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Syftet med uppsatsen är att studera hur en organisation praktiskt 
arbetar med knowledge management som en kunskapsprocess. Det 
vill säga, hur människors kunskap dokumenteras, utvecklas och 
systematiseras till företagets rutiner, normer och arbetssätt. Syftet är 
också att ta reda på de bidragande faktorer som påverkar 
kunskapsspridningen. Underlaget till uppsatsen består av kvalitativa 
intervjuer, relevant kurslitteratur samt tidigare forskning som 
behandlar ämnet. Genomgående i uppsatsen kategoriseras 
faktorerna och processen in i fyra olika teman. De är följande: 
dokumentation, ledarskap, utbildning och social interaktion. 
Resultatet framkommer genom fem intervjuer med anställda som 
arbetar på den studerande organisationen, sedan kategoriseras 
svaren in i de fyra teman. Trots att de anställda har olika tjänster 
visar sig resultatet relativt enat. Slutsatsen är att den studerade 
organisationen har utvecklade system samt formella dokumenterade 
möten som främjar kunskapsspridning. Likaså arbetar de med 
närvarande ledarskap, kommunikation och utbildning så att 
kunskapsspridningen ständigt är i rörelse.  
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INTRODUKTION 
Inledning 
Inom organisationer finns det, i de flesta fall, nyckelpersoner som genom sin utbildning 
eller tidigare erfarenhet besitter specifik kunskap och kompetens som anses vara en 
tillgång. Om få anställda har denna specificerade kunskap kan företaget bli beroende av 
enskilda individers kompetens och det blir svårare att överlåta arbete till resterande 
anställda. Det kan leda till organisatorisk oro och obalans om en nyckelperson exempelvis 
säger upp sig, är frånvarande eller går i pension. För att undvika detta arbetar företag med 
kunskapsspridning mellan de anställda för att så många som möjligt får ta del av väsentlig 
kunskap. Hur kan man kommunicera, dokumentera och sedan överföra den befintliga 
kunskapen så att den når ut till samtliga anställda samt blir en del av deras arbetssätt och 
rutiner? Likaså, till hur stor utsträckning kan man nyttja människors individuella 
kompetens och kunskap utan att individens integritet kränks?  

 
Denna uppsats skildrar hur knowledge management, det vill säga kunskapsspridning, 
hanteras inom en organisation. Hur ser processen ut gällande kunskapsspridningen och 
vad finns det för olika faktorer och perspektiv att se över? Ämnet är av hög relevans då 
människor byter arbete i större utsträckning, till skillnad från förr när fler anställda 
stannade på samma arbetsplats under längre tid. Dessutom, i dagens samhälle 
förekommer det mer korttids-och långtidssjukskrivningar, vilket påverkar de anställdas 
närvaro i organisationen (SCB, 2018). Likaså har synen på de anställda förändrats då man 
idag ser anställdas kunskap som en tillgång som ständigt är i utveckling genom utbildning 
och interaktion. Den pedagogiska relevansen i detta arbete är närvarande då uppsatsen 
behandlar hur människor agerar inom kunskapsöverföring samt hur den kunskapen 
bearbetas på arbetsplatsen. Sedan är det av intresse att diskutera värdet och synen på en 
individs kunskap. Kan man definiera en anställds kunskapsområde och arbetskompetens 
och kan man begära den att dela med sig av sitt kunnande? I uppsatsen skildras hur ett 
HR-arbetslag arbetar med och värdesätter kunskapsöverföring inom organisationen samt 
hur anställda i praktiken har genomgått en kunskapsdelning. 

Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund. I avsnittet beskrivs uppsatsens 
viktigaste begrepp för att läsaren ska förstå kontexten och se olika aspekter inom ämnet 
samt för att få en bakgrundsbild av de olika faktorerna inom kunskapsspridning som 
fenomen.  

Intellektuellt kapital 
Intellektuellt kapital är de faktorer som inte framkommer i den vanliga balansräkningen. 
Det vill säga, det dokument som visar ett företags ekonomiska tillgångar och skulder. Det 
har däremot en stor betydelse och är en bidragande faktor till företagets utveckling. 
Begreppet presenterades i Sverige under 1990-talet då företag fick större kännedom om 
bland annat de investeringar, samhällsförändringar och system som gav positiv och 
negativ effekt på organisationens utveckling (Edvinsson & Malone, 1998). Då företag 
befinner sig i en ständig utveckling med utomstående och interna drivkrafter måste de 
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anställda förhålla sig till de osynliga faktorer som är en väsentlig del för organisationens 
överlevnad. För att få en bättre förståelse av det intellektuella kapitalet och dess betydelse 
gentemot en organisation kan begreppet målas upp metaforiskt. I detta fall tar 
organisationen formen av ett träd. Trädets stam, grenar och blad är de balansräkningar, 
säljmöten och kvartalsrapporter som bidrar till den frukt som sedan ska säljas på 
marknaden. Genom att endast se på trädets uppbyggnad visar den inte sin helhet. Trädets 
rötter som befinner sig under marken kan ruttna av ohyra och stammens och grenarnas 
uppbyggnad kan slitas av vädret. På grund av dessa faktorer kan därefter frukten i trädets 
grenar smaka sämre, eller vara fylld av ohyra. Vem vill då köpa trädets frukt? Därför är 
det osynliga intellektuella kapitalet ytterst viktig för organisationens överlevnad. Ett träd 
med dåliga rötter, sliten stam och oduglig frukt kommer inom snar tid huggas ner 
(Edvinsson & Malone, 1998).  

Det intellektuella kapitalet kan även definieras genom att delas upp i två olika kategorier, 
humankapital och strukturkapital. Humankapital är de mänskliga resurser som 
organisationen besitter, det kan gälla kunskap, kompetens, färdigheter samt de anställdas 
psykiska och fysiska hälsa. För att företaget ska få en ekonomisk tillväxt måste därmed 
också investeringar ske i de anställda exempelvis med internutbildningar, undervisning, 
samarbetsövningar, tillställningar och hälsofrämjande investeringar. Dessa 
tillvägagångssätt är bland annat till för att främja och uppvisa de kompetenser som de 
anställda tillhandahåller samt att stärka en motivation och samhörighetskänsla hos de 
anställda så de vill utföra ett bättre arbete. När en anställd stämplar ut från arbetet, väljer 
att inte svara på mail eller samtal, är sjukskriven eller på semester försvinner därmed 
individens bidragande till humankapitalet. Däremot kan det arbete som personen lämnar 
efter sig stanna kvar, i form av dokumentation av processer, system och kunskap, kultur 
och normer men också individens påverkan av organisationens varumärke och 
leverantörsrelationer, det så kallade strukturkapitalet (Edvinsson & Malone, 1998). 

Kompetens 
Kompetens är ett relativt nytt begrepp som började användas mer frekvent i Sverige under 
1980-talet på grund av de Human Resources Management (HRM) influenser som 
strömmade in från USA och Storbritannien. I takt med att arbets-och konkurrensvillkoren 
ökade ställdes det också högre krav på en starkare ledningsstrategi som satsade på att 
främja de mänskliga resurserna (Illeris, 2013). En förklaring till kompetens är att en 
individ kan agera och samtala på ett sätt som upplevs som lämpligt inom en viss situation 
(Nilsson, Rönnqvist, Wallo & Davidsson, 2018). Inom arbetssammanhang önskas en 
anställd i många fall vara kompetent inom det aktuella arbetsområdet - men likaså socialt 
kompetent. Då detta till viss del kan uppfattas som subjektivt går det ändå att förklara vad 
kompetens är i en ekvation som ser ut på följande sätt; kompetens= kunskap x färdighet 
x vilja x möjlighet. Kunskap innebär den formella kunskap - kvalifikation som individen 
besitter, färdighet handlar om i vilken grad arbetet utförs, vilja speglas i motivation och 
möjlighet handlar om vilka resurser som företaget erbjuder. Dessa kriterier måste 
uppfyllas för att kompetens ska uppnås. Är någon av följande variabler noll-värde är även 
kompetensens värde noll. Exempelvis, det måste finnas personlig vilja och även 
organisatorisk möjlighet i kombination med egen formell kunskap och färdighet för att 
man ska erhålla kompetens (Castús, Högberg & Johrén, 2012). 

När begreppet kompetens blev allt mer etablerat på arbetsmarknaden blev likaså intresset 
att utföra kompetensmätningar större. Detta var till stor del för att ge arbetsgivare en större 
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överblick över organisationens mänskliga resurser men också ur ett ekonomiskt 
främjande perspektiv (Illeris, 2013). Forskare ifrågasatte därefter dessa mätningar då 
kompetens är ett så pass flytande begrepp med en subjektiv uppfattning. De utgick ifrån 
den så kallade grundläggande omöjligheten att mäta kompetens då olika organisationer, 
sammanhang, personer och kulturer har olika uppfattningar om vad som anses vara 
kompetent beteende. Mycket grundar sig i individens personlighetsdrag och hur den 
väljer att agera utifrån sina personliga möjligheter och erfarenheter, därmed är 
personlighetsdragen i sig inte möjliga att utvärdera i form av kompetensmätning (Illeris, 
2013). Däremot finns det tillvägagångssätt för att få fram en persons kompetens, resultatet 
kan dock inte räknas som objektiv fakta. Illeris (2013) menar att interaktion av olika slag 
mellan de anställda är ett ypperligt sätt att kartlägga den befintliga kompetensen, 
exempelvis utvecklingssamtal, workshops, utbildningar etc. 

Organisatoriskt lärande 
På 1970-talet började organisatoriskt lärande bli allt mer omtalat. Begreppet innebär att 
man tar tillvara på oväntade men också väntade förändringar i organisationens 
kunskapsbas till en ökad förmåga att lösa problem. Organisatoriskt lärande innebär också 
en ökad förmåga att skapa handlingsfrihet på olika arenor i organisationen (Lindmark & 
Önnevik, 2011). Organisatoriskt lärande handlar, lite förenklat, om att “hänga med” i 
omvärldens mer eller mindre plötsliga förändringar. Dessa kan vara demokratiska, 
sociala, ekonomiska, teknologiska etc. och dessa förändringar behöver företag se över för 
att överleva men också för att vara så effektiva som möjligt. Organisationers 
anpassningsförmåga samt känslighet för förändrade förutsättningar i marknad och 
omvärld kan även tituleras som organisationens förmåga att lära av erfarenhet. Denna 
erfarenhet och kunskap är viktig att komma ihåg och sprida till samtliga anställda inom 
organisationen så man fortsätter arbeta utifrån de dalar och toppar som företaget varit 
med om. Denna organisatoriska lärprocess kan beskrivas med tre olika steg; själva 
lärandet det vill säga - att ny kunskap skapas, spridning - att ny kunskap får spridning på 
olika nivåer mellan medarbetare inom organisationen, både individnivå och gruppnivå, 
samt institutionalisering - att lärandet kommer ut i organisationen och därmed förändrar 
den (Nilsson et al., 2018). 

Inom begreppet beskrivs två metaforer om organisatoriskt lärande. Filstad (2012) 
uttrycker att metaforer formar våra antaganden och lägger grunden till vår förståelse. De 
två metaforer hon använder sig av är tillägnelsemetaforen samt deltagarmetaforen. Den 
förstnämnda fokuserar mer på den faktiska kunskap som finns i människors hjärnor som 
ständigt fylls på och lagrar kunskap. Den andra fokuserar mer på kompetens som leder 
till handlingar och processer. Författaren klargör att trots de olika metaforerna passar sig 
olika i olika sammanhang kan det ändå framkomma svårigheter med att synliggöra 
distinkta skillnader mellan de olika perspektiven då de är så pass beroende av varandra. 
Frågor gällande kunskapsöverföring kan därmed uppstå. Exempelvis, hur har individens 
kunskap uppkommit och kan lärandet överföras till organisationen? Vad är det som säger 
att individens prestationer grundar sig i lärande och inte personlig kompetens? Denna 
sorts kunskap är svår att systematiskt överföra men däremot väldigt användbar i 
sammanhang där direkt lärande sker, som exempelvis utvecklingssamtal och workshops 
(Filstad, 2012). 
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Knowledge management 
Knowledge management (KM) är ett fenomen som växte fram på 1990-talet (Jonsson, 
2012). KM är ett förenklat samlingsbegrepp för kunskapshantering i organisationer där 
system, både tekniska samt administrativa, ska underlätta spridning av kunskap inom 
organisationen (Nilsson et al., 2018). Inom ramarna för KM, eller kunskapsstyrning som 
är en översättning av begreppet, utvecklades det olika metoder för att dokumentera och 
fånga upp en individs kompetenser för att sedan styra denna vidare så att alla i 
organisationen kunde få ta del av den (Jonsson, 2012). Vidare menar Nilsson et al., (2018) 
att KM är en strategi i kunskapsöverföring för att se till att kunskapen samt kompetensen 
inte försvinner med individen om denne skulle exempelvis byta jobb eller gå i pension. 
En fråga som ställs är vilka förutsättningar som krävs för att lärande ska gå från 
individuellt till organisatoriskt. Mer precist; hur kan kunskap och olika handlingar samt 
individuella rutiner institutionaliseras och därmed istället bli gemensamma processer och 
rutiner.  

Om en organisation vill vara framgångsrik är kunskap och kompetenshantering direkt 
avgörande. KM går i stora drag och summerat ut på att; hjälpa organisationen att se till så 
att det dras nytta av all sin kunskap och kompetens, hitta funktioner som kan främja 
samarbete och integration i kunskapsområdet, försöka kontrollera samt styra sin 
kompetens och kunskapsöverföring, insamling samt kontroll av information-och 
kunskapsflödet. I boken Human Resource Management menar man att förutsättningar för 
att en organisation ska bli framgångsrik, effektiv samt innovativ ökar med graden av KM 
(Lindmark & Önnevik, 2011). 

Lärandekultur 
Som begreppet avslöjar så innebär lärandekultur inom organisationer en norm och kultur 
där lärande är ständigt närvarande. Det som är utmärkande för detta begrepp är att 
lärandekultur är ett fenomen som ska vara närvarande i organisationens anda. Det ska 
vara djupt inrotat i företagets DNA med hjälp av de anställdas attityd och aktiva val och 
investeringar gällande utbildning och kultur i lärandefrågor (Filstad, 2012). För att en 
organisation ska ha en stark lärandekultur måste det finnas några grundläggande faktorer 
som ska ligga i företagets grund. Den första är att det måste finnas en grundläggande 
förståelse för lärande, kompetens och kunskap men likaså förståelse för vad 
organisationen behöver, vad för resurser som finns samt hur den är strukturerad. Det är 
inte förrän man har kännedom som man kan utveckla kunskapen. De lärandearenor som 
finns måste därmed urskiljas (Filstad, 2012). Lärandearenorna kan vara allt från en 
internutbildning till en fika med ett arbetsteam. Vilket leder till den andra faktorn som är 
att uppmärksamma att lärandet förekommer på informella lärandearenor. Det generella 
lärandet som sker ska vara tillgängligt för alla och sker i olika sammanhang och på olika 
nivåer.  

Den tredje faktorn är att det finns tid och resurser så lärandet kan utvecklas. När man har 
identifierat organisationens grund måste det sättas ut både investeringar samt tid för 
lärande och sedan upprätthålla den lärandekultur som växer fram från resurserna. Det 
måste nå ut till de anställda att de har möjligheten att lära sig genom att trycka på vikten 
av kunskap och utveckling. Den fjärde faktorn är att förstå att lärandet är en ständig 
process. Då kultur innebär att det finns oskrivna regler på hur man förhåller sig och agerar 
bör man likaså se lärandekultur på samma sätt. Lärandet sker hela tiden, såväl som i det 
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tysta som i det uttalade. För att utveckla en stark lärandekultur bör man leva efter detta 
(Filstad, 2012). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera hur knowledge management praktiskt används 
inom en organisation. Likaså är syftet att studera de bidragande faktorer som påverkar 
kunskapsspridning. Inom ramen för detta syfte avser vi att besvara följande 
frågeställningar:  

Hur arbetar den studerade organisationen med knowledge management?  
Vilka faktorer leder till en ökad kunskapsspridning inom organisationen? 

Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras och förklaras fyra olika teman som behandlar vår 
frågeställning. Dessa teman uppkom som tydliga mönster vid vår genomgång av det 
hämtade materialet. Texten är baserad på de vetenskapliga artiklar som behandlar 
uppsatsens forskningsämne.   

Dokumentation 
I de följande tre artiklarna skildras hur organisationers dokumentation bör vara samt vilka 
följder den kan ge. En likhet som visar sig i texterna är att en systematisk och genomtänkt 
dokumentationsstruktur stärker organisationen, både ur ett effektivitetsperspektiv men 
också ur ett kunskaps- och motivationsperspektiv. En annan likhet är att nyckeln till 
lyckad dokumentation är att föra en öppen dialog mellan de anställda. Detta kan 
underlätta organisationens framtida händelser samt förutse eventuella snedsteg. Däremot 
kan det medfölja problematik då dokumentation av kompetens och kunskap kan uppfattas 
som svårt att systematiskt skriva ner då en persons individuella egenskaper och kunskap 
då det är så pass komplexa.   

Kimble (2013) tar upp svårigheterna kring dokumentation av så kallad tyst kunskap. Det 
vill säga att viss kunskap är svår att skriva ner. Hur går man tillväga för att fånga upp 
informell kunskap? Kunskap behöver kodifieras och dokumenteras för att sedan kunna 
spridas eller åtminstone samlas inom organisationen. Han menar att det viktigaste med 
kunskapsspridning är dokumentationen. Kimble (2013) hävdar att målet med att samla 
ihop, kodifiera och lagra kunskap är att förvandla den till information för resterande 
medarbetare, som sedan skulle kunna praktisera informationen till att bli deras nya 
kunskap och sedermera utveckla sin kompetens. För att detta ska kunna ske behöver man 
vara klarsynt samt kunna ha en öppen dialog på alla olika nivåer i en organisation kring 
kunskap och dess identifiering, hantering och lagring.  

If we can be clearer about what we mean when we talk about capturing 
and storing knowledge, we may be one step closer to a more realistic 
expectation about what knowledge management and knowledge 
management systems can do (Kimble, 2013. s.11).  

Navidi, Hassanzadeh och Zolghadr Shojai (2017) skriver om varför det är viktigt att 
dokumentera anställdas arbetsprestationer, kunskap samt kompetens ur ett organisatoriskt 
perspektiv. Enligt dem är det viktigt för företagets framtid att alltid ha i minnet vad som 
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har skett innan och vad som försiggår just nu. Genom att sprida dokumentation gällande 
framgångar och snedsteg är det lättare att förutse hur man borde arbeta utifrån dessa 
noteringar. Det är också ett bra sätt att effektivisera arbetet utan att muntligt behöva gå 
igenom detaljinformation gällande olika arbetsuppgifter eller tillvägagångssätt. Finns 
riktlinjerna nedskrivna eller utformade så en stor kvantitet kan ta del av det, så sparar det 
tid och mänskliga resurser. Genom dokumentation stärks också kunskapen, motivationen 
och sammanhållningen, både på individnivå men också på organisatorisk nivå. Om ett 
företag har en dokumentationsstruktur och en fast grund som vilar på förgångnas arbete 
ger det enligt författarna en känsla av delaktighet och anpassar, utvecklar och bygger på 
de uppgifter som innan har dokumenterats och utvärderats (Navidi et al., 2017).  

Alnervik (2018) skildrar även hon vikten av den pedagogiska dokumentationen inom 
organisationer. Genom att föra en öppen dialog mellan de inblandade parterna ger det en 
grund till den skriftliga dokumentationen och ger samtidigt en förståelse för de som får 
sina handlingar dokumenterade men likaså de som tar del av dokumentationen. I artikeln 
tar författaren även upp de komplikationer som kan uppstå när den pedagogiska 
dokumentationen blir mindre systematisk och mer planlös. I och med att det uppstår ett 
berättarperspektiv inom pedagogisk dokumentation kan faktorer såsom kommunikation, 
handlingsmönster och interaktion vara en del av den viktiga innebörden i informationen, 
men som är svårt att dokumentera och överföra till systematiska system. Alnervik (2018) 
menar att det är näst intill omöjligt att få ut mänskliga handlingsmönster till system men 
däremot kan dokumentation som är ämnad för förändrad arbetsmiljö vara mycket 
effektivt. Exempelvis, observation av anställdas styrkor och svagheter som sedan 
framförs under ett utvecklingssamtal. 

Utbildning 
I två artiklar betonas vikten av utbildning. De båda tar upp hur en investering av 
utbildning främjar den ekonomiska vinsten samt att ekonomisk tillväxt påverkar kvalitén 
i utbildning och kunskap. Fler personer som investerar i en utbildning får högre 
kunskapsnivå, men också den utbildning som fler personer tar del av får ökat värde. 
Däremot ifrågasätts det faktum hur kunskap kan ha ett utsatt värde och pris när det är ett 
så pass komplext och individuellt fenomen.  

Författarna Vakoum, Caha, Straková, Stellner & Váchal (2018) menar att den strategiska 
uppfattningen av HR-avdelningen är beroende av direktören eller ledningsgruppens 
utbildning. Företag som ger sina anställda möjligheter för livslångt lärande samt 
professionell utveckling och som dessutom har en närvarande HR-avdelning har ett större 
humankapital och bättre kompetens än organisationer som inte erbjuder sina anställda 
samma sak. Författarna tar upp att en högre utbildning indikerar högre standard vad gäller 
HR-arbete, vilket i sin tur ger de anställda möjligheter att utvecklas och bygga på sitt 
humankapital. Nivån av utbildning på HR-personal är därför direkt relaterat till lärande 
och utveckling för de anställda, mer precist får de större möjlighet för 
kompetensutveckling samt kunskapsspridning (Vakoum et al., 2018). 

Författarna Husz och Glover (2019) skriver om hur en privatägd distansutbildning ökat i 
popularitet och i värde under tidens gång. I artikeln presenteras först utbildningens värde 
i ekonomiska, och sedan i organisatoriska termer. När värdet och populariteten stiger på 
utbildningen stiger också efterfrågan från organisationer att investera i deras anställda. 
De ifrågasätter sedan prioriteringen av utbildningens tillväxt då det ekonomiska värdet 
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värderas högre än kunskapen. Däremot betonar de att utbildningen speglar en del av vårt 
samhälle då marknadsföring och investeringar av kunskap kan ha en bidragande faktor 
till att lärosäten utvecklas. Den filosofiska aspekten är närvarande då författarna tar upp 
frågan om att sätta ett värde på kunskap samt hur dagens samhälle är uppbyggt så att 
organisationer eller investerare kan gå med ekonomisk vinst och effektivisering när det 
handlar om individers kunskap och utbildning (Husz & Glover, 2019). 

Ledarskap 
De tre artiklarna förespråkar alla ett bra ledarskap så att kunskapsspridningen mellan de 
anställda kan främjas. För att medarbetarna ska känna en motivation till att ta in kunskap, 
men också ge den, måste de känna att organisationen och ledarna stödjer dem i denna 
process och utveckling. En artikel särskiljer sig från de andra då författaren även 
förespråkar hur olika verktyg och forum lett av ledare kan framhäva de anställdas kunskap 
men också öka kunskapsdelningen.  

Mas-Machua (2014) visar i sin studie att ledarskap är positivt relaterat till KM-
framgångar.  Hon menar att ett företag som har en ledning som ger stöd neråt i 
organisationen, där man har en tydlig och stark företagsstruktur och kultur samt framför 
allt tydligt ledarskap - där finns det incitament för kunskapsöverföring och lyckat KM-
arbete. Författaren tar även upp att bra ledarskap är det primära i att möjliggöra 
kunskapsspridning och att ledare bör försöka skapa en kultur baserad på olika 
grundvärderingar. De värderingar bör vara tillit, öppenhet samt ärlighet för att skapa ett 
bra klimat för organisationens deltagare samt att dela kunskap och information utan 
prestige, motvillighet, stolthet eller liknande. Detta skapar en flexibilitet och engagemang 
för företaget hos arbetstagarna och därmed en vilja för fortsatt lärande. Med detta, ett bra 
ledarskap som i sin tur leder till motiverade arbetare, gör att företaget har stor potential 
för tillväxt (Mas-Machua, 2014).  

Dimitrov (2015) har liknande uppfattning som Mas-Machua, och tar upp olika önskvärda 
egenskaper som ledare borde besitta för att organisationen ska vara frisk. Det begrepp 
som genomsyras i artikeln är transformativt ledarskap. Det innebär att chefen arbetar med 
de anställda på ett sätt som främjar deras kompetens genom att stärka deras motivation 
och engagemang, vilket i sin tur kan främja kunskapsspridning. Deras inre förmågor 
omvandlas till handlingar. För att detta ska kunna ske måste ledaren kunna konsten att 
kommunicera. Den andra önskvärda egenskapen är att chefen ska ha ett autentiskt 
ledarskap. Dennes intentioner och agerande ska ha en mening med att utveckla 
organisationen och de anställda utan att uppfattas som forcerat eller fordrande. Den tredje 
egenskapen är att ledaren ska vara karismatisk. Ledarskap handlar mycket om 
psykologiska faktorer och för att lyckas leda människor måste man lyckas övertala dem, 
inte med hjälp av sina ord, utan med hjälp av sin karisma och utstrålning. De anställda 
ska inte följa ledaren för att de måste, utan för att de genuint vill och finner en viss glädje 
och trygghet i den personen som leder. Författaren trycker på det faktum att en bra ledare 
har makten att påverka den arbetskultur som föregår som sedan avgör organisationens 
framgång (Dimitrov, 2015).  

Caruso (2017) indikerar i sin forskning att företag faktiskt inser att det humankapital som 
organisationen besitter är viktig för att skapa ekonomisk makt, värde och därmed 
effektivitet. Hon menar att företag vet om att det är de anställda, med sina färdigheter och 
kunskaper, som förvärvar ledningens idéer och att det ofta sker via informella 
inlärningsupplevelser. Organisationer behöver kunna identifiera verktyg som de anställda 
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kan använda sig av för att förbättra kunskapsdelningen. Vad som passar just den här 
organisationen etc. Det finns många nya tekniska hjälpmedel, men snarare än att försöka 
främja kunskapsspridning fungerar dessa mer som sätt att försöka kontrollera sin 
kunskapsdelning. Detta menar författaren snarare bromsar effektiviteten och tillväxten än 
att främja den. Vissa organisationer försöker få igång kreativitet och kunskapsspridning 
via så kallade kunskapsdelningsevenemang, exempelvis mässor eller öppna forum där 
man uppmanar personalen att dela sina kunskaper, erfarenheter och information med 
varandra. För att denna metod skulle kunna slå rot behöver det ske en försäkran om att 
det finns en organisationskultur som är tillåtande för denna typ av samarbete och 
kunskapsdelningspraxis. För detta krävs både god ledarskapsnorm och tydligt ledarskap 
samt hög social interaktion och som tidigare nämnt, en tillåtande organisationskultur och 
arbetsklimat (Caruso, 2017). 

Social interaktion 
I de två följande artiklarna förespråkas ökad interaktion och samtal mellan de anställda 
så kunskapsspridningen, samarbetet och effektiviteten ökar inom företaget. Det som 
särskiljer dem åt är att den ena artikeln trycker mer på vad samtal kan ha för 
underliggande mening när de förekommer. Den andra artikeln tar upp hur viktigt det är 
att kunskapsspridning sker mellan generationer så ny kunskap kommer fram - samt att 
äldre kunskap inte försvinner.  

I artikeln skriven av Sprinkle och Urick (2018) tar författarna upp hur viktigt social 
interaktion är mellan de olika generationerna i företaget. I de organisationer där det finns 
en stor bredd mellan åldrarna är i många fall de äldre anställda högre uppsatta samt att de 
har längre erfarenhet gällande tjänsten och företaget. När det då ska ske ett 
generationsbyte genom att de äldre går i pension och de yngre tar över kan det uppstå 
problematik ifall det inte finns en stabil organisationskultur. Det är också viktigt att det 
sker en öppen kommunikation gällande den kunskap som finns att hämta men också vad 
för ny kunskap den yngre generationen kan ge. Enligt författarna kan den yngre 
generationen känna att de inte får samma respekt och inte blir tagna på allvar i början av 
sin nya tjänst då medarbetarna är vana vid att lyssna till en annan, äldre person. Chefen 
som går i pension kan däremot uppleva situationen som att hens långa hårda arbete inte 
uppskattades tillräckligt. Författarna förespråkar ständig kunskapsöverföring samt 
uppmärksammade av den tysta kunskapen genom social interaktion och observation. 

Yeh och Lin (2015) hävdar att de som utsatts för kunskapsöverföring och interaktion får 
en ökad kreativitet samt motivation, som föregående text också förespråkar. Författarna 
trycker på det faktum att knowledge management är beroende av knowledge sharing, det 
vill säga utbyte av kunskap i ett interaktionssammanhang för att motivation och kreativitet 
ska öka. Det stimulerar därmed de anställda att utbyta kunskap och information som sedan 
leder till förbättrat samarbete samt effektivitet inom organisationer. Författarna tar upp 
hur interaktion kan vara som mest produktiv mellan anställda, genom begreppet meaning-
making. För att interaktion ska ha så stor betydelse som möjligt borde det ske en värdering 
av en situation eller en serie av händelser för att få en grund till varför interaktion sker. 
Sedan har denna konversation två mål, benefit-finding och sense-making. Det vill säga 
vad kan man få ut för individuell, organisatorisk eller ekonomisk vinst av en händelse 
samt hur kan man förstå vad som gjort att denna händelse inträffat - hur kan man vända 
den till en positiv utveckling (Yeh & Lin, 2015). 
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Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket utgår vi från en modell skapad av Jonsson (2012) som skildrar 
hur kunskapsöverföring sker i praktiken samt de underliggande faktorer, synsätt och 
perspektiv som bidrar till processen. 

 

 
Figur 1.1. Knowing in practice. 

Modellen som presenterats har författaren döpt till Knowing in practice och är menad att 
förstå hur kunskapsöverföring sker på individ-och organisatorisk nivå, att kunskap har 
implicita och explicita faktorer samt de olika teoretiska perspektiven som är beroende av 
varandra i form av en sluten cirkel. Modellen handlar om att för att kunskapsöverföring 
ska finnas i en organisation behöver det finnas 4 olika komponenter. Organisatorisk 
kunskap, KM, Lärande organisation och Organisatoriskt lärande. Dessa är indelade i två 
kategorier utefter hur de ser på kunskap. De mörka fälten ser kunskap som ett objekt och 
symboliserar grundfaktorer och de ljusa ser kunskap som en process och visar 
motivationsfaktorer. 

De mörka fälten understryker de organisatoriska strukturer som måste ha en ordentlig och 
väl genomarbetad grund, exempelvis utskrivna kärnvärderingar i organisationen som de 
anställda strävar efter att implementera i sitt dagliga arbete samt i sitt bemötande mot 
andra kollegor. IT/IS är menat som tekniska lösningar som ska underlätta för 
organisationen och skapa både flexibilitet samt effektivitet, men för att individerna (och 
sedermera organisationen) ska utvecklas krävs inre motivation och vilja att bidra. Detta 
utöver att få vara en del av en stark lärandekultur. Detta leder oss in på de ljusa fälten i 
modellen där man primärt använder sig av social interaktion som hjälpmedel. För att 
modellen ska fungera som helhet krävs som tidigare nämnt framförallt att organisationen 
har strukturer samt processer som främjar en lärandekultur samt informationsöverföring. 
En annan viktig aspekt som tas upp i de ljusa fälten är att medarbetarna måste tycka det 
känns roligt samt ha vilja att lära sig något nytt alternativt lära ut till andra. Annars ses 



 

10 

 

kunskapen enbart som information som inte tas upp och omvandlas till lärande utan 
snarare bara stannar vid att vara information.  

Jonsson (2012) tar upp ett nytt begrepp i sin bok som hon kallar för struKULtur, detta 
begrepp summerar modellen “knowing in practice”. Att det måste först och främst finnas 
en struktur för exempelvis effektiv informationsöverföring, men förutom det behöver det 
finnas en stark kultur som är tillåtande för kunskapsöverföring. 

METOD 
För att få fram underlag till forskningsöversikten användes relevant kurslitteratur, 
vetenskapliga artiklar samt utfördes kvalitativa intervjuer. Tillvägagångssättet samt 
reflektioner gällande metoden redogörs i följande avsnitt.  

Metodologiska utgångspunkter 
I uppsatsens metod valde vi en kvalitativ ansats, av humanvetenskaplig tradition. Den 
kvalitativa forskningsprocessen är föränderlig samt anpassningsbar och kan därmed ge 
utrymme för variationer, detta passade både vårt problemområde samt forskningsfråga då 
vi förväntade oss att tolkning av intervjuerna skulle behövas. Enligt David & Sutton 
(2017) är en kvalitativ forskningsansats till för att få fram ett djupare aspekt inom det 
ämne som behandlas. Till skillnad från kvantitativ forskningsansats är det generellt sett 
färre deltagare men som lägger mer tid och information i det empiriska materialet genom 
sina ord samt det som sägs mellan raderna. Dessutom har respondenten en större påverkan 
i den kvalitativa forskningsansatsen då den formar intervjun samt är ansvarig för att leda 
den så att respondenten ger så mycket värdefull information som möjligt (David & Sutton, 
2017).  

Uppsatsen baserades av ett hermeneutiskt perspektiv, då vi avsåg att tolka den kvalitativa 
data som samlades in via våra intervjuer. Vi behövde tolka våra insamlade data, våra 
intervjuer, och sammanställa dessa utifrån våra egna tolkningar likt våra intervjupersoner 
kommer att tolka våra frågor utifrån sina tidigare erfarenheter, uppfattningar och 
förförståelse. Därmed genomsyrar hermeneutiken hela uppsatsen. Hermeneutik menas 
med att tolka kvalitativt material med en åtanke att både tolkningen som sker av 
informanten men också den information som kommer från respondenten är subjektiv 
information. Det hermeneutiska perspektivet utgår från att då alla har olika bakgrunder, 
kulturer och anlag kommer även vår tolkning av världen se olika ut. Desto mer 
djupgående information samt desto fler perspektiv inom ämnet - desto lättare är det att få 
en så “korrekt” bild av verkligheten som möjligt, det vill säga hur de uppfattar de riktiga 
bilden av verkligheten (David & Sutton, 2017).  

Planering och genomförande 
Litteratur och artikelsök 
För att finna relevant litteratur utgick vi från den litteratur som var kopplade till kursens 
innehåll. Då frågeställningen var väldigt specificerad söktes även annan litteratur som 
behandlade ämnet. Den litteratur som inte tillhörde kursen sökte vi upp för att ta reda på 
författarens och textens trovärdighet. De utvalda böckernas innehåll skiljde sig åt. Viss 
litteratur skildrade ämnet på ett djupgående sätt medan andra beskrev generella men 
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relevanta begrepp som gick att implementera, exempelvis ledarskap. Litteraturen som vi 
fann relevant till vår frågeställning var böcker som täckte områden såsom, knowledge 
management, intellektuellt kapital, ledarskap, organisationslärande samt dokumentation. 
Då dessa begrepp var viktiga pelare i vår forskningsfråga var det bra att lära in sig om 
olika områden så att förstå helheten. Även i denna sökning var författarnas trovärdighet 
samt tidsspannet viktigt att se över.   

För att hitta de tio vetenskapliga artiklarna/avhandlingarna användes främst databasen 
ERIC, men även databasen Swepub. Sökord som human capital, intelligent capital, 
organization system, knowledge management, leadership och education användes för att 
finna relevanta artiklar. Andra filter som selekterade sökningen var tidsspannet, 
materialets tidigaste publiceringsår fick vara 2009 och för att försäkra sig om artikelns 
trovärdighet var den tvungen att vara peer-reviewed. Ytterligare bakgrundsforskning 
gällande författaren samt tidskriften genomfördes för att intyga om dess vetenskapliga 
pålitlighet. 

Urval 
När det kom till urvalet av organisation var vi överens om att företaget måste prioritera 
kunskap-och kompetensspridning samt utveckling då det är centralt i vår frågeställning. 
Sedan la vi också stor vikt i att företaget varit med om en konkret 
kunskapsspridningsprocess då vi rent konkret var intresserade av att skriva om och tolka 
processen för att sedan förstå varför den har utförts samt vad som har skett runt omkring 
den. Den organisationen som vi valde är ett svenskt företag som idag har blivit en stor 
internationell organisation och har stor verksamhet i södra Sverige. Företagets varumärke 
och struktur bygger mycket på intern utveckling och god hantering av personal vilket 
visade sig under intervjuernas gång.  

Gällande urvalet av informanter utgick vi dels efter vilken tjänst de har men försökte även 
finna bredd i att intervjua på olika nivåer inom organisationen. Vi informerade vår 
kontaktperson i organisationen om våra kriterier samt krav på respondenter och lät sedan 
henne sköta rekryteringen till intervjuerna. Våra krav var bland annat att intervjua minst 
en person på HR-avdelningen, två personer med chefsbefattning och två medarbetare. 
Tack vare att de hade olika tjänster kunde vi få större perspektiv om rollen som ledare 
samt den generella synen på verksamheten och dess kunskapskultur.  

Då uppsatsen ska utgå från ett HR-perspektiv ville vi intervjua personer som arbetar med 
personalfrågor samt har god kunskap om organisationens struktur och kultur ur ett 
utvecklings-och lärandeperspektiv. Däremot ansåg vi att eftersom vårt forskningsämne 
påverkar hela organisationen, ville vi även intervjua andra personer som tagit del av 
kunskapsöverföring. Detta ansåg vi kunde ge oss en större överblick över hur en 
kunskapsspridningsprocess faktiskt kan gå till. De personer som vi ville intervjua skulle 
ha både formella ledarposter där de får ta ställning till hur de som ledare har agerat i denna 
situation, men vi ville även intervjua personer som har fått sin kunskap dokumenterad 
eller varit med om kunskapsöverföring på ett annat sätt och hur de då har upplevt 
processen. De fem personer som medverkade i intervjuerna tillhörde samma arbetsteam 
inom organisationen, men arbetade inte inom samma projekt. En person arbetade med 
HR-frågor och var chef för resterande fyra medarbetare. Två av respondenterna arbetade 
som teamledare i detta team och hade som huvuduppgift att coacha och leda sina 
medarbetare. Slutligen, de resterande två arbetade med olika utvecklande projekt inom 
organisationen och erhöll sakkunskap gällande dessa ämnen. 
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De individer som vi har intervjuat är följande; 

• HR-chef, benämns vidare som HR-chef 
• Teamledare, Teamledare 1 
• Teamledare, Teamledare 2  
• Medarbetare, Medarbetare 1  
• Medarbetare, Medarbetare 2 

Instrument 
Vid utformningen av vår intervjuguide försökte vi använda oss av varierande grad av 
standardisering. Första delen av intervjun bestod både av standardiserade och 
halvstandardiserade frågor för att försöka skapa en kontakt, försöka vinna förtroende och 
väcka motivation och entusiasm hos respondenten. För detta krävs endast enklare 
svarsalternativ utan någon diskussion eller följdfrågor. Detta kan underlätta trivseln i 
samtalet och ger respondenterna en vidare trygghet att samtala om vad som sker inom 
dennes tjänst och på dennes arbetsplats, som ibland kan vara ett känsligt ämne. Genom 
att ta reda på grundläggande fakta om respondenterna kan det likaså hjälpa oss i vår 
diskussion då faktorer som ålder och kön kan vara en faktor till deras agerande och 
resonemang. Sedan gick vi in i kärnämnet, med de så kallade ostandardiserade frågorna.  

I en kvalitativ intervju kan det förekomma olika sorters nivå på frågorna, olika 
standardisering. De enkla frågorna som oftast är i början av en intervju är de 
standardiserade frågorna som endast kräver ett kort svar, exempelvis ja/nej frågor. Sedan 
finns det de mer halvstandardiserade frågorna som ger utrymme till lite mer 
svarsalternativ och eftertanke då de ofta baserar sig på individens vardag och liv, som till 
exempel: vilka kurser i utbildningen var mest givande? De ostandardiserade är däremot 
de frågor som ger utrymme till diskussion och vidare reflektion, i de frågorna finns det 
ofta flera faktorer och perspektiv att hänvisa till och det är svårare att se på ämnet i svart 
och vitt. Exempelvis, vad tycker du är hållbart ledarskap och varför tycker du det? (David 
& Sutton, 2017). Frågorna ställdes upp i teman likt de teman som vi använder oss av i 
avsnittet tidigare forskning. Frågorna gick delvis över till följdfrågor som syftade till att 
få en djupare förståelse eller mer detaljerad beskrivning kring en viss fråga, men även av 
klargörande frågor som används för att kontrollera så man förstått intervjupersonen 
korrekt. Ibland av båda delar för att få ta del av uttömmande och klara svar. Denna rutin 
utgick ifrån alla teman för att få en så bred helhetsbild som möjligt. 

Insamling och transkribering 
Intervjuerna delades upp så de utfördes enskilt, förutom en intervju där vi båda deltog. 
Fyra av intervjuerna ägde rum på företaget och en via telefon. Vid de fyra intervjuer som 
hölls på företagets kontor hade respondenterna bokat mindre grupprum med bekväma 
stolar i en avslappnad miljö. Den gemensamma intervjun var från början inte tänkt som 
en gemensam, men när tillfället gavs bestämde vi oss för att samköra den. En intervju 
genomfördes några dagar senare via telefon på grund utav tidsbrist hos medarbetaren. 
Varje intervju påbörjades med en kortare presentation av oss själva samt studien som 
helhet för att sedan be om tillåtelse att spela in intervjun. I alla fallen var detta okej hos 
intervjupersonerna. Det första som informerades om när inspelningen var igång var 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, följt av ännu ett godkännande samt 
klargörande angående inspelning av intervjun. Därefter var intervjun igång, samtliga 
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intervjuer tog mellan 30 - 60 minuter. Transkriberingen gjordes samma dag som 
intervjuerna hölls, detta för att både underlätta själva transkriberingen men också för att 
ha informationen färskt i minnet för att ha goda förutsättningar till att hålla hög standard 
på det insamlade materialet. Samtliga ljudfiler var av bra kvalité, detta gjorde att 
transkriberingen kunde utföras utan några problem. Transkriberingsmaterialet blev cirka 
tjugo sidor. 

Etiska övervägande 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns fyra krav som vi tagit 
hänsyn till i vår uppsats. För att säkerställa informationskravet skickades ett missivbrev 
till informanterna. I brevet skildras en presentation om oss, vår utbildning, 
forskningsämnet samt en förfrågan om att genomföra intervjuer. När respondenten 
accepterat sin medverkan bifogade vi vid behov mer information kring uppsatsen samt de 
teman som skulle komma att tas upp under intervjun, på så sätt kan de förbereda och 
reflektera över framtida svar samtidigt som de fick att en större överblick för uppdraget. 
I missivbrevet försäkras informanten även om konfidentialitetskravet, att det råder 
tystnadsplikt gällande uppgifter om individen samt organisationen. När intervjun äger 
rum förklaras detta ännu en gång. Sedermera förklaras även samtyckeskravet, det vill säga 
att respondentens samtycke återbekräftas, den får avbryta när den vill och den ska inte 
utsättas för påtryckning gällande dennes medverkan och dennes svar. Uppgifterna som 
dokumenteras får inte användas i kommersiellt bruk eller användas för beslut eller 
åtgärder som påverkar den enskilde, detta kallas för nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Analys 
Då vi valt att ha en kvalitativ ansats i vår uppsats föll valet på en hermeneutisk 
analysmetod. Hermeneutiken betyder tolkningslära och handlar om att tolka, förstå och 
förmedla information (Fejes & Thornberg, 2019). Då vi utförde semistrukturerade 
intervjuer inbar det att svaren kunde skilja sig åt beroende på hur respondenterna tolkade 
våra svar samt hur mycket de var villiga att dela med sig, därför behövde vi tolka det 
material som vi fick in i vår datainsamling. Dessutom var intervjupersoner i olika 
positioner i organisationen, med olika insyn i företaget, de var i olika åldrar samt med 
olika förförståelser och erfarenheter. Allt detta gjorde att vi behövde tolka deras 
intervjusvar, således är hermeneutiken den forskningsanalys som vi anser vara bäst 
lämpad för vår uppsats.  

Hermeneutiken innebär som tidigare nämnt att tolka, förstå samt förmedla information. 
Vid hermeneutiska analys finns det ingen förutbestämd generell arbetsmetod att följa, 
detta på grund av att olika forskare har olika ingång samt erfarenheter. Däremot är det 
önskvärt att vara så “tom” och öppen som möjligt när man ska analysera det empiriska 
materialet. Vi har alla egna övertygelser, förutfattade meningar och fördomar kring olika 
ämnen - dessa ska försöka elimineras vid analysfasen. Det finns vissa steg i en 
hermeneutisk analys att vara uppmärksam på, dessa är följande; försöka hitta engagemang 
i datan, registrera återkommande utsagor samt hitta, ordna och jämföra de huvudbudskap 
som finns (Fejes & Thornberg, 2019). Denna analysmetod var passande i vår studie då vi 
misstänkte att resultatet av datainsamlingen och därmed svaren på vår frågeställning 
skulle vara komplext och hamna inom olika teman.  
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När vi hittade våra teman till uppsatsens delar; tidigare forskning, resultat och sedermera 
diskussion, utgick vi från de hermeneutiska stegen om tidigare nämnts. Vi försökte hitta 
återkommande utsagor, huvudbudskap och att urskilja samt registrera dessa. Därefter 
formulerade vi övergripande teman som samlade ihop dessa olika begrepp. Denna 
procedur utfördes både vid litteraturgranskning, artikelsök samt vid resultatskrivning. 
Liknande process genomfördes i analysen av vårt insamlade material. Vi ställde oss 
frågor såsom, vad är återkommande? Vad nämns av flera respondenter och vad väljer den 
enskilde informanten att plocka upp för återkommande utsagor? Vårt samlade resultat var 
det som uppfattades som primärt i respondenternas intervjusvar och vad som 
intervjupersonerna valde att lägga mest fokus vid. Till vår fördel hittade vi samma teman 
i tidigare forskning som i resultatet samt att respondenternas svar var till stor del väldigt 
eniga, vilket förenklade diskussionsavsnittet. Däremot hade möjligtvis ett mer splittrade 
svar från respondenterna och olikt svar från tidigare forskning varit en intressant vändning 
i uppsatsen. 

RESULTAT 
I detta avsnitt sammanställs det insamlade materialet från de semistrukturerade 
intervjuer som utförts. De fem olika intervjuerna har analyserats där sedan deras svar 
har jämförts med varandra. Vi har sedan valt att strukturera upp svaren i de fyra temana 
som presenterades i tidigare avsnitt - dokumentation, ledarskap, utbildning samt social 
interaktion. Varken individernas namn eller kontaktuppgifter finns med samt den 
organisation de arbetar på då vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Dokumentation 
I intervjuerna med de olika ledarna samt med HR-chefen talade de om de olika systemen 
som organisationen använder sig av för att underlätta deras arbete med dokumentation. 
Dessa system är utvecklade så att rätt person får ta del av rätt information, att de ständigt 
utvecklas samt att de har tillgång till tidigare information som kan underlätta framtida 
arbete och situationer. Systemen har utvecklats i samma takt som samhället och andra 
organisationer behövt ta hänsyn till dataskyddsförordningen GDPR. I och med att denna 
lagen skyddar individers personliga uppgifter satte det en käpp i hjulet i de tidigare 
systemen då de inte var anpassade till GDPR. Nu sker det en förändring i verksamheten 
där de anställda får lära sig hur de ska arbeta med de nya systemen med hänvisning till 
GDPR. Vilket ses som en sorts kunskapsspridning, både gällande systemen i sig och den 
kunskapsspridning som de kan ge till de anställda som tar del av dem. Likaså tar 
medarbetare 2 upp hur processen till att lära sig systemen och anamma dem varit en 
inlärningsprocess för organisationens anställda där de och deras ledare har ställts på prov.  

Det första systemet som HR-chefen skildrade var det så kallade Knowledge Database som 
är ett ärendehanteringssystem som via deras HR-support assisterar mer än 16 000 
medarbetare gällande deras anställning med exempelvis lönefrågor, ledighet, 
skattetabeller etc. Systemet går ut på att HR-personal lägger in verkliga ärenden med 
lösningar i systemet. När det sedan dyker upp ett liknande ärende som behandlar samma 
fråga kan man söka i databasen och få fram tidigare lösningar. Då så pass mycket 
dokumenterad information finns om många olika ärenden kan det både underlätta och 
effektivisera arbetet för de anställda som jobbar med personalfrågor, det ger dem tydliga 
riktlinjer på hur man hanterar olika fall. Detta system är implementerat i organisationens 



 

15 

rutiner, arbetssätt och vardag och har en kontinuerlig utveckling i och med att mer 
information läggs in av de anställda på daglig basis.  

I intervjun med teamledare 2 diskuteras ett annat av organisationens system som kan 
förklaras som ett sorts moln, även kallat cloud. Detta system, som de har döpt till 
SharePoint, kan liknas vid en databas med levande dokument som har flera subkategorier 
där olika delar av de anställdas arbete finns lagrat. Exempelvis rutiner, handlingssätt, 
listor etc. Som ansvarig för olika dokument går det att bjuda in relevanta personer till de 
delarna av systemet som de har rätt att ha tillgång till. På det viset lagras information på 
ett effektivt sätt men är inte öppet för obehöriga personer. Det som gör systemet levande 
är att de personer som har tillgång alltid får den uppdaterade versionen av informationen 
när de går in i systemet istället för att dokumentet lämnats orört från den tid den nådde 
fram till den anställde. När de klickar på den länk som leder dem till live-dokumentet i 
systemet kan de se när andra gör ändringar, samt att de i vissa fall även kan justera 
dokumentet. Detta effektiviserar, ansvarig teamchef (teamledare 2) menar att man slipper 
skicka uppdaterade versioner mailledes varje gång dokumentet uppdateras. Istället ligger 
det ett egenansvar för berörd person att se till att man ständigt använder sig av den senaste 
versionen, som ligger öppen i systemet.  

Medarbetare 1 berättade om ett IT-projekt som denne arbetade med som underlättade att 
sprida kunskap och information. Det handlade om ett relativt nytt streamingsystem som 
inte bara skulle underlätta videokonferenser i realtid mellan anställda som inte kunde 
befinna sig på samma plats, utan även inspelade möten och filmer som kan underlätta att 
ta del av det som har sagts. Genom att spela in olika möten, viktig information eller bara 
allmän kunskap om organisationen kan informationen snabbt nå ut till verksamhetens alla 
olika kontor och få orden direkt “ur hästens egen mun”. Det kan också effektivisera 
arbetet då inspelade filmer kan agera som en kunskapskälla där nyanställda eller 
medarbetare som behöver hjälp kan ta del av det inspelade materialet och slippa gå till en 
anställd som egentligen har andra arbetsuppgifter att göra. 

Med medarbetare 1 och 2 diskuterades hur reaktionerna kunde se ut när diverse system 
introducerades och sedan implementeras i verksamheten. Medarbetare 1 ansåg att det inte 
hade väckts några märkbara protester eller förvirring gällande dennes projekt. Emellertid 
är det inte de andra medarbetarnas ansvar att lära sig att sköta tekniken utan endast ta del 
av den i sitt arbete. Däremot, de system som genomsyrar verksamheten måste de anställda 
lära sig. Medarbetare 2 tog upp att anställda uppfattade denna inlärningsprocess som 
jobbigt och frustrerande då de redan var vana vid ett system. Då företaget måste ändra i 
sitt system fick ledarna på företaget tackla dessa protester och informera om att det nya 
systemet måste införas. 

De måste ju ta emot detta system med GDPR för att det finns inget 
alternativ och det har varit väldigt mycket frustration. Jag kan väl säga att 
det är mest frustration då de anställda alltid haft ett system som kan och 
de vet hur det fungerar och nu kommer det ett nytt system som tar tid från 
arbetet. Men jag tycker att det är ett väldigt bra jobb som vi har gjort 
internt över hur vi ska lösa detta. Det gäller bara att gilla läget. Vad 
behöver jag lära mig och hur tar jag mig dit? Många förstår men måste 
bara få ut frustration. (Medarbetare 2)  

I samtliga intervjuer talades det om möten mellan de anställda eller mellan en anställd 
och dennes närmaste chef. Det som skiljer vissa möten från de andra mer informella 
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mötena inom organisationen är att vissa måste dokumenteras. HR-chefen och teamledare 
1 och 2 tar upp de utvecklingssamtal som sker en gång i året där chef och anställd går 
tillbaka i den gamla dokumentationen för att se hur situationen, ambitionerna och målen 
såg ut föregående år, men likaså åren innan. De anställda har en kompetensprofil som 
ständigt uppdateras ett internt system som döpts till My Learning. Denna profil kommer 
endast åt av ägare av profilen, det vill säga berörd medarbetare, samt närmaste chef. Trots 
att det samtalas både informellt och formellt är meningen med utvecklingssamtalet att 
främja den anställdes utveckling. Likaså är det en chans för den anställde att argumentera 
för att denne har gjort en så pass bra utveckling och arbete att dennes lön kan höjas eller 
att organisationen gör investeringar i personen. 

Vi har ju ett verktyg som heter My Learning där vi har bara utbildningar 
för att kompetensbredda sig och det sparar jag i min egen profil. Den kan 
din närmsta chef gå in och kolla liksom vad som hänt det närmsta året i 
den utbildningsboxen så att säga. Och byter jag bolag inom verksamheten 
så följer den med så att nästa chef kan gå in och kolla också. Och där har 
vi också säkerhetsställt via GDPR och följer riktlinjer. (Teamledare 1) 

Samtliga respondenter tar även upp vikten av dokumentation mellan de anställda när de 
arbetar med ett projekt eller lär ut sakkunskap till en annan person. I och med att varje 
steg dokumenteras i ett projekt kan de alltid gå tillbaka och se hur de har arbetat innan 
och lära sig från sina misstag. Den person som lärs upp i projektet kan likaså ta del av 
denna information och arbeta mer självgående om den har fungerande riktlinjer att följa. 
Som ledare underlättar det också när projektet dokumenteras då de inte arbetar med 
sakuppgifter inom teamet utan är som “spindeln i nätet”. Däremot är det viktigt att de har 
övergripande förståelse över det som sker samt hålls uppdaterade om hur projektet går så 
de sedan kan rapportera vidare eller ta organisatoriska beslut där projektet är en 
bidragande faktor.   

Utbildning 
Genomgående i alla intervjuerna menar de att utbildning är viktigt för att 
kunskapsspridning och kompetensöverföring ska vara ständigt närvarande. Dels behöver 
man uppdatera sina kunskaper och så att säga “hänga med” i utvecklingen kring sina 
områden, men även för att bredda sin kunskapsbank. Men det absolut viktigaste för 
organisationen, enligt HR-chefen, är det dagliga lärandet. Hen menar att det finns många 
utbildningar och kurser inom organisationen att gå och på så sätt kan man lära sig mycket, 
men det viktigaste anses vara det dagliga lärandet som sker kontinuerligt genom deras 
arbetsdagar, jämt och ständigt.  

… Vi brukar säga att, i en del har vi klassrumsledd utbildning där att vi 
exempelvis kompetensutvecklar våra chefer. Man kan gå olika program 
och utbildningar internt inom organisationen, men den absolut största och 
viktigaste delen som vi anser - är det dagliga lärandet. Varje dag. Att du 
lär dig och utvecklas både som individ och professionellt i din vardag, i 
din assignment. Så att säga - i din roll. Oavsett vad den rollen är och det 
trycker vi väldigt mycket på. Det dagliga lärandet. (HR-chefen) 

De har en modell som de kallar för BOTH-AND. Den handlar om det dagliga lärandet. 
Man kan se det som en graf där ena axeln kallas för Learning - vilket naturligt 
dimensionerar att vi lär oss genom arbetsprocesser. Den andra axeln kallas för 
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Performance och behandlar själva leveransen till företaget, i just den specifika 
arbetssituationen. Inom verksamheten är detta enligt HR-chefen en väldigt känd modell 
och används för att visa att det inte bara handlar om att leverera ett resultat, utan att man 
på vägen ska ha lärt sig något också.  

Både HR-chefen men också teamledare 1 berättar om företagets egna utbildningssystem 
My Learning. Där finns 2000 utbildningar. Man kan exempelvis gå olika steg för att 
förberedas för en roll som chef eller som specialist. I detta system skapas en 
kompetensprofil som uppdateras i takt med de utbildningar man går eller de kompetenser 
man tar till sig. Allt detta läggs in i sin kompetensprofil och det är även denna profil som 
ligger i grund vid de årliga utvecklingssamtalen som senare även utgör underlag för 
lönerevisionen. I detta system ligger som tidigare nämnt 2000 utbildningar, alla dessa 
hanteras internt av organisationen. Det finns både klassrumsledda kurser samt 
onlineutbildningar. Samtliga utbildningar faciliteras av företagets egna anställda, det vill 
säga, de använder sig inte av exempelvis konsulter eller externa utbildningar. Till 
exempel HR-chefen faciliterar My Conscious Leadership som är den högsta 
ledarskapsutbildningen inom verksamheten. Både HR-chefen, teamledarna och 
medarbetare tar upp att man själv har det största ansvaret för sin utveckling. 

Vill man gå en specifik utbildning tar man kontakt med sin chef och denne i sin tur gör 
en övervägning om detta är en relevant utbildning för vederbörande medarbetare och tar 
därefter ett beslut om personen får eller inte får gå utbildningen. Det ska finnas en 
relevans för det som sker i personens utveckling eller arbete just nu och inte bara för 
“intresse” hos individen. Teamledare 2 trycker hårt på att det ska finnas relevans och att 
man ska kunna starkt motivera varför man vill och behöver gå utbildningen. Man ansvarar 
helt enkelt själv för sin utveckling och har ett stort eget ansvar, medan cheferna är där för 
att uppmuntra och stötta sina medarbetare i deras utveckling. Detta är något som enligt 
HR-chefen “finns i företagets DNA”, ligger i deras grundvärderingar och finns starkt i 
organisationskulturen - individen har eget ansvar för att utvecklas, företaget har samtidigt 
ansvar för att ge individen möjlighet att utvecklas. Sedermera, utvecklas individen så 
utvecklas verksamheten. 

Min chef är väldigt noga med att se till så att man går relevanta 
utbildningar. För mig är de då kopplade till ledarskap. Det är ett sätt för 
mig att växa och för att sedan kunna hjälpa mina medarbetare. Skulle jag 
vilja gå en annan utbildning skulle han säga samma sak till mig: hur kan 
du koppla detta till ditt arbete? Det är inte uttalat men min chef vill att den 
kunskapen sprids vidare sen. Jag lär ju mig hur jag ska prioritera, 
strukturera och leda som sedan överförs till de andra. (Teamledare 2) 

Ledarskap 
Genomgående i alla intervjuer talades det om ett närvarande ledarskap. För HR-chef och 
teamledare 1 och 2 var det viktigt att vara närvarande hela tiden i det dagliga arbetet, både 
vid formella så även informella sammanhang. Medarbetarna menade att det fina med just 
den här organisationen var att man hade en närvarande chef som samtidigt litar på sina 
medarbetare och ger de väldigt mycket frihet under ansvar. Man tar själv ansvar för sina 
arbetsuppgifter så väl sin egen utveckling och därmed organisationens, men man har även 
en närvarande chef som kan coacha och som man kan bolla idéer med vid behov. På några 
enheter fanns specialister som medarbetare, således är medarbetarna mer kunniga inom 
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området än chefen. Teamledare 1 menade att denne ändå praktiserade ett närvarande 
ledarskap där det fanns stöd av sin grupp, inte så mycket kompetensmässigt men ur 
exempelvis ett prioriteringsperspektiv. Ledarskapet visade sig vara det som nämndes 
mest när vi kom in på temat konflikter och missnöje gällande kunskapsspridning. En 
teamledare uttryckte sig följande: 

Jag ser på det såhär - ja det är viktigt att en person har specialkunskap 
inom ett visst område för att känna att man kan bidra unikt men sedan 
måste man förstå att man inte är större än verksamheten. (Teamledare 2)  

Teamledare 2 menade att det är viktigt att man som ledare och chef går in och uppmuntrar 
medarbetaren att sprida sina kunskaper och sin kompetens och att inte se detta som ett hot 
för sin egen anställning utan snarare effektivisering av hela processen samt utveckling för 
både sig själv, kollega, gruppen och organisationen.  

Samtliga ledare i studien markerade att verksamheten som arbetsgivare består av unika 
medarbetare och att det är mångfalden och unikiteten som i sin tur gör dem unika. 
Teamledare 2 menade att målet med effektivisering, kunskapsspridning och 
kompetensöverföringar aldrig är att gå från ett visst antal kollegor/medarbetare till ett 
mindre antal. Hen menade att hela poängen med området är att göra ständiga 
förbättringar. Och för att bli bättre och effektivare krävs det att man jobbar tillsammans, 
med hänvisning till TOGETHERNESS som är ett av företagets ledord. Det vill säga att 
verksamheten är platt och inte har ett hierarkiskt ledarskap. Att ständigt bli bättre och 
effektivisera handlar snarare om att hitta lösningar så att man kan vara samma antal 
anställda men att kunna lägga tiden på andra saker, och framförallt att ständigt göra 
förbättringar. 

Inom samma ämne, konflikthantering, talar HR-chefen om att ett närvarande ledarskapet 
är A och O, men att man som kollega även har ett ansvar och också behöver vara 
närvarande. För att citera: “Vi är varandras arbetsmiljö!”. Människan och individen står 
alltid i centrum i organisationen och blir det konflikthärdar som skulle kunna blossa upp 
till något större är det viktigt att man som ledare tar tag i problemet så fort som möjligt. 
Fortsättningsvis menar HR-chefen att en ledare inte kan vara överallt samtidigt, men en 
sak som är självklart för verksamheten är att alla chefer sitter ute i “kontorslandskapen” 
tillsammans med sina medarbetare. De sitter inte instängda på några fina kontor eller på 
våningen över som management-folket gjorde förr i tiden utan man sitter tillsammans i 
ett öppet landskap på alla positioner. Detta skapar en gemenskap och ligger som grund 
för ett närvarande ledarskap, enligt HR-chefen. 

I intervjuerna med medarbetare 1 och 2 fick vi liknande svar och resonemang gällande 
ledarskap och kunskapsspridning inom företaget. Medarbetarna uppfattar kulturen och 
ledarna som närvarande och arbetar ständigt med kunskapsfrämjande. De tar också upp 
hur viktigt deras egna ansvar är gentemot organisationen. 

Det handlar mycket om eget ansvar. Det kan dokumenteras mycket men i 
slutändan är det upp till dig hur du utvecklar ditt arbete och hur du delar 
med dig av din kunskap. (Medarbetare 1) 

Medarbetare 1 och 2 betonar hur viktigt det är att man rannsakar sig själv och hittar sin 
väg att utvecklas inom företaget. När man sedan behöver hjälp eller vill bolla idéer med 
någon annan finns alltid en ledare nära till hands som lyssnar, motiverar och ger 
organisatoriska aspekt på saken. Medarbetare 2 tar också upp vissa fysiska exempel på 
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att kunskapsspridning och ledarskap är närvarande, som exempelvis en ständig-
förbättrings-låda. Där kan man lägga en lapp, antingen med namn eller anonymt om hur 
man kan förbättra eller effektivisera arbetet eller hur man kan förbättra arbetsmiljön. Om 
förslaget uppskattas kan det implementeras i det dagliga arbetet. Medarbetare 1 stärker 
detta synsätt genom att använda begreppet leadning-myself och inte vara beroende av 
eller att skylla sin utveckling på sin närmsta chef som ofta kan ske på en arbetsplats. 
Genom att ha inställningen att varje individ är ansvarig för sin egen utveckling, främjar 
det bland annat kunskapsspridningen. 

Social interaktion 
Genomgående i intervjuerna talades det om möten och avstämningar. Det anses vara en 
viktig del inom organisationen för att skapa motivation, få en överblick över situationen 
samt för att sprida kunskap. Även fast de olika avdelningarna och teamen har 
kontinuerliga möten i veckan talade de om två olika möten som ska öka de anställdas 
kunskap, jobchatsen och utvecklingssamtalen. Jobchatsen har medarbetare med sin 
närmsta chef ungefär var sjätte vecka. Där talar man om individen på både en privat nivå, 
men också på en arbetsnivå. HR-chefen tar upp vikten om att bry sig om hela individen 
på företaget och inte endast den professionella delen, mår den inte bra privat kommer den 
inte heller kunna prestera på arbetet. Det är viktigt med “worklife balance” konstaterar 
samtliga ledare vid sina intervjuer.  

Teamledare 1 tar även upp vikten av jobchatsen då det ger en chans för medarbetaren att 
tala med sin chef ensam och kunna ta upp saker som möjligtvis känns jobbigt att ta upp i 
grupp eller som inte berör de andra i teamet. Den information som inte är relevant för 
någon annan sprids inte vidare eller dokumenteras. Däremot fungerar det bra som 
kunskapsspridning då det hjälper både team-ledaren samt medarbetaren att förstå 
varandra bättre så de kan förstå hur de arbetar och därmed hur projektet går framåt. Det 
underlättar likaså medarbetares psykiska hälsa. 

Utvecklingssamtalen är däremot ett möte som sker en gång om året och har som mening 
att följa upp på den anställdes utsatta mål och prestationer för att sedan analysera hur året 
har gått och sedan sätta nya mål. Det är också medarbetarens chans att diskutera sin tjänst, 
karriär och lön inom företaget och få fram hur dennes vill att utvecklingen ska se ut. Precis 
som jobchatsen är detta ett sätt för de som är inblandade i mötet att sprida sin kunskap 
om sig själva, sin tjänst samt hur de vill att de ska arbeta inom organisationen. I en intervju 
tar medarbetare 2 upp hur viktigt det är att ha kortare avstämningar mellan de som arbetar 
i teamet, åtminstone en gång i veckan i cirka en halvtimme. Det är inget formellt, 
ingenting dokumenteras och ibland finns det inte så mycket att tillföra men det ger så 
mycket till utvecklingen och översikten av projektet. Genom att göra denna check-up kan 
man se hur alla delar faller på plats och skapar en enighet i teamet. 

Vi har jobchats en gång i månaden, där ledaren sitter ner med respektive 
medarbetare i en timme. En gång per år har vi utvecklingssamtal, där vi 
tittar in i deras kompetensprofil och gör därefter en värdering kopplat mot 
den kompetensprofilen med styrkor och svagheter och enkelt förklarat 
därefter får en lön. (HR-chefen) 

Samtliga intervjupersoner menar att kunskapsspridning är integrerat i det dagliga arbetet 
tack vare de många olika mötena som finns inplanerade, såsom jobchats, teammöten, 
utvecklingssamtal etc. Men även för att de jobbar tight som grupp. Både teamledare 1 och 
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2 talar om en tight sammanhållning med TOGETHERNESS som ledord. De menar att de 
bästa resultaten når man tillsammans och därför måste man jobba tillsammans. Särskilt 
teamledare 1 talar om att det är oerhört viktigt med informations- samt kunskapsspridning 
för att detta ska vara möjligt. De tar ofta spontana två minuters-möten i det dagliga arbetet 
om det uppstår behov för det och där kan de snabbt förmedla sin nya kunskap till gruppen. 

Denne menar att det inte finns några riktiga guidelines för ämnet i fråga, utan att de jobbar 
med kunskapsspridning i det dagliga arbetet hela tiden. För att de ska vara så effektiva 
som möjligt måste det finnas med i varje steg. All information måste ut, för att hela 
gruppen ska vara samspelta och de måste hjälpas åt. Detta främjas mycket tack vare att 
de sitter så nära varandra på sin arbetsplats och därmed kan föra en ständig 
dialog/diskussion gruppen sinsemellan. 

I alla intervjuer framgår det på olika sätt hur viktigt det är med den dagliga icke-formella 
kommunikationen som ger en kunskap utan att ha det som mål med konversationen. För 
att organisationen ska fungera måste man se hela människan som arbetar där och låta den 
komma till tals när den känner att den behöver tala ut om något. Likaså sker mycket viktig 
kunskapsspridning vid de tillfällen då medarbetarna samtalar i sociala och trevliga 
sammanhang som exempelvis fikapauser eller personalfester. Genom att ha dessa sorters 
forum att diskutera sitt arbete eller projekt kan det därmed finnas tillfälle att finna kunskap 
hos andra. 

Det diskuteras väl alltid jobb på både raster och fester men det måste ske 
på en viss nivå. Jag ser det mer som ett tillfälle att nätverka. Det pratas 
väldigt mycket jobb kan jag säga men vi älskar ju vårt jobb och vårt bolag. 
Men både positiva och negativa aspekter tas upp i och med den stora 
förändringen så vi har ju haft en väldigt ”bumpy ride” så senaste tiden. 
(Medarbetare 2) 

I alla intervjuer understryker de att även då de arbetar med organisationens egna system 
och har en företagskultur som genomsyrar arbetet måste de ändå se över hur omvärlden 
ser ut och utvecklas i samma takt som resten av världen. Ett fenomen som både HR-
chefen och teamledare 1 och 2 tog upp var GDPR’s påverkan på det nya sättet att arbeta 
och undanhålla personlig information till oberättigade personer. HR-chefen tar även upp 
hur konsumtionsmönstret har ändrats i dagens samhälle då allt fler människor handlar 
online och besöker inte butiker eller varuhus längre. Vetskapen och kunskapen gällande 
de nya mönstren måste företag anpassa sig till och försöka organisera om de anställdas 
tjänster och företagets uppbyggnad.  

Sedan tar även teamledare 2 upp att organisationen är konstant beroende av att vara i 
kontakt med det svenska samhället och dess trender och lagar. När regeringen har infört 
en ny lag är då företag tvungna att se över hur det påverkar deras verksamhet och vad 
som behöver omstruktureras. Exempelvis, hur ser de nya kollektivavtalen ut, hur arbetar 
man med GDPR eller vad gäller med den nya lagen för karensavdrag. Detta är kunskap 
som företag är tvungna att rätta sig efter då det är lag. Därför är det viktigt att de anställda 
är informerade om vad deras rättigheter och skyldigheter är gentemot företaget och 
samhället. Genom att ha kunskap om omvärlden kan det likaså bli lättare att förstå varför 
vissa beslut ser ut som de gör. 
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Jag skulle säga att vår organisation, som de flesta företagen, tänker på vad 
som är trendigt i omvärlden och vad som behöver ändras. (Medarbetare 
1) 

När medarbetare 1 berättar om sitt streamingprojekt nämner denne att verksamheten har 
sett projektet som ett viktigt medel för deras arbete och en investering som ligger rätt i 
tiden. Då vi lever i en allt mer globaliserad och teknisk värld förväntar sig samhället att 
man ska vara tillgänglig via sin smartphone och kunna konversera med en person som 
befinner mig i ett annat land. Detta projekt passar också i dagens samhälle då 
miljöfaktorer har blivit allt viktigare. Istället för att de anställda ska behöva resa över 
halva jorden för att delta i ett möte under en timme kan man istället vara uppkopplad på 
sin dator och spara på den flygresan. Medarbetaren trycker också på tidens betydelse, tid 
är dyrbart. Genom att slippa transport, upprepningar och upplärningar med fysiska 
människor kan man istället använda filmade klipp. Det effektiviserar arbete och lämnar 
samtidigt tid över för medarbetare att slippa resa bort och istället spendera tid hemma hos 
sina familjer. 

DISKUSSION 
I kommande avsnitt diskuteras uppsatsen. Både hur vår metod föll ut i praktiken samt 
resultatet som vi fick ut i vår insamling i förhållande till tidigare forskning. 
Resultatdiskussionen är uppdelad i 5 olika rubriker. Den första diskuterar 
implementering av vårt teoretiska ramverk i resultatet, de resterande fyra är tidigare 
kända teman från tidigare forskning samt resultat. Sedan analyseras, tolkas och jämförs 
vårt resultat av de semistrukturerade intervjuerna med samma modell samt de 
vetenskapliga artiklarna som finnes i tidigare forskning. Slutligen behandlas slutsatser 
av uppsatsens diskussionsmaterial och idéer till framtida forskning diskuteras.  

Metoddiskussion 
Urval 
Vi hade redan i början av uppsatsskrivandet en målbild och en önskvärd organisation i 
tankarna. Då tiden var knapp var vi inte säkra på att vi skulle lyckas hitta en ingång i 
företaget och kanske skulle behöva nöja oss med ett annat alternativ till vår studie. Den 
organisation som vi gärna ville ha svarade snabbt på våra mail, var tillmötesgående och 
ordnade intervjupersoner till oss på nolltid. De lyssnade till våra önskemål, kriterier samt 
avgränsningar och vi fick intervjuer på en vecka trots att deras scheman redan sedan innan 
var fullbokade.  

Intervjupersonerna som vi fick tilldelade var inte precis som vi från början hade tänkt oss, 
då vi hade tänkt 5 personer ur samma arbetsgrupp eller åtminstone avdelning. Nu fick vi 
personer tilldelat av vår kontaktperson på företaget, från tre olika avdelningar i olika 
positioner. Detta visade sig däremot inte vara några problem, då de hade ett gemensamt 
arbetssätt som genomsyrar hela organisationen. Vi hade sedan innan en tanke om att man 
behöver få intervjupersoner från samma grupp för att kunna få ut användbara data som 
“höll samman”, detta visade sig vara fel av oss. Organisationen hade en så pass stark 
grundidé, värderingar samt samma arbetssätt att det inte märktes att personerna inte i 
huvudsak jobbade i samma arbetsgrupp. Det som möjligen kan påverka vårt resultat är 
att vi inte handplockade respondenterna själva. Då kanske svaren hade varit annorlunda 
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då vår kontaktperson eventuellt skulle ha kunnat välja ut informanter av en specifik 
anledning, exempelvis att de ville vinkla datainsamlingen på ett fördelaktigt sett för 
organisationen. Vi tror dock inte att fallet var så då tiden var så knapp att vi knappt fick 
tag på intervjupersoner och tidsspannet var på mindre än en vecka. Vi fick de medarbetare 
som först och främst vår kontaktperson ansågs vara lämpliga och kunde tillföra mest i 
ämnet, som kunde göra rum för oss i sina fullsatta scheman och framförallt var villiga att 
ta emot oss på så kort varsel.  

Instrument, insamling och transkribering 
I instrumentet som användes i studien användes semistrukturerade intervjuer bestående 
av frågor av olika form av standardisering. Detta val grundade sig främst på studiens syfte 
men även den hermeneutiska ansatsen. Instrumentet som vi tagit fram till intervjun visade 
sig fungera bra i alla intervjuer och utfallet blev bättre än vad vi föreställt oss. Vi hade ett 
bra flöde i intervjuerna och fick fina dialoger med våra informanter. Vi hade utrymme för 
följdfrågor och dessa var inte specificerade utan var sådant som kom impulsivt under 
varje intervju, detta underlättade samtalen och vi kunde styra intervjun dit vi ville om den 
visade sig ta andra banor än tänkt. Den sista intervjun gjordes via telefonintervju, detta 
för att vi ville förenkla processen för intervjupersonen då hen egentligen inte hade tid för 
intervju. Detta, efter noga överläggning, ansåg vi vara både de mest tillmötesgående för 
intervjupersonen samt tid- och klimatsparande, då vi inte då behövde ta oss till 
organisationen ytterligare en gång för enbart en intervju. Detta var något som togs emot 
med tacksamhet hos intervjupersonen. Själva intervjun gick problemfritt och det var 
lättare att skapa förtroende hos intervjupersonen, vilket var viktigt för oss, än vad vi hade 
på förhand hade föreställt oss. Därmed blev även den en behaglig och givande intervju.  

Transkriberingen skedde som tidigare nämnt i direkt anslutning till intervjuerna vilket 
underlättade arbetet. Ljudupptagningarna var tydliga och även detta underlättade. Vi 
transkriberade de intervjuer som vi själva hållit i, detta förenklade samt visade sig vara 
tidseffektivt då det mot förmodan gick relativt snabbt med transkriberingsarbetet. 
Därefter läste vi den andres transkriberingar samt lyssnade på samtliga intervjuer i 
ljudupptagningsform för att få bästa möjliga grund att stå på inför resultatskrivandet och 
sedermera diskussionsavsnittet. 

Analys 
Efter transkriberingen kunde vi börja analysera vårt intervjumaterial. Vi försökte hitta 
utmärkande teman och såg snabbt samma mönster som vi gjorde i den tidigare 
forskningen. Dokumentation, Utbildning, Ledarskap samt Social Interaktion var 
utmärkande. Vi märkte att det fanns en sann organisationsanda som samtliga 
intervjupersoner bar på, vilket gjorde det enkelt att snabbt få en överblick för vad som 
verkligen var viktigt för organisationen samt hur de verkligen arbetade i det dagliga 
arbetet. I en hermeneutisk analysfas skall man försöka vara så nollställd som möjligt när 
man tar sig en ny text att analysera, då man har olika förförståelse och filter som 
informationen tvingas gå igenom (Fejes & Thornberg, 2019). I organisationen som vi 
intervjuade verkade alla ha nästan identiska filter, vilket vi antog kom från en stark 
organisationskultur. Detta gjorde våra tolkningar lättare då de uttryckte sig på liknande 
vis och därmed fick vi lättare att se mönster och återkommande utsagor. 

Inledningsvis i vårt uppsatsarbete var meningen att undersöka hur en 
kunskapsspridningsprocess praktiskt går till inom företaget, hur de anställda arbetar med 
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att främja kunskapsspridning i sitt arbete samt till vilken utsträckning en organisation kan 
nyttja kunskapsspridning och de anställdas individuella kunskap och kompetens. Likaså 
ställdes frågan hur man kan definiera en persons kunskap då det är ett så pass komplext 
fenomen. De två förstnämnda punkterna fick vi svar på i vårt resultat och gav oss 
möjligheten att utveckla vår diskussion. I Intervjuerna diskuterades däremot inte lika 
mycket (eller över huvud taget) synen på att nyttja de anställdas kunskap, hur KM 
hanteras för att säkerställa medarbetarnas integritet eller synen på kunskapens värde. Vi 
drog slutsatsen att vi inte fick fram de sistnämnda punkterna eftersom det inte ansågs vara 
ett problem inom företaget, då de försöker arbeta med ständig spridning av kunskap samt 
att ingen anställd är större än organisationen. Därmed tog vår uppsats till en viss del en 
annan vändning än vad vi inledningsvis hade tänkt, men då vi fick rikligt med information 
valde vi att omformulera och därmed fokusera våra frågeställningar på den praktiska 
kunskapsspridningsprocessen samt deras arbete kring den.   

Resultatdiskussion 
Knowing in practice 
I Jonssons (2012) modell Knowing in practice kunde vi applicera mycket av det material 
som vi fick i intervjuerna. Samtliga fyra huvudkomponenter som finns i modellen går att 
hitta i resultatet av våra intervjuer. Organisatorisk kunskap, KM, Lärande organisation 
samt Organisatoriskt lärande. Kunskap ses både som ett objekt samt en process och det 
finns både grundfaktorer samt motivationsfaktorer att urskilja i vår data. Ett exempel på 
grundfaktorer är det närvarande ledarskapet som anses vara en av de tyngsta byggstenarna 
i organisationen för att främja kunskapsöverföring- samt spridning. 
Motivationsfaktorerna skulle kunna vara den egna utvecklingen med de årliga 
utvecklingssamtalen samt kompetensprofilerna som operativa verktyg i den egna 
motivationen. Som vi uppfattade i intervjuerna så finns det många bakomliggande 
faktorer till en individs lärande och kunskap, samtidigt sker lärandet både på en 
individnivå men också på en organisatorisk nivå på grund av de värderingar och de 
riktlinjer de arbetar efter. Dessa faktorer kan influera kunskapen på olika sätt och 
utvecklas i olika sammanhang. Exempelvis, de två grundfaktorerna till kunskap, 
organisatorisk kunskap och knowledge management som ska spegla den kunskapsgrund 
som företag har kan man nästan ta på i de intervjuer som har utförts. Kunskap som ett 
objekt finns i de slagord, i deras utskrivna riktlinjer, värderingar och regler samt hur de 
väljer att samtala och agera utefter dem och sedan föra vidare kunskapen till sina kollegor.  

En annan aspekt som Jonsson (2012) trycker hårt på är att det bör finnas en stark 
lärandekultur. Utöver det behövs även kontinuerlig informationsöverföring och processer 
som främjar båda dessa. Författaren tar upp begreppet struKULtur för detta. Alla dessa 
delar framkommer i resultatet. Organisationen har en stark organisationskultur som 
bottnar i sina grundvärderingar som genomsyrar hela organisationen, så även det dagliga 
arbetet. Respondenterna menar samtidigt att det dagliga lärandet är viktigt och har till och 
med en inom organisationen välkänd modell, BOTH - AND, inom företaget som går ut 
på att man ska lära sig varje dag, i sitt dagliga arbete, eller som organisationen väljer att 
benämna det i modellen, i sin leverans till företaget. Informationsöverföring arbetar 
organisationen dagligen med i form av avdelningsmöten, teammöten, jobchats, 
utvecklingssamtal, dagliga, korta möten inom gruppen, kollegor emellan samt med sina 
chefer.  
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Det märks att kunskapen som fenomen och grundvärderingar rubbas när organisationen 
gör en förändring i deras system som ska finnas som en grund att falla tillbaka till när 
information behöver tas fram. Tack vare grundvärderingarna som verksamheten håller 
fast vid ger det utrymme till de anställda att utöva kunskap som en process, det vill säga 
att utöva organisatoriskt lärande samt lärande organisation. Genom att medarbetarna 
inom organisationen har grundkunskapen i sitt “DNA” kan de sedan använda den till att 
öka motivationen hos de anställda och upprätthålla samt utveckla den kunskap som 
ständigt är i rörelse. Detta sker praktiskt i form av de jobchats, utvecklingssamtal, möten 
och den alldagliga coachningen som sker regelbundet i det dagliga arbetet, med 
värderingarna ständigt i åtanke. Då dessa fyra begrepp och olika fälten är beroende av 
varandra kan man se det som en sluten cirkel som ständigt rullar på. 

Dokumentation 
Det resultat som framkom i den tidigare forskningen behandlade ämnet dokumentation 
samt tog upp olika aspekter hur dokumentation kan påverka arbetet inom en organisation. 
I de intervjuer som hölls kunde man se mönster mellan deras svar och innehållet i 
artiklarna. Genomgående i intervjuerna talade man om de olika systemen som låg som 
grund till den dokumentation om medarbetarna och deras arbete inom verksamheten. 
Systemen såg olika ut och fyllde olika funktioner, exempelvis arbetar HR-avdelningen 
ett system för att dokumentera frågor gällande exempelvis anställdas lön och kontrakt 
medan ett annat system, det så kallade molnet, var till för att till exempel lagra 
dokumentation gällande projekt eller avstämningar och ett tredje system fungerade som 
ett generellt inlärningssystem som var till för internutbildningar inom personalen samt 
kunskapsspridning gällande information om organisationen. Navidi, Hassanzadeh och 
Zolghadr Shojai (2017) skildrade hur dokumentation underlättar i det dagliga arbetet samt 
ger en grund till företag att stå på då de kan förutse och underlätta framtida snedsteg och 
vinster med hjälp av den dokumentation gällande anställda, investeringar och 
grundvärderingar som man kan gå tillbaka till och lära sig från. Dessa grundvärderingar, 
det vill säga IT/IS, kan ses som de implicita faktorerna som försiggår bredvid de mörka 
fälten i modellen Knowing in practice där kunskap ses som ett objekt. IT/IS leder till 
organisatorisk kunskap, vilket i sin tur leder till knowledge management.  

De tog också upp hur arbetet effektiviseras då man genom dokumenterad kunskap slipper 
gå via fler personer för att få fram information utan kan självgående påbörja eller fortsätta 
en arbetsuppgift genom att läsa ett dokument eller titta på en video. Samtliga respondenter 
tryckte på detta i intervjuerna. Genom att utgå från olika system som “ryggrad” inom 
verksamheten ger den stabila grunden effektivitet och balans till det dagliga arbetet samt 
kunskap gentemot verksamheten. Detta tas även upp i det teoretiska ramverket Knowing 
in practice där Jonsson (2012) trycker på att för kunskapsspridning ska kunna ske måste 
det finnas en struktur, som exempelvis effektiv informationsöverföring. Detta är grunden 
inom verksamheten som vårt inhämtade material förespråkar, men som också 
genomsyrades i de intervjuer som hölls. 

I den andra artikeln skriven av Alnervik (2018) tog de upp hur den pedagogiska 
dokumentation fungerar, det vill säga hur kan man få med de olika faktorerna som grundar 
sig i kunskapsspridning såsom känslor, interaktion och motivation. Ur företagets 
synpunkt gällande den dokumentation som baserar sig på den kommunikation och kultur 
som föregick på deras arbetsplats tar de främst upp de utvecklingssamtal som sker en 
gång per år. Under det samtalet dokumenteras alltid det som har sagts gällande de mål 
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och arbete som har skett men också de ambitioner och motivation som medarbetaren 
besitter. Detta skulle kunna kallas för pedagogisk dokumentation som de tar upp i artikeln 
då dokumentationen har som syfte att lära och utveckla och omfattar flera faktorer som 
inte bara gäller arbetet utan också välmående, personlighet och ambitioner. Kimble 
(2013) berörde även detta ämne då den skildrade svårigheterna med att dokumentera tyst 
kunskap. Det vill säga, den kunskap och kompetens som framkommer genom de samtal 
och handlingar som individen utför och som resterande medarbetare uppfattar och 
erkänner. Genom förarbete innan utvecklingssamtalet och sedan diskussion gällande den 
anställde kunskap kan den tysta kunskapen bli sedd för att sedan dokumenteras och sedan 
brukas. Till exempel kan en chef lägga märke till att en medarbetare arbetar bra som en 
informell ledare i teamet, utan att denne själv vet om det eller har som intention att 
vägleda andra. När det sedan talas om det i utvecklingssamtalet kan det öppna nya 
möjligheter för individen på ett personligt plan men också vara en tillgång till 
verksamheten att investera i som en ny framtida ledare. 

Navidi et al., (2017) tar även upp hur dokumentation stärker sammanhållningen och 
motivationen inom en organisation då de stadgar och riktlinjer som organisationen har 
nedskrivet ger medarbetarna en känsla av att de är en del av en grupp och ett sammanhang 
med gemensamma mål och förhållningssätt. Tidigare talades det om verksamhetens 
struktur, den måste däremot sedan bli till en struKULtur. Det vill säga, det måste finnas 
en kultur som uppmuntrar att kunskapsspridning ska vara kul (Jonsson, 2012). I 
intervjuerna med medarbetarna tar de upp hur reaktionerna på ett nytt system 
välkomnades och uppfattades. De var medvetna om att frustration och oro skapades då 
den så kallade grunden skakades om och de blev tvungna att lära sig ett nytt system och 
arbeta med dokumentation på ett annat sätt, till stor del på grund av GDPR. Däremot har 
organisationen, bland annat tack vare utförlig dokumentation, en stabil struktur och 
struKULtur hjälpt ledare och medarbetare med hur de ska arbeta i sitt yrke och hur denne 
ska sprida sin kunskap, både gällande det nya systemet men också hur de ska agera 
gentemot varandra. Varje kunskapsspridning är inte alltid kul, men grunden och 
inställningen till kunskapsspridning i allmänhet var närvarande. 

Utbildning 
Utbildning inom organisationen upplevdes som väldigt viktigt enligt samtliga 
respondenter. Både HR-chefen, teamledarna samt medarbetarna kom med konkreta 
exempel på hur verksamheten arbetar för att främja det individuella lärandet som sedan 
ska gynna organisationen. Vakoum et al., (2018) skriver i deras text att det finns ett 
samband mellan de organisationer som investerar i utbildningar och hur stark grund 
företag har. De företag som satsar på utbildning får därmed mer påläst personal med högre 
kunskap som redan kan föra vidare sin kunskap till sina medarbetare på olika sätt och via 
olika forum. Det går att dra en parallell till de utbildningarna som HR-chefen och 
teamledarna har gått inom management och ledarskap som sedan ska hjälpa dem i deras 
arbete för att motivera sina medarbetare. Den kunskap som de lärde sig på utbildningen 
överförs till de andra, både medvetet men också omedvetet. 

Ett annat tecken på att organisationen arbetar med att främja lärandet är att de erbjuder 
över 2000 internutbildningar i programmet My learning, genomförda utbildningar 
dokumenteras sedan i de anställdas kompetensprofil. Detta kan ses som ett bra sätt att 
sprida kunskap då organisationen har utbildningar med gemensamma mål samt stadgar 
och riktlinjer på hur företaget anser att man bör agera och vad man bör kunna i vissa 
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sammanhang, samtidigt som den individuella och innovativa kunskapen och 
kompetensen främjas. Utbildningsmöjligheterna som ges inom organisationen kan liknas 
vid organisatorisk kunskap i modellen Knowing in practice. I detta fält ses kunskap som 
ett objekt, och kan jämställas med utbildningsprogrammet My Learning som kan ses som 
en kunskapsbas att hämta kunskap utifrån. Som verktyg för kunskapsspridning i modellen 
finns IT/IS för detta fält, detta kan likställas som dokumenteringen av genomförda 
utbildningar i My learning som är en teknisk lösning av dokumentering. Detta sluter 
cirkeln i det mörka fältet Organisatorisk kunskap och mynnar ut i Knowledge 
management, vilket är nästa fält i modellen där den anställde förväntas enligt 
organisationens riktlinjer föra sin nya kunskap vidare till sina medarbetare, vilket leder 
till en lärande organisation och sedermera organisatoriskt lärande.  

Därefter tas det även upp i en intervju att de interna utbildningarna som företaget ger sina 
anställda måste ha ett värde för att gynna organisationen. En utbildning kan inte endast 
vara i självförverkligande syfte utan måste vara relevant till personens arbete. Husz och 
Glover (2019) skildrade likaså värdet av en utbildning i förhållande till hur företag 
investerar i externutbildningar. Det som författarna diskuterade var hur värdet innehållet 
i en utbildning kan mätas i form av kostnaden och inte hur upplägget och innehållet 
utvecklas. Det kan ses som en parallell till det som sades under intervjun då företaget är 
beredda att investera i sin personal men samtidigt måste investeringarna hållas inom vissa 
ramar. Inom ett företag måste man se restriktioner för att det inte enbart ska gå till en 
persons gynnande. Sammanfattningsvis, en utbildning som kostar företaget måste också 
en ett kunskapsvärde för att det ska vara värt att investera. 

Ledarskap 
Under studien framkom att respondenterna ansåg det primärt vara viktigt med ett 
närvarande ledarskap. Man ville ha en coachande ledare som skulle skapa en 
uppmuntrande miljö och vara en förebild för öppenhet. Man föredrog en ledare som fanns 
nära till hands, som lyssnar, bollar idéer och ger en organisatorisk aspekt på saken. Mas-
Machua (2014) tar upp att ett starkt ledarskap grundat i en stark kultur baserat på 
värderingar såsom tillit, öppenhet och ärlighet är positivt relaterat till framgång inom 
knowledge management. Dimiritov (2015) är enig med Mas-Machua och menar att 
ledaren ska arbeta med de anställda på ett sätt som främjar utveckling av deras kompetens 
och arbeta för att utveckla organisationen och dess anställda. Under intervjuerna framkom 
detta och det verkar vara något som organisationen anser vara viktigt. I en annan 
dimension av intervjuerna talades det om att man i sin yrkesroll fick mycket eget ansvar 
och frihet under ansvar. Det förklarades från både ledare samt medarbetare att 
organisationen drivs av unika personer och de har en stark organisationskultur. Deras 
ledord TOGETHERNESS uppkom flera gånger under intervjuernas gång och man 
menade att man bäst arbetar tillsammans, och att det är medarbetarnas “unikiteter” som 
gör hela organisationen framgångsrik och i ständig utveckling.  

Samtliga informanter menade att det är viktigt att chefen uppmuntrar medarbetare att 
sprida sina kunskaper och kompetens och starkt förmedlar att man inte bör se detta som 
ett hot. Detta ses snarare som en effektivisering och utveckling av individ, grupp och 
därmed organisation. Caruso (2017) tar upp just detta. För att uppnå kunskapsspridning, 
krävs en god ledarskapsnorm, tydligt ledarskap samt hög social interaktion och 
framförallt en tillåtande organisationskultur och arbetsklimat. Finns detta, samtidigt som 
organisationen skapat verktyg för kunskapsdelning, är chanserna goda för en fungerande 



 

27 

kunskapsspridning. Resultatet i studien presenteras liknande. I modellen Knowing in 
practice tas det upp att viljan att lära sig samt dela med sig av sin kunskap och kompetens 
är ett måste för att modellen ska fungera. Detta är något vi hittar i både fältet Lärande 
organisation samt Organisatoriskt lärande i modellen. Vi drar en direkt koppling till 
ledarskapet i studiens organisation och detta. För att modellen ska bli applicerbar, och 
därmed att knowledge management ska öka, behövs tidigare nämnda kriterier. Detta är 
något som organisationen anammar via sitt närvarande ledarskap. 

Social interaktion 
Under intervjuerna framkom att det var viktigt med kommunikation i alla led. Både 
kollegialt överlag men även chef - medarbetare och medarbetare - medarbetare. De hade 
ofta möten samt avstämningar, både formella veckomöten inom avdelning eller 
arbetsgruppen, eller formella utvecklingssamtal eller jobchats med sina chefer. Utöver 
detta menade informanterna att den informella kommunikationen var otroligt viktig. Att 
man i det dagliga arbetet kunde ta två minuter här och där med sina kollegor för att göra 
avstämningar eller uppföljningar. Dessa informationsöverföringar ansågs vara viktigt för 
att kunskapsspridning skulle kunna uppstå. Detta tas upp figur 1.1 Knowing in practice i 
nästan identisk formulering. Halva modellen går ut på att använda social interaktion som 
primärt verktyg för att modellen ska vara framgångsrik. Modellen tar även upp att det 
krävs en inre motivation och en vilja att bidra, detta togs upp vid flera tillfällen i våra 
intervjuer. Att man tar eget ansvar för sin egen utveckling, man har en vilja att både 
utveckla sig själv och andra. Detta är något som står i organisationens stadgar och är djupt 
rotade i deras värderingar. Vilket går helt i linje med vårt teoretiska ramverk för kunskaps-
spridning och överföring. 

Författarna Yeh och Lin (2015) tar i enlighet med det som framkommit i intervjuerna upp 
knowledge sharing som en tvungen faktor för att knowledge management ska fungera. 
De menar att informationsöverföring verkar stimulerande för de anställda samt att detta 
leder till bättre samarbete och sedermera effektiviserar organisationen. Något som går i 
linje med organisationens egna värderingar och syn på social interaktion i knowledge 
management-sammanhang. Detta tas även upp som ett av grundargumenten i Knowing 
in practice för att modellen, och därmed KM, ska vara framgångsrik. Enligt informanterna 
är detta inte något som finns i någon särskild process men att det sker i det dagliga arbetet, 
varje dag. De tar ännu en gång upp deras ledord TOGETHERNESS och menar att de hela 
tiden arbetar för att jobba tillsammans som grupp, då finner dem de bästa lösningarna och 
kan ständigt utvecklas. Detta samarbete och utbyte sker fortlöpande vid en ständigt 
pågående social interaktion inom organisationen. 

Sprinkle & Urick (2018) tar upp en eventuell problematik vid olika generationer. De 
påtalar hur viktig interaktion är och att det särskilt aktualiseras vid pensionsavgångar etc. 
De tar även upp problematik vid att äldre arbetare har högre auktoritet än yngre förmågor 
och att detta kan få förödande konsekvenser. I organisationen som vi intervjuat tog inte 
någon upp att det skulle finnas några liknande problem hos dem. De nämnde varken ålder, 
kön, etnisk tillhörighet etc som ett eventuellt problem vid informations- samt 
kunskapsöverföring. De menade snarare att unikiteten hos individerna inom 
organisationen gjorde dem starka, men fokuserade inte vidare på någon av tidigare 
nämnda kriterier. Däremot arbetade organisationen mycket med att sprida sin kunskap 
för att undvika kompetenstapp vid exempelvis pensionsavgångar, vilket lite går i linje 
med Sprinkle & Uricks artikel. Däremot visade inte datainsamlingen några tecken på att 
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organisationen skulle se detta som problematiskt generationer emellan, utan snarare ett 
tillvägagångssätt för att behålla kunskaper och kompetenser inom företaget. 

Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur organisationen praktiskt arbetade med 
knowledge management, kunskapsspridning samt kompetensöverföring. Syftet var även 
att ta reda på vilka bidragande faktorer som påverkar detta. 

För att tillgodose syftet med studien har följande frågeställning använts: 

Hur arbetar den studerade organisationen med knowledge management?  
Vilka faktorer leder till en ökad kunskapsspridning inom organisationen? 
 

Utifrån studiens tidigare forskning samt resultat är det möjligt att anta att... 
Det finns flera aspekter kring hur organisationen arbetar med kunskapsspridning. I de 
intervjuer som genomfördes till resultatet utmärktes fyra olika tillvägagångssätt som 
hjälper till att främja kunskapsspridning. Dessa teman var genomgående i uppsatsen och 
de är följande; dokumentation, utbildning, ledarskap samt social interaktion, vilka även 
kunde identifieras i tidigare forskning. Hur organisationen praktiskt arbetar med 
knowledge management framkom det att verksamheten använder sig av olika system 
gällande bland annat medarbetarna och deras tjänster, projekt som utvecklas och hur 
kommunikation sprider sig internt. System i sig själva betraktas som ett sätt att bevara 
och utveckla kunskap men även hur man arbetar med dem och hur människor nyttjar och 
lär sig dessa system är också ett sätt att se på kunskapsspridning. 
De faktorer som leder till en ökad kunskapsspridning var flerfaldiga och sammanlänkade 
med varandra. Som sagt är grunden till att KM ska fungera är, enligt respondenterna, de 
system som företaget arbetar med. Däremot för att kunskapsspridning ska vara en ständig 
process behövs det att verksamheten har ett starkt ledarteam där de framför 
organisationens tankesätt gällande utvecklandet av KM. Det ska finnas i varje anställds 
DNA och det ska genomsyra det dagliga arbetet. I diskussion framgick ett enat svar att 
utbildning och kunskapsspridning går hand i hand. Genom att investera i kontinuerliga 
internutbildningar främjas även kunskapen inom verksamheten, samt att den person som 
gått en utbildning lär sina medarbetare vad denne lärt sig. Slutligen måste det ske social 
interaktion av olika former inom en verksamhet för KM ska utvecklas. Via bland annat 
möten, avstämningar, utvecklingssamtal, vardagligt prat, kroppsspråk och mänskliga 
relationer passerar kunskap mellan de anställda, både medvetet men också 
undermedvetet. 

Förslag till framtida forskning 
Studiens syfte var att undersöka hur en specifik organisation arbetar med 
kunskapsspridning samt kompetensöverföring ur ett organisatoriskt perspektiv. Vi sökte 
verktyg, hjälpande faktorer samt tillvägagångssätt som gynnar knowledge management. 
Under studiens gång visade sig organisationen som helhet ha fyra utmärkande teman i 
processen: dokumentation, utbildning, ledarskap samt social interaktion. Vidare 
forskning kan göras i en liknande studie men ur ett medarbetarperspektiv. Utifrån det 
perspektivet hade man mest troligtvis fått ut ett mer emotionellt baserat resultat och fått 
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dyka djupare in i varje individ och dess upplevelser samt känslor av organisationens 
arbetssätt, vilket hade kunnat bli en jämförande studie kring hur väl organisationens 
intentioner faller ut hos medarbetare i det lite längre loppet. Studien hade således kunnat 
behandla så kallat “worklife balance”. Detta är ett begrepp som uppkom i vår 
datainsamling som vi tyckte verkade vara en samtida och intressant vidare reflektion på 
vår studie. 
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Missiv 
 

Hej!  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som går vårt tredje och sista år på 
Personal- och Arbetslivsprogrammet. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi har valt 
kunskapsöverföring som forskningsämne. Vi har fördjupat oss i tidigare forskning samt 
litteratur men har även som ambition att utföra intervjuer i en organisation. Vi vill därför 
fråga er om ni skulle vara intresserade av att ställa upp på dessa intervjuer.  
  
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur företag arbetar med kunskapsspridning 
(knowledge management). Vi vill få en större förståelse för hur rent praktiskt en 
kunskapsspridningsprocess kan se ut. Exempelvis, hur arbetar organisationer med 
dokumentation och systematisering av de anställdas kunskap och hur arbetar man för att 
kunskapen ska bli lättillgänglig för resterande medarbetare. 
  
Vi är likaså intresserade av att studera vilka eventuella följder kunskapsspridning kan ge 
hos de anställda, som till exempel ökad individuell kunskap, lärande om organisationen 
men likaså hur de emotionella faktorerna hålls i åtanke. Exempelvis, hur anställda 
uppfattar situationen när deras kunskap och kompetens uppmärksammats för att sedan 
spridas. 
  
Intervjuerna som vi vill genomföra beräknas ta ungefär en timme var, beroende på de svar 
vi får. Vi vill gärna först intervjua någon som arbetar på HR-avdelningen för att få en 
större inblick i organisationen. Om det finns möjlighet, vill vi gärna intervjua en formell 
ledare som i sin tjänst har tagit del av en kunskapsspridning där dennes ledarroll har varit 
närvarande. Sedan vill vi hålla enskilda intervjuer med minst tre personer som har som 
har fått sin kunskap eller sina arbetsprestationer dokumenterade, som sedan blev 
tillgänglig för organisationen. De behöver inte vara formella ledare.  
  
Den information som ni delar med er av behandlas säkert och konfidentiellt. Vid 
intervjuerna kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
vilket innebär att deltagandet av intervjuerna är frivilligt och att de alltid kan avbrytas. I 
redovisningen av den färdiga uppsatsen kommer inte personer eller organisationen 
identifieras. Resultatet kommer att presenteras muntlig i form av en presentation och 
opponering och uppsatsen läggs därefter in i universitetsbibliotekets databas. 
  
Hoppas att ni finner detta intressant och att ni vill delta i vår studie. Vid frågor eller 
funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information.   
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Charlotte Olofsson co222cf@student.lnu.se, Paula Karlsén pk222jf@student.lnu.se 
Handledare: Karin Kilhammar, karin.kilhammar@lnu.se

mailto:co222cf@student.lnu.se
mailto:pk222jf@student.lnu.se
mailto:karin.kilhammar@lnu.se
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Intervjuguide 

Intervju med HR 
• Berätta gärna lite om dig själv och din tjänst. Ex. Ålder, arbetslivserfarenhet, 

utbildning.   
• Hur viktigt är det dagliga lärandet inom organisationen för dig? 
• Hur ser du på kunskapsspridning? 
• Detta synsätt på lärande, var skulle du säga att de har grundat sig? Dig själv, 

organisationen, tidigare erfarenhet, en blandning? 

Själva processen samt följder av den 

• Kan du berätta så konkret som möjligt hur en kunskapsspridningsprocess kan 
utformas inom ditt arbetsområde? 

• Är detta en process som sker integrerat i det löpande arbetet eller vigs tid åt att 
överföra kunskap när någon utmärker sig? 

• Hur stämmer processen överens med organisationens värderingar gällande synen 
på de anställda? 

• Kan du berätta om någon konkret struktur, rutin, norm, eller regel som uppkommit 
efter en individ? Har det utvecklats av sig själv eller har man arbetat systematisk 
för att få in detta inom organisationen? 

• Har det väckts några reaktioner från de anställda gällande dessa processer? Hur 
har ni då bemött och reflekterat över dessa reaktioner? 

Dokumentation 

• Hur mycket dokumenterar ni av de anställdas kunskaper och handlingssätt eller 
sker dokumenterandet på en mer organisatorisk nivå? 

• Vad är det som dokumenteras? 
• Hur ofta för ni dokumentation? 
• Hur används dokumentationen senare? 

Allmänt om kunskapsspridning 

• Hur arbetar ni i ert dagliga arbete med kunskapsspridning inom organisationen? 
• Hur uppmärksammar man de anställdas kunskap? 
• Har ni några verktyg eller metoder för att främja kunskapsspridning, i så fall 

vilka?  
• Hur skulle ni säga att synen på kunskap och lärande i organisationen allmänt är?  
• Är det prioriterat? Finns det med inom organisationens kärnvärderingar? 
• Har du varit med om att det uppstått konflikter eller missnöje inom 

kunskapsspridningsprocessen?  
• Hur har ni tacklat det? 
• Hur tar ni vara på den kunskap som sprider sig vid informella sammanhang på 

arbetsplatsen? (Exempelvis, fikapauser, tillställningar, personalfest, informella 
work shops.)  



 

 

 

Ledarens roll inom kunskapsspridning 

• Hur arbetar ni med ledare inom organisationen och deras arbetssätt med att 
uppmuntra kunskapsspridning bland de personer som de har ansvar över? 

• Gör ni någon uppföljning på hur de arbetar med kunskapsspridning? I så fall hur 
går uppföljningen till?  

Intervju med chef som tagit del av KM 
• Berätta gärna lite om dig själv och din tjänst. Ex. Ålder, arbetslivserfarenhet, 

utbildning.   
• Är du en formell ledare för andra samt har du någon chef över dig i 

organisationen? 
• Hur länge har du arbetat inom denna organisationen? 
• Har du arbetat med en liknande tjänst eller arbetsuppgifter på en annan 

arbetsplats?  
• Hur länge var du där? 
• Hur viktigt är det dagliga lärandet inom organisationen för dig? 
• Hur ser du på kunskapsspridning? 
• Detta synsättet på lärande, var skulle du säga att de har grundat sig? Dig själv, 

organisationen, tidigare erfarenhet, en blandning?  

Själva processen samt följder av den 

• Kan du berätta så konkret som möjligt hur en kunskapsspridningsprocess kan 
utformas inom det arbetsområdet och arbetsteam som du har? 

• Är detta en process som sker integrerat i det löpande arbetet eller vigs tid åt att 
överföra kunskap när någon utmärker sig? 

• Hur stämmer processen överens med organisationens värderingar gällande synen 
på de anställda? 

• Kan ni berätta om någon konkret struktur, rutin, norm, eller regel som uppkommit 
efter en individ? Har det utvecklats av sig själv eller har man arbetat systematisk 
för att få in detta inom organisationen? 

• Har det väckts några reaktioner från de anställda gällande denna process? Hur har 
ni då bemött och reflekterat över dessa reaktioner? 

Dokumentation 

• Hur mycket dokumenterar ni av de anställdas kunskaper och handlingssätt eller 
sker dokumenterandet på en mer organisatorisk nivå? 

• Vad är det som dokumenteras? 
• Hur ofta för ni dokumentation? 
• Hur används dokumentationen senare? 

Allmänt om kunskapsspridning 

• Hur arbetar du i ditt dagliga arbete samt hur arbetar organisationen i det dagliga 
arbetet med kunskapsspridning?  

• Hur uppmärksammar man de anställdas kunskap? 
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• Har ni några verktyg eller metoder för att främja kunskapsspridning, i så fall 
vilka? (exempelvis internutbildningar eller team-möte) 

• Hur skulle du säga att synen på kunskap och lärande i organisationen allmänt är?  
• Är det prioriterat? Finns det med inom organisationens kärnvärderingar? 
• Har du varit med om att det uppstått konflikter eller missnöje inom 

kunskapsspridningsprocessen? Hur har du tacklat det? 
• Hur arbetar ni med att främja kunskapen som sprider sig vid informella 

sammanhang på arbetsplatsen? Exempelvis, fikapauser, tillställningar, 
personalfest, informella work shops.  

Intervju med anställd som tagit del av KM 
• Berätta gärna lite om dig själv och din tjänst. Ex. Ålder, arbetslivserfarenhet, 

utbildning.  
• Har du en nära formell ledare och ett nära arbetsteam i organisationen? 
• Hur viktigt är det dagliga lärandet inom organisationen för dig? 
• Hur ser du på kunskapsspridning? 
• Detta synsättet på lärande, var skulle du säga att de har grundat sig? Dig själv, 

organisationen, tidigare erfarenhet, en blandning? 

Själva processen och följder av den 

• Kan du berätta så konkret som möjligt hur du har uppfattat att en 
kunskapsspridningsprocess har utformats inom det arbetsområdet och arbetsteam 
som du har arbetat i? 

• Hur uppfattade du och inblandade personer denna process? Lärorik, givande, 
förbisedd?  

• Hur var era reflektioner och hur var era uppfattningar bemötta? 
• Hur stämmer processen överens med organisationens värderingar gällande synen 

på de anställda?  

Dokumentation och vidare upplevelser 

• Hur upplever du att dina kunskaper och din kompetens dokumenteras och sprids 
vidare i organisationen?  

• Får du själv uppmärksamhet för det och i så fall hur? 
• Hur upplever du att ledarna arbetar för att främja kunskapsspridning?   
• Hur försöker du arbeta själv i ditt dagliga arbete dagliga arbete för att sprida den 

kunskap du besitter, både i informella och formella sammanhang.  
• Känner du att företaget investerar i ökad kunskap genom verktyg eller metoder, 

som exempelvis internutbildningar eller team-möte? 
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