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Sammanfattning	  
Nyckelord: Kunskap, information, knowledge management, knowledge sharing, 
kunskapsöverföring och organisationskultur, motivation. 

Inledning: Fler och fler företag har insett att det blir allt viktigare att tillvarata samt använda 
den kunskapen som finns i företaget för att få en konkurrensfördel. Ett företags 
organisationskultur och knowledge management är ytters väsentliga för att kunna skapa 
kunskapsöverföring. Det är också viktigt att både ledarna och de anställda har samma 
uppfattning om hur kunskapen ska kunna föras över på bästa sätt. Därför blev vårt syfte: 

Syftet med denna kandidatuppsats är att förstå skillnaderna mellan ledarnas och 
medarbetarnas uppfattning om kunskaps- och informationsöverföring i ett 
produktionsföretag.  

Metod: I uppsatsen valde vi en kvalitativ metod med ett abduktivt angreppssätt. Vi gjorde 
studien på ett företag och valde att göra en fallstudie med semi-strukturerade intervjuer samt 
observationer. Vi gjorde individuella intervjuer med tre medarbetare och två ledare samt två 
observationer. 

Teori: De teorier som använts i uppsatsen handlar om information, kunskap, 
kunskapsöverföring, organisationskultur och motivation. 

Analys: Analys kring medarbetares och ledares uppfattningar om information, kunskap, hur 
kunskapen ska överföras samt hur motivation och kulturen påverkar detta. Materialet 
analyseras med de teorier som tagits upp tidigare för att komma fram till en slutsats. 

Slutsats: Uppfattningen om informations- och kunskapsöverföring skiljer sig mellan 
medarbetare och ledare framförallt när det gäller arbetssätt och motivation till att överföra 
dessa. Ett mer standardiserat arbetssätt har gjort medarbetarna mindre motiverade och mer 
stressade. Detta tror de leder till att kunskapen blir mindre viktig och att kunskapen också 
överförs mindre. Motivationen anser medarbetarna borde läggas mer energi på medan ledarna 
tycker att motivationen till att dela kunskap och information ska ingå i arbetssättet. 

Reflektion och vidare forskning: Vid fortsatt forskning om ämnet skulle det vara intressant 
att undersöka hur ”nya” anställda på företaget ser på informations- och kunskapsöverföring 
samt hur företag kan arbeta med lean-production men ändå få medarbetarna att trivas med 
sina uppgifter.  

 

 

 



	  

Abstract	  
Keywords: Knowledge, information, knowledge management, knowledge sharing, 
knowledge transfer and organizational culture. 

Title: I know how to do this, what can you do? Managers and employees perception about 
knowledge- and information transfer in a manufacturing company.  

Introduction: More and more companies have realized that keeping and using the knowledge 
in their companies is getting more important to get or keep a competitive advantage. The 
companies’ organizational culture and knowledge management are essential to create 
knowledge transfer. Also that the employees and the leaders of the company knows how 
knowledge- and information transfer arknkoe done best for them. That is why we chose our 
purpose to be: 

The aim is to understand the differences between managers and employees perception about 
knowledge- and information transfer in a manufacturing company.  

Methodology: A qualitative method with an abductive approach has been used in this thesis. 
We had our focus on one specific company so we chose to do a case study with semi-
structured interviews and observations. We did five interviews where two was with leaders 
and three with employees. In addition to this we did two observations. 

Theory: The different theories for this study are mainly about information, knowledge, 
knowledge transfer, organizational culture and motivation. 

Analysis: The analysis is about managers and employees perception about information, 
knowledge, knowledge transfer, how they get motivated and how the culture of the company 
affects this. The empirical material is analyzed with the previous theories to get a conclusion. 

Conclusion: The perception of information- and knowledge transfer differs between 
managers and employees mostly when it comes to working-process and motivation to 
knowledge transfer. With more standardization the employees get more stressed and less 
motivated. They believe that this leads to their knowledge to be less important and that the 
knowledge is transferred less. The employees believes that motivation to knowledge transfer 
should be prioritized but the managers believe that the motivation should be a part of the job. 

Reflection and further research: For further research it would be interesting to investigate 
how “newer” employees at the company see the subject of knowledge- and information 
transfer to get another perspective. Also how companies can work with lean-production but 
still make the employees to feel good about their assignments.  
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1	  Introduktion 

I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till ämnet kunskaps- och informationsöverföring, en 

problemdiskussion kring ämnet som sedan utmynnar i en problemformulering, syftet med 

uppsatsen och en avgränsning. En disposition för rapporten finns med för att läsaren ska 

kunna få en överblick av vad rapporten innehåller. 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget lever vi i ett så kallat kunskapssamhälle där information sprids snabbt tack vare 

den teknologiska utvecklingen (Jonsson, 2012). Allt fler företag har insett hur betydelsefullt 

det är att kunna tillvarata och överföra kunskap inom den egna verksamheten för att kunna 

behålla sin konkurrenskraft. 

Benner och Widmalm (2011) anser att kunskap är något som finns och behövs överallt runt 

omkring oss och det är tack vare kunskap som företag har möjlighet att kunna utvecklas och 

förbättras. Gloet och Terziovski (2004) instämmer och menar att kunskap är så mycket mer än 

bara information som utbyts. De menar att styrkan i kunskap är dess subjektivitet, 

underliggande värderingar och antaganden, det är detta som ligger till grund för inlärning och 

på så sätt även utveckling. Du Plessis (2007) berättar att kunskap är en organisatorisk tillgång 

för att förbättra företagets förmåga, effektivitet och snabbhet för att kunna leverera kvalité 

produkter/ tjänster ut mot kund enligt sin affärsstrategi. Enligt Ackerman, Pipek och Wulf 

(2003) är kunskap betydelsefullt eftersom vi lär oss av erfarenhet och det gör även att 

organisationer kan förutse och undgå eventuella risker.  

 

Det finns olika sorters kunskap, exempel på det är uttalad, tyst, kollektiv, individuell, 

specialiserad och generell kunskap (Amin & Cohendet, 2004; Nonaka, Toyama & Hirata, 

2008). För att kunna ta tillvara på de olika kunskapssorterna menar Du Plessis (2007) att 

företagen behöver en strategi för att på bästa sätt kunna använda sig av kunskapen. Både 

Gloet och Terziovski (2004) samt Du Plessis (2007) anser att ledningen är en viktig 

komponent när det kommer till kunskap och hur den ska hanteras. Detta arbete där ledningen 

på ett strukturerat sätt hanterar kunskap definierar Du Plessis (2007) som knowledge 

management. Gloet och Terziovski (2004) beskriver knowledge management som en slags 

formalisering av tillgång av erfarenhet, kunskap och kompetens. Dessa kan sedan leda till nya 

funktioner, förbättrad prestanda, främja innovation samt öka kundvärdet. Du Plessis (2007) är 

inne på samma spår och menar att knowledge management är en planerad och strukturerad 
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metod för ledningen att hantera skapandet och delandet av kunskap inom en organisation. 

Med ledningen avser hon den person som har en position som chef eller liknande där 

uppgiften ligger på denne att arbeta med kunskapsöverföring. Jonsson (2012) definierar det 

som ett ”ömsesidigt utbyte/ ömsesidig förståelse mellan två eller flera individer” (Jonsson, 

2012, s 30). Wu och Lin (2013) har en liknande förklaring och framhåller att 

kunskapsöverföring mellan individerna är en process. Kunskapsöverföring är dock inte något 

uttalat måste som alla företag jobbar med utan arbetet påverkas av olika faktorer. För att 

kunskapsöverföring ska fungera menar Jonsson (2012) att det är viktigt att ledningen främjar 

innovation och utveckling samt förstår att arbetet med kunskap involverar alla medarbetare 

inom företaget. Medarbetarna är en viktig resurs och det är summan av deras gemensamma 

individuella kunskaper som bildar företagskunskapen (Wolvén, 2000). Jonsson (2012) menar 

därför att det handlar mer om ledning av medarbetare än om styrning av kunskap.  

 

Janz och Prasarnphanich (2003) anser att organisationskultur är en av de viktigaste faktorerna 

när det kommer till effektiv knowledge management och kunskapsinlärning. Rai (2011) 

framhåller att organisationskultur är uppbyggd av värderingar, ledarstil, språk och symboler, 

procedurer och rutiner samt hur företaget ser på framgång. Janz och Prasarnphanich (2003) 

menar istället att sådant som normer, tilltro och värderingar både kan främja samt hämma 

kunskapsöverföring och inlärning. Alvesson (2009) berättar att intresset för 

organisationskultur många gånger varierar beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. 

I företagsbranscher där innovation står i fokus samt i kunskapsintensiva företag är det vanligt 

att intresset för organisationskultur är mycket stort. Intresset för att identifiera, utveckla, dela 

och använda kunskap på ett mer systematiskt sätt har vuxit och det har gjort att företagen har 

blivit mer medvetna om vilken roll organisationskulturen har (Alvesson, 2009). Davenport 

och Prusak (1998) menar att det beror på att kunskapsfrågor och organisationskultur har ett 

nära samband. Enligt Jonsson (2012) är det även viktigt att det finns ett lärande om kunskap 

för att det ska bli en strategisk och värdefull resurs. Lär man sig inte kunskapen så räknas den 

”bara” som information. Det är därför av stor vikt att få medarbetarna att vilja lära sig nya 

saker och att utveckla information och kunskap till kunnande (Jonsson, 2012). Janz och 

Prasarnphanich (2003) instämmer och de hävdar även att ledningen bör skapa en 

organisationskultur med en miljö som främjar kunskapsöverföring och tillgänglighet. De 

anser att det exempelvis borde finnas stöd och incitament samt kunskapsrelaterade aktiviteter 

som gör att medarbetarna vill lära sig nya saker. Bolman och Deal (2010) menar att 
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medarbetarna är en avgörande resurs för företagets utveckling, det är de som har kunskapen 

att driva företaget framåt och det är något som ledarna bör värna om. 

1.2 Problemdiskussion 

Kunskap, kompetens och kunnande är viktiga faktorer för en organisations fortlevnad. Värnar 

inte ledningen om företagskunskap så kan verksamheten få svårt att hänga med i 

utvecklingen, vilket i vissa fall kan leda till nedläggning (Du Plessis, 2007).  

Ackerman, et. al. (2003) framhåller att en av anledningarna till att knowledge management-

arbete har stött på problem är att ledningen numera fokuserar mer på att fånga in och lagra 

information istället för att ta tillvara på individers erfarenheter och expertis. I och med detta är 

det lätt att knowledge management-arbetet förlorar sitt syfte (Schultze & Stabell, 2004). 

 

Som Jonsson (2012) förklarade tidigare gäller det även för medarbetarna att lära sig 

informationen för att det ska bli kunskap, gör de inte detta så kan mycket resurser som faktiskt 

finns inom företaget förbli outnyttjade. Hall (1990) förklarar att människor i sig själva har en 

kunskapsdrift där de både vill lära samt har ett behov att visa sin kompetens och kunskap. Det 

här bör ledningen utnyttja och därför främja en miljö där kunskapsöverföring och 

kunskapsinlärning ses som någonting positivt (Hall 1990). Får inte medarbetarna chans att 

dela med sig av sina kunskaper eller erfarenheter kan det istället leda till att de exempelvis 

känner tristess eller att de tappar intresset för det de gör på sin arbetsplats (Hamrefors, 2011). 

Bolman och Deal (2010) menar att medarbetare som finner sina arbetsuppgifter tråkiga och 

inte tillräckligt utvecklande kan göra att personen i fråga endast gör det som den blir tillsagd 

att göra. Trivs inte medarbetaren så kan det även leda till att individen inte vill dela med sig 

av sin individuella kunskap för att hjälpa företaget att bli bättre, det vill säga det finns en 

chans att utveckling och effektivisering hämmas (Hall, 1990).  

 

Jonsson (2012) har dock sett en viss problematik när det kommer till kunskapsöverföring och 

hon menar att det inte endast är utanför ett företag det pågår konkurrens. På vissa arbetsplatser 

har det bildats en kultur där individen ser sin individuella kunskap som en konkurrensfördel 

gentemot de andra. Andra gånger handlar det mer om en motvilja att dela med sig av sin 

kunskap via tekniska hjälpmedel. Det har exempelvis gjorts en studie där det implementerades 

ett intranät där det visade sig att medarbetarna kände en motvilja och ogärna delade med sig 

av sin kunskap då de inte ville dela med sig till vem som helst. De föredrog istället personliga 

möten och interaktion (Jonsson, 2012). Det här är något som ledningen måste tänka på, de 
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måste förstå vilken organisationskultur som råder för att ha möjlighet att styra den annars är 

risken att kulturen kommer att styra ledaren (Schein, 2010). Kunskapsöverföring är ömsesidig 

och med det menar Janz och Prasarnphanich (2003) att organisationen och ledningen måste 

förtjäna medarbetarnas individuella kunskap. Ledningen måste alltså se till att medarbetarna 

trivs och känner sig bekväma annars kan det hämma kunskapsöverföringen (Hall, 1990). Hall 

(1990) framhåller alltså att medarbetare behöver känna att de behövs och är värdefulla för 

verksamheten. Får de någon slags uppskattning kan det göra att de känner ett större behov 

eller en vilja att hjälpa sin organisation till att prestera bättre.  

 

Även Riege (2005) anser att kunskapsöverföring är viktigt för ett företags framgång: “Better 

and purposeful sharing of useful knowledge translates into accelerated individual and 

organizational learning and innovation” (Riege, 2005, s 20). Det är därför av stor vikt att alla 

medarbetare på ett företag jobbar mot att uppnå samma mål och känner gemenskap så att de 

vill dela med sig av sin kunskap (Rai, 2011). Rai (2011) menar liksom Janz och 

Prasarnphanich (2003) att organisationskulturen är viktig när det kommer till 

kunskapsöverföring och knowledge management. Kunskap förs inte vidare endast genom 

nedskriva dokument utan den överförs även genom organisatoriska rutiner, processer, praktik 

och normer (Rai, 2011). Riege (2005) menar därför att problem kan uppkomma inom 

organisationen om inte ledningen lyckas kommunicera värdet av kunskapsöverföring till 

medarbetarna. De måste därför se till att implementera strategiska övergripande mål och 

strategier för att kunskapsöverföring ska fungera. Medarbetarna måste veta vad det är de 

jobbar mot annars är risken att kunskapen försvinner någonstans på vägen (Riege, 2005). 

Lyckas inte ledningen med kunskapsöverföringen så är risken att kunskap och expertis 

försvinner ur företaget i takt med att medarbetare exempelvis går i pension eller väljer att 

avsluta sin anställning (Riege, 2005).  

 

Det finns idag studier som handlar om hur deltagarna i kunskapsprocessen kan dela och 

tillvarata kunskap men inte om hur medarbetarnas och ledningens syn på kunskapsöverföring 

kan skilja sig åt (se (Hu & Randel, 2014, Holste & Fields 2010, Lam & Lambermont-Ford 

2010). Denna brist på kunskap kan leda till att ledningen främjar kunskapsöverföring på ett 

ineffektivt sätt och att kunskapen förloras när någon slutar på företaget. Det kan också leda till 

att anställda inte uppfattar sin kunskap som viktig om den inte tas tillvara på.  
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1.3 Problemformulering 

Hur skiljer sig ledningen och de anställdas uppfattning om kunskaps- och 

informationsöverföring mellan medarbetarna? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att förstå skillnaderna mellan ledarnas och de anställdas 

uppfattning om kunskaps- och informationsöverföring i ett produktionsföretag.  

1.5 Disposition	  

I figur 1 beskriver vi (författarna) hur upplägget för uppsatsen ser ut.  

Kapitel 1 

Introduktion 

Detta kapitel är en introduktion till ämnet där vi tar upp ämnena 

information, kunskap, kunskapsöverföring, knowledge management 

och organisationskultur. Dessa ämnen problematiseras där vi kom 

fram till att vi ville se på hur medarbetares och ledares syn på 

information- och kunskapsöverföring kan skilja sig åt – detta ledde 

till vår problemformulering och syfte. 

Kapitel 2 

Metod 

Beskriver metoden för uppsatsen som har varit en kvalitativ 

fallstudie med både semi-strukturerade intervjuer och observationer 

på ett företag. 

Kapitel 3 

Teori 

I detta kapitel beskrivs de teorier som använts, dessa har utgått från 

det empiriska materialet och blev: information, kunskap, 

kunskapsöverföring, management av kunskapsöverföring samt 

organisationskultur. 

Kapitel 4 

Empiri 

Här är det empiriska materialet sammanställt från både intervjuer 

samt observationer på företaget.  

Kapitel 5 

Analys 

Innehåller en analys där ledarnas samt medarbetarnas empiriska 

material analyseras tillsammans med teori.  

Kapitel 6 

Slutsats 

Beskriver slutsatsen av uppsatsen utifrån det som framkommit i 

analysen. 

Tabell 1, disposition. 
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2	  Metod	   	  
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts, vårt tillvägagångssätt och olika 

ställningstaganden för rapporten. Vi tar även med etiska aspekter och kvalitetsmått. 

2.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Bryman och Bell (2011) beskriver ett antal olika ställningstaganden som är viktiga för 

forskare att ta hänsyn till vid studier om den sociala verkligheten. Varför vi gör detta i denna 

uppsats är på grund av att de bestämmer hur vi som forskare ska se på människor och 

kunskapen om dem. Bryman och Bell (2011) förklarar att epistemologi handlar om vad som 

kan betraktas som godkänd kunskap inom ett visst område. I vår studie ville vi kunna tolka 

och förstå beteende vilket Ericsson (2014) beskriver som ett intersubjektivistiskt 

ställningstagande inom epistemologin. Detta betyder att forskaren ser att kunskap uppstår i 

interaktioner mellan människor vilket gör att kunskapen kan tolkas.  

Bryman och Bell (2011) förklarar vidare att ontologi handlar om ”vad som är att vara” där det 

finns två inriktningar, objektivism och konstruktionism. Detta blir viktigt för oss att ta 

ställning till då det är stor skillnad på hur forskaren ska uppfatta sociala entiteter (människor). 

Bryman och Bell (2011) menar att om forskaren ser på människan som objektiv menar 

forskaren att människan är en objektiv enhet som har en för de sociala aktörerna yttre 

verklighet, eller ser forskaren på människan som en konstruktion som bygger på aktörers 

uppfattningar och handlingar? I vår studie valde vi ett konstruktionistiskt synsätt då det vore 

bättra att förstå människans uppfattningar som en social konstruktion.  

2.2 Kvalitativa metoder 

Till denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod då vi vill undersöka olika 

människors uppfattningar och tolka dessa. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ studie 

lämpar sig bäst när undersökaren vill ha klarhet i ett oklart ämne. Detta var fallet för oss då vi 

inte visse om det fanns några skillnader i uppfattningarna. Bryman och Bell (2011) skriver 

också att här läggs tonvikten på individernas uppfattning och tolkning av den sociala 

verkligheten. Jacobsen (2002) menar att fördelen med en kvalitativ metod är ”öppenheten” i 

undersökningen. I en kvalitativ undersökning har undersökaren inte bestämt i förväg vad man 

ska leta efter utan detta bestäms istället av respondenterna (de personer som undersökaren 

intervjuar). Vi ansåg att denna metod passade vår studie då vi vill skapa förståelse för olika 

uppfattningar. Vi ville lägga en tonvikt på hur individerna uppfattar ämnet 

kunskapsöverföring för att kunna tolka detta och inte bara förklara hur det är idag. 
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2.3 Vetenskaplig ansats 

I vår uppsats valde vi en förstående ansats som inriktning för att vi vill se på det som 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver är att kunna förstå och tolka det resultat som 

framkommer av intervjuer och observationer tillsammans med teori. Patel och Davidson 

(2003) beskriver att relationen mellan teori och empiri kan relateras till varandra på tre olika 

sätt och det vi valde i vår rapport var abduktion (se förklaring i nästa avsnitt, 2.3.1). Alvesson 

och Sköldberg (2008) menar att just abduktion inbegriper förståelse. 

2.3.1	  Abduktion	  

Jacobsen (2002) menar att vid abduktion går forskaren medelvägen. Med detta menas att 

forskaren går fram och tillbaka mellan empiri och teori. Alvesson och Sköldberg (2008) säger 

att detta är den vanligaste metoden i en fallstudie (se beskrivning av fallstudie i kapitel 2.5). 

Patel och Davidson (2003) menar att abduktion är en kombination av induktion och 

deduktion. De beskriver att i ett induktivt arbetssätt kan forskaren göra en undersökning utan 

att först ha förankrat undersökningen i en vedertagen teori. Teorin blir då en slutsats av 

forskningsresultatet. Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utgår från allmänna 

principer och befintliga teorier för att dra slutsatser om enskilda fall. Fördelen med att arbeta 

abduktivt är att undersökaren inte blir låst i lika hög grad som om undersökaren skulle arbetat 

rent induktivt eller deduktivt. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att både det empiriska 

materialet och det teoretiska materialet utvecklas under arbetets gång.  

I vår studie valde vi att först diskutera vad vi ville skriva om utan att läsa på om olika teorier 

vilket gjorde att vi startade empiriskt. Sedan ville vi läsa in oss på olika teorier om 

kunskapsöverföring samt knowledge management och organisationskultur för att få en 

förförståelse. Detta gav oss en bra grund till att kunna välja de ämnesområden som våra 

intervjufrågor sedan skulle handla om (se bilaga 1 för intervjufrågorna). Efter att det 

empiriska materialet samlats in försökte vi att hitta samband och mönster där vi fick anpassa 

vad för slags teori vi skulle använda till detta. Vi fick också gå tillbaka till företaget för att 

ställa nya frågor som vi behövde svar på till vår empiri.  

Vi lät det som framkom i empirin styra vår teoretiska referensram och vi är medvetna om att 

vissa aspekter på kunskap inte kommer med i rapporten. Makt är något som kan påverka 

mycket om en person delar sin kunskap eller inte men denna aspekt tog vi inte med då detta 

inte framkom i empirin. 
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2.4 Urval teori 

I uppstarten av vår uppsats sökte vi teorier som behandlade kunskapsöverföring, management 

av kunskapsöverföring samt organisationskultur. Patel och Davidson (2003) menar att vid 

sökning och urval av teorier kan undersökaren inledningsvis avgränsa sig i något 

ämnesområde. Efter att ha kommit längre i forskningsprocessen kan undersökaren sedan 

avgränsa sig ännu mer.  

De sökord vi använde vid sökning av litteratur var: 

Inom området kunskapsöverföring: Kunskapsöverföring, kunskapsdelning, knowledge 

transfer.  

Inom området olika sorters kunskap: implicit kunskap, tyst kunskap, tacit knowledge, explicit 

kunskap, uttalad kunskap 

Inom området management av kunskapsöverföring: Management av kunskapsöverföring, 

management av kunskapsdelning, management kunskap, knowledge management, knowledge 

sharing, ledarskap. 

Inom området organisationskultur: Organisationskultur, organisationskultur och kunskap, 

kunskapsöverföring i organisationskultur, organizational culture, motivation.  

Till metoden använde vi sökorden: kvalitativ, kvalitativ undersökning, fallstudie, case study, 

intervjuer, källkritik, kvalitetsmått. 

	  

2.4.1	  Källkritik	  teori	  

Källkritik innebär enligt Patel och Davidson (2003) att kritiskt granska källmaterial samt 

bedöma trovärdigheten av de påståenden som beskrivs i källan. Källkritik används för att 

kunna säkerställa att de slutsatser som finns i en bok, artikel med mera verkligen är byggd på 

fakta som är tillförlitlig. För att kunna göra detta måste undersökaren se på materialet kritiskt. 

Svenning (2003) menar att forskaren också måste se på om källan är en förstahandskälla 

(primär) eller om källan refererar till någon annan (sekundär). Målet är att alltid försöka 

komma så nära förstahandskällan som möjligt.  

För att säkerställa att de källor vi har använt oss av är ”säkra” har vi använt oss av olika 

metoder. Vid sökning av artiklar har vi valt att endast se på de som är ”peer-rewieved” vilket 
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betyder att de är vetenskapligt granskade. De böcker vi har använt oss av finns i 

Linnéuniversitetets databas. Att data finns där garanterar inte att den är sann och vi ser därför 

alltid kritiskt på den information vi tar till oss. 

2.5 Fallstudie 

En fallstudie består enligt Svenning (2003) av flera olika undersökningar där olika typer av 

data samsas (som i vårt fall intervjuer samt observationer). Bryman och Bell (2011) menar att 

studien kan ske på en enda arbetsplats vilket vi valde i vår undersökning. Detta för att kunna 

få en djupare förståelse för företaget och hur det fungerar med kunskaps och 

informationsöverföring där. Yin (2014) menar att en fallstudie lämpar sig bäst när forskaren 

har en ”hur” eller ”varför” forskningsfråga. I dessa fall har forskaren bara en liten överblick 

av ämnet eller fallet och vill undersöka mer. Forskaren väljer också att utforma frågorna som 

”hur” eller ”varför” när det gäller aktuella händelser i sociala sammanhang. Vi valde att ha en 

fråga där vi använder ”hur” för att kunna öka vår förståelse för just detta fall. Yin (2014) 

menar också att i en fallstudie undersöker forskaren olika beslut där forskaren vill veta varför 

de togs, hur de togs och vad resultatet blev. Fallstudier är också bra för att ta reda på mer om 

komplicerade sociala företeelser. Eftersom att kunskapsöverföring är komplext och väldigt 

personligt vilket påverkas av sociala sammanhang tyckte vi att en fallstudie passade bra för att 

få förståelse för detta. Vi valde också att göra det som Yin (2014) beskriver som en 

”enfallsstudie” där vi undersöker ett fall. Vi gjorde det valet på grund av tidsaspekten och för 

att vi ville göra en djupare undersökning på ett företag. 

Bryman och Bell (2011) beskriver vidare att i en fallstudie lämpar det sig bäst att göra 

observationer och ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer när forskaren vill göra en 

intensiv och detaljerad granskning av ett fall. Vi gjorde både semi-strukturerade intervjuer 

med två personer från en ledande position, tre personer som är anställda samt två 

observationer på företaget. Vi fick också sitta med på lunchen med en till ledare där vi fick 

tillfälle att ställa frågor i ett mer avslappnat sammanhang. 

2.6 Kvalitativa intervjuer, semi-strukturerade 

Bryman och Bell (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än 

intervjuer i kvantitativ forskning. I en kvalitativ intervju rör sig intervjun i olika riktningar 

vilket ger undersökaren kunskap om vad respondenten tycker är viktigt. De intervjuformer 

som kan användas är ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Vi valde att använda 

oss av semi-strukturerade intervjuer som Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver är 
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intervjuer där undersökaren använder en lista med teman som ska avhandlas. Denna lista 

kallar Bryman och Bell (2011) för en intervjuguide. Lewis och Thornhill (2009) beskriver 

vidare att i dessa teman finns frågor som undersökaren vill ha svar på men dessa kan variera 

från intervju till intervju beroende på hur mycket respondenten berättar själv.  

Under vår intervju med företaget använde vi oss av en intervjuguide med olika teman (se 

bilaga 1) men ställde öppna frågor så att respondenten kunde utveckla sina svar. Vi sa också i 

början av intervjun att de gärna fick utveckla sina svar på frågorna. 

Under intervjun beskriver Ekström och Larsson (2010) att den bör spelas in för att sedan 

transkriberas. Detta för att kunna använda materialet till analysen. Med transkription menas 

att undersökaren skriver ned det material som spelats in. Vi spelade in våra intervjuer (med 

respondentens medgivande) och transkriberade sedan dessa för att kunna använda dem till 

analysen. 

2.6.1	  Intervjun	  

Jacobsen (2002) menar att det inte finns någon neutral kontext där en intervju kan ske. 

Ekström och Larsson (2010) säger att om undersökaren söker människors uppfattningar med 

mera krävs det ett personligt möte mellan intervjuaren och respondenten. Jacobsen (2002) 

poängterar även hur viktigt det är under intervjun att ge respondenten plats, inte avbryta och 

att som intervjuare se närvarande ut. Det som är viktigast när det kommer till intervjuer är att 

intervjuaren måste känna av och anpassa intervjun efter respondenten. Vi valde att ha 

intervjuerna på företaget för att respondenterna skulle känna sig ”hemma” och därmed också 

tryggare. Vi ville ha personliga intervjuer eftersom att vi ville undersöka olika personers 

uppfattning. Vi valde också att bara två av oss satt med som intervjuare så att vi inte blev för 

många intervjuare. Att vara tre personer som intervjuar trodde vi skulle kunna få 

respondenten att känna sig i underläge. Dessutom hade vi valt att endast en av oss skulle ställa 

frågor (mestadels) för att försöka eliminera intervjuareffekter. Med intervjuareffekt menas att 

svaren skulle kunna se olika ut beroende på vem det är som ställer frågorna och hur frågorna 

ställs (Jacobsen, 2002). Dock vet vi att det är svårt att helt ta bort intervjuareffekten då det är 

svårt som intervjuare att inte låta sina egna åsikter spela in, Detta tillät dock den andra 

personen att kunna observera respondenten. Detta var också bra eftersom att den tredje 

personen ville göra observationer på företaget samtidigt som vi intervjuade. 
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2.6.2	  Intervjuguide	  

Bryman och Bell (2011) skriver att en intervjuguide kan innebära en kort minneslista över 

vilka teman som ska tas upp under intervjun. Vid varje frågeställning undersökaren har 

formulerat bör denne se över vad det är som kan verka oklart. Frågeställningarna kan testas 

innan själva intervjun för att se om de är enkla att förstå.  

Bryman och Bell (2011) beskriver vidare att formuleringen av frågorna bör vara generella så 

att alternativa idéer kan uppstå under intervjun. Dock bör undersökaren skapa en viss ordning 

i sina teman för att de ska följa varandra på ett bra sätt. Det är viktigt att frågorna är enkla, 

inte ledande samt formulerade för att underlätta för respondenten att svara. Vi försökte att 

ställa enkla, öppna frågor för att underlätta för respondenten att svara (se intervjuguiden i 

bilaga 1).  

2.6.3	  Test-‐intervju	  

Innan vi åkte till företaget för att göra våra intervjuer ville vi testa våra intervjufrågor. Som 

Bryman och Bell (2011) beskriver är det bra att testa frågorna innan intervjun för att se om de 

är enkla att förstå. Det är också fördelaktigt för undersökaren att få reda på om frågorna täcker 

in det område man vill undersöka. Vi ville att test-intervjun skulle vara lik de intervjuer vi 

sedan skulle göra på företaget och därför valde vi att intervjua en enskild person. Före 

testintervjun hade även bestämt hur upplägget skulle se ut, det vill säga vilka som skulle 

närvara vid intervjuerna och dylikt. Eftersom att respondenten inte skulle känna sig obekväm 

bestämde vi oss för att endast två av författarna skulle närvara vid själva intervjun. För att 

testintervjun skulle kunna jämföras med de ”riktiga” intervjuerna valde vi att göra den med en 

student (på Linnéuniversitetet) med arbetslivserfarenhet. På det sättet skulle testpersonen ha 

möjlighet att svara sanningsenligt utifrån den egna erfarenheten och därmed även kunna ge 

konstruktiv kritik på både intervjuteknik och eventuella frågor. Vi bokade därför in en 

testintervju med Carolina Jönsson den 20/4-14. Efter intervjun sammanställde vi hennes 

kommentarer och gjorde lite ändringar i upplägget. Vi ändrade sådant som ordningen på 

frågorna, la till vissa frågor som vi inte lyckats täcka upp den första gången och vi tog även 

bort andra som var överflödiga.  

2.7 Urval intervjuer 

Vid urvalet av respondenter finns det enligt Jacobsen (2002) olika aspekter att ta hänsyn till. I 

vad som kallas slumpmässigt urval kan forskaren ta en lista på personer och slumpmässigt dra 

några av dem. Detta kallas av Bryman och Bell (2011) för sannolikhetsurval och innebär att 
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alla har lika stor chans att komma med. Forskaren kan också enligt Svenning (2003) göra ett 

selektivt urval där forskaren aktivt väljer personer som ska intervjuas. I vårt fall frågade vi 

företaget specifikt efter två personer i ledande position och tre anställda för intervju. Detta blir 

ett selektivt urval då vi specifikt bett om personer i olika positioner på företaget. Dessutom 

valde inte vi ut vilka som skulle intervjuas. Anledningen till att vi valde det företag vi 

intervjuade var för att det passade vår undersökning (vi behövde avdelningar med tydliga 

ledare och anställda), företaget ligger relativt nära oss samt att vi redan hade en kontakt där 

som kunde hjälpa oss vidare. 

2.7.1	  Källkritik	  intervjuer	  

Jacobsen (2002) menar att vi alltid måste ifrågasätta om vi har funnit de rätta källorna och om 

källorna har gett riktig information. Det kan finnas problem vid urvalet av intervjuer då de 

personer som undersökaren egentligen vill intervjua kanske inte är tillgängliga. Därför är det 

viktigt att analysera detta. Om källorna har förmåga att ge rätt information beror på deras 

”närhet” till det undersökaren önskar att undersöka. Som i vår studie valde vi att se på 

uppfattning hos ledare samt anställda och då bör vi såklart intervjua ledare samt anställda 

(vilket vi gjorde).  

Kritiken mot valen av de respondenter vi fick intervjua var att alla hade varit på företaget 

under lång tid (mellan 10 till 25 år). Detta kan ha gjort att vi tappar vissa synvinklar som vi 

skulle kunna ha fått från en medarbetare eller ledare som varit där en kortare tid.  

2.8 Observationer 

Alvesson och Deetz (2000) beskriver att i en observation undgår forskaren att bli beroende av 

intervjupersoners perception och uppfattning. Forskaren kan upptäcka aspekter som 

intervjupersonen är omedveten om eller som de inte har nämnt vid intervjun. Forskaren kan 

också se om det som intervjupersonen säger fungerar likadant i verkligheten. Observationer 

tillsammans med intervjuer ger ett rikare resultat och bättre förståelse. Vi valde därför att göra 

både intervjuer och observationer i vår undersökning för att få en djupare förståelse för 

kunskap- och informationsöverföringen på företaget. Observationerna gjordes på båda de 

avdelningarna som våra respondenter arbetade på. 

Bryman och Bell (2011) menar att i en observation kan forskarens roll vara öppen eller dold, 

d.v.s. att de som blir observerade vet om att de blir det eller inte. Vi valde att berätta att vi 

ville se på hur de arbetar för att kunna se hur kunskapen förs genom företaget. Det var både 

ett etiskt val då vi ville vara ärliga med varför vi var där. Det gav oss också möjlighet att 



	  13	  

kunna föra anteckningar då personalen visste om vad vi var ute efter. Bryman och Bell (2011) 

beskriver vidare att vid en observation kan observatören välja att inte ha inflytande över 

arbetet utan istället står bredvid och eventuellt ställa frågor. Forskaren kan ha på förhand ha 

definierat områden som denne vill undersöka för att veta vad det är som ska studeras extra. Vi 

valde att två av oss gjorde intervjun samtidigt som den tredje observerade. Vi menar att det är 

enklare att hålla ett öppet förhållningssätt till en observation om man inte har fått information 

på förhand från intervjuerna. Då blir det lätt att man tittar efter vad som framkom på 

intervjun. Vi hade också, precis som till intervjuerna, olika områden som vi ville titta på men 

vi gjorde en väldigt bred observation då detta var breda områden. Med det menar vi att vi har 

öppna frågor och det blir mer respondenten som bestämmer inriktningen på intervjun än 

intervjuaren (se bilaga 1 för intervjuguiden). 

2.9 Datainsamling 

Den datainsamling vi gjorde bestod av primärdata som vi fick genom att göra intervjuer samt 

sekundärdata som vi fick genom att läsa in oss på olika teorier. Vilka teorier vi valde kom 

från förförståelse samt från de intervjuer vi gjorde och vi använde teorin för att få en djupare 

förståelse kring ämnet. Eftersom vi arbetade abduktivt under uppsatsen valde vi vissa av 

teorierna efter vad som framkommit ur empirin.  

Vi besökte företaget 29/4 2014 där vi gjorde fem olika intervjuer och två observationer. Vi 

fick även äta lunch med processledningschefen och verksamhetschefen där vi fick möjlighet 

att ställa ytterligare frågor. Vi blev varmt välkomnade och fick gå runt och titta i fabriken, vi 

fick även ett eget rum att använda till intervjuerna. När vi kom dit fick vi förklara igen vilka 

personer vi ville intervjua sedan ordnade processledningschefen så att de personerna fick 

ledig tid för att kunna intervjuas av oss. 

2.10 Kvalitetsmått 

Jacobsen (2002) lyfter fram kvalitetsmått som något väldigt viktigt ifall undersökaren ska 

kunna minimera problem som har med validitet (giltighet), reliabilitet (tillförlitlighet) och 

generaliserbarhet att göra. En kvalitativ metod måste kritiskt granskas för att kunna bedöma 

om slutsatserna är giltiga. Patel och Davidsson (2003) beskriver att det är viktigt att forskaren 

tänker på kvalitetsmåtten genom hela forskningsprocessen. 

2.10.1	  Tillförlitlighet,	  pålitlighet	  och	  generaliserbarhet	  

Patel och Davidsson (2003) beskriver att validiteten i en forskningsprocess ska genomsyra 

hela denna. Begreppet har i en kvalitativ studie en ganska bred betydelse och kan kopplas till 
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forskarens förmåga att ta fram underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning av det som 

respondenterna berättar. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att tolkningar inrymmer både 

förstående och förklarande element. En bra tolkning ska tvinga forskaren att tänka till och se 

på materialet kritiskt. Bryman och Bell (2011) kallar detta tillförlitlighet i studien vilket 

betyder att forskaren säkerställt att forskningen utförts enligt alla regler. Patel och Davidsson 

(2003) beskriver att den tolkning som forskaren gör också måste kunna kommuniceras på rätt 

sätt så att den rätta innebörden kommer fram. När respondenterna får tillgång till det färdiga 

materialet och kan se så att detta stämmer samt är tolkat rätt kallas det för kommunikativ 

validering. Efter att våra intervjuer var klara och också rapporten (till stor del) skickade vi 

materialet till företaget så att de kunde godkänna detta. Detta gjorde vi för att respondenterna 

skulle kunna läsa igenom materialet och se så att vi tolkat dem rätt. Det är svårt att som 

forskare i en kvalitativ undersökning inte låta sina egna erfarenheter eller tolkningar lysa 

igenom. Att de ville ha materialet var ett krav från deras sida men också från oss eftersom att 

vi ville höja validiteten i rapporten och ta bort våra egna tolkningar som inte stämde. Vi fick 

tillbaka några små ändringar från företaget som de ville att vi rättade innan materialet 

publicerades. 

Reliabilitet beskrivs av Patel och Davidsson (2003) som att forskaren ska kunna fånga det 

unika i undersökningen. I en kvantitativ undersökning menar Bryman och Bell (2011) att 

reliabiliteten är noggrannhet i studiens metod. Dock är en kvalitativ undersökning byggd på 

förståelse vilket gör att undersökningsprocessen blir annorlunda från en kvantitativ. Som 

exempelvis i våra intervjuer kan de personerna förändras och skulle vi intervjua dem igen 

senare när de har nya erfarenheter skulle vi kanske inte få samma svar. Vi har också låtit 

respondenten styra intervjun mycket för att vi skulle kunna se vad respondenten tyckte var 

viktigast och på så sätt få fram det unika i denna undersökning. Bryman och Bell (2011) 

beskriver att en välgjord redogörelse av alla faser av undersökningsprocessen gör att läsaren 

kan avgöra hur pålitlig processen var, vilket vi har försökt att göra i uppsatsen. 

Bryman och Bell (2011) menar att generaliserbarhet handlar om att undersökningen ska 

kunna överföras till en större population. Detta är svårare att göra i en kvalitativ undersökning 

då syftet där är att öka förståelsen för ett ämne i en speciell miljö. Vårt syfte med denna 

uppsats var att förstå skillnader vilket vi ser på i en speciell kontext. Bryman och Bell (2011) 

beskriver dock att en väl beskriven metod kan hjälpa läsaren att avgöra om resultatet kan 

överföras till en annan miljö. Därför är vår metod väldigt utförlig för att läsaren ska kunna se 

hur vi gått tillväga, vilka val som har gjorts gällande metoder samt olika ställningstaganden. 
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Detta garanterar inte att resultatet kan överföras till en större population men det underlättar 

om någon vill försöka. 

2.11 Analys av intervjuer  

Att göra kvalitativa intervjuer innebär enligt Bryman och Bell (2011) att undersökarna får ett 

stort och i många fall ganska ostrukturerat material att arbeta med och analysera. Därför är det 

viktigt att som forskare försöka skapa en slags ordning i materialet så att det går att analysera. 

Ett av de vanligaste sätten att analysera intervjuer på är att dela upp informationen i olika 

teman för att få en överblick över materialet. Jacobsen (2002) menar också att forskaren 

behöver dela upp innehållet i intervjuerna i teman för att kunna göra en analys. Detta kallas 

för innehållsanalys och Jacobsen (2002) delar upp den i följande steg: 

1. Kategorisering: För att lyfta blicken från den enskilda intervjun menar Jacobsen 

(2002) att undersökaren bör skapa olika kategorier utifrån intervjuerna. Även 

Svenning (2003) menar att det är viktigt att sätta ”etiketter” på materialet. Jacobsen 

(2002) berättar vidare att det är viktigt för att förenkla informationen samt att kunna 

jämföra den. Dessa kategorier ska ha sin grund i intervjuerna (det empiriska 

materialet). Kategoriseringen kan börja väldigt brett och sedan avgränsas mer och 

mer i underkategorier. Vi valde att ha samma kategorier som var ”förbestämda” då 

dessa passade in i det empiriska material som framkom av intervjuerna.  

 

2. Hänföring av enheter till kategorier: När kategorierna är klara menar Jacobsen 

(2002) att den enskilda materialet ska hänföras till en eller flera kategorier. Det är här 

som själva materialet från intervjuerna flyttas in i kategorierna. Genom att göra detta 

kan undersökaren se olika personers syn på en och samma sak (kategori). I varje 

kategori tog vi sedan ut citat och annan viktig information och satte in under varje 

kategori. 

 

3. Hitta likheter och olikheter mellan enheterna: I detta steg menar Jacobsen (2002) 

att undersökaren får möjlighet att säga något om sambandet mellan de olika 

kategorierna. Här undersöks vilka kategorier som tas upp av alla, några eller någon 

enskild respondent. Svenning (2003) menar att det också är viktigt för undersökaren 

att hela tiden gå tillbaka till ursprungsmaterialet så att analysen blir en cyklisk 

process. Under vår analys hittade vi liknande kopplingar under olika rubriker som vi 

sedan sammankopplade. Vi gick också tillbaka till våra transkriberingar för att se så 



	  16	  

att vi inte missade något men också för att vi hade fått nya ögon på det som 

analyseras.  

 

4. Beskriva innehållet i sambandet mellan kategorierna: Att analysera kategorierna 

och beskriva samband menar Jacobsen (2002) lämpar sig bra för att få förståelse hur 

vissa fenomen hänger ihop och också tolka materialet. Detta kan göras tillsammans 

med annat material från exempelvis observationer. Detta gjorde vi sist i analysen och 

la in information från observationerna till de olika delarna i analysen. Sambanden 

(vilket i detta fall innefattar olikheter mellan ledare och medarbetare) som vi hittat 

beskrevs i slutet under rubriken ”organisationskultur” då allt går samman där och 

underlättar för läsaren att se sambanden.  

Svenning (2003) tar upp att svårigheten med en kvalitativ analys är att många forskare 

överlåter analysen till sina respondenter och den egna analysen bortfaller helt. Därmed lämnar 

forskaren över analysen till läsaren istället för att göra en egen. Det är därför viktigt att 

analysen har en teoretisk förankring. Vi valde ut våra teorier efter det empiriska materialet 

och försökte analysera detta tillsammans med empirin för att få en teoretisk förankring.  

2.12 Etiska ställningstaganden 

Vid alla typer av undersökningar finns det ett antal etiska ställningstaganden som forskaren 

måste ta hänsyn till. Vi kan inte bortse från dessa och för att vi ska kunna veta vad det är vi 

ska tänka på tar vi hänsyn till detta i vår rapport. Ghauri och Grönhaug (2005) menar att det är 

viktigt att tänka på etiska aspekter tidigt i undersökningsprocessen och detta var därför något 

av det första vi skrev om i rapporten. 

Jacobsen (2002) beskriver att vid en undersökning bryter forskaren in i en persons privata 

område. Därför är det grundläggande att respondenten ska delta frivilligt i undersökningen 

utan påtryckningar från någon. Alla vi intervjuade blev tillfrågade om de ville och hade 

möjlighet att säga nej. Dock blev de tillfrågade av chefen och inte oss vilket kan ha påverkat 

om de vågar säga nej eller inte. Jacobsen (2002) beskriver vidare att för att människor fritt ska 

kunna välja att delta måste de ha tillräcklig information om bland annat:  

- Undersökningens syfte 

- Nackdelar/fördelar det kan medföra dem 

- Hur uppgifterna ska användas 

- Möjlighet till anonymitet  
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För att vi skulle säkerställa att deltagarna hade all info startade vi med att skicka information 

om ovanstående till personalansvarig på företaget. Vi fick sedan kontaktuppgifter där vi 

ringde till två chefer och förklarade varför vi ville göra denna undersökning, vad de kan få ut 

av den, vad vi ska göra med uppgifterna samt att de gärna fick vara anonyma om de ville. Vi 

sa också att de skulle gå igenom materialet innan vi skickar det någonstans eller publicerar 

det. Innan intervjun började så startade vi också med att förklara syftet, berätta hur vi ska 

använda uppgifterna och sa att de kommer att vara anonyma. Dock var det svårt för oss att 

göra intervjuerna helt anonymt för cheferna då det var de som valt ut vilka vi kunde intervjua. 
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3	  Teori	  
I detta kapitel beskrivs de teorier som vi använt till arbetet. Det var vår empiri som styrde 

valet av teorier vilka blev: information, kunskap, kunskapsöverföring, knowledge 

management samt organisationskultur.  

3.1	  Information	  

Information är enligt NE (Nationalencyklopedin, 2014) det innehåll eller de meddelanden 

som överförs vid kommunikation. Chaffey och Wood (2005) framhåller att det är först när 

data (rå fakta) har behandlats och fått mening för en mottagare som information bildas. 

Anderson och Johannesson (2005) menar att begreppet information kan vara mångtydigt och 

svårt att förstå sig på. Definitionerna är många och för att förenkla det så har de valt att 

förklara information genom tre begrepp. De menar dels att information är data, det vill säga 

enkla symboler som ettor och nollor.  Information kan även ses som meningen bakom dessa 

data, det vill säga förstår vi exempelvis de siffror som står på bankkontot så vet vi när en 

transaktion har gjorts. Det tredje begreppet som de förklarar information genom är ”reduktion 

av osäkerhet”, med det menar dem graden av osäkerhet som reduceras genom att personen i 

fråga kan eller vet hur symbolerna fungerar. Information finns alltså överallt runt omkring 

oss, det kan vara allt från ett brev, mejl, bild, telefonsamtal, musik och så vidare (Anderson & 

Johannesson, 2005). Information är även viktigt när det kommer till att styra ett företag på ett 

framgångsrikt sätt. Jonsson och Mattsson (2005) framhåller till exempel att information är av 

stor vikt när det kommer till samordning av materialförsörjningssystem, produktionssystem 

och distributionssystem. Utan ett effektivt informationssystem som alla förstår sig på skulle 

det uppstå förvirring bland både ledning, medarbetare och andra som är involverade i 

företagets processer. Mattsson (1999) anser även att information spelar stor roll när det 

kommer till planering och prognoser inför framtiden, den sorten av information kallas 

efterfrågeinformation. Jonsson (2012) poängterar även att information är viktigt för företaget 

eftersom att det kan omvandlas till kunskap. Lär sig medarbetarna informationen och kan 

använda sig av den så kan det komma att bli en värdefull resurs för företaget.  

3.2	  Kunskap	  	  

Davenport och Prusak (2000) definierar kunskap som en blandning av erfarenhetsramar, 

värderingar, kontextuell information och sakkunnig förståelse som bildar ett ramverk för att 

utvärdera och införliva nya erfarenheter och information. De menar fortsatt att kunskap är 

något som människor besitter. Enligt Newell et al. (2002) bildas kunskap genom att addera 
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erfarenheter och förmågor till information. Nonaka, Toyama och Hirata (2008) belyser istället 

att kunskap skapas genom olika samspel mellan människor med varierande erfarenheter. 

Molander (1996) anser att kunskap föds vid frågeställning och problematisering av 

verkligheten och det som sker. Öppen, fullständig kritik och uppmärksamhet är 

förutsättningar till att kunskapsbildning kan ske och man ska därmed sträva efter att ”det alltid 

kan bli bättre”. Benner och Widmalm (2011) anser att kunskap är något som finns i allt vi gör 

och att den bland annat leder till ökad förmåga att förstå och tolka saker som sker i ens 

omgivning. Den kan återanvändas otaliga gånger med antingen samma användningssyfte eller 

på ett sätt som leder till ny kunskap (Blomé, 2000). Själva spridningen av kunskapen kan ske 

genom organisatoriska rutiner, processer, normer och system (Davenport & Prusak, 2000).	  

Kunskapen kan även få en ny betydelse beroende på vem som använder den, vilka tidigare 

kunskaper och erfarenheter personen har och hur personen väljer att tolka kunskapen (Blomé, 

2000). Molander (1996) anser att kunskap är en helhet som kommer fram först i ett längre 

perspektiv. Med detta menar han att en tanke behöver få tid att tänkas och även reflekteras 

över innan det kan bildas kunskap. Reflektionen ger utrymme för eftertanke och det optimala 

är om detta kan ske i samspel med andra eftersom det leder till att en gemensam 

kunskapsbildning där medarbetare lär sig nya saker. Att delta i kunskapsskapande kräver dock 

att individen har en vilja till detta och att denne tar sitt ansvar för deltagandet.	   

Det finns olika sorters kunskap och de vanligaste är uttalad kunskap och den andra sorten är 

tyst kunskap som beskrivs som något som finns inom individen (Nonaka, Toyama & Hirata, 

2008; Collins, 2010; Chaffey och Wood, 2005). 

3.2.1	  Uttalad	  kunskap	  

Newell et al. (2002) menar att den uttalade kunskapen skiljer sig markant från tyst kunskap 

eftersom den enkelt kan förmedlas mellan olika individer. Jonson (2012) definierar uttalad 

kunskap som sådan kunskap som kan skrivas ner i ett dokument eller en bok. Uttalad kunskap 

förknippas ofta med någon sorts kommunikation som sker med hjälp av tecken, ikoner, koder 

eller liknande där Collins (2010) menar att fokus bör vara på interaktioner mellan fysiska 

objekt. När Chaffey och Wood (2005) beskriver den uttalade kunskapen menar de att det är 

detaljer i processer och rutiner som har kodifierats eller fångats upp och registrerats. Enligt 

Dalkir (2011) samlas denna sorts kunskap in i någon sorts konkret form så som ord, 

ljudinspelning, bilder eller andra medieformer. På så sätt kan kunskapen med enkelhet 

användas vid framställning av manualer eller databaser (Chaffey & Wood, 2005).  
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Jonsson (2012) tar upp en del nyckelord som förklarar den uttalade kunskapen. Hon beskriver 

den som möjlig att kodifiera, objektiv, opersonlig, oberoende av plats och tid samt lätt att 

överföra. I och med att kunskapen är kodifierad och på något sätt lagrad menar Dalkir (2011) 

att det inte krävs någon mänsklig kontakt för att få tag på den. På så sätt är den resurssparande 

när den väl har samlats in och dokumenterats förutsatt att detta är gjort på ett korrekt sätt. 

3.2.2	  Tyst	  kunskap	  

Tyst kunskap fastställer Collins (2010) som kunskap som inte är uttalad. Newell et al. (2002) 

och Dalkir (2011) framhåller att denna sortens kunskap finns inom individen vilket gör den 

svår och i vissa fall omöjlig att få tag på eller förmedla på ett lämpligt sätt. Även Nonaka, 

Toyama och Hirata (2008) belyser svårigheten i att få tillgång till, bevara och förmedla den 

tysta kunskapen. De anser att det beror på att personen som innehar kunskapen ofta inte 

tänker på det eller är medveten om det. De förklarar att den tysta kunskapen är bunden till 

fysiska erfarenheter, personliga åsikter och intuitioner samt att dessa är svåra att förmedla. 

Amin och Cohendet (2004) menar att det krävs personliga möten för att den tysta kunskapen 

ska kunna överföras. Den tysta kunskapens komplexitet menar Chaffey och Wood (2005) 

beror på att den är mindre konkret än uttalad kunskap och att den är svårare att få tag på 

eftersom den finns inom individen. Eftersom svårigheterna finns i hur tillgången till 

kunskapen ska ske menar de även att det finns risker med att den går förlorad. Ett sådant fall 

skulle kunna vara om en medarbetare med en viss kunskap inte är på jobbet eller slutar utan 

att föra sin kunskap vidare (Chaffey & Wood, 2005). 

Dalkir (2011) lyfter fram att den tysta kunskapen kan skilja sig beroende på vem som äger 

den och dennes tidigare erfarenheter och värderingar som påverkar kunskapen. På så sätt kan 

den tysta kunskapen även få en annan innebörd när den ges till en ny person med en annan 

input och en tyst kunskap som är självklar för en person kan vara helt främmande för en 

annan (Blomé, 2000; Dalkir, 2011). 

3.3	  Kunskapsöverföring	  	  

Blomé (2000) menar att företag förlorar resurser och kunskap om de inte återanvänder, delar 

och överför befintlig kunskap. Det är ofta bristen på kunskap eller förmåga kring hur ett 

systematiskt arbete med kunskapsöverföring ska utföras som är orsaken till att det inte utförs. 

Eftersom de anställda ständigt skaffar sig nya erfarenheter och kunskap anser Blomé (2000) 

att det är viktigt att se på kunskapsöverföring som en ständigt pågående process. Företagen 

behöver alltså ständigt handskas med kunskapen på ett strukturerat sätt där kunskap samlas in, 
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struktureras och sedan återanvänds eller överförs och på så sätt kan de öka sin lönsamhet och 

de interna förmågorna (Blomé, 2000). 

Molander (1996) beskriver den så kallade sokratiska dialogen som en sorts uttömmande 

dialog vars syfte är att generera insikt och kunskap. Dialogen handlar om att kunskap ska 

delas och kunskapen kommer alltså från dialogens deltagare i form av deras erfarenheter och 

åsikter. Dialogen beskrivs som levande och föränderlig och dess innehåll beror på deltagarnas 

delaktighet. Med hjälp av att ställa kritiska frågor angående sin egna och andras kunskap så 

blottas de okunskaper och brister som finns vilket kan leda till gemensam insikt, utveckling 

och förbättring av kunskapen. Dialoger leder inte endast till att deltagarna kan ändra åsikt och 

få insikt utan även till att de kan ändra sitt handlande till något bättre.  

3.3.1	  Kunskapsöverföringens	  lärprocess	  

Blomé, (2000) menar att den erfarenhet som bildas hos de anställda kan användas som 

konkurrensfördelar så som ökad kunskap, effektivare arbete och nytänkande kring 

produkten/tjänsten som förmedlas. Ett sätt att jobba med att ta tillvara på de erfarenheter som 

finns i det dagliga arbetet är att se det som en lärprocess. Inom denna process kan 

medarbetarna hämta kunskap från bland annat varandra, externa kunskapsinnehavare, 

handböcker och internet. Huvudsyftet med lärprocessen är att ta lärdom från och försöka 

utveckla eller förbättra de processer som används i organisationen.  

För att kunna arbeta med lärprocesser på ett strukturerat sätt behövs en utgångspunkt från 

dokumenterade affärs- och produktionsprocesser. Lärprocessen utförs sedan enligt följande 

steg (Blomé, 2000, s. 46): 

1. Använd den kunskap och/eller de dokumenterade processer som finns tillhanda. 

2. Dra lärdomar från den tidigare kunskapen och identifiera vad som kan förbättras eller 

tilläggas. 

3. Gör en sammanställning med de givna förslagen och utvärdera. 

4. Framställ en ny version av den nya processen. 

5. Informera övriga om nyheterna som har framställts och skapa de förutsättningar som 

behövs för att träna upp och lära sig den nya kunskapen genom exempelvis nya 

utbildningar. 

6. Upprepning av tidigare steg, om och om igen. 
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Enligt Blomé (2000) måste medarbetarna förstå syftet med att använda sig av en lärprocess 

och kunskapen måste förankras för att rätt resultat ska uppnås. För att lärprocessen ska 

fungera behövs struktur och olika tips, råd och checklistor där det är beskrivet när, hur och var 

kunskapen ska användas bör finnas tillgängligt.  

3.3.2	  Hinder	  och	  möjligheter	  till	  kunskapsöverföring	  

Jonsson (2012) menar att det finns flera olika anledningar till att kunskapsöverföring kan 

hämmas i en organisation. Några hämmande faktorer är bland annat: brist på tid, bristande 

insikt om knowledge management, bristande insikt om kunskapen inom organisationen, 

avsaknad av transparens, standardisering, ostrukturerad kunskapsöverföring, bristande IT-

infrastruktur och olämplig företagskultur.  

Dalkir (2011) menar fortsatt att kunskapen i vissa fall kan finnas inom företaget men i vissa 

fall finns den i fel format för uppgiften eller syftet i fråga. Den kan därmed behöva anpassas 

eller uppdateras för att vara användbar för den specifika arbetsuppgiften. Det är alltså viktigt 

att känna till vilken kunskap som faktiskt redan finns och se innovativa lösningar på hur 

denna kan användas annars hindras den från att komma till användning i över huvud taget 

(Dalkir, 2011).  

Motsatt till de hinder som finns för kunskapsöverföring så menar Blomé (2000) att företag 

också kan möjliggöra kunskapsöverföring. Genom att visualisera den kunskap som finns inom 

organisationen kan medarbetarnas självkänsla och självförtroende öka. Kunskapen kan göras 

tillgänglig genom att publiceras på ett intranät, dokumenteras i handböcker för olika processer 

eller i dokument som bland annat kan beskriva företagets affärsidé, värderingar och mål. 

Genom att framhäva kunskapen på sådana sätt blir den enklare att få tillgång till och 

återanvändas av medarbetarna. Molander (1996) menar även att om medarbetarna får tillfälle 

till att föra dialog med varandra kan de utbyta erfarenheter med mera som kan leda till 

kunskapsbildning. 

3.3.3	  Knowledge	  management	  

Dalkir (2011) menar att knowledge management-lösningar har visat sig vara mest 

framgångsrika vid insamling, förvaltning och kommande spridning av uttalad kunskap så som 

erfarenheter och bästa möjliga utförande praxis. Blomé (2000) hävdar att företags viktigaste 

tillgångar är de anställdas kunskap och kompetens. De anställdas kunskapskapacitet kan enligt 

Chaffey och Wood (2005) ses som en individuell tillgång eller som en kollektiv tillgång för 

företaget i helhet. För att kunna dela kunskap och erfarenhet inom företag menar de att de 
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behöver arbeta med Knowledge management. Arbetet innebär att på ett strukturerat sätt 

utveckla och återanvända kunskap så att den kan utnyttjas och sättas in i ett sammanhang 

(Chaffey & Wood, 2005).  

Knowledge management är avsiktlig och systematisk koordinering av en organisations 

människor, teknik, processer och organisation i syfte att skapa mervärde genom användning 

och innovation. Detta uppnås genom främjande av att skapa, dela och tillämpa kunskap samt 

genom utfordring av värdefulla erfarenheter och företagens bäst möjliga sätt att agera för 

fortsatt organisatoriskt lärande (Dalkir, 2011, s. 4). 

Blomé (2000) menar att ledningen, styrningen och hanteringen av kunskap och kompetens bör 

ha hög fokus för att företaget ska fortsätta utvecklas och vara lönsamma. Detta eftersom att 

ledningen måste kunna ge de förutsättningar som behövs för att lärandet och 

kunskapsöverföringen ska bli en del av arbetet. Han menar fortsatt att ett fritt flöde av 

kunskap, information och idéer främjar verksamheten och dess utveckling och det är därför 

knowledge management är så pass viktigt.  

Lesser och Prusak (2004) menar att förutom att endast identifiera, samla in och använda 

kunskapen behöver företag bygga upp ett socialt kapital. På så sätt möjliggörs samarbeten, 

expertisen inom företaget kan utnyttjas och lärande och utbildning främjas. De anser även att 

enkel tillgång till information och kunskap är en återkommande röd tråd i framgångsrika 

företag (Lesser och Prusak, 2004). Även Blomé (2000) poängterar att all kunskap, med 

undantag från vissa delar som rör kunder, måste finnas lättillgänglig för alla medarbetare. 

Detta för att de ska kunna ta till sig, utveckla och sprida vidare olika slags kunskaper. 

	  

3.4	  Organisationskultur	  

Organisationskultur är något som finns inom alla företag menar Jacobsen och Thorsvik 

(2008). Vissa organisationer är mer medvetna om den egna kulturen och jobbar aktivt för att 

skapa en kultur medan andra är mer omedvetna om att den faktiskt styr mycket av det som 

sker på arbetsplatsen (Schein, 2010). En definition angående organisationskultur som 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förespråkar är:  

”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt, 

eller utvecklat av en viss grupp då den lärt sig att hantera sina externa anpassningsproblem 

och interna integrationsproblem – som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som 
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giltiga och därför lärts ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och 

känna i relation till dessa problem” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 140). 

Alvesson (2009) menar att ”kulturen är lika viktig och komplex som den är svår att förstå och 

använda på ett meningsfullt sätt”(Alvesson, 2009, s 7). Det kan vara svårt att förstå vad 

organisationskultur är, det är väldigt brett och den genomsyrar hela verksamheten. Förenklat 

kan sägas att det är ett företags stomme. Alvesson (2009) menar att det involverar vad 

medarbetarna på ett företag känner, tänker, värderar och hur de reagerar i olika situationer. 

Rai (2011) är inne på samma spår och menar att organisationskulturen består av värderingar, 

ledarstil, språk och symboler, procedurer och rutiner samt hur företaget definierar framgång. 

Hall (1999) förklarar det som en blandning av principer, dagliga ledningsmetoder och 

medarbetares förväntningar eller föraningar samt belöningssystem.  

Bang (1999) har delat in organisationskultur i två grupper, kulturinnehåll och kulturuttryck. 

Kulturinnehållet består av värderingar, normer, verklighetsuppfattningar och grundläggande 

antaganden mellan medarbetare. Kulturuttryck utgör hur kulturinnehållet uttrycks och blir 

observerbara för utomstående. Schein (2010) har en liknande indelning, han förklarar 

organisationskultur genom att dela in den i tre nivåer. Nivåerna är artefakter, övertygelser och 

värderingar samt grundläggande antaganden (Schein, 2010). Artefakterna kan sägas 

motsvara Bangs kulturuttryck medan de två andra nivåerna går in under kulturinnehåll.  

Både värderingar och normer påverkar medarbetares handlingar och beteenden inom en 

organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2008, Schein, 2010). Enligt Jacobsen och Thorsvik, 

(2008) kan värderingar sägas vara en grundläggande uppfattning om vad som anses vara bra 

respektive dåligt inom en organisation. Normer kan istället sägas vara oskrivna regler som 

medarbetarna inom ett företag bör följa och dessa kan vara både medvetna eller omedvetna 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Schein (2010) förklarar även ett sätt för att skapa 

grundläggande antaganden är att värderingar över tid har blivit ”sanningar” som sedan tas för 

givet. Jakobsen och Thorsvik (2008) framhåller även att de grundläggande antaganden är 

svåra att förändra när de väl har skapats, många gånger är medarbetarna omedvetna om att de 

påverkas av dessa. Det är även de grundläggande antaganden som sprids vidare till nya 

medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Det är av stor vikt att ledningen förstår vilken organisationskultur som råder menar både 

Schein (2010) och Jacobsen och Thorsvik (2008), detta för att ha möjlighet att styra den så att 

det inte blir tvärtom, det vill säga att organisationskulturen styr ledaren.   
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3.4.1	  Organisationskultur	  och	  ledarskap	  

Alvarsson (2009) anser att ledarskap och organisationskultur ligger varandra väldigt nära. 

Hall (1999) menar att det är ledningen som styr och skapar organisationskulturen på ett 

företag och detta sker genom principiella beslut. Besluten förklarar han speglar ledningens 

antaganden och grundläggande uppfattningar och därför är det även dem som ligger till grund 

för organisationskulturen på företaget. Vidare menar Hall (1999) att det är därför som det är 

så viktigt att ledaren är medveten om hur dennes beteende påverkar verksamheten. Alvesson 

(2009) instämmer och förklarar att det är genom ledarens värderingar och beslut som denne 

har möjlighet att styra organisationskulturen och därmed sina medarbetare. Ledarskap enligt 

Alvarsson (2009) är en komplex social process, han menar att ledarskap inte bara är en 

överordnade som agerar och underordnade som mekaniskt reagerar på det ledaren säger. Det 

som avgör är innebörderna och tolkningarna av det som sägs och görs. Både Rai (2011) och 

Hall (1999) har nämnt att ledarstil och ledningsmetoder påverkar kulturen. Det är ledarens 

övertygelse om hur arbetet bäst ska utföras som leder till olika sätt att organisera och förhålla 

sig till sina medarbetare (Hall, 1999). Det är därför som det finns olika sorters ledarskap 

menar Alvarsson (1999), vissa ledare föredrar ett öppet klimat medan andra är övertygade om 

att en mer hierarkisk ledarstil fungerar bättre. Enligt Wolvén (2000) är det ledarens strategier 

och inflytande på sina medarbetare som gör att företaget når upp till sina gemensamt satta 

mål. Ledaren kan även ses som en representant för organisationen eller gruppen både på ett 

externt respektive intern plan (Wolvén, 2000).  

Organisationskulturen är viktig för att ett företag ska bli framgångsrikt. För att ledaren ska 

kunna skapa en kultur som passar både ledningen och medarbetarna finns det sex ”verktyg” 

som de kan använda sig av (Schein, 2010). Schein (2010) förklarar att verktygen som ledaren 

kan använda sig av för att lära sina medarbetare hur de ska uppfatta, tänka, känna och bete sig 

är baserade på deras egna övertygelser gällande:   

1) Det ledaren riktar uppmärksamhet mot, mäter och kontrollerar 
2) Ledarens reaktioner på kritiska incidenter och kriser inom organisationen 

3) Hur ledaren fördelar resurser  

4) Hur ledaren är en rollförebild, vägleder samt tränar medarbetaren 

5) Hur ledaren fördelar belöningar och status 

6) Hur ledaren hanterar rekrytering, urval, befordran, pensionering och avsked 

(Schein, 2010, s 236). 
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När det kommer till hur 1: ”ledaren riktar uppmärksamhet mot, mäter och kontrollerar” 

menar Schein (2010) att det på ett konkret sätt visar medarbetarna vad denne anser är bra 

respektive dåligt. Når de exempelvis inte upp till sina mål så vet medarbetarna att ledaren är 

missnöjd och då bör de fundera på vad de kan förbättra så att mätningen/kontrolleringen blir 

bättre nästa gång. Det andra verktyget som Schein (2010) tar upp är 2: ”Ledarens reaktioner 

på kritiska incidenter och kriser inom organisationen”, hur ledaren beter sig och agerar när en 

kris uppkommer påverkar också organisationskulturen. Vid en kritisk situation är det många 

känslor i omlopp och många inom organisationen kan känna sig oroliga. Det är vid sådana 

situationer som nya normer, värderingar och arbetsprocedurer skapas. 3: ”Hur ledaren 

fördelar resurser” är det tredje verktyget och det visar hur ledarens prioriteringar ser ut samt 

att det signalerar om dennes antaganden och värderingar. Schein (2010) tar som exempel att 

om ett företag har dålig likviditet så kommer ledaren förmodligen värdera förslag som låter 

pengarna vara kvar i företaget högre än de som vill låna till nya projekt. Det fjärde verktyget 

handlar om 4: ”hur ledaren är en rollförebild, vägleder samt tränar medarbetaren”, det vill 

säga om ledarens synliga beteende. Som rollförebild har ledaren en stor inverkan på 

medarbetaren, det gäller att vara konsekvent så att rätt signaler ges (Schein, 2010). Vi 

människor observerar och tar efter därför bör ledaren agera så som den vill att dennes 

medarbetare ska göra så att inte fel signaler ges.  Det femte verktyget som Schein (2010) tar 

upp är 5: ”hur ledaren fördelar belöningar och status” med det menas att medarbetarna lär sig 

genom erfarenhet. Ledaren visar vad denne värdesätter genom att ge ut belöningar respektive 

bestraffningar och det kan ha inverkan på medarbetarnas beteenden. Det sista verktyget 

handlar om 6: ”hur ledaren hanterar rekrytering, urval, befordran, pensionering och avsked”. 

Ofta tenderar ledare att anställa medarbetare med liknande värderingar som redan finns inom 

organisationskulturen, de anses vara en bättre matchning. Men vissa ledare föredrar istället att 

anställa personer med andra värderingar och det kan exempelvis bero på att det behövs en 

förändring av organisationskulturen.  

Schein (2010) menar att organisationskulturen visar sig i de vardagliga rutinerna samt i hur 

ledare och medarbetare utrycker sig. Han framhåller att det inte är nödvändigt för en 

nykomlig att få träning i hur företagets kultur ser ut, det är något som personen ifråga kommer 

att få erfara med tiden. Ledarens grundläggande antaganden och övertygelser kommer att visa 

sig i dennes agerande och medarbetarna lär sig hur han/hon vill att de ska bete sig i olika 

situationer. Lyckas ledaren skapa en kultur där medarbetarna trivs, känner lagom press och 
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utmaning så leder det till ökad motivation som kan komma att påverka deras prestationer på 

ett bra sätt (Hamrefors, 2011). 

3.4.2	  Motivation	  

Hoyer och MacInnis (2008) definierar motivation som ”ett inre tillstånd av upphetsning som 

ger den energi som behövs för att uppnå ett mål”(Hoyer & MacInnies, 2008, s. 45). 

Friedrichs (2011) förklarar att för att förstå motivation och varför den uppstår så behöver man 

även förstå den bakomliggande grunden till vad det är som sätter igång den. Han liksom 

Dessler (2013) menar att den bakomliggande förklaringen till motivation är ett behov.  

En annan teori som Dessler (2013) tar upp är Herzbergs tvåfaktorsteori, han skiljer på 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Hygienfaktorerna är dem som tillfredsställer de lägre 

behovsnivåerna (grundläggande behov och trygghet) medan motivationsfaktorerna 

tillfredsställer de högre (sociala, uppskattning och självförverkligande). För att en anställd ska 

bli motiverad till att prestera bra så bör ledningen försöka tillfredsställa de högre 

behovsnivåerna (Dessler, 2013). Fokuserar ledningen endast på de lägre nivåerna så reducerar 

det endast missnöjet hos medarbetaren. Det ger varken tillfredställelse eller motivation till att 

prestera bättre på samma sätt som motivationsfaktorerna som finns i de högre behovsnivåerna. 

Det går dock att sätta in incitament på både hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Incitamenten på hygienfaktorerna kallas för yttre motiv och incitamenten för 

motivationsfaktorerna kallas inre motiv. Enligt Herzbergs teori så ger incitament på 

hygienfaktorerna, såsom lön, ersättning och bonusar endast en kortvarig motivation till ökad 

prestation. Anledningen till det är att de behoven snabbt kan bli tillfredsställda. Han menar att 

det därför är bättre att ge incitament på motivationsfaktorerna då det ger en långvarig 

motivation till att prestera bättre, detta eftersom att de är svåra att tillfredsställa. Incitament 

för motivationsfaktorerna skulle kunna vara sådant som involverar utmaningar, mer ansvar 

och erkännande för medarbetarens prestationer (Dessler, 2013). Friedrich (2011) tar även han 

upp de här teorierna och hans slutsats är att framgångsrika företag har lyckats att engagera 

sina medarbetare i företaget samt att de har tillräcklig kapacitet att klara av sina mål. Cheese, 

Thomas och Craig (2008) har hittat sex bakomliggande drivkrafter när det kommer till varför 

medarbetare engagerar sig i företaget. De kallar drivkrafterna de sex C:na och de består av; 

• Career (Vart är jag på väg och vart vill jag?) 

• Community (Är det socialt givande?) 

• Congruence (Har vi samma värderingar?) 
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• Compensation (Är jag rättvist belönad?) 

• Content (Tycker jag om vad jag gör?) 

• Coping (Hur stödjs jag?) 

(Cheese, Thomas & Craig, 2008, s 163) 

Företaget måste tillfredsställa de sex C:na för att medarbetarna ska engagera sig i företaget 

(Cheese, Thomas & Craig, 2008).   

Även Alvesson (2009) är inne på att motivationen kan öka hos medarbetaren om denne trivs, 

känner uppskattning och delaktighet. Kraven som ställs på medarbetarna måste även vara 

rimliga till den givna situationen, det vill säga det är även av stor vikt att ledarna ser 

medarbetarnas individuella kompetens och tar till vara på den på rätt sätt (Hamrefors, 2011). 

Både Bolman och Deal (2010) och Hansson (2007) hävdar att målet för många företag under 

en lång tid har varit att effektivisera och optimera sina processer för ökad produktivitet.  Detta 

gjordes genom att arbetsuppgifterna blev mer repetitiva. Enligt Bolman och Deal (2010) så 

medför detta ofta att motivation och arbetsvilja sjunker hos medarbetarna. Anledningen till 

det skulle kunna vara att medarbetarna inte längre kan utnyttja sin egen kompetens och 

kreativitet (Bolman & Deal, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  29	  

4	  Empiri	  
I detta kapitel beskrivs företaget som vi besökte, hur intervjuerna gick till och vilka vi 

intervjuade samt en sammanställning av de intervjuer och observationer vi gjorde. 

4.1	  Om	  företaget	  och	  intervjun	  	  

Då företaget kommer att vara anonymt i denna rapport benämner vi endast företaget som just 

”företaget”. Det vi kan säga är att det är ett större produktionsföretag i Kronobergs län. De har 

också fabriker utomlands men en stor del av produktionen ligger i Sverige. Det är cirka 250 

personer som arbetar i produktionen och resten på olika avdelningar som exempelvis 

försäljning, processutveckling med mera. 

Vi besökte den 29:e april 2014 företaget där vi gjorde fem intervjuer samt två observationer. 

Vi satt även med vid lunchen och hade möjlighet att ställa lite mer frågor om verksamheten. 

Vi intervjuade två avdelningschefer samt tre medarbetare från chefernas olika avdelningar. Vi 

fick också chansen att prata med en högre uppsatt chef under lunchen (några kommentarer 

finns med från den personen i den sammanställda empirin). Observationerna gjordes också på 

samma avdelningar som respondenterna representerade. 

I följande avsnitt har vi sammanställt observationerna samt intervjuerna där alla är anonyma. 

Svaren kommer från alla respondenter (uppdelat för chefer och medarbetare samt 

observationer) och blandas med varandra. Vi valde att dela upp svaren under teman som vi 

benämner: tyst kunskap, uttalad kunskap, knowledge management och organisationskultur. 

Observationen är inte uppdelad i olika teman. 

4.2	  Sammanställning	  av	  observationer	  

Under observationen fick en av oss gå med två olika medarbetare för att se hur det fungerar på 

deras olika arbetsplatser. En av medarbetarna arbetar både som medarbetare och ibland team-

leader i produktioner. Personen har arbetat på företaget i cirka 10 år i produktionen. Den 

andra arbetar på en mindre avdelning i produktionen som hjälper övriga medarbetare med 

material med mera. Personen har arbetat på företaget i cirka 20 år på olika avdelningar. Vid 

observationen fick vi en rundtur på avdelningarna och fick även observera under tiden. 

Vid observationen berättade medarbetarna att de numera arbetar med ”lean” som företaget har 

utvecklat själva specifikt för företaget. Ändringarna som det medfört är att de som står på 

linan och arbetar på olika stationer har en viss tidspress på sig. En medarbetare har 12 minuter 

på sig att färdigställa sin station och en stor klocka som räknar ned finns vid varje station. Vi 
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upplevde när vi var där att detta verkade stressa vissa av medarbetarna och vi hörde även en 

av medarbetarna säga ”tiden går” när vi blev rundvisade och stod lite i vägen för hans arbete 

på hans station. På andra avdelningar där det inte fanns någon klocka verkade det lugnare. 

Medarbetarna på linan hinner inte lämna stationen för att exempelvis gå på toaletten utan att 

säga till först. Vi kunde se att de står en bit ifrån varandra så det blir svårt att prata utan att 

lämna sin station. Vid varje station finns det nedskrivna instruktioner men de flesta på linan 

vet hur de ska montera utan att titta där. Vad vi kunde se var det ingen av medarbetarna som 

tittade på instruktionen under tiden vi var där. Vill de ha hjälp kan de titta i pärmen eller fråga 

team-leadern.  

Vid varje lina finns det en team-tavla där team-leadern är ansvarig för att allt görs som står 

med där. Den är också väldigt visuell så att medarbetarna och andra enkelt kan se om målen 

uppfylls. De fyller i med rött eller grönt för varje dag beroende på om målen har uppfyllts 

(grönt) eller inte (rött). De har två olika slags modeller för förbättring som är PDCA (plan, do, 

check, act) och GEMBA (betyder ungefär ”att vara där det händer”). PDCA är mer för ledarna 

där de tar upp problem som behöver lösas och i GEMBA får medarbetarna lägga in förslag 

varje vecka på förbättringar eller problem som måste lösas. Det som läggs in här följs upp 

noga och skulle det var något som inte har setts över går det automatiskt över till en högre 

instans. Dock är inte medarbetaren med i förbättringsprocessen utan de lägger bara in 

förslaget. De har också en lapp för ”bästa GEMBA” där den bästa förbättringen visas, detta 

kan komma från vem som helst som arbetar vid linan. Något som de kallar AUDIT är en 

stickprovskontroll de gör på olika medarbetare. De ser då på hur den arbetar, om personen har 

rätt skyddskläder med mera. De har också ett poängsystem för hela produktionen där poäng 

ges om de har gjort något fel. Hur mycket poäng beror på omfattningen av felet och man ska 

ha så lite poäng som möjligt. Mycket av det som står med på tavlan handlar om tid, kvalité 

och kostnad som man håller koll på. Just nu är det endast linorna som arbetar med lean men 

de arbetar på att få in det i delmonteringen och andra avdelningar också. 

4.3	  Sammanställning	  intervjuer	  medarbetare	  

Vi intervjuade sammanlagt tre medarbetare som har jobbat på företaget mellan 10-30 år varav 

två jobbar på monteringen och en i verktygsförrådet. Som montör jobbar man på en så kallad 

lina som består av olika stationer där produkterna monteras ihop. Den tredje medarbetaren 

som jobbar i verktygsförrådet har bland annat hand om att dela ut verktyg, reparera dem samt 

beställa och se till att produkter finns. 
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Intervjuerna började med en presentation av oss själva och vad intervjun skulle handla om; 

alltså uppfattning om hur kunskapsöverföring ser ut i företaget. Vi fortsatte med att berätta att 

intervjun är öppen och att de gärna får utveckla sina svar eller fråga om de inte förstår vad vi 

menar. Nedan presenteras de intervjuades svar, antingen individuellt om deras åsikter skiljer 

sig åt eller sammanställda som en gemensam uppfattning ur medarbetarnas perspektiv. 

4.3.1	  Tyst	  kunskap	  

Under upplärningsprocessen får den nyanställda börja med att studera hur en erfaren person 

arbetar på en av de enklare stationerna och efter en stund får den nyanställda själv testa på 

arbetet. Två av medarbetarna anser att ”man inte klarar av alla momenten genom att bara 

läsa instruktionerna”. En av dessa menar att ”den muntliga informations- eller 

kunskapsdelningen alltid är den bästa eftersom man kan ställa frågor om man har det och då 

får man även veta mer”. 

Medarbetarna anser att det kan skilja sig bland medarbetarna angående hur villiga de är att 

dela med sig av deras egen kunskap. De tror att det främst beror på hur man är som person, 

om man är driven eller om man ”kommer till jobbet, gör det man ska och går hem igen så fort 

klockan slår fyra” och därmed inte bryr sig så mycket om att ge effektiviserande och 

främjande förslag. En av medarbetarna menar att viljan att dela med sig av kunskapen även 

kan bero på vad man får ut av det och om ”man bara får en klapp på axeln” så kanske man 

inte bryr sig om att dela med sig av till exempel ett förbättringsförslag. En av medarbetarna 

menar dock att en av grundreglerna med lean-arbetet som de jobbar efter är ”att det inte finns 

något som är perfekt utan allt går att förbättra. Frågan är hur man ska göra det och vem”.  

I takt med att folk slutar på företaget tror en av medarbetarna att det finns en viss sorts 

kunskap som försvinner med personen. Detta ses som negativt eftersom det endast finns ett 

fåtal som kan vissa av rollerna. En av de andra menar dock att lean–arbetet som de arbetar 

efter nu gör att det inte skapas så mycket unik kunskap eftersom man ”inte får tänka själv i 

vissa moment”. Innan kunde de som hade jobbat här länge ha viss kunskap som riskerade att 

försvinna när de slutade men nu är det alltså inte lika unik kunskap. 

4.3.2	  Uttalad	  kunskap	  

Medarbetarna skiljer på begreppen kunskap och information. Två av dem menade att 

information är det man kan ta del av genom att exempelvis läsa eller höra och att kunskap 

sedan blir det man har lärt sig genom erfarenhet. Den tredje beskriver kunskap som ”att man 

har förmågan att lära ut hur arbetet ska göras för en som inte är insatt i det”. Personen 
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menar fortsatt att information är det man behöver för att kunna göra rätt och att en brist på 

information gör att man inte kan få den kunskap man behöver. Det är enligt en av 

medarbetarna ”viktigt att man ger rätt sorts information för att det ska leda till rätt sorts 

kunskap”.	  En av medarbetarna menar att en skillnad mellan information och kunskap är att 

”en team-leader använder kunskap vid framställning av instruktioner och att det blir 

information för de som läser det”. 

Medarbetarna beskriver att en annan del av upplärningsprocessen är att den nyanställda 

förutom att observera den erfarne även får bläddra igenom och läsa en pärm som kallas för ett 

elementblad. Elementbladet innehåller anvisningar där arbetsprocessen för den specifika 

stationen står beskriven med tillhörande bilder. Det fungerar alltså som ett understöd om man 

glömmer bort hur man ska göra under arbetets gång. Alla tre medarbetare tycker att 

elementbladen är viktiga och är hjälpsamma under upplärningsperioden men när man väl har 

lärt sig stationen tittar man i stort sett aldrig i dokumenten. En av medarbetarna tycker att det 

är synd att elementbladet inte används av alla eftersom det ändå ständigt uppdateras av den 

som är team-leader och därmed innehåller de för tillfället effektivaste samt bästa arbetssätten. 

En annan tycker att de främst är till för att användas som ett stöd för de nyanställda och att 

kombinationen av pärmen och att fråga är det bästa sättet att få svar på. 

Medarbetarna beskriver att det finns olika möten för de olika avdelningarna där det skiljer sig 

lite på hur ofta de hålls och vilka som medverkar. Det finns bland annat möten där team-

leadern informerar sin lina om hur produktionen ligger till, allmänt vad som händer i företaget 

och hur pass effektivt de arbetar. Det finns även möten där alla team-leaders träffar några av 

produktionsledarna där de går igenom allmän information och tar upp olika problem som har 

uppdagats. På så sätt menar medarbetarna att de ständigt blir uppdaterade om 

produktionstakten och de olika resultaten. En av dem anser främst att det alltid är bättre med 

ett möte ”än att ta fram ett kompendium med allt du ville ta upp som kanske blir 7 sidor långt 

och ingen som orkar läsa”. Utöver detta berättar en av medarbetarna om ett veckoblad som 

kommer ut en gång i veckan. ”I veckobladet står den tidigare veckans antal producerade 

varor, antal kvalitetsfel och hur många produkter som togs ut i kvalitetsprovningen”. 

Veckobladet avslutas sedan med en sida där verksamhetschefen skriver hur nästkommande 

vecka ser ut. ”Man kan även gå in i datorn själv som team-leader och se hur produktionen 

framöver är planerad”. Personen berättar vidare att det finns ett system som kallas för PRMS 

”där det finns artiklar och massa information. Men jag kan inte allt där, jag vet bara vissa 
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ställen där jag kan kolla efter viss information”. Medarbetaren berättar att man bland annat 

kan hitta information om produkterna, dess komponenter och hur de ska tillverkas.  

För att skapa ny kunskap och förnya viss kunskap hålls olika utbildningar på företaget. Dels 

beskriver två av medarbetarna en säkerhetsutbildning hålls vart tredje år som alla på 

monteringen måste gå för att få syssla med en viss typ av arbete. I övrigt upplever de inte att 

det finns så mycket utbildning men en av dem belyser att det en gång om årets görs en 

revision där allt i hela fabriken kontrolleras från en grupp testare från huvudkontoret. Under 

denna kontroll berättar varje team-leader om sin linje så det finns ett krav på att de ska kunna 

berätta utförligt hur hela arbetsprocessen ser ut. Detta menar medarbetaren kan ses som en 

sorts utbildning eftersom de måste kunna en del saker utantill. 

En av de anställda berättar även att vissa av de anställda och däribland några medarbetare 

ibland åker på ”studiebesök” till andra företag. Personen menar att det dels görs för att man 

ska få inspiration av de andras arbete, dels för att skapa en samhörighet och ha lite kul ihop 

med gruppen. Företagen som de gör studiebesök på kan till exempel vara ett annat företag 

som också jobbar med lean. Det kan även vara något företag inom en helt annan bransch 

”bara för att komma ut och lära sig hur andra företag tänker. Vi var på fjärrvärmeverket till 

exempel och det var jättetrevligt att veta hur de fungerar och jobbar”. 

4.3.3	  Kunskapsöverföring	  	  

Under intervjun framkommer det att medarbetarna är osäkra på om det finns ett så kallat 

belöningssystem där cheferna på något sätt belönar bra förslag och idéer som medarbetarna 

ger. Eftersom de intervjuade har jobbat på företaget mellan 10-30 år delar de uppfattningen 

om att ett sådant system har funnits men att de nu tror att det har tagits bort. Innan fanns en så 

kallad ”förslagslåda” där man kunde ge olika förbättrings- och förändringsförslag och den 

som gav förslag som ansågs vara bra fick någon form av en belöning. ”Det fanns en del 

morötter om man presterade extra bra. Det kunde vara att vi hittade någonting”. Idag 

beskriver en av medarbetarna det som att ledarna uttrycker sig ungefär som ”det var ju bra 

det, nu fortsätter vi jobba”. En av de andra menar att det har tagits bort eftersom cheferna vet 

att man presterar och ”om man inte fixar det så finns det ju en orsak och är inte på grund av 

lathet”. En annan medarbetare tror att eftersom det inte finns något belöningssystem så finns 

det en risk att folk som skulle kunna lösa vissa problem bättre än andra ”skiter i det för att de 

tycker att det ger inte mig någonting ändå”. 
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Förutom belöningssystemet som beskrivs ovan har två av medarbetarna den delade 

uppfattningen om att cheferna gärna ger chansen till de som är intresserade av att utvecklas. 

En av dem menar att om man har jobbat ”på golvet” i några år och visar att man är driven så 

får man ofta prova på dels att jobba som team-leader men det kan även utvecklas till vad 

medarbetaren kallar för ett ”halvchefs-jobb”. Eftersom rekryteringen ofta sker internt ser 

medarbetaren alltså chanserna till utveckling som ganska goda.  

En av medarbetarna klargör att de ”hela tiden får väldigt mycket information om vad som 

händer, hur produktionen ligger till, hur mycket produkter vi säljer, hur mycket 

produktiviteten är, mycket siffror hela tiden”. Detta förmedlas på informationsbladen som 

delas ut en gång i veckan, på månadsmötena och även på monitorerna i verkstaden. ”Så man 

försöker förmedla hur bra det går eller hur dåligt det går och vad man behöver göra för att 

förbättra sig”. Sedan lean-arbetet infördes upplever medarbetarna att siffrorna och olika 

mätningar kring arbetet har fått stor fokus bland cheferna och ”tittar man idag så är det här 

nästan mer folk som mäter siffror och mer chefer än vad det är medarbetare känns det som, 

den delen ökar. Vi tjänar pengar på att producera maskiner men det är fler personer att dela 

på..”. Medarbetaren menar fortsatt att en del av dessa högre uppsatta utåt sett ger ett intryck 

av att de går runt utan att göra något vilket han gärna skulle se en förändring på; ”Det hade 

varit bättre att ha fler arbetare, man klarar av att tänka själv och lösa problem själv, att man 

fick mer tid för det i så fall”. 

Lean-arbetet har lett till en viss skepsis bland medarbetarna och denna syn tror de att 

ledningen delvis är medvetna om att de har. Eftersom företaget är styrt från utlandet menar de 

dock att aktieägarna där kräver ett visst sorts arbetssätt och att det är det som blir avgörande 

för hur pass mycket cheferna på plats kan påverka. Lean-konceptet beskriver en av arbetarna 

som ett väldigt ”osvenskt” arbetssätt i bemärkelsen att man inte kan jobba lika fritt eller får 

sköta sig själv. Medarbetaren anser att lean är ”lite bakåtsträvande för individen.. man blir 

inte fri till att jobba själv och man är alltid under tidspress. Jag tycker inte att man får 

ansvar, man skulle få kunna ta mycket mer ansvar själv”. Idag menar medarbetaren att man 

ständigt måste kontrollera varje litet steg med cheferna som tar besluten. Även fast 

medarbetarna får vara med och utveckla arbetet är det alltid någon annan som tar det yttersta 

ansvaret. Detta menar medarbetaren leder till att man ”egentligen kan stå och bara hålla tyst, 

det blir ändå som de andra vill”. ”Folk skulle vara mer delaktiga och engagerade att dela 

med sig av sin kunskap om de fick chansen att påverka och visste att det de sa togs tillvara 

på”. Detta kan påverka motivationen till arbetet och ett exempel som medarbetaren belyser är 
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att eftersom alla arbetssysslor mäts i tid kan det göra att man medvetet jobbar saktare för att 

inte alltid behöva jobba ännu snabbare. Eftersom alla jobbar olika kan det vara svårt att hitta 

en tid som passar alla men detta tror medarbetaren att flera tänker på.  

Ett hinder för hur man delar kunskapen kan vara en tidsbrist som kan uppstå bland annat 

under upplärningstiden. ”Först får han lära sig två stationer och ett mål är att ska lära sig 

fler men om det saknas personal måste man låna ut personal från linan och då finns det inte 

tid att lära upp den nyanställda mer”. 

4.3.4	  Organisationskultur	  

Medarbetarna delar den generella uppfattningen att man kan prata och dela kunskap med alla 

på företaget, med undantag av ett fåtal personer, och att man inte är rädd för att ställa frågor 

om något är oklart. Två av medarbetarna menar dock att alla inte är lika drivna och 

engagerade och att detta kan påverka de andra runtomkring. Exempelvis roterar rollen som 

team-leader på en lina var fjärde månad och den som har den rollen får även mer ansvar att ha 

koll på de andra på linen, hjälpa till när det behövs samt rapportera till cheferna. De menar att 

alla kanske inte är helt trygga i den rollen, exempelvis ”att informera om hela linan vid 

revisionen och dessutom på engelska”. Det är alltså när team-leadern för varje lina får göra en 

grundlig genomgång och kunna förklara allt om varje station och gå igenom för att visa att 

man kan alla punkterna. Medarbetaren beskriver problemet med att; ”oftast tror jag att man 

har kunskapen men det är sättet att få fram den på som kan vara svårt”. En av de andra 

medarbetarna har liknande åsikter och menar att vissa kanske inte vågar förmedla vad de kan 

och att det då kan vara mindre passande om en sådan person får team-leader rollen. 

Arbetsklimatet på företaget upplevs av en av medarbetarna som varierande från lina till lina. 

”Vissa fungerar bättre ihop än andra. Så kan det skilja sig mellan linorna också. Men över 

lag är det inga problem”. Eftersom alla de intervjuade har jobbat på företaget i minst 10 år 

jämför de med hur det var innan lean-arbetet implementerades. Beroende på vilken lina man 

jobbar på kan arbetstrycket vara olika stort på grund av att de innehåller olika svåra moment. 

En av medarbetarna menar att detta kan hindra att viss kunskap överförs eftersom tiden helt 

enkelt saknas. En av förändringarna som har skett i och med lean-arbetet är att man inte 

längre ”följer med sin produkt” på varje station från start till färdig produkt. Detta upplever 

de anställda som lite synd eftersom de inte längre får jobba lika varierande och 

problemlösande utan numera ”är en bricka i spelet”. En annan stor förändring är att arbetet 

har börjat klockas så varje station har 12 minuter på sig att bli klar. En av medarbetarna 
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upplever att det kan ses som ett stressmoment för vissa men att detta är individuellt. ”Alla 

jobbar ju olika och vissa kanske tar längre tid på sig och när vi då har en tidsbrist blir det ett 

problem. Kunskapen kanske finns men det kan vara något annat som brister”. 

En av medarbetarna tror att man över lag är ganska införstådd i vart man ska gå om man 

behöver hjälp. ”Men så är det sådär, ibland vill man bara vara en bricka och ibland vill man 

vara lite mer delaktig och sådär, det är svårt”. En annan menar också att man alltid vet vem 

man ska kontakta men att det inte alltid är så att man får tag i den personen. Om man har 

försökt själv men inte kan lösa ett visst problem och inte får tag på processanvarig kan man 

ringa en ”help desk”. Då ringer man och berättar vad som är fel och så kan de svara på vad det 

kan vara. 

4.4	  Sammanställning	  intervjuer	  ledare	  

Vi fick intervjua två ledare för företaget, en som är produktionsledare och en som är drift samt 

miljöchef på företaget. Båda har varit länge på företaget och känner väl till det. 

Produktionsledarens uppgifter är att ha hand om fyra produktionslinor och deras säkerhet, 

produktivitet, nyckeltal med mera. Drift och miljöchefens ansvarsområde är att sköta 

servicearbetsuppgifter kring produktionen, säkerheten på företaget samt som 

arbetsmiljökoordinator (den senaste månaden). Vi fick också möjlighet att prata med en högre 

uppsatt ledare under lunchen. Intervjuerna med ledarna startade på samma sätt som för 

medarbetarna. 

4.4.1	  Tyst	  kunskap	  

Vid upplärningen på företaget guidas den nyanställde runt i fabriken, får reda på saker om 

säkerhet, arbetssätt med mera. De får också en handledare som tar hand om den nyanställde 

på exempelvis linorna som man kan ställa frågor till. Handledaren har man i två eller tre dagar 

minst sedan kan man alltid fråga någon medarbetare eller team-leadern om man behöver 

hjälp. Linorna är uppbyggda så att det ska vara enkelt att lära sig att montera. Det finns 

pärmar med instruktioner men den nyanställde ska inte läsa dem pärm till pärm utan ska ha 

den som ett stöd. Det är därför de har en handledare i början, för att de ska lära sig att montera 

i praktiken.  

Vi upplärningen kan de ibland ha svårt att gå igenom hela upplärningsprocessen om de har 

bråttom. När de har mycket att göra hyr de in personal från rekryteringsfirmor och då måste 

de lära sig snabbt. En av ledarna berättar att: ”Ju större press på att det ska gå snabbt att 

komma igång så är det ju också en större risk att man kortar ner själva utbildningstiden”.  
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En av ledarna menar att det är viktigt att kunna få informationen muntligt då allt inte finns 

nedskrivet men också för att vissa kan ha svårt att läsa. Det finns också mycket kunskap som 

inte är nedskriven som sitter händerna på medarbetarna. Vissa arbetsmoment går inte att 

skriva ned utan är något man får lära sig med tiden. 

En av ledarna beskriver att om en medarbetare behöver få reda på något som inte finns 

nedskrivet är det bara att fråga en kollega. Ledaren menar att det bara är några meter mellan 

stationerna på linan så att det går enkelt.  

4.4.2	  Uttalad	  kunskap	  

Begreppet kunskap beskrevs av en ledare som ”att man vet mycket, kan mycket och att man är 

lite nyfiken och vill lära sig”. Den andra beskrev kunskap som ”jag tänker mig kunskap i 

bemärkelsen kompetens, och kompetens för mig är ju kunskap och vilja att utföra något 

arbete. Så kunskap och vilja blir kompetens, så ser jag det”. De fortsätter med att beskriva 

begreppet information och en av ledarna menar att information inte är något man bär med sig 

i en bank utan det är ”något som jag tar emot och placerar där det hör hemma och sen är det 

borta”. Den andra ledaren håller med och definierar information som ”någonting som man 

behöver veta just nu som man sen kan slänga”. Båda beskrev att skillnaden på kunskap och 

information är att kunskap är något som fastnar hos personen och information är sådant man 

kan välja att komma ihåg. 

En av ledarna menar att ”alla har olika förmågor att ta in skrift och information” och att det 

kan förekomma att någon har dyslexi och därmed svårigheter att läsa instruktionerna eller 

behöver mer tid på sig. Detta är något de är medvetna om och har full förståelse för och de 

försöker därmed anpassa inlärningssättet efter medarbetarens förmåga. Det vanligaste är att 

det är en kombination mellan muntlig och skriftlig inlärning men det kan alltså variera från 

fall till fall. 

	  4.4.3	  Kunskapsöverföring	  

Kunskapsöverföring ses som något otroligt viktigt i företaget och det är viktigt att involvera 

medarbetarna i detta. En av ledarna beskriver att ”Operatörerna själva kan ju arbetssättet 

bäst, dem har själva fått ta tid på hur lång tid det ska ta, de har själva fått lägga upp 

arbetsordningen och själva fått balansera upp hela monteringen och respektive station själva. 

I stort sett varje vecka hittar man ju ett nytt sätt att arbeta på, ja ett effektivare sätt att jobba 

på och då bestämmer vi det i gruppen. Om det är ett bättre sätt att jobba på och vi är överens, 

eller ja åtminstone majoriteten av gruppen, ja då bestämmer vi det”. Denna diskussion om 
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ändringar med mera dyker mest upp på veckomötena. En ledare beskriver också 

kunskapsöverföring som: ” det är ju A och O, det är ju überviktigt att det finns på ett bra sätt 

vi är ju, vi är ju ett företag som ska leva upp till kvalité så att kunden blir nöjd så att säga. Att 

vi introducerar personal som kan sitt jobb det är fruktansvärt viktigt”. 	  

Företaget har utbildningar som en ledare beskriver dem: ”Ja alltså vi har ju ett antal 

utbildningar, vi skiljer ju lite på hårda och mjuka utbildningar som är ett utryck som jag 

använder. Mjuka utbildningar är ju sådana som kan vara bra att ha, sådana som smörjer på 

som ett smörjmedel och sen har vi hårda utbildningar som kan grunda i lagkrav till exempel 

utbildning för brandskydd och för arbeten”. Exempel på mjuka utbildningar kan exempelvis 

vara att ha utbildningar om miljöfrågor för att stärka medvetenheten kring detta vilket även är 

bra för att behålla ISO 140000-certifikatet. 

De vill gärna att medarbetaren ska leta upp utbildningar själv och komma med förslag. De 

menar att detta gör medarbetaren mer motiverad än om chefen kommer med förslaget. Alla 

vet om att de kan leta upp utbildningar och fråga ledaren om de kan gå den. Alla jobb är lika 

mycket värda men att det kan finnas mer driv hos en person som arbetar på en avdelning som 

jobbar med utveckling än en person på en mer stationär station. Det är ledarnas ansvar att se 

till så att alla i företaget tycker att det är intressant att arbeta på företaget. En av ledarna 

berättar att de gärna ser att drivna personer ska förvaltas genom att tycka det är intressant att 

arbeta i företaget eftersom det kan leda till intern rekrytering. Ett intressant arbete kan enligt 

denne leda till ”att man vill förkovra sig så att man vill få ett bättre jobb eller någonting 

sådant” och det är alltså ledarnas ansvar att lyckas göra detta.  

En av ledarna beskriver att: ”Ja vi har ju jobbat mycket med att få det här (kunskapsdelning) 

öppet. Vi hade ju tidigare en sådan här förslagsverksamhet när man kom på en bra idé. 

Istället för att dela med sig så skrev dem in ett förslag till företaget så här skulle man kunna 

göra istället och sen skulle man belönas och sen skulle företaget få ta hand om förslaget och 

sprida det. Det har vi försökt att gå ifrån och istället se det som en naturlig del i det 

vardagliga arbetet att dela på alla goda idéer”.  

4.4.4	  Organisationskultur	  

Organisationskulturen upplever ledarna som väldigt öppen och företaget arbetar med att 

utveckla arbetssättet lean så att det ser likadant ut i hela fabriken. En av ledarna menar att lean 

är bra för att det ger ett besående arbetssätt som nyanställda enkelt kan följa. ”Det som är bra 

med lean är att vi har bättre koll på läget och inte slösar så mycket med kapitalbindning, vi 
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buffertproducerar minimalt får kortare ledtider till kund och vi riskerar inte stora volymer 

med kvalitetsavvikelser och så vidare”. Ledaren menar dock att en nackdel med lean kan vara 

att underleverantören inte lever upp till de krav kopplade till lean som företaget har på dem 

och även att reaktionstiden för beslutsfattningen blir kortare eftersom allt sker fortare. ”Det 

finns givetvis mer för- och nackdelar med lean men fördelarna överväger till stor del”. 

 

Informationen från medarbetarna får ledarna mest muntligt vid veckomötena eller om de går 

direkt till chefen. En av ledarna beskriver att det är bra eftersom de belönas till en viss del för 

vissa saker de gör. Detta sker i en form av ett individuellt lönesystem ”där man kanske 

premierar den kreativa sidan hos en medarbetare”. På så sätt menar ledaren att medarbetarna 

kan ”marknadsföra sig själv” och att det är mycket upp till en själv hur mycket man väljer att 

exempelvis ge förslag och diskutera på veckomötena. Ledaren säger även att ”självklart 

fastnar ju det namnet.. jag tycker han är kreativ och duktig det måste ju primeras”. Ledaren 

förklarar att lönesystemet bygger att man ska leva upp till vissa kriterier ”så som att man är 

mångkunnig och kan flera linor, att man är ansvarstagande, problemlösare, 

förändringsbenägen, flexibel, guidning på ett positivt sätt, positiv till att bli utlånad till annan 

lina, kreativ, delaktig och mångsidig”. Även anställningstiden och praktisk erfarenhet 

värdesätts och detta i form av ett poängsystem som sedan omvandlas till pengar. 

Något som de upplever kan vara ett problem för kunskapsöverföringen är tidsbrist.  De menar 

att företaget vill att personalen ska utvecklas men ibland kanske de inte hinner med en 

utbildning eller att den inte hinner fulländas. Ett exempel som en av ledarna ger är när det inte 

finns tillräckligt folk och man hyr in från ett bemanningsföretag. Då kan de inhyrda oftast lära 

sig två av de enklaste stationerna ganska fort och komma igång med individuellt arbete men 

om det inte finns tillräckligt med tid så kommer de inte kunna lära sig de andra linorna.  

När det gäller att söka upp information för att lära sig något nytt beskrev en av ledarna det 

såhär: ”det beror på vad det gäller. Är det någonting som jag inte får till mig så måste jag 

söka upp svaret själv. praxisen är: har du inte kunskapen eller informationen: sök efter den 

själv”. 
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5	  Analys	  
I detta kapitel sammanvävs och analyseras vårt empiriska material med de teorier som vi valt 

ut från empirin.	  

5.1	  Information	  och	  kunskap	  

Samtliga respondenter på det företag som vi har fått tillgång till tycker liksom Jonsson (2012) 

att det finns en viss skillnad när det kommer till information och kunskap. Chaffey och Wood 

(2005) menar att information är data som har fått betydelse för en person samt att den finns 

överallt runt omkring oss (Anderson & Johannesson, 2005). Jonsson (2012) menar att 

informationen sedan kan omvandlas till kunskap när personen i fråga lär sig att använda sig av 

den i praktiken.  

Medarbetarna förklarar skillnaden att information blir kunskap när man har förstått den, 

kunskap blir det som de lärt sig genom erfarenhet och information blir sådant som de kan ta 

del av. Medarbetarna poängterar även att en brist på rätt information i sin tur leder till ett 

kunskapsgap. Ledarna har istället definierat det som att information är någonting kortvarigt, 

det vill säga någonting som de kanske behöver nu men som de sedan kan förkasta. Är det 

sedan någonting som personen i fråga kan komma att behöva eller att det ger en konsekvens 

så kan informationen sedan omvandlas till kunskap. Kunskap kan sägas vara mer handfast och 

något som de faktiskt kan använda sig av. Ledarna anser även att det behövs vilja och 

motivation för att information ska bli kunskap. Ledarna ger exempelvis medarbetarna 

möjlighet att gå på utbildningar vilket skulle kunna ses som en slags belöning och ett sätt för 

att öka motivationen till att lära sig (Dessler, 2013). Newell et al. (2002) är inne på samma 

spår och anser att kunskap bildas genom att man lägger till erfarenheter och förmågor till 

informationen.  

Nonaka, Toyama och Hirata (2008) trycker istället på vikten av samspel mellan människor 

samt deras variation av erfarenheter för att kunskap ska bildas. Medarbetarna känner dock att 

en del av samspelet mellan dem har försvunnit och det tror de kan bero på lean-arbetet då 

mycket har standardiserats. Detta har gjort att de inte interagerar med varandra lika mycket 

längre då de är mer bundna till sina stationer. Det observerade även vi (författarna) och också 

att det är en bit mellan de olika stationerna. Medarbetarna menar att tidspressen gör att det blir 

svårt att lämna stationen för att prata med en kollega. Jonsson och Mattsson (2005) framhåller 

att det är av stor vikt att alla på företaget förstår vad som händer och hur allting fungerar. Om 

medarbetarna förstår, känner delaktighet och engagemang främjar det deras vilja och 
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motivation till att uppnå mål (Alvesson, 2008 & Frederich, 2011). Både ledare och 

medarbetare berättar att de exempelvis har veckomöten, veckoblad och dylikt där information 

delges. Det framgår även att medarbetarna föredrog möten istället för ett kompendium och det 

påvisar att de föredrar ett slags samspel mellan individer. Det finns dock vissa områden där 

medarbetarna känner sig lite osäkra på hur vissa moment fungerar och där hade ytterligare 

information behövts så att medarbetarna kan använda sig av de resurser som företaget har att 

erbjuda. Ledarna berättade exempelvis att medarbetarna får tillgång till utbildningar men att 

det är de som måste ta initiativet till att hitta dem (utöver de utbildningar som är ett måste). 

De anser att om förslaget kommer från medarbetarna så finns det en vilja och ett driv att lära 

sig vilket leder till kunskap. Även Molander (1996) menar att för att kunna delta i 

kunskapsskapande krävs det att individen har en vilja till detta och att denne tar sitt ansvar för 

deltagandet. Medarbetarna verkade dock inte använda sig av den här möjligheten optimalt 

utan de berättade mer om de utbildningarna som de var tvungna att ta för att få arbeta på en 

viss linje. Skulle osäkerheten kring detta minska finns det en möjlighet att medarbetarna 

skulle känna ökad motivation till att utveckla sin kunskap.  

Att de får återkoppling, erkännande och känner att ledarna stödjer dem ökar enligt Cheese, 

Thomas och Craig (2008) engagemang inom en organisation. Kunskap är något som kan 

återanvändas och även utvecklas ytterligare (Blomé, 2000). Även Molander (1996) menar att 

öppen, fullständig kritik och uppmärksamhet gör att kunskapsbildning kan ske. Både ledare 

och medarbetare nämnde att de använder sig av ett PDCA system och där försöker de hela 

tiden att effektivisera processerna och därmed även utveckla sin kunskap. Där kan de se på 

verksamheten kritiskt för att kunna förbättra den. 

5.2	  Uttalad	  kunskap	  

Uttalad kunskap beskrivs väldigt snarlikt som information. Jonsson (2012) beskriver 

exempelvis uttalad kunskap som objektiv, opersonlig, oberoende av plats och tid, möjlig att 

kodifiera och lätt att överföra. Hon menar även att uttalad kunskap lätt kan skrivas ner i ord. 

Chaffey och Wood (2005) framhåller att uttalad kunskap är konkret och att den kan användas 

vid framställning av manualer och dylikt. I och med lean-arbetet där många moment är 

standardiserade har företaget mycket uttalad kunskap. Varje lina har exempelvis en 

elementpärm där alla steg står noggrant nedskrivna. Ledarna nämner även att lean-tänket 

fungerar mycket bra på monteringssidan men att det inte har implementerats helt på de andra 

avdelningarna. Även medarbetarna nämnde detta och de tror att risken är större att viktig 

kunskap försvinner om någon skulle sluta eller vara bortrest. Ledarna förklarar exempelvis att 
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de är medvetna om att kunskap försvinner ut ur företaget och därför vill de bevara hur saker 

bör göras på smidigaste sätt. Teoretiskt sätt behövs ingen mänsklig kontakt när den uttalade 

kunskapen dokumenterats menar Dalkir (2011). Det här sättet anses därför som 

resurssparande och det kan vara en av anledningarna till varför företag använder sig av det här 

arbetssättet (Dalkir, 2011). I och med att allting är nedskrivet i dag så har medarbetarna tankar 

kring om de verkligen måste lära sig informationen längre. Det här anser Bolman och Deal 

(2010) kan hämma motivationen hos de anställda eftersom att medarbetarna inte längre 

behöver använda sin egen kompetens och kreativitet. Både medarbetarna och ledarna 

förklarar att elementpärmarna finns där som stöd både för nyrekryterade och medarbetare som 

har varit där under en längre tid. Medarbetarna berättade dock att de sällan använder sig av 

pärmarna utan att de mest är till för de nyanställda under upplärningsperioden men de tycker 

ändå att det är bra att pärmarna finns. Trots att pärmarna inte används så mycket efter 

upplärningstiden satsas det mycket på utvecklingen av uttalad kunskap.  

Ledarna förklarar att det är medarbetarna själva som utvecklar processerna och att pärmarna 

uppdateras kontinuerligt. Att medarbetarna inte kollar i pärmarna när de uppdateras skulle 

kunna leda till onödiga problem och misstag. En av medarbetarna nämner att det är synd att 

inte alla läser elementbladen, detta eftersom att team-leadern hela tiden uppdaterar den. Ofta 

får de veta informationen genom samtal men det händer att informationen försvinner på 

vägen. Ledarna är även de medvetna om att medarbetarna inte använder sig av pärmarna så 

mycket efter upplärningstiden och en av dem nämner även att alla lär sig olika. Det håller 

även Dalkir (2011) med om och han förklarar att vissa exempelvis förstår och lär sig saker 

bättre när de får förklarat för sig muntligt och andra genom skrift. En av ledarna nämner även 

att det aldrig skulle fungera att bara ha det skriftligt, det finns exempelvis människor som har 

dyslexi.  

Att medarbetarna får använda sin kompetens till att utveckla processer anser Dessler (2013) 

främjar arbetsmotivation. Ledarnas uppfattning är att det är medarbetarna som har mest 

kunskap samt erfarenhet om hur monteringen sköts bäst och därför bör de få vara med i 

utvecklingen. Medarbetarna är medvetna om det här men kan ändå känna att de inte får 

tillräckligt med uppskattning för sina förslag. De nämnde det som att de får en ”klapp på 

axeln” och sen är det bara att fortsätta. De känner också att de inte är med i hela processen vid 

en förbättring då deras förslag oftast tas om hand av någon annan, dock har de enligt ledarna 

möjlighet till att vara med. En av ledarna nämnde att när någon kommer med förslag och visar 

framfötterna visar det på kreativitet och det är något som denne värderar högt. Därför är det 
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större chans att ledaren lägger namnet på minnet. Ingen av medarbetarna nämner kreativitet 

och det kan tyda på att de är omedvetna om att det värderas högt av ledaren. Både ledare och 

medarbetare berättade att de tidigare haft en förslagslåda och att de fått belöningar av något 

slag när det förslaget gått igenom. Det här har avskaffats och en av ledarna förklarar att de 

hellre ser att förslag på utveckling och förbättring ska ske automatiskt i det vardagliga arbetet. 

Blomé (2000) menar även han att för att kunskap och erfarenheter ska tas om hand på bästa 

sätt så bör det ske automatiskt i en lärprocess (se kap 3.2.1). Medarbetarna var inte säkra på 

om lådan fanns kvar eller inte och det kan ju tyda på att det finns ett informationsgap mellan 

ledare och medarbetare. Det varierar även från person till person hur pass mycket 

medarbetarna vill vara med och påverka arbetet. Vissa anser att standardiseringarna i 

monteringen har gjort att arbetsuppgifterna har blivit mer monotona och att det inte känns lika 

roligt längre. Det här menar Bolman och Deal (2010) kan leda till minskad arbetsvilja, 

medarbetarna nämnde även att de känner sig som en bricka i spelet och det kan hämma 

kunskapsöverföringen. 

 En av medarbetarna berättade att de en gång om året har en revision där kontrollanter från 

huvudkontoret kommer och tittar hur monteringen sköts. Det här anser medarbetaren kan ses 

som en slags utbildning då team-leadern måste kunna förklara hur allting fungerar. Team-

leadern byts ut var fjärde månad och det skulle man kunna se som en slags motivationsfaktor 

för den som blir team-leader eftersom att den personen får mer ansvar (Dessler, 2013). Det 

visar också på att ledarna tror på medarbetaren. En medarbetare nämner även att de ibland 

åker på studiebesök till andra företag och det tycker denne är intressant och en rolig sak att 

göra ihop samtidigt som det är lärorikt.   

5.3	  Tyst	  kunskap	  

Tyst kunskap är enligt Newell et al. (2002) och Dalkir (2011) den kunskap som finns inom 

individen, detta gör att det kan vara svårt att överföra och förmedla den sortens kunskap till 

andra. En av ledarna nämner även detta och förklarar att det finns ”hanverksarbete” inom alla 

yrken och att vissa moment inte går att skriva ner, det sitter i händerna. Anledningen till att 

det kan vara svårt att överföra tyst kunskap menar Nonaka, Toyama och Hirata (2008) beror 

på att individen själv många gånger inte vet om eller tänker på att de innehar en viss kunskap, 

den finns bara där. Både ledare och medarbetare trycker hårt på hur viktig den tysta 

kunskapen är. Medarbetarna säger exempelvis att det inte skulle gå att montera endast efter en 

pärm om personen i fråga inte har kunskap om hur det fungerar sedan innan. Det krävs ett 

samspel mellan människor.  
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Även ledarna säger att den tysta kunskapen är viktig och har därför försökt skapa ett öppet 

klimat där det är tillåtet för de anställda att prata med varandra om det är någonting som de 

själva inte har kunskap om. Även de anställda värderar detta högt och säger att de först och 

främst vänder sig till en kollega när det är någonting. Under vår observation såg vi dock att 

medarbetare verkade lite stressade om det uppkom något problem eller uppbrott och vi hörde 

dem säga ”tiden går”.  

Både medarbetare och ledare berättar att de hyr in personal under toppar när de har mycket att 

göra. Medarbetarna liksom Molander (1996) trycker även på hur viktig dialogen är för att man 

ska uppnå ny kunskap. Den inhyrda personalen får alltid handledning i ett par dagar där de får 

möjlighet att ställa frågor och dylikt. Ledarna berättar dock att det finns en risk om det är 

stressigt att upplärningsperioden kortas ner och det skulle kunna bli problematiskt eftersom 

den nya medarbetaren inte får tid att reflektera över dennes nya kunskap. Molander (1996) 

menar att en tanke kräver reflektion innan den omvandlas till kunskap. När personal hyrs in 

får de lära sig de enklare linorna och det menar en av medarbetarna tyder på att medarbetare 

är utbytbara. Allting finns nedskrivet och det känns inte lika viktigt för medarbetarna att ta 

vara på sin kunskap. Det som är positivt med inhyrningen är att de får in personal snabbt.  

Medarbetarna känner att lite av värdet i deras egen kunskap försvinner i och med att allt blir 

mer standardiserat och det skulle därför kunna hämma motivationen menar Dessler, (2013). 

Detta poängterar även en av medarbetarna, denne tycker inte att så mycket ny unik kunskap 

skapas i och med lean-arbetssättet. Anledningen till det tror denne beror på att man inte får 

tänka själv i alla moment. Även Bolman och Deal (2010) poängterar hur viktigt det är för 

medarbetare att få utlopp för sin kreativitet för att känna sig motiverade.  

Tyst kunskap skiljer sig även från person till person, alla har olika erfarenheter och 

värderingar (Dalkir, 2011). Amin och Cohendet (2004) förklarar att tyst kunskap överförs 

genom personliga möten och adderas en individs kunskap med en annans skulle ny kunskap 

kunna bildas (Molander, 1996). En av medarbetarna menar att den muntliga information - 

eller kunskapsöverföringen alltid är bäst när det kommer till att lära sig någonting. 

 Hur villig en person är till att dela med sig av sin kunskap tror medarbetarna varierar från 

person till person, en av medarbetarna förklarade att vissa är mer drivna och andra kommer 

bara till jobbet och gör vad som krävs. En av ledarna tror detsamma, han menar att viljan och 

drivet kan skifta lite beroende på vilken avdelning medarbetarna sitter på men han poängterar 

även att alla jobb är lika värda. Den andra ledaren tror att alla är villiga att dela med sig av sin 
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kunskap eftersom att det kan bringa en känsla av stolthet hos dem. Det ser han som en 

motivationsfaktor till kunskapsöverföring.  

5.5	  Kunskapsöverföring	  

Knowledge management innebär att ledare på ett strukturerat sätt utvecklar och återanvänder 

kunskap så att den kan utnyttjas och sättas in ett sammanhang som gynnar företaget (Chaffey 

& Wood, 2005). Ledarna är även medvetna om att det är de som är ansvariga för att 

medarbetarna ska bli motiverade till kunskapsöverföring. Skillnaden är att det finns delade 

åsikter både hos ledarna och bland medarbetarna gällande motivationsfaktorerna. En av 

ledarna tycker exempelvis att kunskap och förbättringar ska ingå i arbetsrutinerna, en annan 

menar att det finns ett belöningssystem som baseras på medarbetarnas prestationer och 

resulterar i högre lön. Medarbetarna själva verkar inte medvetna om belöningssystemet 

gällande högre lön och eftersom att förbättringsförslag ska ingå i arbetsrutinerna ser de inte 

heller det som något motiverande. Det som framgick är att medarbetarna saknar att få ta eget 

ansvar i och med att de hela tiden måste följa instruktioner. Medarbetarna kan dock få bli 

team-leaders och det skulle kunna vara en motivationsfaktor för somliga. Detta stödjer även 

Hertzbergs tvåfaktorsteori, den säger att det som motiverar medarbetare under lång sikt är 

sådant som erkännande, mer ansvar och utmaningar (Dessler, 2013). Belöningar i form av lön, 

bonusar och dylikt är endast en kortsiktig motivationshöjare eftersom behovet tillfredsställs 

snabbt (Dessler, 2013). Belöningar i form av lön menar Dessler (2013) ses som en rättighet 

och därför inget som motiverar i längden, det minskar bara missnöjet.  

Blomé (2000) anser att ledningen, styrningen och hanteringen av kunskap och kompetens bör 

fokusera på utveckling och lönsamhet för företaget. Han menar även liksom en av ledarna att 

kunskapsöverföringen ska bli en del av arbetet. Lean fokuserar mycket på effektivisering och 

lönsamhet i företaget även om medarbetarna känner att deras individuella kunskap inte alltid 

behövs. Ledarna säger dock att kunskapsöverföring är ”A och O” och det påvisar att de 

värderar medarbetarnas kunskap som en resurs. En av medarbetarna nämner även att det är 

vanligt med intern rekrytering och det påvisar även att det finns chans till utveckling inom 

företaget och därför är det även upp till medarbetaren själv att ta initiativ.  

Cheese, Thomas och Craig (2008) tar även upp ”de sex C:na” (career, community, 

congruence, compensation, content, coping, se kap 3.5) som ökar engagemanget i företaget 

hos medarbetarna.  Det är de här sex drivkrafterna eller behoven som ledarna behöver 

tillfredsställa för att medarbetarna ska trivas och göra sitt bästa på jobbet. Trivs medarbetarna 
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så är det större chans att de vill dela med sig av sin kunskap så att alla gynnas. En av 

medarbetarna nämner just det här, denne sa att ”Folk skulle vara mer delaktiga och 

engagerade att dela med sig av sin kunskap om de fick chansen att påverka och visste att det 

de sa togs tillvara på”. Trots att företaget har försökt engagera medarbetarna så verkar det 

dock som om det finns ett gap.  

Medarbetarna nämner även att det känns som siffror, information och resultat har blivit allt 

mer viktigt i och med lean-arbetet, det vill säga den uttalade kunskapen står mer i fokus. De är 

medvetna om kvalitéhöjningen som lean-tänket bidrar med men de påpekar även att arbetet i 

sig har blivit mer monotont. En av medarbetarna nämner även att antalet montörer blir färre 

men att det ändå är lika många anställda fast på högre nivå. Alla medarbetare ser inte nyttan i 

att ha så många som ”håller koll” på dem. De menar att de själva skulle kunna använda sina 

kunskaper mer för att utveckla företaget. Sammanhållningen ska också ha ändrats i takt med 

utvecklingen, vissa medarbetare sa exempelvis att samanhållningen var bättre förr.

	   	  

5.6	  Organisationskultur	  

Enligt Hall (1999) är organisationskultur en blandning av principer, dagliga ledningsmetoder 

och medarbetares förväntningar eller föraningar samt belöningssystem. Även värderingar 

(grundläggande uppfattningar) och normer (oskrivna regler) påverkar medarbetarnas 

handlingar och beteenden inom en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Schein, 2010). 

Dessa beteenden menar Alvesson (2009) att ledarna skapar då det är de som tar de principiella 

besluten. Dessa beslut är baserade på ledarnas grundläggande antaganden och uppfattningar. 

Ett grundläggande antagande som ledarna har är att ett öppet klimat är betydligt bättre än en 

hierarkiskt. Det håller även medarbetarna med om och båda parter säger att det även är så det 

fungerar idag. Medarbetarna är inte rädda för att ta en diskussion och alla pratar med alla. Är 

det något som de undrar över skäms de inte över att fråga en kollega eller dylikt. Ledarna har 

även som praxis att om det är något som någon undrar över så ska denne söka efter 

information själv. Likadant är det upp till medarbetarna att komma med förslag på exempelvis 

utbildningar. Under våra observationer och intervjuer kunde vi dock känna ett visst motstånd 

till det nuvarande arbetssättet. Det skulle kunna bero på att det tidigare skapats grundläggande 

antaganden för det föregående arbetssättet. Jacobsen och Thorvik (2008) menar att sådana 

antaganden är svåra att förändra när de väl skapats. Medarbetarna var vana vid att få följa med 

produkten på linan hela vägen vilket också gjorde att det blev mer variation i arbetet. När lean 
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implementerades blev arbetssättet mer standardiserat och det kan ha lett till ett visst missnöje 

hos de medarbetarna som var vana vid mer frihet.  

Medarbetarna gissade på att arbetssättet förändrades för att kvalitén skulle höjas, det fanns 

dock en osäkerhet i svaret. Ledarna däremot förklarar att det är bra för att det är ett bestående 

arbetssätt som nyanställda lätt kan följa. De menar även att det är ett bra arbetssätt eftersom 

att lean gör att de får bättre koll vilket gör att de inte slösar mycket på kapitalbindningar som 

tidigare. Ledaren sa att ”vi buffertproducerar minimalt, får kortare ledtider till kund och vi 

riskerar inte stora volymer med kvalitetsavvikelser och så vidare”. Negativt var att 

beslutsfattandet blir kortare eftersom att allting går fortare. En likhet mellan ledarna och 

medarbetare är att de känner av tidspressen. En av medarbetarna berättade att vissa montörer 

känner viss stress då allting går på tid. De vet att om någonting går snett är det många led som 

drabbas. Det som är positivt är det öppna klimatet och att de hela tiden försöker hjälpa 

varandra att nå sitt mål.  

Varje lina har även en team-leader som de andra medarbetarna kan vända sig till. Denna post 

byts ut var fjärde månad så det är flera olika medarbetare som får känna på det här ansvaret. 

Det gör även att de kan hjälpa till om det behövs eftersom att de även har erfarenhet av 

montering. De här värderingarna har också ledarna, det vill säga att de vill att deras 

medarbetare ska känna sig trygga med varandra och att de ska kunna samarbeta för att nå upp 

till sina mål.  

Schein (2010) menar att det finns sex verktyg för ledare och medarbetare att skapa den kultur 

som de vill ha. Det handlar bland annat om det ledaren uppmärksammar, mäter och 

kontrollerar. På företaget vi besökte mäts det en hel del eftersom att det är en del av deras 

arbetssätt. De försöker dock involvera medarbetarna i form av möten och dylikt för att alla 

ska se hur de ligger till. Det verkar dock fortfarande finnas en viss osäkerhet hos 

medarbetarna om varför alla beräkningarna görs. En av medarbetarna tycker att det vore 

bättre om fler jobbar i monteringen istället för att så många sitter inne på kontoret. Enligt 

Wolvén (2000) är det ledarens strategier och inflytande på sina medarbetare som gör att 

företaget når upp till sina gemensamt satta mål. Därför är det viktigt att medarbetarna vet om 

varför det är många som arbetar på kontoret istället för i monteringen. 

Vidare menar Schein (2010) att hur ledaren reagerar på kritiska incidenter och kriser inom 

företaget är ett annat verktyg som ledarna kan använda sig av. Både ledarna och medarbetarna 

förklarar att de alltid är duktiga på att följa upp saker och ting. Uppstår det ett problem släpper 



	  48	  

de det inte förrän det är löst. De kan enkelt se om det har uppstått något problem eftersom det 

finns en team-tavla vid varje lina. När de inte uppnår målet så får de sätta en röd markering 

och då är det något som har brustit i processen. Medarbetarna berättade även att det inte känns 

som om det är de som får skulden utan ledarna försöker hitta en annan förklaring först. För 

vissa medarbetare skulle det här dock kunna bli ett stressmoment. 

Ett tredje verktyg som visar kulturen på ett företag är hur resurser delas ut av ledaren (Schein, 

2010). Att vara team-leader skulle kunna vara en sådan sak. Det visar att de vill ge mer ansvar 

åt sina medarbetare och det skulle även kunna öka motivationen inom organisationen, dock 

behöver det inte vara något positivt (Dessler, 2013). Det fjärde verktyget som är viktigt för 

kulturen är hur ledaren beter sig, de är en förebild för medarbetarna och det är de som 

vägleder och utbildar dem (Schein, 2010). Det är viktigt att ledarna gör som de lär. Det är 

ledarna som håller i veckomötena där de berättar hur allting gått och även medarbetarna får 

säga sitt. Ledarna berättade att medarbetarna får tid till att fråga och ge förbättringsförslag 

under dessa möten, de försöker vara närvarande och tillgängliga. Trots att medarbetarna får 

den här chansen så verkar det inte som om alla tar möjligheten att dela med sig av sin 

kunskap. Som vi tidigare har nämnt så känner vissa medarbetare att det inte är värt det.  

Det femte verktyget som Schein (2010) tar upp är hur ledaren fördelar belöningar och status. 

Här vet inte riktigt medarbetarna vad som gäller och det kan spegla varför de känner att det 

inte är värt att dela med sig av sin kunskap. Medarbetarna liksom ledarna tror att det är viktigt 

med motivation för att man ska vilja dela med sig av sin kunskap. Det verkade dock på 

medarbetarna som att någonting fattades då de känner att de inte får ett riktigt gensvar 

tillbaka. Teorin att man inom ett företag ska vilja utveckla företaget tillsammans utan 

belöning i form av pengar eller dylikt verkar inte riktigt gå hem hos medarbetarna. Det 

motiverar dem inte lika mycket som om de skulle få ett erkännande i form av betalning eller 

uppskattning. Om de skulle ha större förståelse om varför ledarna gör som de gör (det vill 

säga får en större inblick i företaget) skulle det kunna leda till ökad motivation och driv till att 

dela med sig av sin kunskap. Det behövs en öppen dialog mellan ledarna och medarbetare så 

att de förstår varandras behov för att motivationen ska öka (Alvesson, 2009).  Sista verktyget 

innebär hur ledaren hanterar rekrytering, pensionering och dylikt (Schein, 2010). Företaget 

hyr ibland in personal och eftersom de använder sig av lean är arbetssättet för hur saker och 

ting ska göras väldigt detaljerat för att reducera mängden av kunskap som eventuellt 

försvinner ut ur företaget när folk slutar eller går i pension. 
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6	  Slutsats	  
I detta kapitel beskrivs slutsatsen till uppsatsen. 

”Syftet med denna kandidatuppsats är att förstå skillnaderna mellan ledarnas och de 

anställdas uppfattning om kunskaps- och informationsöverföring i ett produktionsföretag.” 

Både ledarna och medarbetarna ser en skillnad på vad som är information respektive kunskap. 

Båda beskriver att information är något kortvarigt som sedan kan omvandlas till kunskap och 

bli något långvarigt. Skillnaden mellan ledarna och medarbetarna var att ledarna nämnde vilja 

och motivation som något essentiellt för att informationen ska kunna bli kunskap. Ledarna tar 

till exempel upp att medarbetaren ska komma med egna förslag på utbildningar då detta visar 

på en vilja att lära sig. Dock verkar inte alla medarbetare medvetna om att de har denna 

möjlighet.  

Övergången mellan information och kunskap menar medarbetarna har försvunnit mer och mer 

då deras arbete har blivit standardiserat. De blir också mer stressade av att de har tidspress på 

sig vilket gör att de inte hinner överföra informationen till kunskap. En av medarbetarna 

menade dock att denne inte blir stressad av tidtagningen och att det är svårt att anpassa 

arbetssättet för att passa alla. Uttalad kunskap har blivit viktigare i form av exempelvis 

elementpärmarna där företaget vill ta vara på den tysta kunskapen genom att omvandla den 

till uttalad. Dock föredrog medarbetarna istället att prata med varandra och fråga om de 

behöver hjälp. Elementpärmarna finns mest som ett stöd i början av anställningen då 

medarbetaren måste lära sig allt.  

Samspelet mellan människorna på företaget har minskat vilket har gjort att de inte interagerar 

med varandra lika mycket längre då de är mer fast vid sina stationer. Detta i sin tur har gjort 

att medarbetarna känner sig mer som “en bricka i spelet” och att deras kunskap inte är lika 

viktig längre. Den tysta kunskapen som finns överförs genom personliga möten där olika 

individers kunskap adderas med varandra. När samspelet minskar så minskar också 

överföringen av den tysta kunskapen. Ledarna menar att det är enkelt för medarbetarna att 

fråga varandra om det är något. Dock observerade vi att det är en bit mellan stationerna på 

linan och att det inte bara är att lämna sin station då klockan hela tiden räknar ned. Detta gör 

att medarbetarna får svårare att interagera med varandra och den tysta kunskapen delas inte 

lika mycket längre. 
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Att alla på företaget förstår arbetssättet, känner sig delaktiga och engagerade gör att 

motivationen till att uppnå företagets mål ökar. På företaget verkar dock inte alla medarbetare 

fullt införstådda med varför det är viktigt för dem att arbeta med “lean” då ledarna ser mer 

fördelar med arbetssättet än medarbetarna. Att medarbetarna får använda sin kompetens till att 

utveckla processer främjar arbetsmotivation. Ledarna menar att medarbetarna är med och 

utvecklar processerna kring deras arbetssätt. Medarbetarna håller med till en viss del men 

anser inte att de får delta i hela processen då deras förslag oftast tas om hand av någon annan 

på kontoret.  

Vad som ska motivera medarbetaren till att dela information, kunskap och arbeta mot 

företagets mål skiljer sig åt mellan ledarna och medarbetarna. En av ledarna menar att 

kunskap och förbättringar ska ingå i arbetsrutinerna medan medarbetarna menar att de bara får 

“en klapp på axeln” när de kommit med ett bra förslag. Medarbetarna känner inte att de får 

någon uppskattning vilket gör att viljan till att dela sin kunskap minskar. Även det nya 

arbetssättet har gjort att arbetsuppgifterna blivit mer monotona vilket gjort att medarbetarna 

inte tycker att det är lika roligt att arbeta längre.  Medarbetarna saknar att få ta mer eget 

ansvar och är heller inte medvetna om att ledarna uppmärksammar dem när de gör något bra. . 

Ledarna tycker att arbetssättet ökar kvalitén och möjligheten att hålla koll på siffror. De 

menar att det finns mer fördelar än nackdelar med att arbeta med lean.  
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7	  Reflektion	  
I detta kapitel tar vi (författarna) upp våra reflektioner kring uppsatsens genomförande samt 

vad vi kom fram till.  

Att få vara på ett företag och få den insyn i arbetet som vi fick har varit otroligt lärorikt. 

Också att få lära sig om det arbetssätt som företaget arbetar på och se på hur kunskap- och 

informations överföring går till har varit intressant. Det vi har reflekterat mycket över under 

uppsatsen har varit svårigheten att få med människan i lean-arbete. Vi förstår fördelarna med 

att arbeta med lean men det verkar näst intill omöjligt att få alla medarbetare nöjda med detta. 

Vi tror att om medarbetarna hade fått vara med mer i processen av skapandet av lean hade de 

kunnat komma med sina synpunkter tidigare. Då hade de kanske också fått en större förståelse 

för hur det fungerar och varför det är viktigt att de tar tiden på allt osv. Vi tror att det hade 

kunnat öka medarbetarnas motivation istället för att de känner att de ”bara är en bricka i 

spelet”. Detta kan vara en bra idé till nästa avdelning som just nu håller på att starta upp med 

lean. Dock känns det som att människan blir mer som en maskin i lean då allt standardiseras. 

Det är också svårt med stressmomentet i att ta tid på medarbetarna då alla hanterar stress på 

olika sätt. 

På företaget vi besökte verkar det vara en god stämning vilket vi menar tyder på en bra 

företagskultur. Man är i de flesta fall inte rädd för att säga vad man tycker och vet att det är 

OK att fråga vem som helst när man behöver hjälp. Kunskapsöverföringen skattas högt hos 

ledarna men det säger emot att de försöker få in lean på flera avdelningar. Som medarbetarna 

beskrev det så blir inte deras kunskap lika stor eller viktig när arbetsplatsen är helt 

standardiserad. För framtiden undrar vi hur det kommer att bli när det bara finns nyanställda 

som bara får lära sig det som är standardiserat? Kommer de då att inte få lika mycket kunskap 

i framtiden som de som varit med innan lean? Vi tror att det finns en stor risk att 

medarbetarna inte utvecklas lika mycket om de bara får göra enkla standardiserade uppgifter 

som inte kräver någon eftertanke. Uttalad kunskap är bra på många sätt men det är i den tysta 

kunskapen där man får interagera som utvecklingen sker. 

Vi har också reflekterat över det faktum att vi inte intervjuade någon som bara varit med 

sedan lean infördes. Det hade varit intressant att se hur de ser på arbetet och 

kunskapsöverföringen jämfört med personer som varit längre på företaget. 
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Vid fortsatt forskning om ämnet skulle det vara intressant att undersöka hur ”nya” anställda 

på företaget ser på informations- och kunskapsöverföring samt hur företag kan arbeta med 

lean-produktion men ändå få medarbetarna att trivas med sina uppgifter.  
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Bilagor	  

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Viktigt att veta: Detta är en guide, det är inte alla de frågor vi ställde eller alltid det sättet vi 
ställde dem på. Vi ställde öppna frågor så att respondenten fick tala fritt, frågorna nedan var 
till hjälp för oss om vi skulle fått korta svar med lite innehåll samt en hjälp för att täcka in de 
områden vi hade tänkt avhandla under intervjun. Observera även att uttryck som ”tyst 
kunskap” sa vi inte rakt ut utan vi hoppades att respondenten skulle komma in på det själv 
och i annat fall förklarade vi vad vi menade genom att omformulera oss. Vissa frågor är 
fetmarkerade eftersom vi ansåg dessa vara extra viktiga och vi inte ville glömma ställa någon 
av dem. 

 

Till medarbetarna 

1: Presentera oss och vad det är vi ska undersöka i intervjun: 

Vart vi kommer ifrån, vad vi ska undersöka – vi vill se på kunskapsöverföring som är ett brett 
begrepp och se olika synvinklar på det. Ni får gärna utveckla frågorna och svara så ärligt som 
möjligt. Berätta att de är anonyma och att svaren skrivs ihop, dock vet ju chefen vilka vi 
intervjuat. 

2: Be respondenten berätta om sig själv och sina arbetsuppgifter 

3: Beskriv mer generellt om kunskapsöverföring så att de får en förförståelse till ämnet (hur 
kunskapen sprids mellan alla i företaget, men även att man tar till sig kunskapen och kan lagra 
den som ny kunskap eller i en kunskapsbank). 

-‐ Hur definierar du kunskap? 
-‐ Hur ser du på skillnaden mellan information och kunskap? 
-‐ Hur var det när du började, hur fick du kunskap?  
-‐ Varför tror du att det är viktigt att dela kunskap?  
-‐ Hur arbetar ni med kunskapsöverföring? Varför arbetar ni med detta? Nej = 

Varför gör ni inte detta? Hur gör ni istället? 
-‐ (Noga med att få fram hur de använder kunskapen, inte bara hur de får den) 

 
 Teman 

§ Uttalad kunskap 
-‐ Vad har ni för verktyg för dokumentation? Hur använder du dig av dem?  

Hur tycker du att de fungerar? 
-‐ Hur skulle du vilja använda dig av det? Hur skulle det vara utformat? 
-‐ Har ni träffar där ni utbyter kunskap? (utbildningar/seminarier/möten)? Hur 

används den kunskapen? 
 

§ Tyst kunskap 
-‐ Förklara att det finns kunskap som inte är nedskriven, hur tar man tillvara på den? Hur 

får man reda på vem som har kunskapen? 
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-‐ Hur vill du ha tillgång till tyst kunskap? Hur lär du dig bäst? 
-‐ Hur kan du dela med dig av kunskap som bara du har? Finns det en 

konkurrensfördel i att behålla den själv? (säger såklart inte 
konkurrensfördel) 

-‐ Går det att få tag på all information som finns hos medarbetarna?  
-‐ Tror du att all ”tyst kunskap” tas tillvara på och hur skulle man bäst göra detta? 

 
 

§ Knowledge management 
-‐ Är det någon skillnad på hur ni delar kunskap mellan anställd till anställd och 

från chef till anställd? 
-‐ Hur får ni kunskap från ledningen? 

Hur vill du få kunskap överfört till dig? (Informellt och formellt).  
-‐ Hur är du/ni med i processen för kunskapsöverföring? 
-‐ Hur uppmuntrar cheferna till kunskapsöverföring? 
-‐ Vad finns det för hinder för kunskapsöverföring? 
-‐ Hur tas din kompetens tillvara på? 
-‐ Hur får du ny kompetens? 

 

§ Organisationskultur och kunskapsöverföring 
-‐ Hur skulle du vilja att arbetsklimatet var för att du skulle vilja dela med 

dig av din kunskap? Hur fungerar det idag? 
-‐ Hur upplever ni organisationskulturen och hur den påverkar 

kunskapsöverföring? (Vad har ni för värderingar?) 
 

 

 

Till cheferna 

1: Presentera oss och vad det är vi ska undersöka i intervjun 

2: Be respondenten berätta om sig själv och sina arbetsuppgifter 

3: Beskriv mer generellt om kunskapsöverföring; 

Hur kunskapen sprids mellan alla i företaget, men även att man tar till sig kunskapen och kan 
lagra den som ny kunskap eller i en kunskapsbank. 

-‐ Hur definierar du kunskap? 
-‐ Hur ser du på skillnaden mellan information och kunskap? 
-‐ Hur gör ni när det börjar någon ny? 
-‐ Varför tror du att det är viktigt att dela kunskap?  
-‐ Hur arbetar ni med kunskapsöverföring? Varför arbetar ni med detta? (Nej = 

Varför gör ni inte detta? Hur gör ni istället? 
-‐ (Noga med att få fram hur de använder kunskapen, inte bara hur de får den) 

	  

	  



	  60	  

Teman 

Uttalad kunskap 

§ Vad har ni för verktyg för dokumentation? Hur använder du dig av dem?  Hur 
tycker du att de fungerar? 

§ Hur skulle du vilja använda dig av det? Hur skulle det vara utformat? 
§ Har ni träffar där ni utbyter kunskap? (utbildningar/seminarier/möten)? Hur 

används den kunskapen av de anställda/er? 
§  (Hur ser du på uttalad kunskap? Vad har ni för uttalad kunskap här?) 

 
§ Tyst kunskap 
-‐ Förklara att det finns kunskap som inte är nedskriven, hur tar man tillvara på 

den? Hur får man reda på vem som har kunskapen? 
-‐ Hur vill du ha tillgång till tyst kunskap? Hur lär du dig bäst? Hur tror du att de 

anställda vill ha den? 
-‐ Hur kan du dela med dig av kunskap som bara du har? Hur kan de anställda dela 

med sig? 
-‐ Går det att få tag på all information som finns hos medarbetarna?  
-‐ Tror du att alla är lika villiga att dela med sig av tyst kunskap? Finns det en 

konkurrensfördel i att behålla den själv? 
-‐ Tas all tyst kunskap tillvara på? Vad gör ni för att tillvarata den? 

 
§ Knowledge management 

-‐ Hur vill du ha kunskap till dig? Informellt och formellt. Hur tror ni att de 
anställda vill ha information? 

-‐ Hur tar ni till er vad de anställda säger? Är de med i processen? 
-‐ Hur styr ni chefer kunskapsöverföringen? 
-‐ Hur har arbetet med information ändras? Hur är ni chefer mer aktiva? 
-‐ Hur maximerar ni värdet av kunskapen? Hur främjar ni flödet av kunskapen, 

information och idéer?  
-‐ Hur uppmuntrar ni kunskapsöverföring? (belöning, beröm mm) 
-‐ Vad finns det för hinder för kunskapsdelning? 
-‐ Hur tillvaratar ni de kompetenser som finns? 
 

§ Organisationskultur och kunskapsöverföring 
-‐ Hur upplever du organisationskulturen och hur den påverkar 

kunskapsöverföring? 
-‐ Hur vill ni att medarbetarna ska arbeta, mest tillsammans eller individuellt? 
-‐ Hur skulle du vilja att arbetsklimatet var för att de anställda skulle vilja 

dela med dig av sin kunskap? Hur fungerar det idag? 
 

 


