svar (f.eks «i dag har jeg bedre 
tid enn tidligere) for å finne tendenser som ikke umiddelbart var fremtredende.	

Dette arbeidet ble gjort manuelt. Selv om det var tidkrevende, var alternativet ved å 
benytte seg av en statistisk programvare enda mer tidkrevende.	

I bearbeidingen av materialet ble hvert emne tatt steg for steg, hvor jeg sammenlignet 
svar på spørreundersøkelsen med svarene i intervjuene.	
!
Svarene fra spørreundersøkelsen ble brukt i intervjuene for å kunne gå i dybden på det 
datagrunnlaget som var brakt til veie i den kvantitative delen av undersøkelsen. 	

På denne måten kunne man få informasjon man ikke uten videre kunne slutte seg til 
utifra svar på lukkede spørsmål i en spørreundersøkelse.	

Intervjuene ble transkribert umiddelbart etter intervjuene, mens materialet enda var frist 
i minnet. Siden intervjuene ikke ble tatt opp på bånd, var dette viktig.	
!
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5 - Resultat og diskusjon!
5.1 - Innledning 

Under presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen og de etterfølgende semi-
strukturerte intervjuene. 	

Som nevnt av blant annet Bryman (2012 s. 700) er resultatene fra den kvalitative og 
kvantitative undersøkelsen presentert sammen og ikke hver for seg. Dette kommer av at 
de to datagrunnlagene utfyller hverandre. 	
!
For å lette gjennomgangen av resultatene og gjøre resultatet mer oversiktlig, er 
resultatene presentert i samme rekkefølge som de er beskrevet i metodekapittelet.	
!!
5.2 - Faktisk kunnskapsdeling og innstilling til kunnskapsdeling 

Spesielt var det at alle respondentene svarte bekreftende på at man at man hjalp 
medarbeidere med mindre erfaring om man ble spurt om et tema relatert til jobben. 
Dette ble også bekreftet i intervjuene. Imidlertid kom det frem at svarene kunne være 
mer eller mindre utfyllende avhengig av hvem som spurte spørsmålet.	

Om man likte vedkommende som spurte oppgav intervjuobjektene at svarene man gav 
normalt sett var mer utfyllende enn om man ikke likte vedkommende.	
!
I figur 4 ser man at mellom 75% - 80% av respondentene av spørreskjemaet mente at 
man delte kunnskap generelt i bankfilialen. Verdt å merke seg var det at det var forskjell 
på kunnskapsdeling avhengig av tema. 	

Utifra spørreundersøkelsen kan det tyde på at spesialkunnskap, kunnskap som ikke er 
lett a få tak i, ikke deles i samme grad som generell kunnskap.	


På spørsmålet om deling av spesialkunnskap fant man også en klar forskjell mellom 
mannlige og kvinnelige respondenter. 	

Av dem som oppgav at man ved kontoret ikke delte spesialkunnskap med andre var 
respondentene 78% kvinner. 	
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Om man hadde hatt en lik fordeling mellom mann og kvinne ville denne andelen vært 
tilnærmet 50%.	

Dette ble tatt opp i intervjuene, men et fullgodt svar som kan begrunne denne 
forskjellen ble ikke funnet. 	
!
Interessant var det at intervjuobjektene oppgav at man først og fremst søkte informasjon 
blant medarbeiderne i den lokale filialen. Om ingen hadde svar, henvendte man seg til 
andre medarbeidere ved andre kontorer som hadde samme stilling som en selv.  	

Om man var filialsjef henvende man seg altså til andre filialsjefer ved andre kontorer og 
om man var kasserer henvende man seg til en kasserer ved et annet kontor. Dette var 
uavhengig av hvilken arbeidsoppgave det var snakk om.	
!
Et av svarene fra en filialsjef kan illustrere dette:	
!

«Om en av mine medarbeidere spør meg et spørsmål jeg ikke kan svare på, 
ringer jeg til en annen filialsjef og spør. Filialsjefen jeg spør snakker da kanskje 
med en av sine medarbeidere og ringer meg tilbake med sitt svar»	
!

I figur 5 ser vi at et klart flertall av respondentene av spørreskjemaet svarte at de kjente 
godt til kunnskapsnivået til sine medarbeidere. 	

I intervjuene ble dette også bekreftet. Siden det ikke hadde vært nyansettelser på mange 
år, hadde man god kunnskap om hvem som viste hva og hvem man kunne spørre om 
jobbrelaterte tema.	


!
Det at 37% av respondentene svarte bekreftende på at enkelte medarbeidere manglet 
tilstrekkelig kunnskap til å utføre sine arbeidsoppgaver kan også peke mot dette. Om 
alle hadde svart at medarbeiderne hadde tilstrekkelige kunnskaper til å utføre sine 
arbeidsoppgaver hadde man enten hatt en perfekt organisasjon, eller så hadde man ikke 
hatt en god oversikt over medarbeidernes kunnskaps- og ferdighetsnivå. 	
!!!!
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5.3 - Krisesituasjon 

I motsetning til det som kom frem i studien til  Shaw et al (2007) hvor organisasjonen 
aktivt prøvde å holde på arbeidstakerne så lenge som mulig, hadde man i banken en 
motsatt situasjon. Her var det arbeidstakerne som ønsket å beholde jobben sin så lenge 
som mulig. Alle de tre intervjuobjektene begrunnet dette med usikkerheten knyttet til 
muligheten for å få en ny jobb når man ble arbeidsledig.	
!
Respondentene ble bedt om å sammenligne dagens situasjon (krise) med situasjonen for 
ett år siden (hvor det ikke var krise).	

I spørreundersøkelsen var det bemerkelsesverdig liten endring mellom situasjonen i dag 
og situasjonen for ett år siden.	

I intervjuene ble spurt dypere om hvordan krisen hadde innvirkning på arbeidsmetode, 
kunnskapsdeling og samholdet mellom kollegaer. Alle de tre svarte at man prøvde så 
godt man kunne å arbeide som om krisen ikke eksisterte. Ett svar kan illustrere den 
gjengse mentaliteten:	
!

«Om du hele tiden tenker på at du snart er uten jobb, blir det helt gal. Den 
eneste måten å gjøre det på er å late som ingenting har skjedd eller vil skje. 
Den dagen jeg får vite sluttdato kan jeg heller starte med å tenke på hva jeg 
skal gjøre i fremtiden»	
!

Hvor man kunne registrerte endringer var tid (bedre tid i dag enn før). Rundt halvparten 
oppgav at når det gjaldt kommunikasjon var det ingen eller liten endring i frekvensen 
for både e-post, fysisk og telefonisk kontakt mellom medarbeiderne.	
!
I banken har man en online idé database hvor de ansatte kan komme med forslag eller 
idéer relatert til arbeidet. Det er ingen formelle krav til typer av idéer eller forlag og 
eksempler som blir nevnt dekker både forbedringer i systemet, nye produkter og forslag 
til hvordan man kan øke produktiviteten.  Idé databasen er tilgjengelig fra bankes 
intranett sin første side og det oppleves lett å kunne komme med forslag.	
!
I figur 6 ser man at 43% av respondentene til spørreskjemaet ved én eller flere 
anledninger hadde sendt inn forslag til denne idé-databasen. Blant intervjuobjektene var 
det én person som hadde levert inn to forslag ved en tidligere anledning.	

Verdt å merke seg er det at brorparten (78%) av dem som sendte inn forslag til idé-
databasen hadde gjort dette for over 6 måneder siden. Gjennom de etterfølgende 
intervjuene ble det forsøkt å finne grunnen til at den lille aktiviteten i den siste perioden. 	
!
Det følgende svaret kan være beskrivende for resultatet:	
!

«Siden jeg ikke ser noen fremtid i banken føler jeg at det ikke er noen vits i å 
sende inn forslag. Det føles bare som bortkastet tid»	
!

De av intervjuobjektene som ikke hadde sendt inn forslag begrunnet dette med at de 
ikke hadde tilstrekkelig tid eller at de hadde annet de fokuserte på. Dette gjaldt spesielt 
de siste månedene hvor man hadde helt andre prioriteringer (som å se etter muligheter 
for ny jobb) enn å øke produktiviteten i banken.	
! !
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!
5.4 - Tidsbruk 

Noe overraskende var det at respondentene meldte om at man hadde bedre tid i dag enn 
for ett år siden. I en nedbemannings-situasjon var det forventet at respondentene ville ha 
mindre tid i dag (under krisen) enn tidligere. 	

Hele 64% meldte fra at de hadde bedre tid i dag enn for ett år siden og 18% at det ikke 
var forskjell på i dag og for ett år siden.	

Denne tendensen ble også bekreftet under de semi-strukturerte intervjuene. Alle 
respondentene melte fra om at de følte de hadde bedre tid i dag enn for ett år siden.	
!
Da det ble spurt om hvorfor man hadde bedre tid i dag, ble det gitt som en begrunnelse 
at det kom få eller ingen nye kunder til banken. Gjennom media var det kjent at banken 
skulle legges ned og var i problemer. En beskrivende kommentar fra et intervju 
oppsummerer situasjonen:	
!

«Om de på nyhetene i går snakket om at sentralbanken desperat prøvde å selge 
unna filialnettverket til banken og snart ville legge ned alle filialene, ja da er 
ikke akkurat vi førstevalget om noen har tenkt på å bytte bank. Det eneste vi 
gjør på nå er å avslutte kundeforhold» 	
!

At man nå ikke drev med oppsøkende virksomhet for å få nye kunder var også oppgitt 
som en av grunnene for bedre tid nå enn tidligere.	
!!
!
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5.5 - Tillit 

I Figur 7 kan man se at brorparten (78%) av respondentene følte de kunne stole på sine 
medarbeidere. Dette stemte også godt med resultatene fra intervjuene. Man kunne alltid 
finne medarbeidere man ikke stole på, men disse prøvde man å unngå. I organisasjon så 
det heller ikke ut til å være et problem å tørre å spørre sine medarbeidere om råd.	


!
Intervjuobjektene ble spurt dypere om tillit og former for tillit. Her ble noen av 
resultatene fra Holste & Fields (2010) bekreftet. Det Holste & Fields refererte til som 
«Affect-based» tillit var viktig i forbindelse med å dele av seg meg kunnskap, mens 
«Cognition-based» tillit var viktig når man valgte ut de medarbeidere man henvendte 
seg til når man hadde et jobbrelatert problem.	
!
Hele 85% mente at man kunne dele kunnskap med andre medarbeiderne uten at man 
følte en økt risiko for at man kunne bli sparket og byttet ut med en annen medarbeider. 	

Dette ble også bekreftet i intervjuene. Man følte det var liten fare for utskiftning. En av 
grunnene som ble oppgitt var at personalavdelingen ikke satt på detaljert kunnskap om 
hver enkelt medarbeider og deres kunnskap og erfaringsnivå. 	

Intervjuobjektene hadde inntrykk av at personalavdelingens avgjørelser var basert på 
filialsjef og områdesjefens vurdering av hver enkelt medarbeider.	

I forhold til å dele kunnskap var intervjuobjektene av den oppfatning at det å dele 
kunnskap med andre var med på å skape et godt teamarbeid, noe som gjorde at filialsjef 
og områdesjef fikk et godt inntrykk av den enkelte medarbeider og dermed gav gode 
vurderinger av medarbeideren. 	

Alle de tre som ble intervjuet mente at gode vurderinger fra filialsjef/områdesjef var 
viktig for å beholde jobben lengst mulig. Alle hadde eksempler på at medarbeidere som 
man trodde hadde fått dårlige vurderinger hadde blitt oppsagt med én gang avtalen om 
sluttvederlag ble underskrevet mellom banken og fagforeningene.	
!
Dette kan kanskje forklare at i motsetning til det man kunne tro utifra Khesal et al 
(2013) og Hislop (2013 s. 139), hvor man beskriver tendensen om mindre 
kunnskapsdeling i krisesituasjoner av frykt for å gjøre seg selv overflødig, hadde man i 
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CatalunyaCaixa større tillit til å dele spesialkunnskap med andre medarbeidere i dag enn 
for ett år siden. 	

Når respondentene ble spurte «Om noen på kontoret har spesialkunnskap om et tema 
relatert til jobben, deler hun/han ikke dette med andre» svarte 7% flere bekreftende på 
denne observasjonen  for ett år siden sett i forhold til dagens situasjon.	
!
Tilliten til organisasjonen var imidlertid ikke like sterk som tilliten til sine 
medarbeidere. I intervjuene utrykket flere at man ikke ønsket å «stikke hodet frem» og 
foretrakk å holde en lav profil uten å påkalle seg for mye oppmerksomhet. 	

Som eksempel kan man se begrunnelsen en av dem som ble intervjuet gav når han ble 
spurt om han hadde svart på spørreundersøkelsen.	
!!!
5.6 - Kontakt mellom medarbeiderne 

Bankvirksomhet i Spania er bygget opp av små team (bankkontor) som hver er 
ansvarlig for ett geografisk område. Det er i utgangspunktet liten kommunikasjon 
mellom kontorene og det er få samlinger eller møter mellom disse. 	
!
Arbeidsgiver i undersøkelsen har ikke kultur for å sponse sosiale tilstelninger (slik som 
julebord eller sommeravslutning) hvor teamene møtes. 	

Oppbygging av sosialt nettverk innen organisasjonen og jobbrotasjon som ble trukket 
frem av Kubo et al (2001) som et viktig virkemiddel for å skape bånd på tvers av 
organisasjonen. Dette blir ikke gjort i den spanske banken hvor undersøkelsen ble gjort. 
Jobbrotasjon er heller ikke vanlig. Om man arbeider i filialnettverket er det sjelden man 
blir overført til backoffice funksjoner eller vice-versa.	

Som et eksempel kan nevnes at et av intervjuobjektene hadde arbeidet på samme kontor 
i over 10 år i samme stilling, en situasjon som ikke er uvanlig i CatalunyaCaixa.	
!
I figur 8 kan man se at telefonisk kontakt var den klart vanligste formen for 
kommunikasjon mellom medarbeiderne  som svarte på spørreundersøkelsen.	
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Hele 66% hadde nærmest daglig kontakt med medarbeiderne på andre filialer og 
tilnærmet alle hadde hatt telefonisk kontakt med andre medarbeidere ved andre filialer 
den siste uken. Dette står i sterk kontrast til at nær 70% av respondentene ikke fysisk 
hadde møtt medarbeidere ved andre filialer på over én uke.	

Denne tendensen ble også bekreftet i intervjuene. Telefonisk kontakt ble oppgitt til å 
være en hurtig og effektiv måte å få svar på jobbrelaterte spørsmål.	
!
I intervjuene ble det indikert at E-post ble brukt i situasjoner hvor man var mer opptatt å 
ha et underlag for senere beslutninger eller om det var detaljerte opplysninger.	

Et av svarene i intervjuene kan være beskrivende:	
!

«Om det er et enkelt spørsmål, tar jeg opp telefonen og ringer til den jeg tror 
kan svare på det.  Om det er et spørsmål jeg trenger et underlag for senere, for 
eksempel om internrevisjonen spør om en årsaken for min avgjørelse, 
foretrekker jeg en e-post slik at jeg har det svart på hvitt».	


   	
!
Begrepet «Communities of Practise» ble forklart i spørreskjemaet og for 
intervjuobjektene. Noe overraskende var det at hele 17% av respondentene oppgav at de 
tilhørte en slik gruppe. Ingen av intervjuobjektene tilhørte en slik gruppe, men var klar 
over at andre kollegaer tilhørte en slik gruppe, da gjerne sammensatt av tidligere 
arbeidskolleger fra andre banker. 	
!
Gjennom mine syv år i spansk bankvesen hadde jeg ikke støtt på en slik gruppe. Det 
nærmeste har vært morgenkaffe i den lokale baren hvor de bankansatte i området gjerne 
samler seg på samme tidspunkt og snakker om løst og fast. Siden de alle er i 
konkurransesituasjon og er redd for å avsløre for «mye», pleier imidlertid ikke 
samtalene å dreie seg om bankvirksomhet.	

Det er mulig at større byer (slik som Madrid) har et større og mer komplekst  
profesjonelt bank- og finans miljø. Viktigheten, sammensetning, virkemåte og 
utbredelsen av «Communities of Practise» i Spansk bankvirksomhet vil derfor være  et 
interessant tema for videre forskning. Det ble imidlertid ikke studert nærmere i denne 
undersøkelsen siden dette er et såpass komplekst emne som treger en egen studie.	
!
Man skulle kanskje tro filialsjefene ville være overrepresentert blant dem som oppgav å 
tilhøre en slik gruppe, men her ble det ikke registrert noen forskjell av betydning. 	

Den eneste forskjellen av betydning er at 83% av dem som oppgav å tilhøre en slik 
gruppe hadde arbeidet mellom 6-10 år, mens 17% hadde arbeidet over 10 år i 
CatalunyaCaixa. Ved en jevn fordeling skulle denne fordelingen vært 57% (arbeidet 
6-10 år) og 43% (arbeidet i banken over 10 år).	

Dette er jo interessant siden det kan tyde på at «nye» ansatte har mer kontakt med andre 
innen bransjen enter på tvers av organisasjonen eller fra eksterne organisasjoner.	

Imidlertid er datagrunnlaget for lite til å trekke noen generelle konklusjoner av denne 
art.	
!!
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5.7 - Demografisk fordeling 

Fordeling mellom mann og kvinne samt årene de hadde arbeidet i banken stemte godt 
overens med den fordelingen som eksister i bedriften. 	
!
Rent bortsett fra synet på deling av spesialkunnskap (se over), var svarene 
bemerkelsesverdig like, både når man sa på forskjeller mellom antall år i finanssektoren, 
antall år i CatalunyaCaixa, kjønn og stilling. Det ble ikke registrert merkbare forskjeller 
mellom disse gruppene.	

Dette kan selvsagt skyldes den lave responsen og at de som valgte å bruke av sin tid til å 
svare på undersøkelsen var en homogen gruppe.	
!
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6 - Konklusjon!
I denne oppgaven hadde jeg som mål å beskrive å se på kunnskapsdelingen i en 
kunnskapsbedrift i krise. Under følger en konklusjon som besvarer de to spørsmålene 
som ble satt opp.	
!
6.1 - Kunnskapsdeling i banken 

Spørsmål 1 i oppgaven var:	
!
• Hvordan fungerer kunnskapsdeling i en spansk bank hvor man har visshet 

om at man snart mister jobben?	
!
Det ble forsøkt brakt på det rene hvordan kunnskapsdelingen fungerte i en bank som var 
i en krise.	

Som referanse hvordan kunnskapsdelingen fungerte i dag, ble medarbeiderne bedt om å 
sammenligne dagen situasjon (krise) med tidligere (ikke krise).	
!
På generelt grunnlag viste oppgaven at medarbeiderne hadde en meget positiv 
innstilling til å dele kunnskap med hverandre. Dette gjeldt både medarbeidernes 
inntrykk om kunnskapsdeling på generelt grunnlag og kunnskapsdeling om 
spesialkunnskap. 	
!
Om man ser på forskjellen på deling av generell kunnskap og spesialkunnskap for ett år 
siden, ser man imidlertid en endring. Her oppgav respondentene at det var vanligere å 
holde tilbake/skjule spesialkunnskap før krisen enn tilfellet er i dag. 	
!
Spesialkunnskap kan man anta er mer komplekst og mer tidkrevende å dele med andre 
enn vanlig kunnskap og litteraturen (f.eks. Hislop 2013 s.138) tar også opp både den 
status man kan oppnå ved å dele slik kunnskap (status som kunnskapsrik og uvurderlig 
for organisasjonen) og den trusselen man kan føle om man deler av seg med slik 
kunnskap (redd for å kunne bli erstattet/miste jobben) som beskrevet i forskningen til 
Khesal et al (2013).	
!
I denne studien ble det på generelt grunnlag ikke registrert store endringer i 
kunnskapsdeling mellom medarbeiderne i dag sett i forhold til tidligere. Den tendensen 
man kunne se pekte mot en høyere kunnskapsdeling mellom de medarbeiderne under 
krisen sett i forhold til tidligere.	

Det at man ikke har registrert store endringer mellom tidligere «normal» situasjon og 
nåværende krisesituasjonen kan komme av at de ansatte aktivt prøver å glemme at 
organisasjonen er i en krise. Om man oppfører seg som om alt er normalt, er det ikke 
overraskende at man ikke kan observere tydelige endringer.	
!
En annen mulig grunn til at man ikke har registrert de store endringene i 
kunnskapsdeling er at organisasjonen er «frosset». Under undersøkelsen hadde man 
ikke enda registrert de store endringer i arbeidsstyrken (brorparten av de ansatte jobbet 
fremdeles i de samme stillingene med de samme medarbeiderne). 	

Tidligere forskning på kunnskapsdeling i krisesituasjoner innen finansbransjen,  som 
Shaw et al (2007), beskrev problemene organisasjonen hadde med å beholde de ansatte 
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til siste slutt. Man fokuserte på å identifisere nøkkelpersoner, nøkkelkunnskap og rotere 
arbeidsstyrken for å gjøre seg mindre sårbar for det kontinuerlige frafallet av ansatte.	

I CatalunyaCaixa hadde man imidlertid ikke problem med å beholde de ansatte til siste 
slutt. I dette tilfellet ønsket de ansatte som var med i undersøkelsen å beholde jobben sin 
så lenge som mulig, siden de etter endt arbeidsforhold var usikker på om de fikk ny 
jobb. Denne studien trekker således frem den viktighet eksterne forhold kan spille inn 
på kunnskapsdeling i en kunnskapsbedrift i krise. 	
!
At medarbeiderne likevel har i bakhodet krisen man er oppe i kan man kanskje se på ett 
felt - de mer formelle formene for å dele kunnskap - her representert ved å sende inn 
forslag til bankes idé-database. Denne typen av kunnskapsdeling hadde ikke samme 
popularitet nå som tidligere. 	

Her må man skriftlig dele av seg med kunnskap - som man må anta kan oppleves mer 
ressurskrevende enn å ta en telefon (som jo viste seg å være den vanligste formen for 
kontakt mellom de ansatte). Dette er også en type kunnskapsdeling som gjerne er initiert 
av den enkelte medarbeider selv og ikke kun en reaksjon (som f.eks å svare om noen 
stiller deg et spørsmål).	
!!!
6.2 - Endringer  i adferd som kan ha betydning for kunnskapsdeling. 

Oppgavens andre spørsmål som skulle besvares var:	
!
• Hvordan vil tidsbruk, tillitsforhold og kontakt mellom medarbeiderne endres 

på en måte som har betydning for kunnskapsdelingen mellom medarbeiderne 
i krisen de opplever?	
!

Selv om man prøver å stikker «hodet i sanden» som en struts for å glemme at 
organisasjonen er i en krise, er det likevel vanskelig å tro at man ikke skal kunne 
observere endringer mellom nåværende og tidligere situasjon og adferdsmønster.	
!!
Tid	

Tidligere forskning (Arntzen et al 2012 s.59) har vist at de ansatte under en krise- og 
nedskjæringsituasjon opplever å få mindre tid. Gjennom litteraturen har vi sett at siden 
kunnskapsdeling tar tid, vil mindre tid ha en negativ innvirkning på kunnskapsdelingen 
(Hislop 2013 s.139, Webster 2008 s. 17, Salis & Williams 2010 s. 453).	
!
Undersøkelsen viser at bankens medarbeidere føler de har bedre tid sett i forhold til 
tidligere. Tidsfaktoren kan kanskje forklare at man i dag deler mer av spesialkunnskap 
med hverandre enn tidligere, men forskjellene var ikke store.	

Man kan stille spørsmål ved undersøkelsens interne validitet siden man til tross for at 
man kunne observere at de ansatte hadde bedre tid nå enn tidligere ikke kunne observere 
en markert bedre kunnskapsdeling mellom medarbeiderne.	

Imidlertid var andelen som var positiv til kunnskapsdeling og oppgav at man både fikk 
og gav hjelp, såpass høy i utgangspunktet at en stor endring ikke var mulig.	
!
Forskjellen til tidligere forskning (f.eks Arntzen et al 2012 ) som trekker frem at de 
ansatte føler høyere arbeidspress og mindre tid til å fullføre alle arbeidsoppgaver i en 
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nedbemanningsprosess kan komme av at man i tidligere forskning hadde samme 
arbeidsmengde, men færre ansatte til å løse dette, mens man i dette tilfellet har man 
tilnærmet samme antall ansatte, men mindre aktivitet/arbeidsmengde.	
!!
Tillitsforhold	

Det ble ikke registrert store endringer i tillitsforholdet mellom de ansatte i kriseperioden 
sett i forhold til tidligere normalsituasjon. Dette kan ha sammenheng med at 
organisasjonen enda ikke har blitt utsatt for de store endringene. Siden det ikke har vært 
nyansettelser på mange år, og organisasjonen heller ikke har hatt et problem med at de 
ansatte «flyktet fra det synkende skipet» kan man anta at tillitsforholdene mellom 
medarbeiderne allerede er fastsatt.  Viktigheten av tid for å bygge opp et tillitsforhold er 
også trukket frem av Salis & Williams (2010 s. 453).	
!!
Kontakt mellom medarbeiderne	

Det ble ikke registrert endringer i kontaktfrekvensen mellom medarbeiderne. Dette kan 
jo synes overraskende siden de fleste oppgav å ha bedre tid og mindre arbeidspress nå 
enn tidligere. I utgangspunktet kunne man kanskje forvente at kontaktfrekvensen 
mellom medarbeiderne ville synke siden man hadde et lavere aktivitetsnivå, men det var 
ikke tilfellet her.	

Den uendrete organisasjonstrukturen kan også i dette tilfellet kunne forklare de små 
endringene her. Det er ikke urimelig å anta at kommunikasjonsstrukturen er tilrettelagt 
og etablert over en lang periode og siden organisasjonen ikke er endret - er heller ikke 
kommunikasjons-mønsteret endret.	
!!
!
6.3 - Ekstern validitet 

Det er tvilsomt om vi kan generalisere resultatene fra oppgaven til å ha validitet utenfor 
gruppen av bankansatte som ble undersøkt. Til dette er datagrunnlaget for lite. Grunnet 
de spesielle forholdene de ansatte befant seg i under undersøkelsens varighet, er det 
imidlertid tvilsomt om man noen vil kunne oppnå et stort datagrunnlag for en slik 
kvantitativ undersøkelse. En krise som dette har ofte kort varighet og om 
arbeidsmarkedet for bankansatte hadde vært bedre er det tvilsomt om organisasjonen 
kunne beholdt så mange av medarbeiderne i organisasjonen over et så langt tidsrom.	
!
Til tross for manglende ekstern validitet mener jeg undersøkelsen kunne gi ideer som er 
interessante for videre forskning innen feltet.	
!!!!
!

"38



7 - Forslag til fremtidig forskning!
Med den betydningen «Communities of Practise»  - CoP - har innen den akademiske 
litteraturen og at 17% av respondentene i spørreundersøkelsen oppgav å tilhøre en slik 
gruppe, kan det være interessant å se på viktigheten av slike grupper innen 
bankvirksomhet i Spania. Med små selvstendige team, forholdsvis liten kontakt mellom 
disse ville det vært interessant å se på den innvirkning CoP har på en slik  
organisasjonen.	
!
Det som ikke var mulig å gjøre i denne undersøkelsen, se på forskjeller mellom den 
delen av organisasjonen som var direkte berørt av en krise og den delen av 
organisasjonen som ikke direkte er berørt, er et annet tema som kan være interessant å 
se videre på i fremtidig forskning.	

I en slik studie vil man kunne ytterligere klarlegge hvordan en krise har innvirkning på 
kunnskapsdeling i en organisasjon.	

 	

Et annet moment som kan være et spennende tema for videre forskning er hvordan 
endringer i organisasjonsstrukturen eller fravær av endringer i organisasjonsstrukturen 
har innvirkning på kunnskapsdeling mellom de ansatte. Man kunne i en slik setting se 
på momenter som frafall, nyansettelser og jobbrotasjon i organisasjonen isolert fra andre 
momenter (slik som kriser, nye teknologiske systemer, endringer i omverden etc.) innen 
kunnskapsdeling.	
!
!
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Oversikt over figurer!
!!!
Figur 1 - Antall bankfilialer per million innbygger i Spania	
 	
 s.   3	

Figur 2 - Antall bankfilialer per million innbygger i EU i 2008	
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Figur 3 - Arbeidsledighet i Europa - September 2013	
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Figur 4 - Kunnskapsdeling i filialen	
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Figur 5 - Oversikt over medarbeidernes kunnskapsnivå i filialen	
 s. 29	

Figur 6 - Innsendelse av forslag til bedriftens idé-database	
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Figur 7 - Tillit mellom medarbeiderne i banken.	
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Figur 8 - Frekvens og type kontakt med medarbeidere 	

	
    på andre bankfilialer	
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Vedlegg!
E-post til respondentene 

(Oversatt fra Spansk)	

	
!

!!
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Hei	
!
Jeg heter Trond G Michelsen og jobber i filialen 1803 Alfaz del Pi 
(Alicante).	
!
Jeg holder på med et magisterprogram i Strategisk informasjon og 
kommunikasjon ved Høyskolen i Borås i Sverige.	
!
I min magisteroppgave ser jeg på hvordan man deler kunnskap mellom 
medarbeiderne i en spansk bank.	
!
I forbindelse med dette håper jeg du kan hjelpe meg med å fylle ut en 
spørreundersøkelse (tar ca 6 minutter). Undersøkelsen er helt anonym, 
frivillig, konfidensiell og har kun som formål å være et dataunderlag for min 
avhandling.	
!
Det eneste jeg ber om er at man fyller ut undersøkelsen kun én gang og så 
ærlig som mulig.	
!
Undersøkelsen finner du her:	
!
[LINK] 	
!
På forhånd mange takk.	
!
Med vennlig hilsen	

Trond G Michelsen	

trond@reportastic.com	

Mobil: 692152688	
!
Informasjon om magisterprogrammet:	

http://www.hb.se/en/The-‐Swedish-‐School-‐of-‐Library-‐and-‐
Information-‐Science-‐SSLIS/International-‐student/Curricula-‐
graduate-‐studies/	  



Spørreskjema 

!
OM DEG!
Hvor mange år har du arbeidet i finanssektoren?	


Mindre enn 5 år	

6 - 10 år	

Mer enn 10 år	
!

Hvor mange år har du arbeidet i CatalunyaCaixa	

Mindre enn 5 år	

6 - 10 år	

Mer enn 10 år	
!!

TID!
Hvilken situasjon passer best for deg	


Nå om dagen har jeg mer tid for å få ferdig alle arbeidsoppgavene enn hva 
tilfellet var for ett år siden.	

Nå om dagen har jeg mindre tid for å få ferdig alle arbeidsoppgavene enn hva 
tilfellet var for ett år siden. 	

Når det gjelder tilgjengelig tid for å få ferdig alle arbeidsoppgavene, er det ingen 
forskjell mellom i dag og for ett år siden. 	
!!

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON!
Har du sendt forslag eller ideer til CatalunyaCaixa (f.eks gjennom intranet Fosfory 
Blog?)	


Ja, mer enn én gang	

Ja, én gang	

Nei	
!

Om du har sendt forslag eller ideer til CatalunyaCaixa. Når var siste gang?	

I løpet av de siste ro månedene	

mellom 2 - 6 måneder siden	

Over 6 måneder siden	
!!

KOMMUNIKASJON PÅ TELEFONEN!
Hvor mange ganger har du snakket på telefonen med medarbeidere på andre 
CatalunyaCaixa bankfilialer	


5 ganger eller mer i går	

Mellom 1-4 ganger i går	

Ikke i går, men én eller flere ganger siste uke	

Over en uke siden 	
!

Når det gjelder telefonisk kontakt. Hvilken situasjon passer best for deg.	

Den siste måneden har jeg snakket mer enn samme måned for ett år siden	

Den siste måneden har jeg snakket mindre enn samme måned for ett år siden	

Det er ingen forskjell mellom denne måneden og måneden for ett år siden	
!
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KOMMUNIKASJON «FACE-TO-FACE»!
Hvor mange ganger har du snakket «face-to-face» med medarbeidere på andre 
CatalunyaCaixa bankfilialer	


5 ganger eller mer i går	

Mellom 1-4 ganger i går	

Ikke i går, men én eller flere ganger siste uke	

Over en uke siden 	
!

Når det gjelder «face-to-face» kontakt. Hvilken situasjon passer best for deg.	

Den siste måneden har jeg snakket mer enn samme måned for ett år siden	

Den siste måneden har jeg snakket mindre enn samme måned for ett år siden	

Det er ingen forskjell mellom denne måneden og måneden for ett år siden	
!!!

KOMMUNIKASJON PÅ E-POST!
Hvor mange ganger har du snakket på e-post med medarbeidere på andre 
CatalunyaCaixa bankfilialer	


5 ganger eller mer i går	

Mellom 1-4 ganger i går	

Ikke i går, men én eller flere ganger siste uke	

Over en uke siden 	
!

Når det gjelder e-post kontakt. Hvilken situasjon passer best for deg.	

Den siste måneden har jeg snakket mer enn samme måned for ett år siden	

Den siste måneden har jeg snakket mindre enn samme måned for ett år siden	

Det er ingen forskjell mellom denne måneden og måneden for ett år siden	
!!!!

9 SPØRSMÅL OM KUNNSKAPSDELING PÅ ET BANKKONTOR!!
1!
I filialen deler man ikke informasjon, kunnskap eller ferdigheter med hverandre	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!
2!
Jeg hjelper mindre erfarne medarbeidere om de spør med om et problem relatert til 
arbeidet. 	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!
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3!
Om noen på kontoret har spesialkunnskap om et tema relatert til jobben, deler hun/han 
ikke dette med andre 	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!
4!
Å spørre andre om hjelp eller råd i et jobb-relatert spørsmål gjør at andre får et dårligere 
inntrykk av ens kompetanse 	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!
5!
Å dele kunnskap med andre gjør at det er lettere for CX å bytte meg ut med en annen 
medarbeider. 	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!
6!
Jeg føler jeg kan stole på mesteparten av medarbeiderne på bankfilialen	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!
7!
På filialen kjenner vi godt til kunnskaper og ferdigheter som hver enkelt besitter	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!!!
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8!
På filialen er arbeidsoppgaver fordelt etter kunnskap og ferdigheter	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!
9!
Noen medarbeidere mangler nødvendig  kunnskap eller ferdigheter for å løse sine 
arbeidsoppgaver	

Situasjonen i dag	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
 	
!
Situasjonen for ett år siden	

Helt enig ☐	
 	
 Litt enig ☐	
   	
 Litt uenig ☐	
  	
 Helt uenig ☐	
!!!
«COMUNITIES OF PRACTISE»!
I den akademiske litteraturen innen emnet kunnskapsdeling snakker man ofte om 
«Communities of Practise". Dette er løst sammensatte grupper (ikke initiert av CX) av 
mennesker som driver med det samme/innen samme bransje. Gruppen kan, men trenger 
ikke å være sammensatt av andre kollegaer i CX. I gruppen snakker og diskuterer man 
jobbrelaterte temaer.	

Med gruppe tenker man ikke på en gruppe kun sammensatt av kollegaene på samme 
bankkontor. Gruppen kan også være et internett forum.	
!
Er du med i en slik gruppe?	


Ja	

Nei	
!

I tilfelle du er med i en slik gruppe, Hva stemmer best med din situasjon?	

De siste månedene har vi møttes oftere en de vi gjorde for ett år siden.	

De siste månedene har vi møttes mindre en de vi gjorde for ett år siden. 	

Det er ikke forskjell på møtefrekvensen mellom de siste månedene og for ett år 
tilbake.	
!!!

TIL SIST (FRIVILLIG)!
Stilling	


Filialsjef	

Annet	
!

Kjønn	

Mann	

Kvinne	
!
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!
KOMMENTARER!
Om du har kommentarer kan du skrive dem inn her:	
!
—————————————————————-	
!
Send inn svar [knapp] 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Resultat spørreundersøkelse
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