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Sammanfattning 

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till 

miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan 

certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av 

utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. Insamlad data har 

därefter tematiserats med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat 

pekar på att det tydligaste incitamentet för företagen att bli certifierade inom miljö är att det 

lyfter deras varumärke, vilket leder till att de lättare får nya uppdrag och ökade intäkter.  

Vidare framgick det i studien att certifikatet i sig inte var den huvudsakligt styrande kraften 

för företagens miljöarbete. Det visade sig istället vara kunderna och de interna miljökraven 

som avgjorde vilka satsningar som gjordes på miljöarbetet. Resultatet visar även att 

certifikatet reglerade vilka områden inom miljö där förbättringsplaner behövde arbetas fram 

inom företagen. Däremot reglerade inte certifikatet i vilken utsträckning förbättring skulle ske 

inom sådana områden. Implementering skedde genom att certifieringskraven arbetades in i 

företagens verksamhetssystem, med avsikt att skapa ett samlat systematiskt arbetssätt som alla 

kunde komma åt i företagen. Resultatet i denna studie indikerar att mottagaren av kunskap, 

organisationsstrukturen och företagskulturen alla var faktorer med inverkan på hur kunskap 

överfördes i organisationerna.  

Abstract 

The purpose of this paper was to study which approach two construction companies take on in 

relation to environmental certifications, and how they implement the requirements of such 

certifications with a knowledge transfer approach. The empirical data in this study has been 

collected through interviews and analysis of the documents provided within the certifications.  

 To analyse the data obtained, a thematised analysis was applied based on the aim of this 

study and the research questions. The results indicate that the foremost reason to implement 

an environmental certificate is to improve the corporate image, which attracts customers and 

enhances profit. Furthermore, the results highlight that the certificate itself was not the main 

controlling force in how the companies deal with environmental issues. Instead, the demands 

of the customers, as well as the companies own environmental regulations, is suggested as 

main driving forces that govern how the companies invest in the environmental field. 

Moreover, the certifications control which areas within the environmental field that the 

companies had to emphasize, but not the proportions of the investments. With regards to 

implementation of the requirements from the certifications, they were incorporated in the 

operating systems to create an accessible and systematic way of working with environmental 

issues thorough the companies. The result from this study point towards that the recipient of 

knowledge, the structure of the organization, and the culture within the organization all were 

factors that had an impact on how knowledge was transmitted throughout the organizations. 

Nyckelord 

Kunskapsöverföring, Miljöcertifiering, hållbarhet, miljö, byggföretag 

Knowledge management, Corporate social responsibility 
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1. Inledning 
Organisationer har under 2000-talet fått en allt större påverkan på den globala ekonomin, där 

de bland annat stimulerar till högre konsumtion världen över (Assadourian, 2006, 571–572).  

Effekterna av den här utvecklingen är tveeggad. Det har dels lett till att länder som t.ex. Kina 

och Indien har fått möjligheten att utveckla sina ekonomier genom sina enorma 

produktionsmöjligheter. I kombinationen med en växande population menar han att 

utvecklingen också har lett till att miljön har fått stå till svars för ländernas och 

organisationernas utveckling. Vidare hänvisar Assadourian (2006, 571–572) till utredningar 

inom hållbarhet som genomförts där slutsatserna pekat på att vi globalt sett inte hanterar våra 

vattensystem tillräckligt bra, samt att vi släpper ut för mycket avgaser som påverkar luften 

som vi andas in. Resultatet av dessa utredningar är att mänskligheten kan komma att behöva 

förändra sin levnadsstandard inom kort. Det här är även förändringar som kommer att kunna 

påverka ekonomin och organisationer negativt (ibid). Trots alla dessa negativa resultat från 

utredningar som genomförts inom ämnet hållbarhet, introducerades begreppet hållbar 

utveckling redan 1972, vid United Nations Conference on the Human Environment där 

definitionen löd som följande:  

By ensuring that the needs of the present generation are met  

without affecting the ability of future generations to meet their 

own, sustainable development can be achieved provided that  

environmental, social and economic aspects are dealt with jointly 

in the short, medium and long term (Bolis, Brunoro, Sznelwar, 2014, 1225). 

Hållbar utveckling kan utifrån ovanstående citat sägas betyda allt mellan kortsiktiga och 

långsiktiga satsningar på miljö, samhälle och ekonomi så att effekterna av den nuvarande 

generationens miljöpåverkan inte ska ha en negativ påverkan på framtida generationers 

möjlighet till ett drägligt liv. Det nämns i det inledande stycket av vår inledning att 

organisationer haft en stor inverkan på miljön, men de kan också vara en del av lösningen. 

Organisationer applicerar i allt högre grad planer för hur man på olika nivåer kan agera 

hållbart ur ett miljöperspektiv, vilket manifesteras i olika former av policys hänförda till 

miljöpåverkan (Bolis, Brunoro & Sznelwar, 2014, 1225). Den bilden förstärks av Assadourian 

(2006, 573) som menar att organisationer i allt högre grad gör investeringar för att minska sin 

miljöpåverkan. Utöver det ökar även transparensen i organisationer, för att allmänheten ska få 

en tydligare bild av vad organisationerna gör för att bidra till samhällets fortlevnad.  

Inom forskningsområdet hållbarhet talas det mycket om CSR-policys (Corporate social 

responsibility). Som namnet antyder handlar det om att ta ansvar för olika samhällsproblem 

där miljöproblemet sticker ut. Det har visat sig att många av de organisationer som 

implementerar en sådan policy fokuserar på filantropiska satsningar, där pengar skänks till 

välgörande ändamål (Mirvis, Baltazar Herrera, Googins, Albareda, 2016, 5014).  

Trots att organisationerna tar samhällsansvar, finns det en lucka mellan allmänheten och 

aktieägarnas förväntningar på vilka insatser som görs inom CSR-fältet, och vad 

organisationerna genomför i praktiken (Blomquist, 2006, 694–695). Innovationer som inte 

bara är välgörande men också skapar hållbara lösningar för framtiden tenderar istället att 

komma ifrån ideella organisationer utan ekonomiska vinstintressen (Mirvis et al, 2016, 5014). 
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Kellner (2016) menar att organisationerna behöver ta sitt ansvar för att minska miljö- och 

klimatproblemen, och inte minst inom byggbranschen där hela byggprocessen från anläggning 

till ett färdig byggt hus utgör hela 18 % av det totala koldioxid utsläppet i Sverige. Vidare 

menar han att byggbranschen måste ställa tydligare krav på energi och hållbara lösningar för 

miljön, i allt från hur produkter tillverkas till att man bör ställa större krav på sina 

leverantörer.  

Just byggbranschen leder oss in på det som utifrån vår forskningsstudie blir relevant att 

studera som fenomen. Konsumenter och ekonomiska intressenter är idag mer medvetna än 

någonsin om samhällsproblem och ställer därför högre krav på att företag ska arbeta hållbart i 

miljöfrågor. De organisationer som investerar kapital i miljölösningar får bättre rykte och kan 

på grund av det få till affärer, dra till sig och behålla bra personal, öka sin produktivitet inom 

organisationen samt bli mer innovativa, för att nämna några fördelar (Ansett, 2007, 295–296). 

Idag sker en uppåtgående trend av antalet företag som blir miljöcertifierade. Certifieringar 

införskaffas av företag för att de på ett enklare sätt ska kunna reducera sin miljöpåverkan.  

 

Med bakgrund i miljöcertifieringar vill vi i den här studien se hur två organisationer som är 

verksamma i byggbranschen förhåller sig till miljöcertifieringen, samt studera på vilka sätt 

certifikatet styr miljöarbetet. Ett av kraven för att byggföretagen ska få bli miljöcertifierade är 

att miljöarbetet och målen från certifieringen är kommunicerad ut i organisationen.  

För att studien ska bli relevant ur ett forskningsperspektiv, kommer vi att studera hur 

miljöcertifieringens krav implementeras i hela organisationen till de anställda, utifrån ett 

kunskapsöverföringsperspektiv.  

1.1 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur två olika företag inom byggbranschen 

förhåller sig till miljöcertifieringar samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från 

en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Studien baseras på en kvalitativ 

intervjustudie. För detta syfte ställs följande frågeställningar: 

1. Hur implementeras miljöaspekterna från certifieringarna i organisationerna?  

2. Vilka incitament finns för att implementera ett miljöcertifikat?   

3. Vilka faktorer avgör hur kunskapsöverföringen fungerar? 

1.2 Avgränsningar 

Vårt arbete kommer i huvudsak att beröra två aspekter. Dels hur organisationerna ser på 

respektive miljöcertifierings funktion i förhållande till deras bransch, men även på vilka sätt 

organisationerna arbetar med att sprida den kunskap och de krav som erhålls från 

certifieringarna ut i organisationerna. Det innebär att urvalet av respondenter består av 

individer som på olika sätt är involverade i hur organisationerna arbetar med att applicera 

kraven från miljöcertifieringen i det vardagliga arbetet. Respondenterna kan generellt sägas ha 

någon form av ledande position, samt att de på olika sätt involveras i applicerandet av 

miljökraven från certifieringen.   

Effekten av vårt urval av respondenter gör att vi kommer kunna dra slutsatser kring hur 

organisationerna arbetar för att implementera kraven från miljöcertifieringen i det dagliga 
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arbetet. Vi kommer däremot inte kunna se hur miljöcertifieringens krav tillämpas i alla led 

inom organisationen.  

I vår studie kommer vi i den mån det är möjligt undvika att beröra de sociala och ekonomiska 

aspekterna inom CSR fältet så långt det går. Det här görs i ett led att avgränsa studien mot att 

enbart beröra de miljömässiga aspekterna inom certifieringarna. Vi är medvetna om att det 

finns sociala och ekonomiska aspekter inbäddade i ämnet miljö och hållbarhet, men kommer 

inte att behandla dessa aspekter vidare om de inte är absolut avgörande för sammanhanget. 

Begreppen CS och CSR kommer fortsatt att likställas i studien och samlas under begreppet 

CSR för att undvika förvirring.  

1.3 Begreppsdefinition 

Här utvecklar vi begrepp som finns i den löpande texten av denna studie. 

1.3.1 Certifikat och Miljöcertifiering 

Certifikat i den här studien är en beskrivning av styrningsdokument inom organisationen för 

att leda deras arbete på ett strukturerat arbetssätt. Det är certifikatet som skapar en 

kvalitetssäkerhet att samtliga processer utförs enhetligt inom hela företaget. 

Miljöcertifiering i den här studien står för ett miljöledningssystem som kan utfärdas av olika 

företag och som kräver att företag utför sitt arbete på strukturerat sätt. Vidare måste företaget 

vid ett flertal tillfällen genomgå årliga kontroller för att behålla rättigheten att inneha 

miljöcertifieringen. 

1.3.2 Verksamhetssystem 

Verksamhetssystem i den här studien står det företagens IT-system som innehåller mallar och 

dokument som måste följas för att företagets miljöcertifiering ska upprätthållas. 
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2. Tidigare forskning  
 

I kommande stycke om tidigare forskning, kommer vi inledningsvis att presentera hur vi gått 

tillväga för att finna litteraturen som denna studie baserats på.  Därefter kommer vi att 

presentera forskning som berör vårt studieobjekt, det vill säga hur organisationer genom 

miljöcertifieringar arbetar med hållbarhetsfrågor. Därefter kommer olika fördelar och 

nackdelar att presenteras i förhållande till begreppet CSR, som i forskningssammanhang berör 

hur organisationer tar ansvar socialt, ekonomiskt och ett miljömässigt i samhället. 

Avslutningsvis görs en koppling mellan det arbetslivspedagogiska perspektivet och 

hållbarhet, där vi genom tre perspektiv kommer att beskriva aspekter som har en inverkan på 

kunskapsöverföringsprocessen.   

Mycket av den forskning som berör fältet hållbarhet inom organisationer härleds antingen till 

begreppen corporate sustainability (CS), eller corporate social responsibility (CSR).  

Begreppen kan förklaras som ett koncept som växt fram i företagsvärlden, vilket har gett 

effekten att organisationer implementerar allt från Codes of conduct  (Blomquist, 2006, 703) 

till miljöcertifieringar som påverkar hur de anställda inom organisationer utför sitt arbete.  

Både CS och CSR berörde inledningsvis enbart miljömässiga aspekter, men kom att utvecklas 

till att också beröra sociala och ekonomiska aspekter (Bolis et al, 2014, 1225).  

 

2.1 Litteratursökning 

I den här studien användes i huvudsak Uppsala universitets bibliotek för att hitta relevant 

litteratur i förhållande till det fenomen som studerats. För att säkerställa att enbart 

vetenskapligt granskat material refereras till i vårt arbete, genomfördes en begränsning i 

sökmotorn.  

Inledningsvis sökte vi efter en teori som gick att koppla ihop med det pedagogiska fenomenet 

kunskapsöverföring i organisationer. Med hjälp av både svenska och engelska sökord som 

t.ex. ”kunskapsöverföring”, ”knowledge transfer”, ”knowledge exchange” och ”knowledge” 

hittade vi relevant litteratur som berör knowledge management vilket är det övergripande 

samlingsordet för de teorier som används i studien. Därefter sökte vi efter relevant tidigare 

forskning i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis kombinerades 

sökord som t.ex. ”miljöcertifiering” och ”construction firms”, samt ”sustainability”.  

Det visade sig att det inte riktigt fanns artiklar som berörde det vi tänkt studera. Däremot 

nämndes begrepp i dessa artiklar som gick att härleda till vårt ämne.  

Dessa sökord var t.ex. ”Corporate sustainability” och ”Corporate social sustainability”. 

Inom de områdena fanns det betydligt fler artiklar som berörde vårt forskningsfält.  

För att avgränsa antalet artiklar som vi fann kombinerades sökorden som användes för vår 

teori med de sökord som berör hållbarhet inom miljöfältet. De viktigaste slutsatserna som 

presenterades i den litteratur vi använt oss av kommer här nedan att presenteras i kommande 

avsnitt om tidigare forskning.  



5 
 

2.1 Corporate social responsibility (CSR) 

För att få en tydligare bild av vad CSR kan innebära i en organisation, samt visa på hur 

begreppet förhåller sig till miljöcertifieringar så kommer en definition här nedan. 

Conceptualized as motivating principles (driven by values,  

stakeholders, performance); processes (programs and activities 

aimed at implementing CSR principles and/or addressing specific 

stakeholder issues, including philanthropic, sponsorships,  

volunteer, code of ethics, quality, health and safety, and managing 

environmental impacts); and stakeholder issues (community,  

customer, employee, shareholders, suppliers) (Montiel, 2008, 254). 

Implementeringen av en miljöcertifiering kan i praktiken tillämpas och på många sätt liknas 

vid det som beskrivs som en CSR-insats i citatet. Det kan vara allt ifrån en filantropisk 

satsning, där pengar skänks bort till välgörande ändamål, till en strategisk investering i 

organisationen vars syfte är att t.ex. förändra hur en organisation producerar sina varor utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. Det kan även vara en insats som genomförs för att säkra samarbeten 

med andra företag samt säkerställa inflödet av kapital genom fler aktieägare i organisationen 

(Mirvis et al, 2016, 5014).  

Bolis et al (2014, 1228) har i deras studie listat fyra huvudsakliga anledningar till att 

organisationer implementerar en CSR-policy. Den första anledningen benämns effective 

intrest in workers. Bolis et al (2014, 1228) har i sin studie funnit att de anställda i en 

organisation fyller en viktig funktion när det kommer till att implementera en ny policy inom 

CSR. Insatser som förbättrar förutsättningarna för de anställda på arbetsplatsen, som t.ex. att 

främja en hälsosam balans mellan arbets- och privatlivet, göra insatser för de anställdas hälsa 

och säkerhet samt låta de anställda vara med och ta fram organisationens värderingar, leder 

till att relationen mellan organisationen och de anställda förbättras. Genom att ha de anställdas 

bästa för ögonen kan man i slutändan vinna fördelar i hur de anställda förhåller sig till den 

förändring som en miljöcertifiering kan innebära i det dagliga arbetet (ibid).  

Den andra orsaken till att en CSR-policy införs kallar Bolis et al. (2014, 1228) för increase 

the organizations performance. De menar att målet för de flesta företag är att förbättra sina 

prestationer som ett led i att öka sina ekonomiska vinster. Ett led i att öka organisationens 

prestationer kan vara att införa en CSR-policy. De poängterar även här medarbetarens roll i att 

förbättra organisationens prestationer, och lyfter fram satsningar på en mer öppen arbetsmiljö 

med mer tillgång till social kontakt och där samarbeten uppmuntras mellan de olika 

avdelningarna, samt att de anställda får vara mer delaktiga i beslutsprocesser. Vidare menar 

de att bättre förhållanden på arbetsplatsen kan leda till att organisationer får mer motiverade 

anställda som främjar produktivitet och innovation. Bolis et al. (2014, 1229) menar även att 

organisationer kan gynnas produktivitetsmässigt och ekonomiskt av att satsa på att involvera 

de anställda i processer inom CSR, som t.ex. införandet av en miljöcertifiering på 

arbetsplatsen.  

Den tredje anledningen till att en organisation inför en CSR-policy benämns improve the 

corporate image. Bolis et al. (2014, 1230) menar att ett förbättrat rykte för en organisation 

kan hänga ihop med att organisationen presterar bättre, vilket berördes i föregående 
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anledning. Att vara ett företag som gör insatser för miljön och som arbetar hållbart inom flera 

fält kan ge en enorm skjuts för företagets rykte. Arbetsplatsen blir mer attraktiv att arbeta på 

och på så vis får organisationen lättare att rekrytera nya talanger. Det blir också lättare att 

behålla de som redan finns inom organisationen. Vidare blir konsumenter mer insatta i 

organisationernas förehavanden, och har därigenom också möjlighet att sätta press på de 

organisationer som inte agerar hållbart ur ett miljöperspektiv (ibid).  

Bolis et al. (2014, 1230) menar att införandet av CSR-policy gör att en organisation vinner 

legitimitet hos sina konsumenter, oavsett hur organisationen har arbetat med hållbarhet innan.  

Att införa en CSR-policy med syftet att vinna legitimitet hos sina konsumenter kan fungera 

som en dimridå för organisationens riktiga miljöpåverkan. I dessa fall fallerar organisationens 

legitimitet internt bland de anställda, men vidhålls externt hos konsumenter och aktieägare.  

Avslutningsvis nämner Bolis et al (2014, 1230) den sista anledningen work for sustainability.  

Vid implementeringsstadiet av en CSR-policy är organisationer beroende av medarbetarnas 

stöd. Policyn tenderar att förändra hur de anställda arbetar, det kan komma att ställas krav på 

ny kompetens och det ställs även krav på att den eller de tjänster som erbjuds förhåller sig till 

kraven från policyn om hållbarhet. Vidare menar dem att organisationen i ett sådant skede 

kommer ställa högre krav på kompetens och kunskap inom området hållbarhet. Det kan även 

leda till att organisationen behöver förändra sin företagskultur för att policyn ska få 

genomslag (ibid).  

2.2 Fördelar med CSR 

Satsningar på hållbarhet behöver inte nödvändigtvis ses som en utgift, det kan också leda till 

en ekonomisk vinst (Assadourian, 2006, 572). I tidigare studier har det övergripande resultatet 

pekat på att satsningar på hållbarhet kan vara ekonomiskt gynnande (Assadourian, 2006, 573). 

Ett exempel nämns i en undersökning genomförd av Massachusetts institute, där det visade 

sig att organisationer i allt högre grad gör vinst på deras hållbarhetssatsningar. År 2011 

uppgick antalet organisationer som gjorde vinst på sina hållbarhetssatsningar till 22 %, att 

jämföra med det efterföljande året då siffrorna stigit till hela 37 % (Lee, 2014, 74). I det här 

fallet valde vi att presentera de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsarbetet för att betona att 

organisationer även kan gå med ekonomisk vinst. De kan ses som ett incitament i sig att 

arbetet även gynnar organisationer ekonomiskt.  

 

Assadourian (2006, 574) påtalar att insatser inom CSR fältet kan ge en ryktesförbättring för 

organisationer bland konsumenter, samt att det blir mindre troligt att de blir föremål för 

angrepp av aktivistorganisationer. Vidare menar han att organisationer även kan reducera 

risken för påtryckningar från olika ekonomiska intressenter i företaget.  

Ansett (2007, 295–296) argumenterar för att organisationer även kan undvika rättstvister 

genom att implementera en CSR policy, samt att det också kan förbättra organisationernas 

chanser att behålla och rekrytera personal. Det argumentet får medhåll av Assadourian (2006, 

574) som hänvisar till en studie där de mätt vilken effekt hållbarhetsinsatser får när det gäller 

att rekrytera personal. Det visade sig att hela 80 % av de arbetssökande i studien övervägde 

vilka hållbarhetssatsningar organisationerna gjorde i samhället när de valde arbetsgivare.  
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2.3 Nackdelar med CSR 

Att agera efter en policy som berör hållbarhet och miljö kan även ge negativa effekter.  

Lee (2014, 74–75) listar en rad av möjliga nackdelar med att som organisation införa en CSR 

policy, eller som i vår studie är mer relevant, en miljöcertifiering. I takt med att policyn införs 

får organisationen ett positivt rykte inom konsumentkretsar och bland aktieägare. Det här 

positiva ryktet kan snabbt vändas upp och ned. Har en organisation väl påbörjat CSR insatser 

så menar Lee (2014, 74) att de externa kraven ökar. Konsumenterna och aktieägare förväntar 

sig hela tiden att organisationen ska arbeta för att göra mer för miljön när de väl har börjat, 

vilket kan bli svårt att hantera för organisationerna. Vidare påtalar han  att processen att 

förhålla sig hållbart inom miljöfältet är komplext och fyllt med hinder på vägen. Företag 

måste arbeta proaktivt för att förhindra att problem dyker upp i framtiden. Gör företaget inte 

det kan de olika intressenterna i företaget börja ifrågasätta beslut, vilket i sin tur leder till en 

förlorad legitimitet. Därtill poängterar han att organisationer behöver fullfölja de mål som 

sätts upp inom ramen för CSR policyn, annars kan organisationerna få svårt att dra till sig nya 

talanger, samt behålla anställda på arbetsplatsen (ibid). 

 

Lee (2014, 75) poängterar även vikten av att överväga vilka företag man har kopplingar till 

genom olika samarbeten. Om företagets samarbetspartners inte delar engagemanget inom 

miljöfrågor tenderar konsumenter att projicera de dåliga idealen från samarbetspartnern på det 

företag som faktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor.  

 

De produkter eller tjänster som en organisation erbjuder behöver också genomsyras av de 

kraven som ställs från miljöcertifieringen. Det är vanligt förekommande att konsumenter får 

nys om att något moment i t.ex. produktionsfasen inte sker etiskt korrekt eller att produkten 

produceras med hjälp av ämnen som inte går att återanvända eller som utsöndrar avgaser.  

Det här kan leda till att konsumenter bojkottar organisationen (Lee, 2014, 75).  

 

2.4 CSR och hållbarhet i förhållande till kunskapsöverföring 

Nicolopoulou (2011, 530) konstaterar att det finns tre huvudsakliga perspektiv när man 

studerar kunskapsöverföring som process i förhållande till hållbarhet och CSR. Den processen 

inleds med hur man tänker kring hållbarhet. Det steget kallas det intergenerationella 

perspektivet. Det andra perspektivet kallar Nicolopoulou (2011) det samarbetande 

innovationsperspektivet, vilket berör hur en organisation i praktiken arbetar för att kunskap 

ska överföras i förhållande till hållbarhetsfrågor. Det tredje och sista steget kallas 

mångfaldsperspektivet och innefattar t.ex. organisationsmiljö och policys. De tre 

perspektivens huvudsakliga funktion är att fungera som en växelverkan mellan sätt att tänka, 

sätt att utföra och sätt att vara i förhållande till hållbarhetsfrågor och kunskapsöverföring i 

dagens organisationer. Här nedan kommer perspektiven att utvecklas för att få en bredare 

förståelse för perspektiven, samt att de på ett enklare sätt ska kunna appliceras på studiens 

empiri. 

2.5 Det intergenerationella perspektivet  

Nicolopoulou (2011, 530) inleder med att beröra faktorer som är viktiga att ha i åtanke innan 

man påbörjar ett projekt inom CSR, eller i den här studiens fall, inför en certifiering inom 
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miljöfältet på arbetsplatsen. Hon hänvisar till det faktum att det idag är upp till tre olika 

generationer aktiva på arbetsmarknaden, och de tenderar att skilja sig åt när nya sätt att arbeta 

utifrån ska implementeras i en organisation. På grund av mångfalden av generationer på 

arbetsplatsen finns det således en rad olika referensramar, erfarenheter, värderingar, kulturer 

att förhålla sig till vid implementeringsstadiet av ett miljöprojekt. Dessa faktorer formar 

åsikter som antingen kan interagera och forma sättet man tänker inom en organisation eller 

leda till en åsiktskrock (ibid).  

Nicolopoulou (2011, 530) hävdar att ovanstående skillnader på individer också blir relevant i 

förhållande till CSR och hållbarhet. Hon menar att individers olika bakgrund, kultur, 

kognitiva referensram och känsla av tillhörighet till företaget formas konstant, och påverkar 

hur de förhåller sig till den förändringsprocess som t.ex. införandet av en miljöcertifiering kan 

innebära. Vidare hävdar hon att det finns en viktig punkt att ha i åtanke när CSR och 

hållbarhetskunskap ska överföras i en organisation som intergenerationella inslag.  

När kunskapen implementeras i ett företag och dess medarbetare tenderar den att läggas 

”ovanpå” redan befintlig kunskap som erhållits under den yrkesverksamma karriären, samt 

utanför arbetsplatsen. Resultatet av den processen har en tendens att variera beroende på om 

man studerar de äldre eller de yngre generationerna på arbetsplatsen (ibid).  

Nicolopoulou (2011, 531) påtalar att den äldre generationen, som hon kallar för baby 

boomers, i högre grad vill bevara status quo, och är inte så öppna för att förändra sina 

referensramar och införliva de nya arbetssätten som kan tillkomma vid implementeringen av 

t.ex. en miljöcertifiering. I motsats till baby boomers hävdar hon att de yngre generationerna, 

som i texten benämns generation X and Y, i högre grad ifrågasätter status quo, och har en vilja 

att revidera hur en själv och företaget arbetar med hållbarhet inom miljö, med hjälp av annan 

kunskap från andra kontexter.  Generation X and Y kan ibland premiera ny kunskap högre än 

den som erhållits under karriären, vilket i förhållande till kunskapsöverföring inom CSR och 

hållbarhet skulle kunna innebära att övriga arbetsuppgifter hamnar längre ned på 

prioriteringslistan, för att ge plats åt det nya (Nicolopoulou, 2011, 531). 

2.6 Det samarbetande innovationsperspektivet 

Samarbete på arbetsplatsen kan ses som den kraft som göder innovationer relaterat till 

implementerandet av CSR eller hållbarhetsfrågor i en organisation (Nicolopoulou, 2011, 530).  

Samarbetets kraft kan påverka kunskapsöverföringsprocessen så att organisationen inte bara 

införlivar de nya innovationerna eller kunskapen om det nya projektet inom CSR eller 

hållbarhet. Det kan också leda till att konceptet vidareutvecklas via ett samarbete på 

arbetsplatsen. Den mest effektiva metoden för att det nya konceptet ska bli lyckosamt är att 

engagera medarbetarna, samt stimulera dem att arbeta proaktivt. I praktiken innebär det att 

både leta efter eventuella problem, men också vara mer lösningsorienterad när eventuella 

problem dyker upp. Om hela organisationen är involverad i det nya konceptet inom CSR och 

hållbarhet, blir det enklare att i framtiden minska kostnader samt skapa mening och värde i 

organisationen. Nicolopoulou menar att det kan ske genom att arbeta med t.ex. miljöfrågor 

eller andra ämnen som gör nytta i samhället eller globalt (ibid).  

Dagens arbetsmarknad är en perfekt plats för symbiosen mellan samarbete och innovation 

(Nicolopoulou, 2011, 532). Den symbiosen baseras på ett givande och tagande av kunskap, 
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där medarbetarna ofta är en del av hela processen från det att organisationen producerar en 

vara eller tjänst, till att den sedan nyttjas av en konsument. Den samarbetande 

innovationsformen karaktäriseras av en rad organisatoriska, strukturella och kulturella 

utmaningar, och förutsätter en viss typ av attityd, samt även vissa ekonomiska förutsättningar 

för att samarbetet ska lyckas. Om samarbetet lyckas och medarbetarna både ger och tar 

kunskap, är det sannolikt att organisationen även lyckats infria kraven från t.ex. en 

miljöcertifiering eller policy (ibid). 

Nicolopoulou (2011, 532) menar att vi lever i en kunskapsdriven ekonomi, där innovation 

krävs för att överleva. Det betyder att t.ex. CSR och hållbarhetsfrågor redan på grund av 

samhället vi lever i gör ämnet mer relevant och applicerbart i den lokala kontext den verkar i. 

När CSR och hållbarhetsfrågor ska implementeras blir det därför relevant att engagera 

medarbetarna i hela processen och göra dem delaktiga i alla moment. Vidare menar hon att 

det kan vara bra om medarbetarna får vara med och anpassa de nya koncepten till deras lokala 

verksamhet. Det skapar både sammanhållning och ett koncept som alla i företaget kan stå för. 

Det här är faktorer som i framtiden ökar medarbetarens tendens att samarbeta med andra, samt 

att det stimulerar innovationer inom organisationen i förhållande till CSR och 

hållbarhetsfrågor (ibid). 

2.7 Mångfaldsperspektivet   

Mångfaldsperspektivet berör föga förvånande aspekter inom just mångfald, men behandlar 

dem i förhållande till den organisatoriska miljön på arbetsplatser (Nicolopoulou, 2011, 531).  

Utifrån organisationens policys och procedurer studeras på vilka sätt 

kunskapsöverföringsprocessen kan underlättas eller försvåras inom projekten som hänför sig 

till CSR och hållbarhetsfrågor (ibid). Att arbeta utifrån en rekryteringspolicy som influerats av 

ett mångfaldstänk, kan ha många positiva effekter för kunskapsöverföringen på ett företag, 

särskilt inom CSR frågor. Nicolopoulou (2011, 532) menar att mångfaldens funktion i en 

organisation bland annat kan vara att tillgodose externa krav från exempelvis aktieägare. 

Vidare menar hon att mångfald kan fylla en rad andra funktioner. Där nämns bland annat 

faktorer som att det underlättar kommunikation externt, att det främjar jämställdhet, att det 

kan bidra till en mer rättvis arbetsplats och en sundare balans mellan jobb och fritid. 

Det kan också underlätta för organisationen att nå ut till fler mottagare av samhällsfrämjande 

projekt, vilket är relevant ur ett CSR perspektiv (ibid). Vidare menar Nicolopoulou, (2011, 

533) att utvidgat mångfaldsprogram inom en organisation kan hjälpa till att riva ned 

eventuella hierarkiska strukturer. Det här är också något som kan underlätta 

kunskapsöverföringsprocessen.  

För att en organisation ska lyckas med att nå alla dessa fördelar med att arbeta med mångfald, 

menar Nicolopoulou (2011, 533) att det är gynnsamt om medarbetarna besitter egenskaper 

som att t.ex. uppskatta andra kulturer, inneha en förmåga att bygga relationer inom andra 

kulturer, förmågan att lyssna och observera samt besitta förmågan att i tvetydiga situationer 

kunna ta beslut och agera.  

2.8 Vårt bidrag till forskningen 

De ämnen som presenteras i tidigare forskning berör i huvudsak begreppen CS och CSR i en 

bred kontext, där även sociala och ekonomiska faktorer har påverkat de resultat man kommit 
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fram till. Bland annat diskuteras vad bakgrunden är till att företag införskaffar en policy inom 

CSR, samt vilka faktorer som är viktiga att ha i åtanke som organisation när policyn införs.  

Vi har däremot inte sett någon studie som fokuserar på hur man i praktiken kan implementera 

en policy, eller i vårt fall en certifiering, och hur man i praktiken arbetar med att 

implementera de krav som ställs i hela organisationen, samt med hjälp av vilka verktyg det 

sker. Det som särskiljer vår studie från det vi presenterat i tidigare forskning, är att vi genom 

en intervjustudie studerar hur personal med någon form av koppling till miljöarbete, arbetar 

för att överföra kunskap om miljöarbetet som styrs av certifikatet, till andra inom 

organisationen. Urvalet av respondenter involveras olika mycket i miljöarbetet, och sitter även 

på olika avdelningar inom respektive företag. Det här gör att vi förhoppningsvis kommer 

kunna se likheter och skillnader i hur väl insatta respondenterna är i miljöarbetet. Utöver det 

kommer vi i frågeställning två och tre göra en komparativ analys gentemot tidigare forskning. 

Det görs för att se om incitamenten till att miljöcertifiera sig samt faktorerna som kan påverka 

kunskapsöverföringen, överensstämmer även i ett svenskt organisationssammanhang. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den teoretiska ramen för vårt arbete, som också 

har fungerat som den drivande kraften i vår undersökning. Studiens angreppssätt utgår från 

paraplybegreppet knowledge management. Begreppet i sig klassas inte som en teori, utan har 

kommit att innefatta en rad olika underkategorier av teorier och forskningsfält som med något 

olika utgångspunkter berör det huvudsakliga fenomenet vi studerar, nämligen 

kunskapsöverföring. 

För att skapa en bred förståelse för fenomenet kunskapsöverföring kommer vi att beskriva 

ämnen utifrån begreppen implicit och explicit kunskap. Begreppen beskrivs för att kunna 

sortera vilken typ av kunskap det är som överförs i organisationerna vi studerar. Efter det 

kommer vi att beröra hur man genom en badkarsmetafor kan förstå hur kunskapsöverföring 

flödar i en organisation. Syftet med att presentera den delen är att kunna göra en jämförelse 

med de organisationer vi studerar. Därefter kommer vi att beröra individuella, organisatoriska 

och tekniska aspekter som kan påverka hur kunskapsflödet i en organisation fungerar. Vi 

kommer även med hjälp av SECI-modellen beskriva hur t.ex. den individuella implicita 

kunskapen förs upp till ytan inom organisationer. Det blir relevant utifrån studiens syfte, då vi 

ämnar studera hur två företag verksamma inom byggbranschen arbetar med att implementera 

miljökraven som ställs upp från respektive företags miljöcertifiering.  

Teorin har i kombination med tidigare forskning och studiens frågeställningar legat till grund 

för utformningen av intervjufrågor, med syftet att täcka av så mycket som möjligt inom ämnet 

kunskapsöverföring i förhållande till certifikatet.  

3.1 Knowledge management 

Som nämns i det ovanstående inledande stycke har knowledge management kommit att bli 

mer av ett fält än en teori, som täcker av närliggande perspektiv som organisatoriskt lärande, 

innovationer och informationsteknik samt informationssystem (Jonsson, 2012, 22). Den synen 

på begreppet knowledge management stärks när Alvesson (2004, 174) diskuterar begreppet på 

följande vis: ”Knowledge management är ett mycket brett område och ser helt olika ut 

beroende på om man fokuserar på IT eller social interaktion, på databaser eller 

gemenskaper, på lagrade kunskaper…”. Citatet fortsätter och involverar ännu fler begrepp 

vilket bevisar begreppets komplexitet vad gäller identitet. Jonsson (2012, 79) gör en 

djupdykning i ämnet knowledge management för att söka efter en definition och hittar bland 

annat följande beskrivningar. ’’Knowledge management är något som är relaterat till all typ 

av hantering av kunskap’’. En annan definition översätts på följande vis; ’’identifierandet och 

utnyttjandet av den kollektiva kunskapen i en organisation med syfte att hjälpa organisationen 

att vara konkurrenskraftig’’. Det kan också ses som en samling av metoder och strategier som 

företag kan nyttja för att omvandla kunskap till något de praktiskt kan utnyttja i 

verksamheten. 

Det finns med andra ord ingen enhetlig bild av begreppet, men Jonsson (2012, 78–79) menar 

att knowledge managements kanske största bidrag till forskningen kan ha varit att det öppnat 

ett flertal dörrar med syfte att komma närmre det som torde vara det mest essentiella inom 

ämnet, det vill säga hur kunskap överförs inom en organisation. För att på ett enklare sätt 



12 
 

förstå hur knowledge management förhåller sig till de underkategorier som kommer 

presenteras är det av vikt att förklara hur den ser på kunskap som begrepp. 

Jonsson (2012, 48) menar att det finns två konceptuella perspektiv som beskriver kunskap. 

Beroende på vilken som används kan kunskap definieras på olika sätt. Det första 

kunskapsperspektivet definierar kunskap som en sak eller objekt som företag kan använda 

som en tillgång för att skapa sig konkurrensfördelar. Perspektivet brukar sägas vara inriktad 

mot bland annat IT-verktyg för kunskapsöverföring och utnyttjandet av kunskap. 

Förespråkare för detta kunskapsperspektiv menar att kunskap kan lagras och överföras till 

andra individer (Jonsson, 2012, 49–52). Det perspektivet brukar benämnas det 

kunskapsbaserade synsättet. Det andra perspektivet är mer processinriktad, och ser kunskap 

som en del av praktiken och det dagliga handlandet, där individen utforskar kunskap i social 

interaktion med andra individer. Kunskapen kan sägas vara inbäddad i det vi gör (ibid). 

Förespråkare för detta synsätt på kunskap menar att kunskap inte kan lagras och inte heller 

skilja den från kontexten där den ”sker”. Kunskap kan vara både implicit och explicit, men det 

går enligt detta perspektiv inte att skilja dem åt (Jonsson, 2012, 52–53). 

Vidare menar Jonsson (2012, 52) att synen på kunskap får effekter på hur en kan definiera 

kunskapsöverföringen som sker inom en organisation. Utifrån objektperspektivet poängteras 

kunskapsöverföring genom vikten av effektiva kommunikationsmedel som kan förenkla 

kunskapsflödet mellan givare och mottagare. Utgår en från processperspektivet blir 

kunskapsöverföring ett givande och tagande, där mening skapas med hjälp av en kultur som 

präglas av unisona värderingar och antaganden. Knowledge management har dock fått utstå 

en del kritik riktat mot sig som teori, där t.ex. svårigheten med att definiera begreppet 

kunskap och hur den sedan ska styras i överföringsfasen sticker ut. Det är lätt att förföras av 

fina definitioner inom området kunskap och sedan förbise hur själva kunskapsöverföringen 

sker i praktiken (Jonsson, 2012, 24). Därför fungerar tankarna inom knowledge management 

som en inledning till ämnet kunskapsöverföring, och följs här nedan upp med en beskrivning 

av begreppen implicit och explicit kunskap under rubriken 3.2 dimensioner av kunskap. 

3.2 Dimensioner av kunskap 

En hel del har skrivits om kunskap i förhållande till managementfältet. Däremot menar 

Nonaka (1994, 16) att relativt lite har inriktats på processer kring hur kunskap skapas och hur 

man kan hantera vilken typ av kunskap som skapas. För att kunna veta vilken typ av kunskap 

som skapas i en organisation så argumenterar han för att det måste göras en distinktion mellan 

två dimensioner av kunskap, det vill säga implicit/tyst kunskap och explicit kunskap.  

Polanyi (1966) var en av de första i världen att beröra den implicita dimensionen av kunskap, 

där ett känt citat härlett till begreppet lyder ”we can know more then we can tell”.  

 

Den kunskap som går att uttrycka i ord och siffror representerar bara toppen av ett isberg. 

Under ytan finns det flera dimensioner av kunskap som inte är lika lätt att förklara och dela 

med sig av (Nonaka, 1994, 16). Siu (2006, 494) definierar implicit kunskap som något som 

styr individens beteende, men är svår att definiera och kommunicera till andra.  

Det menar han beror på att den implicita kunskap är inbäddad i individens personliga 

erfarenheter vilket t.ex. kan vara personliga åsikter och värderingar.  
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Jonsson (2012, 103) kontrasterar begreppet ytterligare genom att beskriva implicit kunskap 

som något subjektivt och kontextberoende som arbetas in genom individuella erfarenheter. 

Vidare kan begreppet även sägas inkludera magkänslan intuition och tumregler, vilket kan 

vara svårt att sätta ord på (Siu, 2006, 494). Implicit kunskap är något en individ tillskansar sig 

utan intention, genom direkta erfarenheter. På grund av alla dessa faktorer menar han att det 

är en väldigt liten andel av implicit kunskap som kan kodifieras, förvaras och föras vidare i en 

organisation genom t.ex. kommunikation eller tekniska lösningar som intranätverk (ibid). 

Trots att individers implicita kunskap kan vara svår att överföra, menar Buckman (1998, 12) 

att det är den bästa kunskapsbanken som existerar i en organisation. Utifrån Buckmans 

resonemang blir det därför tydligt att implicit kunskap kan ses som en viktig resurs i 

organisationer, Det ökar incitamenten att försöka omvandla den implicita kunskapen till 

explicit kunskap, vilket vi kommer gå in på när SECI-modellen beskrivs.  

 

Till skillnad från implicit kunskap menar Siu (2006, 495) att explicit kunskap inte förvaras 

inom en individ på samma sätt. Den tenderar att förvaras i databaser, manualer eller dokument 

med syfte att göras tillgänglig för så många som möjligt. Den explicita kunskapen tar sig i 

uttryck i antingen ord eller siffror, och kännetecknas av att den tenderar att vara objektiv, 

oberoende av kontext, är lätt att överföra och att den är enkel att kodifiera (Jonsson, 2012, 

103). Det kan förenklat sägas att den explicita kunskapen med ovanstående argument i åtanke, 

är lättare att identifiera och tala om (Siu, 2006, 495). Här listar Siu upp en rad olika former av 

explicit kunskap som går att dela med andra. Dessa benämns declarative knowledge, 

procedural knowledge och casual knowledge. Declarative knowledge handlar om att beskriva 

och förstå olika koncept och begrepp genom effektiv kommunikation i en organisation. 

Procedural knowledge är ett direkt resultat av individers insamlade erfarenheter, och berör 

aspekter som hur man effektivt ska agera utifrån de beslut som tas i en organisation.  

Casual knowledge handlar om varför saker sker och hur det kan möjliggöra organisationers 

koordinationsförmåga samt hur de lägger upp strategier för att nå sina mål (ibid).  

 

Siu (2006, 495) påpekar att det är viktigt att redogöra för de olika dimensionerna av kunskap i 

förhållande till SECI-modellen. Hon menar att modellen cirkulerar kring begreppet implicit 

kunskap, och hur organisationer genom olika kommunikationsprocesser på arbetsplatsen 

måste arbeta för att fånga den implicita kunskapen.  

 

I förhållande till implicit och explicit kunskap menar Jonsson (2012, 105) att det kan vara 

svårt att göra en distinktion mellan individuell och organisatorisk kunskap. Det här menar hon 

beror på att olika forskare lägger in olika innebörd i begreppen. Det finns de forskare som 

menar att det finns en distinkt skillnad med begreppen, men det finns också de som menar att 

begreppen hör samman och att individuell kunskap skapas i olika sociala kontexter på 

arbetsplatser. 

 

Svårigheten att skilja begreppen åt manifesteras i följande citat ”organisatorisk kunskap 

betraktas av vissa som en del av de normer och värderingar som råder i en organisation, 

medan andra ser organisatorisk kunskap som summan av individers kunskap i en 

organisation” (Jonsson, 2012, 105). Nonaka (1994, 17) hävdar i kontrast till citatet att 
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kunskap skapas på individuell nivå, och att organisationer i sig inte kan skapa kunskap utan 

individer. Vidare menar Nonaka att organisationens syfte är att ge stöd och möjligheter för de 

kreativa individerna i en organisation som skapar ny kunskap. På grund av det menar han att 

det organisatoriska kunskapsskapandet enbart kan förstås utifrån den process där individers 

kunskaper kommer upp till ytan och tar form i olika kunskapsflöden och nätverk i 

organisationen (ibid).  

 

3.3 Badkarsmetaforen – kunskapsstockar och kunskapsflöden 

Jonsson (2012, 130) hänvisar till Dierickx och Cools (1989) studie där de argumenterar för att 

man kan tolka kunskapsöverföring likt vattenflödet i ett badkar. Vattnet eller vattennivån 

representerar kunskapsstocken alternativt beståndet av kunskap, och det rinnande vattnet 

representerar kunskapsflödet både in och ut i en organisation.  

Jonsson (2012, 130) menar att metaforen är värdefull i förståelsen för hur redan befintlig 

kunskap i en organisation kan formas av det nya inflödet av kunskap.  

Sätten kunskap tenderar att flöda i organisationer kategoriseras enligt följande: framåtflöden, 

bakåtflöden och laterala flöden. Framåtflöden beskrivs som en kunskaps eller 

informationsöverföring från ledningen och nedåt i organisationen. Bakåtflöden sker från de 

olika avdelningarna i en organisation och uppåt till huvudkontoret, alternativt till ledningen. 

De laterala flödena är sådan kunskap som sprids direkt mellan avdelningarna (Jonsson, 2012, 

131). Trots att dessa flöden är väldigt vanliga i en organisation menar Jonsson att det i de 

bästa av världar flödar kunskap åt alla håll inom organisationer. För att det ska kunna ske är 

arbetarnas sociala kapital viktigt. Det sociala kapitalet beskrivs som arbetarnas vilja att både 

ge och ta emot kunskap. Att kunskapen flödar fritt i kombination med en flexibel 

organisationsstruktur menar hon i en utopi kan leda till ett fritt flöde av kunskap, som i sin tur 

gör att innovationer kan ske på flera platser i organisationen (ibid).  

 

3.4 Faktorer som hindrar eller möjliggör kunskapsöverföring 

Enligt tidigare studier finns det en rad faktorer som kan hindra kunskapsöverföring (Riege, 

2005, 23). Dessa förhåller sig till tre olika perspektiv; det individuella, organisatoriska och 

tekniska perspektivet. De faktorer som på individnivå kan begränsa kunskapsflödet i en 

organisation är många (Riege, 2005, 22). Bland annat menar han på att individer i 

organisationer ofta behöver fokusera på sina egna arbetsuppgifter, och därför blir tidsbristen 

en aspekt som förhindrar individen att dela kunskap. En annan vanlig orsak menar Riege 

(2005, 23) skulle kunna vara en rädsla att göra sig utbytbar. Om andra individer på företaget 

får ta del av den kunskap en själv besitter tenderar anställda att bli rädda att kunskapen ska 

missförstås, alternativt användas för att själv ta åt sig äran. Istället hålls kunskapen gisslan, för 

att göra sig själv oumbärlig. En annan anledning till att kunskap hindras från att spridas kan 

vara att företag i regel bara sprider explicit kunskap. Den implicita kunskapen som bland 

annat kan kopplas till know-how, observation och interaktion tenderar att falla undan på 

grund av att den är svårare att föra vidare (Riege, 2005, 23).  

 

Ett av nyckelproblemen gällande de organisatoriska faktorerna menar Riege (2005, 25) är 

arbetsmiljön och dess villkor. Hinder som hänför sig till de organisatoriska faktorerna menar 
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Riege (2005, 26) bland annat är, att en ledare eller chef inte varit tydlig nog med att framföra 

fördelarna med att dela med sig av kunskap. Vidare menar han att en annan begränsning 

hänför sig till organisationsstrukturen, och möjligheten till både formella och informella 

möten på arbetsplatsen. Kopplat till ett av de individuella hindren gällande viljan att dela med 

sig av kunskap menar Riege även att de kan saknas incitament för en anställd att dela med sig 

av kunskap. Att skapa en företagskultur där delandet av kunskap premieras kan vara en väg 

att möjliggöra inställningen till kunskapsöverföring. Om organisationen inte lyckas med det 

menar Riege att det skapas en motsägelse mellan företagets mål och individernas, vilket i 

slutändan gör att man arbetar mest för sig själv (ibid). Vi nämnde tidigare hur Jonsson (2012, 

131) berör kunskap som rör sig i olika flöden i organisationer. Om flödet endast sker i en 

riktning effektivt, menar Riege (2005, 26) att överföringen till slut tenderar att tolkas som 

befallningar snarare än kommunikation. 

 

Riege (2005, 29) påpekar att kunskapsöverföringsproblem både är ett mänskligt och ett 

tekniskt problem. Han menar att tekniska lösningar som IT-system har en förmåga att göra en 

stor massa av information och kunskap tillgänglig för många, men att de också är belagt med 

hinder. Ett sådant hinder är att arbetaren inte är van vid att arbeta i IT-systemet.  

 

Riege (2005, 29) menar att individer tenderar att undvika IT-system som en inte är bekant 

med att använda. Det tenderar att vara ett resultat utav att företaget inte har en tillräcklig 

introduktion i systemet och dess användbarhet. Utifrån ett ledarskapsperspektiv finns det en 

övertro på vad teknologiska lösningar kan bidra med (Riege, 2005, 29). Trots att lösningar 

som intranät, email och internet har möjliggjort att kommunikation kan genomföras på alla 

möjliga sätt så försvinner lätt den mänskliga faktorn i kunskapsöverföringssammanhang.  

 

När det kommer till faktorer som möjliggör kunskapsöverföring menar Jonsson (2012, 167) 

att de kan delas upp i kognitiva faktorer, organisationskontexten och institutionella faktorer.  

De kognitiva faktorerna hänför sig till kunskapen i sig, t.ex. implicit och explicit kunskap, och 

hur individer överför de båda (Jonsson, 2012, 168). Som vi har poängterat tidigare tenderar 

implicit kunskap vara svårare att överföra men också dyrare. På grund av det menar Jonsson 

att överföringsproblem som hänför sig till implicit kunskap behöver hanteras lokalt, vilket i 

praktiken betyder att kunskapen behöver förmedlas direkt mellan individer. När det gäller 

individens kognitiva förmåga argumenterar Jonsson för att absorptionsförmågan är viktig.  

Det är den som gör att en individ kan utvärdera, tillgodogöra sig samt tillämpa kunskapen 

efter att den mottagits. Avgörande faktorer är individens hittills insamlade kunskapsbestånd, 

det vill säga den nuvarande kunskapen individen besitter (ibid).  

 

En annan avgörande faktor för hur väl kunskapsöverföring sker i en organisation är 

organisationskontexten. Jonsson (2012, 169) menar att diskussionen gällande 

organisationskontexten framför allt handlar om vilka tillvägagångssätt organisationen 

använder sig av för att sprida och möjliggöra kunskapsöverföring. Det som är avgörande här 

är hur kunskapen flödar genom organisationen. Om kunskap fastnar på vissa avdelningar eller 

hos vissa specifika individer skapas kunskapssilos (Jonsson, 2012, 170). I en kunskapssilo 

lagras av olika anledningar kunskap. Det kan bero på att en individ är behov av extrakunskap 
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som ingen annan i organisationen är i behov av, men det kan också vara ett resultat av att 

individen inte var medveten om att kunskapen skulle föras vidare. För att möjliggöra att 

kunskapen flödar fritt i organisationen menar Jonsson att kulturen och strukturen behöver 

överbryggas. En organisation som kännetecknas av en hög grad av social samhörighet, med 

tydliga kommunikationskanaler som t.ex. intranät, gemensamma databaser och projekt som 

involverar flera avdelningar samt standardiserade arbetsprocesser tenderar att klara av den 

överbryggningen (ibid).  

 

Avslutningsvis diskuteras institutionella faktorer. De flesta hinder relaterat till 

kunskapsöverföring tenderar att falla under denna kategori (Jonsson, 2012, 172).  

Att en individ vill dela med sig av kunskap är inget som ska tas för givet, vilket vi diskuterade 

i stycket om hinder för kunskapsöverföring. Organisationerna måste därför arbeta med att 

försöka motivera sina anställda till kunskapsdelning (Jonsson, 2012, 174). Det är en fin 

balansgång att ge rätt incitament, i det här läget finns det alltid individer som skulle kunna leta 

efter problem gällande hur kunskapsöverföringen sker, och sedan få ta fram egna lösningar på 

problemet bara för att visa vad en går för (ibid).  

 

Gällande motivation diskuteras även IT-system i relation till effektiv kunskapsöverföring 

(Jonsson, 2012, 174). Istället för att se systemet som lösningen på hur kunskapsöverföring 

skett tidigare, kan man istället se det som en motivator att överföra kunskap, då 

kunskapsöverföringsmomentet förenklats. Att som individ känna att hen har en identitet på 

arbetet och därigenom kunna uppfattas som kompetent i förhållande till andra kunskapsdelare 

är avgörande för hur väl kunskap mottas och sänds iväg (Jonsson, 2012, 175). Vidare påpekar 

Jonsson (2012, 167) att social sammanhållning på arbetet gör det mer sannolikt att en individ 

vill investera tid och kraft på att dela med sig av kunskap till andra. Utöver det kan även 

relationen till chefer och ledningen vara avgörande för hur mycket kraft individen kommer 

lägga på att försöka dela med sig och ta emot ny kunskap (ibid).  

 

Efter att vi nu har gått igenom de faktorer som kan påverka hur kunskap överförs, kommer vi 

här nedan att presentera SECI-modellen, som berör hur kunskap omvandlas och överförs i 

praktiken.  

 

3.5 SECI-modellen  

 

Nonaka (1994, 18) argumenterar för att kunskap skapas och överförs genom en 

omvandlingsprocess, där den går från tyst, implicit kunskap till explicit kunskap och även 

vice versa. I och med att implicit och explicit kunskap skiljer sig åt i vissa avseenden, så 

behöver tillvägagångssättet för att omvandla kunskapen ske på olika sätt. Det här menar 

Nonaka (1994, 18) kan ske på fyra olika sätt. 1. Från implicit kunskap till implicit kunskap. 2. 

Från explicit kunskap till explicit kunskap. 3. Från implicit kunskap till explicit kunskap. 4. 

Från explicit kunskap till implicit kunskap. Här nedan presenteras modellen visuellt, för att 

sedan förklaras.   
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SECI-modellen av Nonaka (1994) 

 

Från implicit kunskap till implicit kunskap – Socialisation 

I det första sättet där kunskapsomvandling äger rum, menar Nonaka (1994, 19) att en kan 

omvandla implicit kunskap genom interaktion mellan individer i en organisation. En individ 

behöver dock inte nödvändigtvis interagera med andra genom språk för att förvärva implicit 

kunskap. Nonaka (1994, 19) poängterar att yrkesskicklighet också kan förvärvas genom att 

observera, imitera och praktisera det som lärs in från en mentor. Siu (2006, 497) hävdar i sin 

beskrivning av SECI-modellen att en viktig faktor inom socialisationsfasen är att kunskapen 

enbart överförs mellan människor, och inte mellan människor och t.ex. datorer eller 

organisationers intranät. Nonaka (1994, 19) understryker att det essentiella för det här steget 

är att det sker ett utbyte av erfarenheter mellan individer på en arbetsplats. Genom det utbytet 

skapas en gemensam bild av hur man ska tänka och arbeta i förhållande till arbetsuppgifter.  

 

Från implicit kunskap till explicit kunskap – Externalisering  

 

I externaliseringsfasen tas den implicita kunskapen upp till ytan och omvandlas till explicit 

kunskap med syfte att göras tillgänglig i en organisation (Nonaka, 1994, 19).  

Implicit kunskap kan vara svårt att överföra då den ofta formas i takt med att en individ får 

mer erfarenhet (Jonsson, 2012, 103). På grund av det utgör en av nycklarna för 

externaliseringsfasen förmågan att kunna överföra kunskapen till explicita begrepp (Nonaka, 

1994, 19). För att den implicita kunskapen ska kunna göras till begrepp, behöver den sättas in 

i den kontext där den uppkommit och försöka konkretiseras genom att t.ex. individen som har 

kunskapen får visa hur hen gör. Det kan ske genom kommunikation och användandet av 

metaforer (Siu, 2006, 497). I organisationer försöker man att bevara implicit kunskap genom 

att t.ex. använda sig av praktiska manualer och liknande (Nonaka, 1994, 20). Vidare menar 

han att det är viktigt att se till att försöka ha en öppen dialog på en arbetsplats. Görs det finns 

det möjligheter att implicit kunskap kan föras vidare.  
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Från explicit kunskap till explicit kunskap – Kombinationsfasen 

 

Här fokuseras det på att hitta olika tillvägagångssätt att på ett systematiserat sätt föra ned olika 

former av explicit kunskap så att den kan göras tillgänglig för alla (Siu, 2006, 497).  

Organisationer arbetar här på olika sätt, men Nonaka (1994, 19) menar att de vanligaste 

kunskapskanalerna som används är t.ex. genom både formella och informella möten mellan 

individer, genom manualer eller dokument och genom telefonsamtal. När kunskap samlas i 

gemensamma kunskapskanaler blir det möjligt att sortera den, kombinera den och eventuellt 

också komma till insikt om att den kan användas i fler kontexter. På så sätt kan även ny 

kunskap produceras (ibid).  

 

Från explicit kunskap till implicit kunskap – Internalisering 

 

Genom internalisering förkroppsligar en organisation den explicita kunskapen och gör den till 

implicit kunskap (Siu, 2006, 497). Nonaka (1994, 20) menar att internalisering har en stark 

koppling till begreppen learning by doing och trial and error. Det exemplifieras av Siu (2006, 

494) som menar att implicit kunskap har en väldigt stark koppling till direkta erfarenheter. 

Den implicita kunskap tenderar även att vara subjektiv, vilket innebär att den explicita 

kunskapen som sprids i en organisation behöver praktiseras av de som arbetar i organisationen 

för att kunskapen ska kunna bli implicit. Genom att de anställda applicerar den nya kunskapen 

i sina specifika arbetssituationer så kan det sägas att organisatorisk kunskap har skapats (ibid). 

 

SECI-modellen innehåller både processer där implicit kunskap omvandlas till explicit 

kunskap och där explicit kunskap omvandlas till implicit kunskap. På grund av det ska den 

implicita och explicita kunskapen ses som komplement till varandra (Siu, 2006, 497). Nonaka 

(1994, 20) poängterar att alla fyra sätten som kunskap omvandlas i har förmågan att skapa 

kunskap individuellt. Genom att kombinera dem menar han att det skapas en dynamisk 

interaktion som möjliggör att kunskap kan överföras mellan individer, avdelningar och 

organisationer (ibid). Många organisationer förlitar sig på att deras olika former av 

informationsflöden ska sköta kunskapsöverföringen åt dem (Siu, 2006, 497). Det här leder till 

att många organisationer missar viktig spridning av implicit kunskap (ibid). Genom att 

applicera teorier om kunskap och hur den överförs kan organisationer förbättra sin förmåga att 

både skapa och sprida kunskap i alla led i organisationer (Nonaka, 1994, 34).  

 

 

3.6 Avslutande om teoriavsnittet 

 

För att förtydliga för läsaren av uppsatsen, vill vi poängtera att avsnittet som behandlar 

knowledge management enbart används som en introduktion till teorin och dess 

underrubriker. Därefter behandlas de begrepp som i uppsatsen ska vara till hjälp för att förstå 

och synliggöra hur kunskap om miljökraven från certifieringarna förmedlas och omvandlas 

från explicit till implicit kunskap och tvärtom.   
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4. Metod 
 

4.1 Studiens metodologiska avgränsningar  

De avgränsningar som gjorts under dokumentanalysen är i direkt relation till 

frågeställningarna och de tidsramar som är en faktor där djupare analyser av dokumentationen 

ej varit möjlig. Det här innebär i praktiken att analysen av certifieringsdokumenten enbart 

studerats med avsikten att reda ut hur de är utformade, och vilken tillgänglighet de har för de 

anställda. I certifieringsdokumenten föreligger det krav på att dokumenten ska vara 

tillgängliga för alla i organisationen. Med grund i det kommer de resultat från 

dokumentanalysen i första hand att förhålla sig till vår första frågeställning, som presenteras i 

punkt 5.1 och dess underrubriker. Kopplat till studiens syfte, användes dokumentanalysen av 

certifieringsdokumenten för att se vilken tillgång medarbetare har till dokumenten men även 

hur informationen är strukturerad för användaren. Vår förhoppning är att dokumentanalysen 

ska kunna bidra med bakgrundsinformation om certifikatet. Utifrån bakgrundsinformationen 

kan tolkningen av svaren från respondenterna i intervjuerna underlättas. Det kommer i sin tur 

att bidra till att vi kan bidra med kunskap utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

De dokument som ligger till grund för analysen består av fysiska dokument och finns 

tillgängligt digitalt via företagens intranät.  

4.2 Kvalitativ metod 

Den här studien genomförs med en kvalitativ ansats då en kvantitativ studie inte skulle ge oss 

tillgång till våra respondenters subjektiva upplevelser (Bryman, 2002, 400). Med den 

kvalitativa metoden får vi genom att intervjua våra respondenter tillgång till en mer utförlig 

beskrivning av deras upplevelser. Om studien genomförts med kvantitativ metod hade 

respondenterna inte kunnat utveckla sina svar i den mån som vi genom studiens syfte planerat 

vår undersökning. En enkätstudie hade genom sina fasta svarsalternativ begränsat den 

möjlighet vi hade för att få en övergripande bild på respondenternas syn på implementeringen 

av miljöcertifikatet i organisationen (Bryman, 2002, 401). Eftersom möjligheten att få ett 

tillräckligt stort urval för en enkätstudie var begränsat eftersom det inte är många i ledande 

befattning blev en kvalitativ intervju av större betydelse för vår studie. 

I denna studie används två kvalitativa metoder där den första är intervjuer och den andra är 

dokumentanalys. Genom att kombinera metoderna får vi ta del av respondenternas 

kontextuella upplevelser om miljöcertifieringen vid intervjutillfällena, samt hur företagen på 

strategisk nivå arbetar utifrån certifikatens riktlinjer och krav i dokumentanalysen.   

Kvale och Brinkmann (2014, 144–145) argumenterar för att en som forskare behöver kunna 

ge goda skäl till varför en valt en specifik metod. Utifrån det resonemanget har vi valt att utgå 

från deras sju stadier vid en intervjuundersökning. De metodologiska överväganden som 

baserats på dessa stadier, och som inte redan berörts, kommer vi att redogöra för här nedan 

(ibid).  
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4.2.1 Intervjuundersökningens sju stadier 

 

Innan vår insamling av empiri startade ansåg vi att inriktningen för intervjuerna behövde 

tydliggöras. Med grund i det kartlades studiens syfte och frågeställningar innan intervjun 

började, för att se till att den insamlade empirin fick en chans att besvara våra frågeställningar. 

Vid intervjutillfällena har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Det formatet 

på en intervju ger utrymme för respondenten att uttrycka sig fritt kring ämnet (jfr. Alvehus, 

2014, 83). Intervjufrågorna formulerades så att respondenten likt resonemangen om 

semistrukturerade intervjuer, skulle kunna svara öppet på frågorna. Det möjliggör även för oss 

som intervjuare att kunna ställa följdfrågor med syftet att dyka djupare i de aspekter som 

utifrån studiens syfte var extra intressant (jfr. Alvehus, 2014, 84). Hade vi använt slutna 

frågor hade vi inte fått lika uttömmande svar på de områden som vi valt. Att använda sig av 

öppna frågor minskar risken att påverka respondentens svar. För att säkerställa att 

intervjufrågorna skulle tolkas rätt valde vi att testa frågorna med en utomstående testperson, 

för att se om vi hade rätt inriktning på frågorna och om någon fråga behövde skrivas om inför 

de faktiska intervjuerna. 

Utformningen av intervjufrågornas inriktning togs fram med hjälp av vår handledare som 

också gav oss en tydlig avgränsning baserat på studiens omfattning. Kopplat till studiens 

validitet genomfördes en provintervju med syftet att se om det krävdes justeringar för att hålla 

sig inom studiens syfte. Vi har även varit i kontakt med organisationerna som utformar 

certifikaten som företagen använder sig av.  

4.3 Utveckling av metodval 

Vi har i introduktionen till metodavsnittet inledande stycke om metodologiska avgränsningar 

påtalat att respondenterna som intervjuas innehar någon form av ledande roll i respektive 

företag. Kvale och Brinkmann (2014, 187) nämner att det är viktigt att vara medveten om att 

respondent utsätts för ett eventuellt ovanligt läge vid intervjutillfället. Maktpositionen som 

respondenten till vardags har blir vid intervjutillfället det omvända. Respondenter som är vana 

att inneha en maktposition, öppnar lättare upp sig om de upplever att intervjuaren har kunskap 

om ämnet. Det skapar bättre förutsättningar för samtalet (ibid).  

Intervjufrågorna är halvstrukturerade, vilket i praktiken innebär att vi utformat en 

intervjuguide, med avsikt att skapa en grund som tar oss igenom vårt utvalda tema i studien 

(Kvale & Brinkmann, 2014, 45). På grund av att intervjuformatet är halvstrukturerat ges 

respondenten en möjlighet att tala öppet om det respondenten vill, samt att vi som intervjuare 

får möjlighet att ställa följdfrågor.  

För att intervjuerna ska fortlöpa utan att respondenterna ska behöva förklara begrepp och 

dylikt, inhämtades kunskap om certifieringarna från de företag som tillhandahåller 

certifieringarna. Den kunskap som uppstår till följd av att intervjuaren och deltagaren har ett 

samtal om ett ämne av gemensamt intresse är det viktigaste stadiet i undersökningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014, 165). Att den genomförs som halvstrukturerad intervju innebär att det går 

att göra förändringar under samtalets gång gällande frågornas innehåll och i följden som de 

ställs (Kvale & Brinkmann, 2014, 166). 
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Vid inledningen av varje intervju fick respondenten information om studien och dess syfte.  

Därefter informerade vi om att samtalet kommer att spelas in, vilket även framgick i 

samtyckesformuläret. Respondenterna fick även möjlighet att ställa frågor om intervjun innan 

den startade. Kvale och Brinkmann (2014, 170–171) menar att det vid slutet av intervjun kan 

vara bra att avsluta med att sammanfatta det som respondenten återgett i intervjun. De menar 

att en intervjusituation är utelämnande, och att det därför också bör ges tid till att 

respondenten får reflektera över intervjun. Baserat på det resonemanget bestämde vi oss för 

att låta respondenterna komma med spontana tankegångar efter intervjun. Efter varje avslutad 

intervju poängterade vi att respondenten kommer få ta del av studiens resultat.  

Varje intervju som genomförts i denna studie har transkriberats, för utan en skriven text som 

underlag till analysen finns det inte ett empiriskt material (Kvale & Brinkmann, 2014, 217). 

Det finns svårigheter med att transkribera inspelade samtal. Kvale och Brinkmann (2014, 217 

menar att nyanser i språket riskerar att gå förlorade. För att hantera att eventuella nyanser i 

språkbruket skulle gå förlorade, transkriberades varje intervju samma dag som den hade 

genomförts. Avsikten med att transkribera samma dag var att minnet från intervjun 

fortfarande var färskt. Om något uttryck eller svar i det inspelade materialet var oklart, kunde 

vi med fördel minnas tillbaka till intervjun och komplettera det transkriberade materialet.  

Den andra metoden, dokumentanalysen, användes i den här studien hänför sig till analysen av 

certifieringsdokumentationen på båda byggföretagen. Den görs med syftet att få en överblick 

över hur certifieringsdokumenten är uppbyggda samt hur de används i praktiken. Enligt Ahrne 

och Svensson (2011, 132) finns det flera skäl till att studera texter, där de bland annat nämner 

att texter förändrar samhället. I vårat fall är syftet med analysen av certifieringsdokumenten 

att få en förståelse för på vilka sätt dokumenten genom dess utformning styr företagens 

miljöarbete.  

Ahrne och Svensson (2011, 132) tar bland annat upp att meningsuppbyggnaden i texter är av 

intresse, då det skapar mening för läsaren av texten. Utifrån det resonemanget har vi läst hur 

upphovsmakaren till certifieringen formulerat miljökraven. Det gjordes med syftet att urskilja 

vad varje miljökrav innebar i praktiken, samt hur pass styrande dokumentet är. Det i 

kombination med intervjumomentet hoppas vi kommer ge oss kunskap om hur 

implementeringen av miljökraven från certifieringen styr miljöarbetet i organisationerna.  

4.4 Urval av respondenter 

För att studien överhuvudtaget skulle bli genomförbar styrdes urvalet av företag av vilka 

branscher som arbetade med certifikat inom miljö. Det blev tydligt att det fanns ett flertal 

branscher som arbetade på det viset, så istället användes delvis tidigare forskning och vårt 

egna kontaktnät som inspiration i urvalet av bransch. Likt det som nämns i inledningen gör 

byggbranschen ett stort avtryck på miljön. Med grund i det finns en tydlig trend att försöka 

motverka negativ miljöpåverkan. Ett av sätten byggföretag gör det på är genom certifikat, 

vilket gjorde att urvalet vart naturligt och aktuellt ur ett samhällsperspektiv. För att kunna 

analysera och kontrastera hur certifieringen kan styra miljöarbetet på olika sätt, valdes två 

byggföretag ut.  Ett mindre nationellt verksamt byggföretag, och ett större byggföretag som är 

verksamt i större delar av norden.   
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I dialog med byggföretagen gjorde vi avgränsningen att intervjua chefer i ledande befattningar 

med koppling till företagens arbete med certifieringen och miljöarbetet. Detta gjorde för att se 

hur kunskapen om certifieringen sprids från de som arbetar strategiskt med certifieringen. Ett 

fåtal av respondenterna arbetade mer operativt med certifikatet. Via externa kontakter som 

bedriver certifiering av företag har certifieringarna som respektive företag använder 

bekräftats. Dessa personer kontaktades innan studien genomfördes och har inte varit del av de 

kvalitativa intervjuerna i studien. De användes istället för att få en förförståelse om hur 

ramarna för certifikatet sätts upp. Genom att vi införskaffade en förförståelse om vad som 

ligger till grund för certifieringarna har vi kunnat inhämta inspiration till intervjufrågor. 

Urvalet av respondenter och deras roller på företagen, innebär att resultatet inte kan återge en 

helhetsbild av hur kunskapsöverföringen går till på alla avdelningar. Vi kan t.ex. inte dra 

slutsatser kring hur kunskap tas emot, det blir således avsikten med kunskapsöverföringen 

som blir intressant. På grund av urvalet får vi däremot en tydligare bild av hur chefer på 

företagen arbetar med certifieringens hållbarhetsarbete och de bakomliggande faktorerna till 

kunskapsöverföring. Studiens syfte och frågeställning har legat till grund för urvalet av 

respondenter. Kunskapen respondenterna kan delge oss genom deras upplevelser av hur 

företaget arbetar med att implementera miljöcertifieringen i organisationerna är en tydlig 

anledning till varför de valdes ut före andra.  

Övervägande av platsen där intervjun genomförs är enligt Ahrne och Svensson (2011, 45) av 

vikt, då det kan påverka hur väl respondenten kan fokusera på intervjufrågorna. Med grund i 

det bokades i samråd med de respondenter vi träffade fysiskt konferensrum för att få en lugn 

miljö utan att riskera att någon stör. För att underlätta för deltagarna i studiens intervju fick de 

själva vara med och påverka vilken tid den skulle genomföras. Det menar Ahrne och 

Svensson (2011, 45) kan underlätta respondentens inställning till intervjun. Undantaget var då 

några respondenter rent geografiskt var spridda över hela landet, dessa intervjuer 

genomfördes då via telefon. Vid ett tillfälle var det svårt att få till en tid för intervju så den 

skedde då som telefonintervju medan respondenten åkte bil. För att förtydliga körde 

respondenten inte bilen utan satt i passagerarsätet. Det här kan ha påverkat respondentens 

svar, då fler individer var närvarande under tiden för intervjun. Vi har dock valt att ta med 

empirin som samlats in från den intervjun, efter att ha granskat det transkriberade materialet. 

Det fanns inget i svaren som tydde på en social önskvärdhet i svaren, tvärtom, respondent var 

väldigt transparent i sina svar varpå vi gjorde bedömningen att materialet inte kunde ha 

påverkats av omständigheterna kring intervjun.  

4.5 Analys av intervjuer och dokument 

I arbetet med att analysera empiriskt material menar Alvehus (2014, 107) att ett systematiskt 

arbetssätt är att föredra. Om forskaren arbetar utifrån ett systematiskt arbetssätt, ökar studiens 

replikerbarhet. I studien har vi utgått från en tematisk analys av de transkriberade 

intervjuerna, samt en dokumentanalys av respektive företags dokument och IT-lösningar där 

kunskap om certifieringen finns tillgänglig (ibid).  

De empiriska data som samlats in har enligt Ahrne och Svensson (2011, 194) alltid ett 

representationsproblem, det finns inte möjlighet att presentera allt som hittats i analysen. 

Eftersom en stor del av arbetet är att vi som forskare filtrerar och tar fram ett urval av empirin 
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som sedan presenteras, är det viktigt att inte förlora dess djup och komplexitet. Utan det blir 

det svårt att göra bidrag till forskningen. I den här studien kommer de transkriberade 

intervjuerna och översikten av certifieringsdokumentationen på företagen ligga till grund för 

analysen (ibid). Eftersom vi har ett för den här studien omfattande material behöver vi sortera, 

tematisera och reducera data för att besvara våra forskningsfrågor med hjälp av empirin 

(Ahrne & Svensson, 2011, 195). Det har i denna studie intervjuats nio medarbetare, varav fyra 

på det mindre byggföretaget och fem stycken på det stora byggföretaget. Ahrne och Svensson 

(2011, 197) menar att det utifrån det transkriberade materialet är viktigt att arbeta utifrån en 

struktur, som gör att läsaren sedan förstår resonemangen i uppsatsen. För att möjliggöra det 

har det transkriberade materialet lästs igenom flera gånger, för att säkerställa att de olika 

kategorierna av information går att koppla till studiens syfte och frågeställningar. Väl bekanta 

med materialet gjordes en kodning för att lyfta fram de mönster som framträder i texten.  

Det skedde med hjälp av det som Ahrne och Svensson (2011, 198) beskriver som en öppen 

kodning. Detta gjordes genom att försöka etikettera eller sammanfatta varje stycke där 

respondenten kom med ny information. Utifrån de etiketterna parades de sedan dem ihop för 

att bilda teman. De teman vi fann är förankrade i studiens frågeställningar och kommer att 

listas upp i stycke 5, resultat och analys.   

Vi har inte kunnat dra några definitiva slutsatser då urvalet generellt är litet i intervjustudier. 

Valet av metoden kvalitativ intervju har givit oss en utförlig bild av de anställdas upplevelse 

av att arbeta med certifieringen och kunskapsöverföringens funktion i arbetet. Vid 

genomgången av certifieringsdokumenten och dess struktur lyckades vi komplettera den 

information vi fått genom intervjuerna. Utifrån dokumentens uppbyggnad gick det att dra 

slutsatser kring hur tillgänglig information om certifieringar är, samt hur miljökraven styr 

företagens miljöarbete.  

4.6 Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 

Det råder en konsensus inom det kvalitativa forskningsfältet, att begreppen validitet och 

reliabilitet inte är lika applicerbara på kvalitativ forskning (Kvale och Brinkmann, 2014, 291).  

Istället används begreppen, tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet, vilket vi här nedan 

kommer redogöra för.  

Kvale och Brinkmann (2014, 292) menar att tillförlitligheten hänför sig till studiens 

objektivitet. Det innebär i praktiken att materialet ska vara kontrollerat och väl undersökt, 

samt att det inte ska ha formats av forskarens personliga åsikter inom ämnet. Att förhålla sig 

till sitt material som forskare utan att påverka det utifrån sin egen förförståelse är ingen enkel 

sak. För att se till att studiens resultat är tillförlitligt, har vi undvikit att förändra citat som det 

hänvisats till i studien. Vi har därtill båda studerat de citaten vi använt i studien för att 

säkerställa en unison tolkning av det som sägs i förhållande till de intervjufrågor som ställts 

vid intervjutillfället (ibid).  

 

Intervjuaren har en viktig roll för att säkerställa en studies validitet. Kvale och Brinkmann 

(2014, 295) hävdar att respondenter har en tendens att svara olika på frågor beroende på hur 

frågan ställs, och av vem den ställs. Med bakgrund i den argumentationen, har vi vid varje 

intervju valt att använda oss av samma roller och frågor. Det här görs för att respondenterna 
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skulle ges samma förutsättningar att besvara frågorna. Vid enstaka tillfällen omformulerades 

följdfrågorna beroende på vilken kunskap vi fick ta del av vid intervjuerna.  

 

Då respondenterna hade ungefär samma kunskap, fast med olika utgångspunkter, var det av 

intresse att låta respondenten utveckla resonemang som gick att hänföra till respondentens roll 

i företaget. Därtill har de teman som dykt upp i transkriberingsstadiet, bearbetats av båda 

forskarna i det här arbetet, för att säkerställa att tolkningarna varit rimliga.  

För att tillgodose kraven som ställs på en studies äkthet, menar Kvale och Brinkmann (2014, 

296) att forskarna behöver ställa sig frågan om studien verkligen mäter det den är avsedd att 

göra.  

I den här studien har vi i ett försök att tillgodogöra oss kraven för studiens äkthet, försökt 

förhålla oss utifrån studiens syfte och frågeställningar i allt vi gör. Intervjufrågorna har delvis 

varit teoristyrda, men har framför allt tematiserats utifrån studiens frågeställningar, för att se 

till att de svar respondenterna ger oss, går att koppla ihop med frågeställningarna.  

I termer av generaliserbarhet menar Kvale och Brinkmann (2014, 310) att en forskare behöver 

överväga om studiens resultat går att överföra till andra respondenter, kontexter eller 

situationer. De beskriver att man kan göra en analytisk generalisering, som innebär att det 

genomförs en välövervägd bedömning om resultatet kan gå att finna i andra situationer.  

I en kvalitativ studie finns det inga statistiska mätningar som kan bevisa en studies 

generaliserbarhet. Däremot går det att utifrån en studies teori göra jämförelser med andra 

studier, som genomförts på liknande sätt (ibid).  

Utifrån ovanstående resonemang blir vår studie teoretiskt generaliserbar, med förutsättning att 

andra forskare valt att använda sig av t.ex. SECI-modellen i förhållande till hur kunskap 

omvandlas och implementeras i organisationer. Vår studie blir också generaliserbar till studier 

som använt sig av respondenter inom byggbranschen, och där studieobjektet liknar vårt. Det 

finns inga säkerställda garantier på att sådana studier existerar, men om så är fallet, går 

resultatet att jämföra med dessa studier. Om liknande fynd gjorts i dessa studier ökar 

generaliserbarheten i vår studie.  

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer har vi hanterat kontakten 

med våra respondenter i enlighet med: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

De respondenter som deltagit i studien har delgivits skriftlig information gällande studiens 

syfte och villkoren som är förknippade med att medverka innan intervjuerna utfördes, vilket 

tillgodoser informationskravet. När urvalet av respondenter vart fastställt inhämtades 

samtycke till intervjun genom två sätt. De respondenter vi hade en fysisk intervju med fick 

skriva under ett samtyckesformulär på plats. De respondenter vi inte hade möjlighet att träffa 

fysiskt fick läsa igenom samtyckesformuläret digitalt och ge skriftligt samtycke via 

mailkorrespondens. Kontakt med respondenterna har delgivits oss från våra kontaktpersoner 

på de respektive företag, vilket gör att våra kontaktpersoner vet vilka av respondenterna som 

deltagit i studien är. För att ingen av respondenterna ska kunna identifieras i enlighet med 
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konfidentialitetskravet har samtliga citat anonymiserats och slumpmässigt numrerats i 

presentationen av studiens resultat. Utöver detta har inga personuppgifter eller inspelade 

intervjuer sparats efter att de använts till analys och resultat eller delats med någon 

utomstående som kan leda till identifieringen av respondenter med nyttjandekravet i 

beaktande. Den empiri som samlats in i både intervjuerna och dokumentanalysen utnyttjas 

enbart fram till dess att arbetet är godkänt, och raderas sedan för att minimera risken att 

information om respondenterna i studien sprids.  

4.8 Forskarens roll 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014, 111) är det forskaren roll som person som styr kunskapens 

kvalitet i ett arbete, genom de etiska beslut som fattas. Eftersom det är upp till oss som 

forskare att inneha ett moraliskt ansvar i arbetet med studien och upprätthålla en vetenskaplig 

kvalitet på den kunskap som presenteras, måste innehållet representera vårt forskningsområde 

på ett korrekt sätt. Då det empiriska materialet samlats in av oss som forskare, är det vi som är 

ytterst ansvariga för att resultatet återges och presenteras på ett sådant sätt att empirin inte 

förvrids från verkligheten. Genom att vara transparanta i vårt tillvägagångssätt i 

metodavsnitten, ökar möjligheten för andra forskare att replikera vår studie. I studien 

eftersträvar vi att förhålla oss objektiva till den empiri som samlats in under studien.  
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5. Resultat och analys  
 

5.1 Inledning resultat och analys  

I den här delen kommer vi att beskriva hur certifieringen styr implementeringen av 

miljökraven i de två olika byggföretagen vi har studerat. Informationen som berörs i 

metodavsnittet, har samlats in genom att dels studera certifieringsdokumenten på båda 

byggföretagen, samt genom intervjuer av respondenter som på olika sätt är involverade i hur 

certifieringens olika krav implementeras i respektive företags verksamhetssystem. Genom att 

presentera analysen av det här ämnet, väver vi även in diskussionen och svaret kring 

frågeställning ett, nämligen hur implementeras miljöaspekterna från certifieringarna i 

organisationerna? Presentationen om hur certifieringarna styr miljöarbetet på respektive 

företag kommer ske i löpande text. Trots att företagen är certifierade enligt två olika 

standarder så har det visat sig att certifieringen fyller näst intill en identisk funktion. Det 

kommer därför inte göras någon direkt jämförelse mellan företagen. Vid behov av en 

distinktion mellan företagen sker även det i löpande text. Resultatet och analysen är 

inkorporerade i varandra, och presenteras i form av olika underteman.  

5.1.1 Verksamhetssystem 

Att bli certifierad inom byggbranschen kräver att man aktivt köper in certifieringen. Det finns 

inget externt organ eller företag som följer upp företagens miljöarbete och delar ut certifikat 

mot företagens vilja. Om ett certifieringssystem införskaffas kan man säga att det upprättas ett 

ramverk som gör att företaget på ett enkelt sätt ska kunna arbeta med de frågor som 

certifikatet berör, vilket i vårt fall framför allt riktar in sig på miljöaspekterna. De 

miljöaspekter som vävs in certifikaten är t.ex. att det på ledningsnivå behöver upprättas en 

miljöpolicy som både ska vara tillgängligt och kommunicerad till övrig personal och även 

övriga intressenter. Utöver det förs en dokumentation om vilken miljöpåverkan som görs i ett 

projekt, och med hjälp av vilka åtgärder företaget ämnar minska på den negativa påverkan. 

Därtill ska personal erhålla utbildning i certifieringssystemets olika delar. Utbildningen bör 

läggas upp så att personalen ges möjligheten att få insikter om hur företaget arbetar med att 

uppfylla mål, samt hur en som anställd på företag kan hjälpa till att minska på miljöpåverkan.  

Gemensamt för både det stora och mindre byggföretaget är att respektive certifieringssystem 

implementeras direkt in i deras verksamhetssystem. Det här innebär att företagets rutiner och 

processer i verksamhetssystemet är certifierat och uppfyller de krav som ställs inom fälten 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som bekant kommer vi enbart i undantagsfall beröra andra 

aspekter än de som faller inom miljöfältet under studiens presentation.  

Utifrån certifieringen kan vi se att det skapas förutsättningar för att ett företag ska kunna klara 

av att uppfylla målen som ställs upp. Det här innebär att ingen av företagens certifieringar 

ställer upp konkreta krav inom miljöfältet, det ges istället riktlinjer inom vilka områden man 

behöver ha en åtgärdsplan inom. Det ligger istället på företagen själva att sätta upp mål utifrån 

vilka förutsättningar företaget har, vilket respondent nio beskriver genom följande citat:  

Det är ju ett ganska fritt system så till vida att vi själva kan säga hur vi vill 

jobba inom företaget, vilken typ av egenkontroller vi vill använda eller, ja vilka,  

hur vi ska prestera inom miljöfrågorna till exempel, vad vi ska lägga krut på under  

det här certifieringsåret. Man blir ju mätt på det en själv har satt upp så det finns  



27 
 

inget specifikt mål där du måste klara dom här grejerna annars får du inte vara med  

utan det handlar ju om att vi ska göra som vi säger, det är det vi kontrollerar.  

Utifrån citatet blir det tydligt att de miljösatsningar som görs i praktiken styrs av de mål och 

satsningar som företaget själv har ställt upp. Hur omfattande den satsningen blir är helt upp 

till företaget självt, men påverkas av sina ekonomiska förutsättningar och vilken kundkrets 

företaget har. Verksamhetssystemen finns tillgängligt för alla inom båda företagen, via 

intranät eller motsvarande internetbaserad portal. Det här görs för att kunskap om det 

certifierade systemet ska vara tillgänglig för alla. I verksamhetssystemen går det att hitta olika 

dokument och mallar med riktlinjer för hur man i varje projekt på ett systematiskt sätt ska 

arbeta för att uppfylla målen. Kunskapen om de krav som ställs kan sägas ha blivit så pass 

inbakade i rutinerna och i verksamhetssystemet att kunskapen har blivit internaliserad. 

Utifrån Nonakas (1994, 20) SECI-modell går det här att koppla till internaliseringsfasen. I det 

här fallet tolkar vi omvandlingsprocessen som att det som en gång varit explicit kunskap om 

hur individen utifrån certifieringsreglerna uppnår miljökrav, numera har blivit inkorporerat i 

verksamhetssystemet. Det här gör att kunskapen automatiseras och sker successivt i alla 

projekt, vilken gör att kunskapen blivit implicit och svår att få upp till ytan i organisationen. 

Det här exemplifieras i respondent åttas citat:  

men jag kan känna att det saknas lite mer. Det hade inte vart fel att ha någon 

lite mer miljöinriktad [..] hur företaget jobbar med miljöarbetet mer tydligt. Det kan bli  

lite mer visionerna. Men hur kan jag praktiskt bidra med att jobba med det i mitt  

dagliga arbete liksom. Vad kan jag bidra med? 

Utifrån Nonakas (1994, 19) SECI-modell tolkar vi det som att båda företagen försökt samla 

all kunskap om miljömål i det gemensamma verksamhetssystemet, likt det som beskrivs i 

kombinationsfasen. Det här har emellertid inte lyckats nå ut hela vägen. Utifrån det empiriska 

materialet kan vi dra slutsatsen att personalen verkar ha blivit så van vid att arbeta 

systematiskt utifrån det certifierade verksamhetssystemet att organisatorisk kunskap har 

skapats. När den organisatoriska kunskapen skapats menar Nonaka (1994, 17) att den enbart 

går att komma åt genom att den förs upp till ytan i olika kunskapsflöden eller nätverk i 

organisationen. I citatet kan vi konstatera att respondenten är osäker på hur företaget både på 

individ- och organisationsnivå arbetar i praktiken för att minska på miljöpåverkan. Detta trots 

att den kunskapen ska finnas inarbetad i alla processer i verksamhetssystemet. Det här kan 

möjligtvis förklaras av att olika personer i en organisation är olika involverade i 

verksamhetssystemets olika delar och därför inte aktivt arbetar med att uppfylla specifika 

miljömål. Viktigt att poängtera är dock att citatet representerar en åsikt som personalen på 

båda företagen har – vilket torde peka på något slags hinder eller liknande för att den 

kunskapen på ett enklare sätt ska kunna komma upp till ytan. 

5.1.2 Informationskanaler och utbildningar 

I båda organisationerna vi studerat används en rad tillvägagångssätt för att sprida kunskap 

både allmänt och gällande certifieringen. Vi har valt att samla dem under rubriken 

informationskanaler och utbildningar.  

När det kommer till hur certifieringen styr utbildningar inom miljöområdet, skiljer sig 

företagens olika certifieringar. Ett av certifikaten har ett tydligt uppställt mål om att personal 
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ska erhålla utbildning inom certifieringens alla områden, där miljö ingår, samt att det 

certifierade verksamhetssystemet ska introduceras för alla anställda. Syftet beskrivs explicit, 

där de betonar att utbildningen ska ge insikt om företagets affärsidé, deras miljöpolicy samt 

hur individen kan inverka på företagets miljöarbete. I det andra certifikatet berörs inte 

utbildning som ett krav. Istället beskriver de vilka områden företaget behöver ha uppsatta mål 

inom, samt att målen ska övervakas, kommuniceras och förbättras vid behov. Vidare ska det 

bestämmas vad och hur företaget ska gå tillväga för att förbättra sig inom de uppsatta målen.  

Här beskrivs alltså miljöarbetet istället som något som ska vara kommunicerat ut i 

verksamheten. I praktiken behöver inte det betyda att organisationerna skiljer sig åt i hur de 

går tillväga för att föra ut kunskapen om miljökraven i verksamheten, men ett av certifikaten 

har en tydligare regel för momentet. Vid intervjutillfället med respondent sju berättar hen 

följande:  

 På byggnad och grund, och miljölagstiftningen, det är ju ett sätt att utbilda i 

 vad vi har för ansvar när det gäller miljö och det är ju ett krav i standarden för miljö.  

 Så dem tre är ju sådana rena [..] det är nog för att vi ska kunna ha ett certifikat på miljö. 

Respondenten beskriver i inledningen av citatet vad som tidigare i intervjun beskrivits som en 

introduktionsutbildning i bland annat miljöfrågor som alla får ta del av i organisationen.  

Av vikt för kommande slutsatser är också att respondenten arbetar på företaget med den 

vagare formuleringen om krav på utbildning gällande miljöfrågor. I praktiken innebär det här 

att båda arbetsplatserna har tolkat sina respektive riktlinjer från certifieringen på samma sätt, 

nämligen att alla anställda ska introduceras för miljöarbetet. Företaget vars certifikat ställde 

upp ett krav på utbildning verkar även de ha lyckats implementera den obligatoriska 

utbildningen, vilket manifesteras i följande citat från respondent ett:  

alla nyanställda ska få en introduktion i systemet, alla anställda får en genomgång 

när det är vid förändringar eller när det uppdateras så att säga. Det får de en gång 

per år, personalen får lite oftare i speciella workshoptillfällen om man säger så, för 

tjänstemännen. 

Svaret ges i frågan om det finns någon obligatorisk utbildning som tar upp certifieringen i 

förhållande till miljömål. I citatet framgår det också tydligt att det sker en genomgång i 

systemet, vilket är där certifikatet appliceras i processer och rutiner. I föregående stycke om 

verksamhetssystemen framgår det av de citat vi redovisat, att det finns en kunskapslucka hos 

de anställda gällande vad företagen i praktiken gör för att uppfylla miljömålen. Det finns även 

en önskan att lära sig mer om bakgrunden till de uppsatta målen samt hur individen på 

företaget kan hjälpa till att uppfylla målen, vilken respondent åtta sätter ord på i följande citat:  

 […] Där kan det ju vara lite såhär, hur gör ni på er avdelning för att minska energi- 

-förbrukningen? Där skulle man också kunna vara lite mer tydlig. Jag menar: företaget 

 jobbar med det här målet, och hur vi ska mäta och följa upp för att uppnå det. Där tror  

jag vi har lite att jobba på. Lite mer konkret miljöarbete. 

Citatet är ett utdrag från respondentens svar, där hen först poängterar att företaget i alla 

projekt upprättar en miljöplan som beskriver hur de hanterar olika miljörisker i projektet.  

Utifrån den helheten tror vi att respondenten vill poängtera att sådan ren praktisk kunskap 

behöver förmedlas ut i organisationen. Siu (2006, 495) menar att den typen av kunskap kallas 

casual knowledge, där ledningen eller ansvariga för området i organisationen behöver vara 
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tydliga med varför företaget gör satsningar på miljön, och hur man tillsammans kan lägga upp 

en strategi för att uppnå målen. För att överbrygga en sådan problematik menar Jonsson 

(2012, 170) att det kan vara relevant att involvera flera avdelningar i projekt, och på så sätt 

skapa en starkare social sammanhållning som möjliggör kunskapsöverföringstillfällen.  

Då vi framför allt har intervjuat respondenter med någon form av ledande position i företagen 

har informationskanalerna beskrivits utifrån deras perspektiv. Utifrån Jonssons (2012, 131) 

beskrivning av kunskapsflöden i en organisation, kan vi konstatera att vi övervägande fått 

studera hur framåtflöden sker i organisationerna. Det här kan ha påverkat vår undersökning då 

avsändaren av kunskap inte alltid kan kontrollera hur mottagaren tar emot kunskapen. 

Personalen får heller inte en utvärdering på hur nyttig kunskapen anses vara. Sättet 

mottagaren kan vara med och påverka kunskapsöverföring i en organisation kommer vi att gå 

in på i den tredje frågeställningen om faktorer som kan påverka kunskapsöverföringen. 

Baserat på att den mesta kommunikationen av kunskap bestått av framåtflöden kan vi 

konstatera att vi nästan uteslutande fått information om den strategiska planen för hur 

kunskapsöverföringen ska ske. I kontrast till dessa framåtflöden beskriver respondent nio hur 

bakåtflöden i en av organisationerna kan fungera i vissa fall:  

 Sen tycker jag att det är synd att det är en så pass stor tröghet i systemen. Det gör 

 att spontaniteten tas död på, man slutar att försöka för man vet ju att det händer ju 

 ändå ingenting, kanske om man har tur. 

Respondenten poängterar i relation till citatet att det finns möjligheter att ge feedback på hur 

alla processer och tillvägagångssätt på företaget fungerar, men att det inte finns ett tillräckligt 

upparbetat system för att förbättringsförslagen ska ta fart och komma upp till ytan.  

I diskussionen om forumet där feedback kunde lämnas diskuterades tidsbrist som en trolig 

förklaring till varför inte förbättringsförslagen kommer upp till ytan. Förbättringsförslagen 

som kommer in i den organisation som respondenten arbetar i, läggs upp i en del av det 

verksamhetssystem som används för att styra och förenkla arbetsprocesserna. Det är även det 

system som är certifierat. Jonsson (2012, 131) poängterar att det sociala kapitalet är av vikt 

för att kunskap och information ska kunna flöda i alla riktningar. Det ligger således på både 

avsändaren och mottagarens axlar att finna vägar där kommunikationen lyfts upp på ett 

enklare sätt. I det här fallet berör både respondenten och den som är ansvarig för 

förbättringsarbetet att hen inte hinner med att arbeta med det fältet så mycket som hade 

kunnat behövas. I det här fallet blir det därför så att den erfarenhet som anställda ute på andra 

avdelningar än t.ex. huvudkontoret inte får komma upp till ytan och bli till explicit kunskap. I 

slutändan finns det en risk att organisationen missar kunskap som hade kunnat fångas upp på 

ett annat sätt än det befintliga tillvägagångssättet i verksamhetssystemet. Även om citatet inte 

är representativt för varken båda organisationerna eller all form av kunskapsöverföring som 

sker i ett bakåtflöde menar vi ändå på att det är värt att lyfta fram.  

5.1.3 Revision 

En revision kan beskrivas en granskning av en organisations tillvägagångssätt och 

arbetsmetoder. I vår studies fall används revisioner för att kontrollera att alla miljökrav inom 

certifikatet har en åtgärdsplan samt att de tillvägagångssätt företaget använder för att minska 

på miljöpåverkan aktivt arbetas med. Revisioner är något som används på båda företagen men 



30 
 

i olika utsträckning. I inledningen av stycke 5.1 beskrev vi att det inte fanns något externt 

organ som mot företagens vilja certifierar företag enligt miljöstandards. Om ett företag 

däremot bestämmer sig för att införskaffa ett certifikat inom miljö så krävs det att företaget 

med allt från ett årigt till ett treårigt intervall reviderar certifieringssystemet med hjälp av ett 

externt bolag av revisorer. Dessa kontrollerar att verksamhetssystemet och företaget i sig 

arbetar systematiskt för att möta de krav som ställs upp inom certifieringen. Respondent sex 

konkretiserar revisorernas funktion i förhållande till certifieringen inom miljö och 

organisationernas egna miljömål:  

När en revisor kommer kan de observera och ge rekommendationer på vilka mål vi 

sätter och hur vi följer upp dem, men det dem tittar på är framför allt strukturen och  

det systematiska arbetssättet, snarare än det faktiska innehållet. Organisationen själv  

ansvarar för att formulera rätt mål, göra sin egen analys, utreda ens egna miljöaspekter 

och där har ju företaget tagit en rad hållbarhetsmål som vi ju också med hjälp av lednings- 

systemet ska se till att vi jobbar för och mot.  

Som vi beskrivit i delen om organisationernas verksamhetssystem, och som också berörs i 

citatet, kan inte revisorerna eller upphovsmakaren till certifikatet lägga sig i vilka mål som 

sätts upp, de kan bara ge rekommendationer och styra in organisationen mot vilka typer av 

mål som behöver finnas. Vi fann även i vår empiriska undersökning att båda organisationerna 

arbetar med interna revisioner. Vid de tillfällena får organisationen möjlighet att kontrollera 

så att alla dokument och mallar är uppdaterade utifrån eventuella certifieringsregler eller 

uppdateringar. De interna revisionerna får därför en väldigt viktig roll när miljökraven från 

certifieringen ska implementeras. Vi har tidigare berört att explicit kunskap tenderar att bakas 

in i olika informationskanaler som företagens intranät och verksamhetssystem, och att 

kunskapen där har blivit så pass inarbetad att det för många av respondenterna blivit implicit 

kunskap. I följande citat berör respondent sju den interna revisorns roll och även hur den kan 

användas i framtiden:  

[…] För att vi inte höjt den rollen som någonting spännande och utvecklande. 

Och det försöker vi göra, för att, vi ser ju att en bra intern revisionsorganisation  

kan utveckla företaget väldigt bra, för där om något så är det också en kunskaps- 

överföring som kan bli ganska stor, för intern revisorerna finns i hela företaget, ,om  

de delar sin kunskap så kan det gå tillbaka ut i organisationen på bred front och föra  

den vidare. 

Utifrån citatet kan vi se att en intern revisor får stor insikt i det certifierade 

verksamhetssystemet. Det borde således betyda att de i sina genomgångar samlar in en stor 

mängd kunskap om hur miljökraven styr olika arbetsprocesser och projekt i organisationen. 

Respondenten poängterar även att den interna revisorn därför kan få en nyckelfunktion vad 

gäller att få ut kunskapen igen i organisationen. Det här går även att känna igen i Nonakas 

(1994, 20) argument i externaliseringsfasen. På grund av att implicit kunskap ofta är invävd i 

handlingar och erfarenheter, så behöver man sätta in den kunskapen man vill lyfta upp igen i 

den kontext där den blir verksam. Revisorn får här möjlighet att granska alla arbetsprocesser, 

och kan därför se hur företaget går tillväga i praktiken, och vad det innebär för miljöpåverkan. 

Om revisorerna därefter skulle kunna användas i någon form av utbildningsfunktion för att 

lyfta upp hur företagen arbetar med miljöfrågor i praktiken, menar vi på att kunskapen skulle 

kunna bli omvandlad från implicit till explicit kunskap enligt externaliseringsfasen.  
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5.2 Incitament till att vara ett certifierat företag 

I relation till studiens andra frågeställning är frågans formulering sådan att den undersöker 

vad som har påverkat organisationerna att bli miljöcertifierade. Vi kommer här att studera 

vilka incitament som varit drivande vid införskaffandet av certifieringen, samt jämföra 

resultatet gentemot tidigare forskning. De respondenter som svarade på vilka incitament som 

driver på företagens arbete med certifiering inom miljö har lyft fram två perspektiv, de interna 

och externa kraven, vilket kommer att redogöras för i denna analys. 

5.2.1 Externa krav 

Det är ett komplext arbete med att certifiera organisationen eftersom det kräver mycket 

resurser i form av personal och ekonomiska investeringar för att uppnå kraven. Respondent 

åtta tar upp hur externa krav påverkar organisationens arbete med miljöfrågor inom 

certifieringen, samt att kraven inte bara påverkar deras miljöarbete:  

Kunden ställer kravet, det blir lite ringar på vattnet om  

någon har det så ställs kravet vidare, då måste vi ha miljökrav 

på våra leverantörer, och då väljer man kanske bara de som 

har miljöarbete. 

Utifrån citatet blir det tydligt att kundens krav inte bara har en påverkan på företaget som har 

fått uppdraget. Det leder även till att företaget som utför arbetet måste ställa krav på att deras 

leverantörer arbetar med att tillverka miljövänliga produkter och tjänster. De externa 

kundkraven är höga gällande miljöfaktorer, vilket gör att företag som inte är certifierade men 

har en god kompetens riskera att förlora många affärer, men även uteslutas från möjligheten 

att samverka i ett projekt med ett certifierat företag.  

Här poängterar Mirvis et al att investeringar i en policy eller certifiering som berör 

miljöaspekter underlättar för företag vilket gör att de kan möta de yttre kraven som ställs, på 

så sätt få fler kunder och samarbeten (2016, 5014). Genom att investera i ett certifikat som 

sätter upp miljömål, blir det lättare att följa kunders miljökrav. Bolis et al (2014, 1230) menar 

att en sådan investering leder till att företaget får legitimitet inom området miljö som är 

attraktivt för kunder och aktieägare. Det krävs även en transparens i hur miljöarbetet uppfylls 

internt, för att inte tappa medarbetarnas tro på arbetet. Det här är något som båda företagen 

försöker arbeta med, genom att använda sig av flera informationskanaler för att sprida 

kunskapen, vilket vi berört i föregående frågeställning.    

Lagkrav är en del i det som driver på ett företags miljöinsatser. Allt utöver detta baseras på 

deras miljöpolicy. Respondent sex visar på att organisationens miljöarbete som görs genom 

att vara certifierade inte bara drivs på av kunder: 

Verksamheten jobbar för att uppfylla dem kraven som standarden 

föreskriver, och som i förlängningen gör att vi uppfyller lagkrav att 

vi säkerställer att kundkrav uppfylls. 

 

I citatet framgår det att miljöcertifikatet ökar företagens möjligheter att klara av båda 

kundkrav och de lagkrav som är kopplat till miljöarbetet. Nicolopoulou (2011, 532) 
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poängterar att arbetet med miljöinsatser lönar sig genom att företaget får ett bra rykte och kan 

vinna andra upphandlingar som ett resultat av detta.  

Företag kan genom externa krav från sina kunder behöva inhämta kunskap som ger dem 

fördelar mot konkurrerande företag. Det här ställer krav på att företagen har ett system för hur 

kunskap ska överföras och hanteras, vilket Jonsson (2012, 48) menar är en central tankegång 

inom Knowledge management fältet. Genom att använda sig av ett effektivt 

kunskapsöverföringssystem skapas således konkurrensfördelar gentemot andra företag.  

Båda företagens respondenter ger liknande information gällande hur externa krav styr 

miljöarbetet. Det här leder till att organisationernas storlek och antal medarbetare inte 

påverkar respondenternas upplevelser. De faktorer som externt påverkar byggföretagen i 

störst utsträckning är kundkraven. Utifrån den empiri vi samlat in blir det tydligt att 

miljöcertifikatet har en tydlig positiv inverkan på antalet kundbeställningar.  

Att införskaffa miljöcertifikatet är något som kostar pengar, och som också göra att varje 

beställning tenderar att bli dyrare än om inga miljökrav ställdes. Trots det indikerar företagen 

att den investeringen i slutändan blir värd det, på grund av de fördelar företagen får på 

marknaden. Kopplat till studiens syfte kan kunskapsöverföringen av hur företagen arbetar 

med certifieringen sägas vara starkt kopplat till kundernas krav.  

5.2.2 Interna krav 

Respondenterna i vår studie lyfter även fram att det förekommer krav från både ledningen och 

medarbetare i organisationerna, gällande att arbeta med miljöfrågor. Som svar på vilka krafter 

som driver på företagets miljöarbete, lyfter respondent två upp hur interna krav driver på 

utvecklingen av den egna organisationens miljöarbete: 

 Lagkrav, kundkrav och attraktionskraft för ny personal, sen är 

det nästan lika viktigt med de interna kraven. Både ledning och  

medarbetare vill att vi ska arbeta med miljöfrågorna. 

Utifrån citatet kan vi se att det även finns krafter internt som driver på hur organisationerna 

arbetar med miljöaspekter. Företag som enligt Bolis investerar i att jobba med CSR 

(Corporate social responsibility) har påverkan på flera områden inom organisationer (2014, 

1228). Att som medarbetare känna att en varit med och påverkat att företaget arbetar med 

miljöfrågor, kan enligt Bolis et al (2014, 1228) leda till flera positiva aspekter. Bland annat 

ökar känsla av delaktighet, men också motivationen att driva på för fortsatt förbättring (ibid). 

Bolis et al (2014, 1228) medger dock att ledningens främsta motiv till att arbeta med aspekter 

som miljö, är för att det kan ge möjligheter till ökade intäkter. I studien har vi inte kunnat dra 

någon enhetlig slutsats om varför företagen arbetar med miljöfrågor, men det som 

respondenterna verkar vara överens om är att det leder till ett ökat antal anbud från kunder, 

samt att företaget blir en attraktivare arbetsplats.  

 

Respondent åtta exemplifierar hur de interna kraven kan styra företagets miljöarbete på 

följande sätt:  
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Sen har vi ju våra interna krav men de kommer från centralt om 

man säger.. det har ju också med certifieringen att göra, att man  

ska ha övergripande miljömål, och sen ska man ha en handlingsplan 

för hur man uppnår dem genom delmål. De jobbar vi ju på här nu,  

för vi har inte varit så tydliga med en handlingsplan för miljö men  

vi har tagit fram några delar nu som baseras på hållbarhetsramverket 

 i organisationen.  

Utifrån citatet ser vi att respondenten menar att det är ledningen som framför allt styr hur 

miljöarbetet genomförs i praktiken. Det kan mycket väl vara så att det här är något som 

överensstämmer mellan företagen. Utifrån den empiri vi samlat in delar respondenterna 

åsikten om att ledningen är ytterst ansvarig för att sätta upp strategiska miljömål i 

organisationen. Däremot är det några av respondenterna på båda företagen som poängterar att 

möjligheten till att påverka miljöarbetet är minimal. Vid förslag om förbättringar ska 

informationen färdas genom flera instanser i företagen, och sedan fattas beslut om. En sådan 

process tar mycket tid i anspråk, och påverkar dessa respondenters inställning till att vara med 

och driva på miljöarbetet. Det här går delvis att koppla till de kunskapsflöden som Jonsson 

(2012, 131) berör i organisationer. En faktor som gör att kunskapsflöden kan färdas snabbare 

åt alla håll i en organisation är enligt Jonsson (2012, 131) det sociala kapitalet, vilket bland 

annat involverar hur villig mottagaren av kunskap är att tillgodogöra sig kunskapen.  

Utifrån citatet skulle anledningen till att flödena av kunskap går långsamt delvis bero på det 

sociala kapitalet. Däremot tror vi att det finns flera bakomliggande variabler, där tidsaspekten 

sticker ut, vilket även flera av respondenterna nämner som en anledning till varför kunskap 

inte hanteras eller tas emot korrekt.  

5.2.3 Konkurrensfördel 

Att se på certifieringen inom miljö som en konkurrensfördel när anbud läggs på nya uppdrag 

kräver tydlig information till kunderna hur den kunskapen implementeras i verksamheten. Det 

här blir ett fortsatt steg som bygger på de externa kraven från kunder och samhället. Utan 

deras påverkan implementeras troligtvis inte certifikat i samma omfattning. 

Respondent ett ger sin bild av hur certifieringen bidrar till att ge fördelar för företaget i deras 

arbete att nå ut till kunder. Då företagens ekonomiska vinst hänger på vilka möjligheter 

företagen har att göra affärer ser de en affärsnytta med att vara certifierade. De får då 

möjligheten att komma med anbud, där kunden ofta ställer kravet att enbart certifierade 

företag får bygga i deras projekt.   

Skulle vi inte haft den så skulle vi ju inte kunna få genomföra de  

jobben som vi gör i och med att det krävs att vi har en miljöcertifiering 

för att kunna lämna in anbud på dem jobben vi gör. 

Med en certifiering blir det lättare för företagen att ro hem byggprojekt. Det leder i sin tur till 

att de kan växa och få fler anställda. Assadourian (2006, 574) menar att företag som arbetar 

utifrån en policy som berör miljöaspekter vinner fördelar när de kommer till att rekrytera ny 

personal. Upp mot 80 % av nya arbetssökande läser på om ett företags satsningar i samhället 

när de väljer var de ska söka jobb (ibid).  
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En risk som certifierade företag kan råka ut för är att samarbeta med företag som inte delar 

samma engagemang i miljöfrågor. Lee (2015, 75) menar att det kan återspeglas negativt på 

företaget som anlitat dem. Vidare menar Nicolopoulou (2011, 532) att företag idag befinner 

sig i en kunskapsdriven ekonomi, vilket för byggföretagen betyder att om de inte investerar i 

ny kunskap som certifieringar kan de tappa både attraktion till ny personal och kunder. 

Eftersom byggföretagen har krav som ska mötas även internt mot sina ägare, att de vill få en 

avkastning på sin investering är det viktigt att investera i certifieringar som möjliggör 

framtida affärer med kunder (ibid).  

Studiens nionde respondent lyfter fram att certifieringen ger företaget en trygghet gentemot 

kunder. Det kan enligt respondenten upplevas som ett incitament för att företaget ska vara 

miljöcertifierade. Att företaget är certifierat i enlighet med miljöstandard gör att kvaliteten på 

de produkter som levereras ökar, vilket respondenten uttrycker på följande sätt:  

Det är ju en trygghet att jag vet att det jag levererar till mina  

kunder är en bra slutprodukt som har klarat kraven inom arbetsmiljö,  

miljö och kvalité, vi har liksom en helhetsbild. Följer jag så som  

certifieringen är uppbyggd så som vi har sagt att vi ska jobba då vet  

jag att slutprodukten som kunden får är en bra grej liksom. Jag 

känner mig trygg med det jag levererar och kan vara stolt när jag går  

ut och pratar om mitt företag för jag vet att vi har en bra certifiering i  

ryggen.  

För att företagen ska lyckas med att bli konkurrenskraftiga genom att vara ett certifierat 

företag lyfter Nicolopoulou (2011, 530).  vikten av att engagera personalen, detta för att få en 

effektivare implementation av regelverk och arbetssätt. Den känsla som respondenten återger 

med sin stolthet kan enligt Nicolopoulou (2011, 532) liknas med en organisation som 

involverar sina medarbetare när det gäller anpassning av certifieringens krav på företaget.  

Genom att göra medarbetarna delaktiga i processen att jobba med certifieringen skapas en 

starkare sammanhållning som i sin tur stimulerar dem att fortsätta utveckla arbetssätten 

rörande miljöfrågor (ibid).  

Respondenterna från de båda företagen upplever en känsla av att certifieringen behövs för att 

de ska ha en större chans att vinna upphandlingar. De poängterar att verksamhetssystemet 

hjälper till i den processen, där tydliga mallar och dokument underlättar arbetsprocessen. Det 

leder i sin tur till att företagen får möjlighet att få högre miljöpoäng i sina upphandlingar. 

Miljöpoäng är som en måttstock för hur många eller hur omfattande miljöaspekter har 

tillgodosetts i bygget.  

 

En annan respondent poängterar utifrån tidigare erfarenheter inom byggsektorn att många 

företag införskaffar olika policys, certifieringar eller diplom som hänför sig till att företaget 

arbetar hållbart med miljöfrågor. Respondenten menar dock att det tydligt skiljer sig åt i 

vilken utsträckning miljökraven uppfylls. Många företag vill enbart kunna hålla upp ett 

diplom och påvisa att man arbetar hållbart, men gör inga insatser för att minska på 

miljöpåverkan i projekten. Det finns här en tydlig koppling till det som Bolis et al (2014, 

1230) tar upp om företag som inför en policy eller liknande för att förbättra företagets rykte.  

Respondenterna i vår studie poängterar att det är ett av de huvudsakliga argumenten till att 
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respektive företag i studien införskaffade sitt miljöcertifikat också. Däremot låg det fler 

interna krav bakom deras arbete, samt att det på grund av certifikatets stränga regler om 

revisioner gör att de inte kan fuska i insatserna för att minska på sin miljöpåverkan.  

5.3 Faktorer som påverkar kunskapsöverföringen 
I frågeställning tre konkretiserar vi hur arbetet med att överföra kunskap om 

miljöcertifieringarnas krav och målbild påverkas av en rad upplevda faktorer som fångats upp 

vid intervjutillfällena. Analysen bygger på jämförelser mellan tidigare funna hinder och 

möjligheter för kunskapsöverföring. Resultatet och analysen av den här frågeställningen 

presenteras här nedan med hjälp av ett antal underteman.  

5.3.1 Organisationsstrukturen 

I tidigare stycken har vi berört hur den explicita kunskapen om organisationernas miljökrav 

och miljömål bakats in i respektive organisations verksamhetssystem där kunskapen istället 

blivit implicit. Syftet med att föra in den kunskapen i verksamhetssystemet är enligt 

respondenterna från båda företagen att lyckas nå ut till så många som möjlighet. Eftersom de 

två organisationerna vi studerar skiljer sig åt ganska rejält i storlek – och där ett flertal 

respondenter nämner organisationsstrukturen som en faktor som på olika sätt kan påverka hur 

kunskapsöverföringen sker väljer vi att beröra ämnet. Att arbeta i en större organisation 

innebär enligt merparten av respondenterna att de blir fler led som informationen måste 

passera igenom. För att på ett enklare sätt kunna illustrera skillnaden i både storlek och antal 

informationsled, kommer respektive företags organisationsschema läggas in som bilaga två 

och tre i slutet av uppsatsen.  

I det mindre företaget kan man säga att det finns två huvudsakliga arbetsområden man arbetar 

mot vilket enligt organisationsschemat beskrivs som entreprenad och service. Merparten av de 

anställda som finns inom de olika områdena i det mindre företaget arbetar på samma kontor, 

med avvikelser beroende på vilka projekt företaget arbetar med kan dock platschefer bli 

utstationerade.  

På det större företaget finns det fyra arbetsområden. På grund av sekretess redovisas inte 

namnen på dessa. Företaget har kontor på flertalet ställen i Sverige och finns även i resterande 

nordiska länder. Det här gör att det finns betydligt många fler led som information behöver 

flöda igenom vilket respondent sju belyser i följande citat:  

Eftersom vi är en så stor organisation så finns alltid det problemet att  

kunskap kan stanna i den mindre grupperna, det är svårt att få till den här  

riktigt stora utväxlingen, det är lättare att driva kunskapsöverföring inom  

en t.ex. avdelning, det är svårt att lyfta den ännu högre upp. 

Det här gör att organisationen satsat mycket på digitala möten när kunskap behöver delas 

mellan avdelningar och områden. I den mindre organisationen har man istället möjlighet att 

involvera flera individer på fysiska möten, som respondent fem exemplifierar med följande 

citat:  

Det vi försöker göra är att ha mera möten, där vi är mer folk, allt från  

ledningen till yrkesarbetare på samma möten. Vi försöker sprida erfarenheten 

mellan kategorierna av arbetare.  
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När vi studerar båda citaten blir det tydligt att det är belagt med fler svårigheter gällande 

kunskapsöverföring när man befinner sig i en större organisation. Som beskrivs i det första 

citatet är det lätt att kunskap fastnar på avdelningar. Jonsson (2012, 170) menar att det här 

innebär att det skapas kunskapssilos i organisationen. Det brukar vara ett resultat av att 

avsändaren inte varit tydlig nog med avsikten med kunskapsdelningen, och hur långt ned i 

organisationen den ska spridas (ibid). Att organisationsstrukturen påverkar möjligheten till en 

effektiv kunskapsöverföring är inget som är nytt inom forskningen. Riege (2005, 26) påtalar, 

likt fallet i vår studie, att organisationsstrukturen påverkar möjligheten till både informella 

och formella fysiska möten. I vår studie framgick det även från en av respondenterna att 

miljökraven från certifieringen också har en inverkan på möjligheten till fysiska möten. På 

grund av de miljökrav som satts upp försöker ett av företagen minska på sina resor mellan 

avdelningarna, i ett led att försöka kapa på utsläppen av miljöfarliga gaser. Jonsson (2012, 

168) menar att kunskapsöverföringsproblem som hänför sig till implicit kunskap enbart kan 

hanteras lokalt. Det här kan förklara varför de respondenter som inte arbetar på någon av 

organisationernas huvudkontor har upplevt att de inte är helt bekanta med vad 

organisationerna gör i både strategiskt och operativt för att kapa på olika former av utsläpp.  

5.3.2 Mottagaren av kunskap som överförts 

Att mottagaren av kunskap har en lika stor del i kunskapsöverföringsprocessen som 

avsändaren var på förhand ingen svår gissning. Riege (2005, 23) berör ett flertal sätt en 

mottagare av kunskap kan påverka hur lyckosamt överföringen blir. Ett sätt mottagaren kan 

påverka kunskapsöverföringen på, som inte tas upp i någon av den litteratur vi använt oss av 

poängteras av respondent åtta:  

Nämen det här med information och kommunikation är alltid en intressant 

fråga. Det känns som man ibland kan informera hur mycket som helst och  

ändå så går det inte fram till alla mottagare, men det beror ju också på  

mottagaren, hur den vill ta emot information också. 

Av citatet framgår det implicit att företaget arbetar med ett flertal informationskanaler, vilket 

vi explicit bekräftar i frågeställning två. Därtill poängterar respondenten att vissa arbetare på 

företaget verkar föredra en viss informationskanal. Om kunskap sänds via andra 

kommunikationsmedel tolkar vi det som att resultatet av överföringen kan bli mer negativ. 

Valet av kommunikationsmedel är således också en faktor som påverkar hur 

kunskapsöverföringen fungerar. Båda företagen använder sig av flertalet olika 

kommunikationsformer, där både informella och formella möten äger rum, samt att man 

använder sig av olika digitala lösningar när fysiska möten inte är möjligt att få till.  

Valet av effektiv informationskanal är något som respondent åtta spinner vidare på efter 

diskussionen om att mottagaren av kunskap har en inverkan på hur kunskap sprids.  

 Vi försöker på alla möjliga sätt informera, man kan ju skicka massa mail,  

men det är ju inte säkert att någon hinner läsa det. Så man får ju tänka på  

vilket sätt man informerar och hur ofta. Den tycker jag är viktig. 

Här belyser respondenten att det dels är av vikt att välja rätt informationskanal så att 

kunskapen når fram, men också att inte mata på för mycket information. Vid tillfället för 

intervjuerna är det ena företaget där respondent åtta arbetar mitt uppe i att avsluta en 
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omorganisation. På grund av omorganisationen har företaget fortsatt använda en hel del av de 

gamla systemen, vilket gör att både de nya och de gamla används samtidigt. Det här menar 

flera av respondenterna skapar en förvirring, och vissa av dem poängterar att de fall där 

information eller kunskap inte nått fram till rätt adress, går att härleda till omorganisationen. 

Respondenterna på det berörda företaget menar att kommunikationen både innan 

omorganisationen och även troligen efter kommer att bli mycket bättre. Siu (2006, 497) menar 

att företag lätt missar spridningen av kunskap för att man förlitar sig för mycket på att 

informationsflödet ska sköta kunskapsspridningen av sig själv.  

I vår undersökning framgår det att båda företagen har en stor tilltro till deras 

informationskanaler, men det framgår inte att man på något sätt skulle ta dem för givet och att 

det skulle vara anledningen till att kunskap inte når fram. Istället arbetar båda företagen med 

att på olika sätt förenkla och strukturera informationskanalerna på ett enklare sätt så att det 

blir tydligare för alla hur man kan nå kunskap och vart.  

5.3.3 Resurser 

En faktor som båda företagen menar påverkar hur effektivt kunskapsöverföringen kan ske är 

tiden som är möjligt att lägga på miljöfaktorerna i certifieringen. Det här är något som även 

berörs i tidigare studier inom ämnet. Riege (2005, 22) poängterar att det är vanligt att de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna tar upp för mycket tid, och att spridning av kunskap blir en 

sekundär arbetsuppgift som inte prioriteras på samma sätt. Anledningen till varför inte 

tillräckligt med resurser läggs på att sprida kunskap om miljödelarna av certifieringarna i 

företagen skiljer sig dock åt. Det ena företaget påtalar att det råder personalbrist, medan det 

andra företaget mer påtalar att det dels beror på tidsbrist, och att miljöfrågan inte prioriteras 

lika högt som andra ämnen vid möten. Respondent nio sätter ord på det andra företagets 

tidsbrist i följande citat:  

Det är ju inte bara från ledningens sida utan det är väl från alla, vi är alla  

uppbokade på helt andra platser, det är sällan som vi träffas alla tillsammans  

på nåt vis. Så att hitta tiden, platsen och möjligheten för att jobba med  

miljöbiten kanske står längre ner på listan dom gångerna vi väl träffas.  

Citatet bekräftar det Riege (2005, 22) diskuterade gällande att ens huvudsakliga 

arbetsuppgifter allt som oftast går före. Att miljöfrågorna inte tas upp lika ofta som de andra 

delarna inom certifieringarna, t.ex. arbetsmiljö och kvalitetsaspekter beror enligt flera av 

respondenterna på att de finns starkare krav inom de områdena. T.ex. ställs det lagkrav på att 

företagen måste ha en godtagbar arbetsmiljö. Inom miljöområdet finns det inte lagkrav, 

däremot så finns det som vi nämnt i den första frågeställningen krav i certifieringen som gör 

att företagen behöver arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan. 

5.3.4 Företagskultur 

Att en företagskultur kan påverka hur lyckosamt ett företag överför kunskap, påpekades 

enbart av en av de totalt nio respondenterna. Företagskulturen var på förhand en sån faktor 

som vi tänkte skulle ha en stor inverkan, vilket det säkerligen också har. Innan vi fortsätter 

analysera begreppet företagskultur presenteras här respondent sju, och hens åsikt om hur 

företagskulturen kan vara en faktor som påverkar kunskapsöverföring.  
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Jag tror mycket på att skapa en kultur i företaget där det ska vara kul eller  

   prestigefyllt att dela kunskap med andra, att man på det sättet gärna åker ut 

  och berättar vad man kan i olika forum. Vi försöker ju det väldigt mycket,  

  i våra platschefsskolor och arbetsledarskolor, då är det vi själva som utbildar 

  vår egen personal, där vi har tillfälle att föra vidare vår egen kunskap till nya 

  människor.  

 

I citatet kan vi urskilja att respondenten ställer sig positivt till användandet av en 

företagskultur, samt att vi får se hur det kan fungera om företagskulturen implementeras 

korrekt. Vad som däremot inte framgår är på vilket sätt man försöker främja kunskapsdelning 

vilket gör att det är svårt att urskilja hur spridd visionen om en kunskapsdelande 

företagskultur är i organisationen. Att en företagskultur kan ha en inverkan på hur 

kunskapsdelning fungerar poängterar även Riege (2005, 26), som menar att företagskulturen 

kan fungera som en överbryggande funktion mellan organisationens och individens mål. Om 

alla delar kunskap i en organisation, menar han att de anställda inte behöver fler incitament 

för att dela kunskap, då det kan sägas ha skapats en norm. Då båda företagen vi studerat i ett 

fåtal fall upplever att kunskap inte nått fram hela vägen, kan det tolkas som ett tecken på att 

företagskulturen inte alltid sträcker sig så långt i organisationen som de kunde hoppas. Vad vi 

tror att det beror på kommer vi att gå in på i stycke 6 diskussion här nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

6. Diskussion 
Här följer en summerande diskussion om studien i sin helhet kopplat till syftet och 

frågeställningarna som ställdes upp inför arbetet. Vi kommer här summera resultatet av 

studien och tolka det vi kommit fram till utifrån studiens upplägg. Diskussionen mynnar 

sedan ut i förslag på framtida forskning inom ämnet.  

Syftet med vår studie var att se hur två byggföretag, som är certifierade enligt två olika 

miljöstandarder, arbetar med att implementera de miljökrav som ställs upp från 

certifieringarna i organisationerna. Med hjälp av frågeställningarna anser vi oss ha erhållit en 

förståelse för hur byggföretag arbetar med miljöfrågor i enlighet med ett certifikat, samt hur 

certifieringens krav implementeras i organisationerna.  

Resultatet av vår studie pekar på att de främsta incitamenten för att ett företag ska införskaffa 

en certifiering inom miljöområdet, går att koppla ihop till det som Bolis et al (2014, 1230) 

benämner improve corporate image. Alla respondenter berör att det i anbudsfasen ställs krav 

från kunder att företagen arbetar utifrån ett certifikat som bland annat ska innehålla hur 

företaget arbetar för att minska på miljöpåverkan. För att företagen ska få nya projekt krävs 

således ett certifikat. Att ett byggprojekt uppfyller miljö, kvalitet och arbetsmiljökrav är för 

kunden viktigare än att företagen kommer med billiga anbud. När respondenterna ställs inför 

frågan om varför företagen införskaffade certifikatet är det få som vet exakt, men de flesta 

pekar ändå på kund och samhällskrav, vilket går att koppla till Bolis et als (2014, 1230) 

diskussion om hur företag vill visa upp att man arbetar utifrån en policy eller ett certifikat för 

att dra till sig kunder.  

Flera av respondenterna menade också att de kände en stolthet gällande att vara certifierade 

inom bland annat miljöfrågor. Kopplat till att byggbranschen som helhet står för en ganska 

stor andel av de utsläpp som görs världen över, menade några av respondenterna att de känns 

skönt att man som företag försöker göra något åt det. Det här går att koppla till att det med 

stor sannolikhet också finns interna krav på att företagen ska arbeta hållbart med miljöfrågor. 

Baserat på det urvalet av respondenter vi gjort kan det sägas ge en någon snedvriden bild av 

vad bakgrunden var till att företagen blev miljöcertifierade. En klar minoritet av respondenter 

var delaktiga i beslutet att införskaffa certifieringen, varför det blir svårt att bekräfta om 

uppgifterna stämmer. Trots den begränsningen menar vi dock på att våra fynd är väldigt lika 

de vi presenterat i tidigare forskning gällande incitament, vilket torde stärka sannolikheten att 

de stämmer.  

Kopplat till studiens syfte har vi studerat hur båda byggföretagen arbetar med att 

implementera miljökraven från certifieringen i organisationerna. Resultatet var att trots att 

företagen använder sig av olika certifieringar så vävs miljökraven in i processer som t.ex. 

dokument och mallar kopplat till specifika projekt i respektive organisations 

verksamhetssystem. Verksamhetssystemet är något som alla oavsett titel på företagen kommer 

åt. Dock skiljer det sig hur mycket systemet används i praktiken beroende på arbetsuppgifter. 

De anställda får en god inblick i verksamhetssystemet genom ett krav från certifikaten, där det 

ställs krav på att de ska erhålla en utbildning i systemet och dess användningsområden. 

Däremot lyfter flera av respondenterna från båda organisationerna fram att de inte vet hur de 
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som individ på företagen kan verka för att bidra till en minskad påverkan på miljön. Baserat 

på den empiri vi samlat in tycks det bero på att miljökraven är så pass inarbetade i 

verksamhetssystemet att de har blivit till en dold eller implicit kunskap. I vår studie har vi 

intervjuat ett flertal respondenter som på olika sätt kan påverka hur ett företag arbetar med 

hållbarhet i stort och specifikt med miljöfrågor. Trots det påtalar flera av respondenterna att 

de inte är direkt involverade i hur företaget kan minska på miljöpåverkan. Det här kan delvis 

förklaras av företagens kundstyrda incitament till att bli miljöcertifierade. De anställdas 

autonomi vad gäller minskningen av miljöpåverkan påverkas dels av kundernas miljökrav på 

produkterna de levererar, men också av det faktum att de flesta anställda inte varit delaktiga i 

att arbeta fram hur företagen ska arbeta med miljöfrågor. Det här verkar i studien hänga ihop 

med företagens kultur, som benämns som en av faktorerna som kan påverka hur 

kunskapsöverföringen fungerar i en organisation. Genom att involvera de anställda i ett tidigt 

skede vid införandet av en policy eller certifiering, menar Nicolopoulou (2011, 530) att man 

kan överbrygga individerna i en organisations mål med företagets, och på så sätt skapa en 

kultur där alla arbetar mot ett gemensamt mål.  

Företagen använder bland annat olika informationskanaler och utbildningar för att se till att de 

anställda ska vara à jour med hur företag arbetar i sitt verksamhetssystem och vilka mallar och 

dokument som hänför sig till bland annat miljöarbetet. Däremot verkar dessa utbildningar 

prioritera hur företagen ska uppfylla arbetsmiljö lagkrav samt kvalitetskrav från kunder. 

Miljöarbetet prioriteras här lite lägre, då det inte finns lika starka lagbundna krav på att 

minska på miljöpåverkan. Detta kan ställas i förhållande till att flera av respondenterna 

önskade få en tydligare insikt i hur företaget arbetar med att uppfylla miljökrav, samt hur man 

som individ kan vara med och bidra till att dessa mål uppfylls i sitt dagliga arbete.  

I förhållande till hur väl miljökraven uppfylls används både interna och externa revisioner för 

att säkra att certifieringen ska kunna behållas och att arbeta mot de uppsatta målen inom 

organisationerna. Revisorerna får i båda företagen möjlighet att lyfta upp hur alla processer 

och arbetssätt som hänför sig till miljöområdet fungerar. I dagsläget korrigeras eventuella 

problem som upplevs, och det lämnas förslag på hur arbetet kan förbättras till de som behöver 

involveras. Vi ser dock att revisorerna i framtiden skulle kunna fylla en än mer viktig 

funktion. Då revisorn får en tydlig inblick i hur företagen arbetar med att minska på 

miljöutsläpp i praktiken, ser vi att revisorns roll skulle kunna vara att katalysera spridningen 

av kunskap om vad organisationerna gör i praktiken för att kapa på miljöutsläpp. Det skulle 

kunna ske genom att t.ex. under en dag presentera vad företaget i de olika avdelningarna gör 

för att kapa på miljöpåverkan, och väva in hur individerna i organisationerna kan vara med 

och hjälpa till och bidra.  

De faktorer som vi anser kunna påverka kunskapsöverföringsprocesserna förhåller sig tydligt 

till de som Riege (2005) presenterar i sin studie. Det som stack ut var att några av 

respondenterna menade att mottagaren av kunskap kan föredra vissa typer av 

kommunikationsmedel och att det är därför är viktigt på vilket sätt kunskap förmedlas. Det 

här bör dock ställas i förhållande till det faktum att den organisationen som dessa 

respondenter var verksamma i fortfarande genomgår en omorganisation. Det innebär i deras 

fall att de finns fler informationskanaler än vanligt, vilket kan bidra till att viss kunskap 
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fastnar, eller inte plockas upp av mottagaren. Vi vill dock vara noggranna med att poängtera 

att de faktorer vi funnit som påverkar kunskapsöverföringen, med stor sannolikhet inte verkar 

ensamma. Det finns sannolikt en rad bakomliggande variabler som kan påverka hur 

kunskapsöverföringen sker. Dessa hade på ett enklare sätt kunnat fångas upp med hjälp av en 

kvantitativ studie. Med hjälp av statistiska program hade vi i ett sådant fall kunnat kontroller 

huruvida det fanns hypotetiska bakomliggande faktorer som har en inverkan på hur 

kunskapsöverföringen sker.  

Av den forskning vi studerat och valt att presentera i vår studie fann vi ingen studie som 

beskrivit hur en certifiering som berör miljöfrågor används för att implementera miljöarbetet i 

en organisation.  Tidigare forskning har istället lagt fokus på att presentera variabler som kan 

ha en inverkan när en policy ska införas. Dessa studier har därtill fokuserat på fältet CSR, som 

täcker hela hållbarhetsfältet, och således inte lägger extra fokus på miljöområdet.  

6.1 Framtida forskning 

I studien har vi utgått från hur de två företagen förhåller sig till sina respektive certifieringar, 

samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från certifikatet i termer av en 

kunskapsöverföringsprocess. Utöver det har vi även studerat vilka incitament företagen haft 

för att införskaffa certifikaten, samt vilka faktorer som påverkar hur kunskapen om 

miljökraven från certifieringarna överförs inom organisationen. Utifrån den empiriska datan 

som samlats in, där vi dels analyserat företagens certifieringsdokument och sedan intervjuat 

respondenter, kan vi se att skillnaderna mellan företagen framför allt låg i intervjumaterialet.  

Certifikaten var utformade på väldigt lika sätt och var formulerade på ett sätt som gjorde att 

företaget kunde styra hur miljöarbetet skulle se ut själva. Dock med avgränsningen till de 

områden inom miljöarbete som nämndes i respektive certifikat.   

 

I intervjuerna fick vi en betydligt mer djupgående förklaring på hur certifieringen 

implementerats i båda företagens verksamhetssystem. Konsekvensen av att certifieringarna 

implementerats i verksamhetssystemen har dock lett till att ett flertal av respondenterna inte 

längre visste hur företaget arbetade för att uppfylla miljökrav inom organisationen. 

Kunskapen kan alltså sägas ha integrerats i verksamhetssystemen och på så sätt blivit dold för 

individerna i organisationerna.  

Likt det som nämns i tidigare forskning, fann vi att ett av de framstående incitamenten till att 

bli certifierade enligt miljöstandard var att förbättra företagets varumärke. Detta menades ha 

en stark inverkan på deras förmåga att dra till sig kunder. Certifieringens fungerade således 

som ett konkurrensmedel gentemot andra företag, men också en kvalitetssäkring av de 

produkter företagen lämnar ifrån sig.  

Utifrån studiens tredje frågeställning om vilka faktorer som påverkar hur 

kunskapsöverföringen sker på företagen, har vi kunnat urskilja att storleken på företag är en 

av de faktorer som påverkar mest. Det företaget i studien som var större, hade inte alltid 

möjlighet att ha fysiska möten. På grund av det behövde företaget använda andra 

informationskanaler, vilket har lett till att mottagaren av kunskapen inte vet vad som är 

relevant för just den personen. Båda företagen arbetade utifrån att certifieringen skulle vara 

tillgänglig för alla. Vid frågor om antingen certifikatet eller miljöarbetet kunde det i det 
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mindre företaget dock vara svårt att nå fram till högre instanser, då det i dagsläget inte fanns 

resurser för att någon på heltid skulle ha ansvar för certifikatet.  

Det strategiska och operativa arbetet med att fördela kunskap är skillnaden mellan företagen. 

Det större företaget hade betydligt fler resurser som arbetade direkt med antingen hållbarhet i 

stort, eller direkt mot miljöfältet, och kunde på så vis arbeta tydligare med att få ut kunskapen 

i organisationen.   

 

Då vår studie framför allt inriktat sig på ett urval av respondenter som innehar en ledande 

position, har vår empiri också formats utifrån det faktumet. Det har exempelvis gjort att vi 

framför allt kunnat se hur man på en strategisk nivå avsett att sprida kunskapen om 

certifikatet. I en organisation förmedlas kunskap oftast uppifrån och ned i en organisation, 

vilket i teorin beskrivs som framåtflöden. På grund av det har vi enbart kunnat dra slutsatser 

om avsikterna med att skicka ut kunskap. Trots att flera av respondenterna påpekat att 

mottagaren av kunskap påverkar hur kunskapsöverföring sker, kan vi inte med praktiska 

exempel visa på hur företagens information tas emot av de anställda. Baserat på det hade det 

varit intressant att göra en form av komparativ studie, som istället involverar respondenter 

som operativt arbetar med att minska på miljöpåverkan i de båda företagen. I en sån studie 

hade det kunnat dras slutsatser om hur kunskapsöverföringen tas emot. Utifrån det hade 

jämförelser kunnat göras mellan hur kunskapsöverföring avser att ske på strategisk nivå 

gentemot hur den tas emot och sedan appliceras operativt.  

 

Studien bidrar med kunskap till två forskningsfält. Dels till det pedagogiska forskningsfältet 

om hur kunskap överförs i organisationer, men också till miljöfältet, samt den alltid aktuella 

samhällsfrågan om miljö. Vi anser att studien kan hjälpa läsaren att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till företags miljöarbete. Uppenbarligen finns det andra företag än de vi 

studerat som innehar certifieringar eller liknande som hävdar att de arbetar med miljöfrågor. 

Hur det förhåller sig i praktiken kan vara svårt att veta. Sätter konsumenter mer press på 

företagen, så kommer transparensen gällande företags miljösatsningar öka. På det sättet 

kommer konsumenter delvis bidra till att minska på miljöpåverkan i världen, men också 

kunna underlätta valet av företag en vill stödja.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
Inled intervjun med att tacka personen för att vi får träffa hen för en intervju.  

Som vi nämnt i samtyckesformuläret kommer intervjun handla om certifieringen för miljö, 

och hur kunskapen som erhållits från den tagits in, och hur man sedan arbetar för att 

implementera den kunskapen i resten av organisationen. Vi är väldigt intresserade av just dina 

erfarenheter och synpunkter kring ämnet.  

Frågorna i intervjun kommer handla om kunskap och miljöcertifieringen på ert företag.  

Bakgrundsfrågor  

Bakgrund om intervjupersonen 

Namn?  

Titel?  

Vad arbetar personen med på företaget? 

Vad är din utbildningsbakgrund? 

Definitionsfrågor  

Vad är kunskap för dig i ditt arbete? (utveckla för deltagaren vid behov)  

Kan vara makt, konkurrensfördel, ett medel för att arbeta 

Hur överförs/delas kunskap på ert företag? 

Om intervjupersonen inte förstår frågan kan man ge förslag, t.ex. informella möten, formella 

möten, utbildningar, IT-lösningar eller dylikt.   

Finns det kunskap på företaget som inte överförs? (har du upplevt att saknat kunskap inom 

något område?) 

Varför överförs det inte? Sekretess osv 

Huvudfrågor  

Vilka/vilken miljöcertifiering har ni på företaget? 

Om flera vilken är den mest använda i företaget? 

 

Hur har miljöcertifieringen erhållits? 

t.ex. genom inköp av certifiering, och sedan genom en utbildning osv..  

 

Vilka driver arbetet med miljöfrågorna i er verksamhet? 

chefer, avdelningar eller är det öppet för samtliga att påverka processen? 

 

Vad var bakgrunden till att företaget ville bli miljöcertifierade? 

Sök efter olika faktorer som kan ha varit relevanta. T.ex. om det finns ett intresse om att få 

gott rykte, eller om företaget brinner för miljöfrågor osv..  

 

Vad ser du för personlig nytta med att arbeta på ett miljöcertifierat företag?  

Egna åsikter 
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Vilka har tillgång till certifieringsdokumenten på företaget? 

finns det bara på ledningsnivå eller är det öppet för alla att läsa  

Hur påverkar miljökraven från er certifiering dig i det dagliga arbetet?  

Individnivå och företagsnivå  

Förekommer det någon intern utbildning i miljöfrågor? (Om ja, följdfråga nedanför) Är den 

relaterat till miljöcertifieringen, och i så fall på vilket sätt?  

Om nej – hur tror du behovet ser ut i framtiden? Märker du av någon tendens?  

Finns det någon form av IT-lösning där utbildning ges ut, eller är det föreläsningar osv..  

Vad ser du för fördelar med att som företag vara miljöcertifierad? 

Förtydligande – upplever ni att certifieringen gett någon konkret företagsnytta? 

 

Finns det några nackdelar med att organisationen är miljöcertifierad enligt dig? 

hinna med att utbilda personalen och tar tid från löpande arbetet? Yttre krav?  

Följdfråga – upplever ni att certifieringen gett några konkreta negativa effekter? 

Förekommer det externa krav på er som företag att arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor?  

om ja, kanske kundstyrt? På vilka sätt? Aktieägare påverkar?  

Hur upplevs efterfrågan internt om kunskap inom certifieringar? 

fördelaktigt, många krav eller kunskapsluckor som måste lösas? 

Hur ser du på det framtida behovet av certifieringar inom hållbarhet inom er verksamhet? 

Om du blickar framåt hur är de yttre och inre kraven som påverkar hållbarhetsarbetet? 

Ser du att det finns några förbättringsområden i hur ni implementerar kunskap om hur ni 

arbetar hållbart?  
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Bilaga 2 – organisationsschema 1 

 

Organisationsschema ett, illustrerar det mindre företaget 
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Bilaga 3 – organisationsschema 2  
 

 

Organisationsschema två, illustrerar det större företaget 
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Bilaga 4 - Samtyckesformulär 
Institutionen Pedagogik vid Uppsala universitet 

Ansvariga för studien:  

Jim Klokker: 070-476 53 44, jimklokker@gmail.com  

Markus Persson: 070-568 00 78, markus.k.persson@gmail.com         

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om hur kunskapsöverföring går till i miljöcertifierade 

byggföretag  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur organisationer som är miljöcertifierade (enligt 

BF9K eller ISO) arbetar med att implementera de kraven som ställs upp för att bli miljöcertifierad, 

och även studera hur kunskapen genomsyrar hela organisationen.  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som efter genomförande kommer att transkriberas 

till text och analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 

kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 

och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). Studien följer vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer från 2002.  

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

undersökningen.  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 

avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  __________________________________________ 

 

Underskrift  ___________________________________________________ 

 


