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SAMMANDRAG 

I dagens kunskapsbaserade samhälle har intresset för Knowledge Management ökat. 

Bakgrunden är att kunskap har växt fram som en viktig organisatorisk resurs samtidigt som det 

leder till konkurrensfördelar. I dagens dynamiska arbetsmarknad tenderar anställda att mer 

frekvent byta arbetsplats, vilket innebär stora utmaningar för organisationer att behålla kunskap. 

Kunskapsförlust leder till stora kostnader, vilket innebär att organisationer behöver 

framgångsrika tillvägagångssätt för att bevara kunskap. Hur olika avdelningar inom en 

matbutik arbetar med att bevara kunskap vid personalomsättning finns det begränsad forskning 

om.  

 

Denna studie syftar till att förklara hur avdelningar inom en organisation arbetar för att bibehålla 

kunskap vid personalomsättning, och hur bevarandet av kunskap skiljer sig mellan 

avdelningarna. Detta studerades på en matvarubutik där fem avdelningschefer samt en 

butikschef intervjuades. Resultatet pekar på fyra faktorer som var utmärkande i arbetet med att 

bevara kunskap inom avdelningar, vilket var: mötesplats, intern arbetsmarknad, mentorskap 

och rutin.  

 

Nyckelord: Knowledge Management, Kunskap, Kunskapsbevaring, Avdelningar, 

Matvarubutik 
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ABSTRACT 

In today's knowledge-based society, interest in Knowledge Management has increased. The 

background is that knowledge has emerged as an important organizational resource while at the 

same time leading to competitive advantages. In today's dynamic labor market, employees tend 

to change jobs more frequently, which poses great challenges for organizations to retain 

knowledge. Knowledge loss leads to great costs, which means that organizations need 

successful approaches to maintaining knowledge. There is limited research on how different 

departments within a food store work to preserve knowledge in personnel turnover. 

 

This study aims to explain how departments within an organization work to maintain 

knowledge of personnel turnover, and how the conservation of knowledge differs between 

departments. This was studied in a grocery store where five department heads and a store 

manager were interviewed. The result points to four factors that were distinctive in the work of 

preserving knowledge within departments, which was: meeting place, internal labor market, 

mentoring and routine. 

 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge, Knowledge Retention, Departments, 

Grocery Store 
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1. INLEDNING
 

1.1. Bakgrund 

Under de senaste 30 åren har samhället skiftat fokus från fysiska resurser till att hantera kunskap 

(North & Kumta, 2018). Kunskap har växt fram som en av organisationens viktigaste resurser 

(Nonaka & Takeuchi, 1995; Argote & Ingram, 2000) eftersom det leder till stora 

konkurrensfördelar (Droege & Hoobler, 2003; Argote & Ingram, 2000). I dagens dynamiska 

arbetsmarknad tenderar anställda att inte spendera hela arbetslivet inom en och samma 

organisation (Dalkir, 2005). Med en ökad rörlighet av personal bidrar det till att kunskap går 

förlorad och kostnader till följd av detta uppstår. Organisationer lägger mycket tid och stora 

kostnader på att anställa och lära upp ny personal vilket bidrar till ineffektivitet (Vaiman & 

Vance, 2008). För organisationer blir det viktigt att minska de organisatoriska kostnaderna som 

sker i samband med personalomsättning.  

 

När rörligheten bland personal ökade, blev kunskapshantering viktigare för att väsentlig 

kunskap inte skulle gå förlorad (DiMattia & Oder, 1997). Värdet av att bibehålla kunskap inom 

organisationerna blev allt mer avgörande för att överleva på marknaden. Ur denna problematik 

växte ett fokus fram kring Knowledge Management som syftar till att infånga, dela, tillämpa 

och bibehålla kunskap (Burnell, Priest & Durrett, 2007; Shams m.fl., 2019). Intresset och 

drivkrafterna bakom dagens Knowledge Management har utvecklats ur fyra nyckelområden; 

globalisering, effektivitet, rörlighet av personal och den teknologiska framgången (Dalkir, 

2005). Aktiviteter inom Knowledge Management som berör rörlighet av personal tenderar till 

att hjälpa organisationer att hantera och bibehålla kunskap vid personalomsättning.  

 

1.2. Problematisering 

En stor anledning till att kunskap går förlorad och försvinner ut ur organisationen är i samband 

med personalomsättning (Beazley, Boenisch & Harden, 2002). Personalomsättning definieras 

som en omsättning av anställda som upphäver deras medlemskap i organisationen (Mobley, 

1982). Dess och Shaw (2001) menar att hög personalomsättning leder till ökade kostnader för 

att rekrytera och lära upp nyanställda. Vidare leder det även till en minskning av 
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organisationens sociala kapital, sämre produktivitet samtidigt som det är negativt för 

kunskapsutveckling (Dess & Shaw, 2001; Branham, 2005).  

 

Inom detaljhandeln är personalomsättningen hög (Danilov & Hellgren, 2010; Andersson m.fl., 

2015), vilket leder till att kunskap och konkurrensfördelar går förlorade (Argote & Ingram, 

2000; Beazley, Boenisch & Harden, 2002). Detaljhandeln arbetar aktivt för att kvalitetssäkra 

framtida kompetenser inom branschen så att anställda bygger långsiktig kompetens (Danilov & 

Hellgren, 2010). Andersson m.fl. (2015) redovisar att detaljhandeln i Sverige har en 

personalomsättning på 38,1 % och att personalomsättning hos arbetare är 29,7 %. Siebert och 

Zubanov (2009) menar på att den optimala personalomsättningen i detaljhandeln är 15 %. 

Problemet innebär att organisationer med hög personalomsättning inom detaljhandeln har svårt 

att bevara kunskap samt att kostnaderna för exempelvis rekrytering, anställning och upplärning 

blir högre.  

 

Grungulis och Bozkurt (2011) menar att kunskaperna inom detaljhandeln är mer kopplade till 

organisationsstrukturen än till kunskaperna om de produkter de säljer. Inom detaljhandeln är 

det vanligt att matvarubutiker separerar kontrollen till avdelningar, där avdelningarna antas 

erhålla olika processer, strukturer och kulturer (O’Reilly & Tushman, 2004). Varje avdelning 

innefattar olika ansvarsområden som gör att avdelningarnas kontext ser olika ut. Det finns 

därför incitament att olika avdelningar inom en matvarubutik påverkas i olika grad av 

personalomsättning, vilket gör att deras arbetssätt och rutiner skiljer sig åt. De olika 

avdelningarna kommer med olika rutiner att ha olika tillvägagångssätt för att bibehålla kunskap. 

Därför är det intressant att studera avdelningar och deras tillvägagångssätt för att bevara 

kunskap.  

 

1.3 Syfte 

 

Denna studie syftar till att utveckla en ökad förståelse av hur avdelningar inom en organisation 

arbetar för att bibehålla kunskap vid personalomsättning, samt hur bevarandet av kunskap 

skiljer sig mellan avdelningarna beroende på deras kontext.  
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1.4 Forskningsfråga 

Studien ska resultera till att besvara följande frågeställning:  

• Hur arbetar olika avdelningar inom matvarubutiker med att behålla kunskap inom 

organisationen vid personalomsättning? 
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2. TIDIGARE FORSKNING
 

2.1. Knowledge Management 

Knowledge Management är ett brett ämne som innehar flera olika definitioner i böcker och 

tidskrifter (Hislop, Bosua, Helms, 2018; Shams m.fl., 2019). Burnell, Priest och Durrett (2007) 

samt Shams m.fl. (2019) definierar Knowledge Management som att organisationen på olika 

sätt infångar, delar, tillämpar och bibehåller kunskap. Uppsatsen kommer att behandla den 

delen i Knowledge Management som är till för att bibehålla kunskap. Bratton och Gold (2017) 

uttrycker att Knowledge Management genom rutiner hjälper organisationer att bevara kunskap. 

Förmågan att bibehålla kunskap innebär att organisationen inte går miste om kunskap som 

tidigare funnits inom organisationen som även DeLong (2004) beskriver kan bestå av processer 

och rutiner.  

 

2.2 Kunskap 

Kunskap som är en av organisationers främsta resurser, har blivit svårare att bevara då anställda 

tenderar att mer frekvent byta arbetsplats (Droege & Hoobler, 2003; Argote & Ingram, 2000; 

Dalkir, 2005; DeLong, 2004). Inom Knowledge Management talas det om begreppen data, 

information och kunskap (Jonsson, 2012; Dalkir, 2005). Dalkir (2005) beskriver skillnaderna 

som att data är objektiv fakta, information representerar analyserad data och kunskap är en 

blandning av personlig erfarenhet, insikt och information. Information kan omvandlas till 

kunskap genom jämförelse, sammansättningar och handlande av och mellan människor (Dalkir, 

2005). Jonsson (2012) beskriver kunskap som förmågan att tillämpa information på ett skickligt 

sätt så att ett önskvärt resultat uppnås. Förmågan att hantera kunskap har idag ett större värde 

då kunskap ses som en av de viktigaste organisatoriska resurserna för att vara 

konkurrenskraftiga. En förklaring till att organisationer fokuserar mer på kunskap idag är att 

det har skett ett skifte på marknaden från ett fokus på fysiska resurser till att skapa, återvinna, 

sprida och lagra kunskap (North & Kumta, 2018; Dalkir, 2005). Kunskap klassificeras in i två 

delar; explicit och implicit (Hislop, Bosua & Helms, 2018; Dalkir, 2005). Dessa begrepp är 

motsatsen till varandra och kompletterar varandra snarare än att konkurrera med varandra 

(Nonaka & Takeuchi, 1995).  
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Explicit kunskap är en kunskap som kan överföras, distribueras och lagras som data (North & 

Kumta, 2018; Nonaka & Takeuchi, 1995). Det är den samlade beteckningen på all kunskap som 

medvetet kan förmedlas till andra både muntligt och skriftligt. Exempel på explicit kunskap 

som vi hittar i de flesta organisationer är manualer, checklistor, planer och policies (Nilsson 

m.fl., 2018).  

 

Implicit kunskap utgörs av erfarenhetsbaserat lärande som är personlig och svår att 

kommunicera. Implicit kunskap tar fasta på att människor kan mer än vad de kan sätta ord på 

(Eraut, 2004; Nonaka, 1994). Denna kunskap kan i arbetssammanhang bestå av lärdomar från 

genomförande av uppgifter och kontinuerligt deltagande samt information och erfarenheter om 

kunder, marknader och leverantörer (North & Kumta, 2018). Trots att implicit kunskap oftast 

är okänd så kan erfarenhetsutbyte mellan individer delvis omvandla den implicita kunskapen 

till att bli explicit kunskap (Eraut, 2004; Nonaka, 1994). För att implicit kunskap ska kunna 

förmedlas behöver kunskapen översättas till ord eller siffror som mottagaren förstår (Nonaka 

& Takeuchi, 1995). Oberoende av vilken kunskapstyp som finns behöver organisationen aktivt 

arbeta för att bibehålla kunskapen.  

 

2.3 Bibehålla kunskap 

Utmaningen med att bibehålla kunskap när en anställd slutar blir att inom en begränsad tid få 

fram de mest värdefulla kunskaperna som individen besitter (Levy, 2011). Det som riskerar att 

utsätta organisationen för störst kunskapsförlust är när individer som varit anställda en längre 

tid slutar (ibid.). Konsekvensen blir att organisationen förlorar erfaren personal samtidigt som 

resurser krävs för upplärning av ny personal vilket tillsammans utgör en stor organisatorisk 

kostnad. Det är vanligt att företag enbart räknar de ”hårda kostnaderna” som består av 

rekrytering, anställning och upplärning av en nyanställd. Kostnaden för att faktiskt byta ut 

anställda är högre då företag sällan räknar med de ”mjuka kostnaderna”. De mjuka kostnaderna 

står för den implicita kunskapen som den anställde tar med sig ut ur organisationen som 

exempelvis kan innefattas av erfarenhet, professionell expertis, kund- och leverantörsrelationer. 

De mjuka kostnaderna är svårare att mäta i monetära termer, men som uppskattningsvis är 

densamma som de hårda kostnaderna. Okunskap om hårda och mjuka kostnader kan därför 

bidra till att kostnaderna vid personalomsättning fördubblas utan företagets vetskap.  Företag 

behöver med olika strategier hitta sätt att bevara kunskapen som de anställda besitter, vilket 
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kommer bidra till att de mjuka och hårda kostnaderna minskar vid personalomsättning. (Vaiman 

& Vance, 2008) 

 

Alla organisationer har olika problem och kontexter vilket gör att deras tillvägagångssätt för att 

bevara kunskap ser olika ut (DeLong, 2004). Bevarandet av kunskap handlar om hur individuell 

kunskap ska kunna övergå till organisatorisk kunskap (Nilsson m.fl., 2018). Olika forskare har 

uttryckt olika aktiviteter för att bibehålla kunskap inom organisationen som formuleras nedan. 

 

På organisationsnivå anser Marsh och Stock (2006) att lagrande av formella rutiner kan vara en 

grundläggande förutsättning för att bibehålla kunskap. Formella rutiner för att bevara kunskap 

kan vara rapporter, seminarier och möten som används för att skapa kollektiva mål inom 

organisationen (ibid.). Ett annat sätt att bevara kunskap är att kodifiera den (ibid.). Kodifiering 

av kunskap tydliggör vem som vet vad samt möjliggör en enklare kunskapsöverföring mellan 

organisationsmedlemmarna (Argote, 1999). Landon och Walker (u.å.) rekommenderar 

dokumentation i form av rutiner, checklistor, samt praktiska förfaranden såsom coaching och 

mentorskap för att under kort tid bevara kunskap. Nilsson m.fl. (2018) samt Vaiman och Vance 

(2008) uttrycker också mentorskap som ett verktyg till att bevara kunskap och menar att den 

som lämnar organisationen kan agera mentor till efterträdaren i en inskolningsprocess för att 

överföra sin kunskap innan avslutad anställning. Vidare menar Leonard-Barton (1992) att 

anställda som uttrycker erfarenheter utgör ett sätt att bevara kunskap, vilket leder till att implicit 

kunskap synliggörs och sprids mellan organisationens medlemmar. Alvesson (1995) menar att 

denna typ av kunskapsspridning som sker genom erfarenhetsutbyte är en viktig strategi för att 

skydda och bevarar implicit kunskap inom organisationen.  

 

Vidare har kunskapsöverföring mellan avdelningar inom en organisation framhävts som ett 

viktigt tillvägagångssätt till att bibehålla kunskap. Argote (1999) beskriver att organisationers 

prestationer och produktivitet ökar avsevärt genom att det sker kunskapsöverföring från en 

avdelning till en annan, men antyder även att kunskapsöverföring kan vara svårt att genomföra. 

En bidragande faktor som försvårar kunskapsöverföring är det faktumet att 

organisationsmedlemmar, både medvetet och omedvetet, inte delar med sig av information de 

besitter till andra (Stasser & Titus, 1987). Att inte dela med sig av information menar Ashforth 

och Mael (1989) exempelvis kan bero på personlighetsdrag, att individen inte har vetskap om 

sin kunskap eller att avdelningen innehar prestige och tävlingsinstinkt som påverkar individer 

till att behålla information för sig själva. Gruenfeld, Martorana och Fan (2000) menar dock att 
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organisationer som har rörlig personal som förflyttar sig från en avdelning till en annan, bidrar 

till att viktig kunskapsspridning sker mellan avdelningarna.  

 

Det är även väsentligt att det finns en medvetenhet på ledarnivå om kunskapsförlust i 

organisationen. Många studier tar upp utmaningen av att intala chefer att problematiken med 

att kunskapsförlust existerar (Levy, 2011). För att chefer ska minska kunskapsförlust behöver 

fokus ligga på att framhäva idéer och kunskaper hos de anställda (Riege, 2005). Armstrong och 

Taylor (2014) uttrycker att ledare kan vidta olika åtgärder för att säkerställa att kunskap inte 

försvinner. Det kan exempelvis handla om att chefen ska kartlägga arbetstagarens kompetens i 

samband med utvecklingssamtal och se till att rutiner är uppdaterade (Nilsson m.fl., 2018). 

Ledare som inte tar kunskapsförlust på allvar riskerar att äventyra organisationens framtida 

överlevnad (DeLong, 2004). Det som försvårar ledarens arbete vid kompetensöverföring kan 

vara när en anställd blir ofrivilligt uppsagd eller avskedad och den anställde i fråga inte vill 

hjälpa organisationen (Nilsson m.fl., 2018). 

 

2.4 Organisationsstruktur inom Knowledge Management 

Organisationsstruktur är enligt Mintzberg (1979) ett resultat av hur olika tillvägagångssätt av 

arbete delas upp i olika avdelningar. Givet att kunskap är viktigt så behöver 

organisationsstrukturen vara anpassad på sådant sätt att kunskap kan skapas och delas i högsta 

möjliga grad. Organisationsstrukturen är identifierat som ett viktigt element för Knowledge 

Managements framgångar även om det finns begränsad forskning kring organisationsstrukturen 

och utfallet av Knowledge Management (Cortés, Zaragoza & Ortega, 2007; Chen & Huang, 

2007). Organisationer som försöker introducera Knowledge Management behöver inneha en 

lämplig organisationsstruktur. (Goh, 2003). Gold, Malhotra och Segars (2001) menar att 

organisationsstrukturen måste vara flexibel för att uppmuntra kunskapsspridning. Det är viktigt 

att ha en förståelse kring hur organisationer är uppdelade i olika avdelningar, och att det 

påverkar implikationen av Knowledge Management. Avdelningarna bör ses som separata 

enheter inom en organisation som själva avgör inom gränserna för deras verksamhet.  

 

I figur 1 beskrivs en vanlig organisationsstruktur som associerar sig till matvarubutik. Den 

består av en butikschef som ansvarar för flera avdelningschefer, som i sin tur ansvarar för olika 

avdelningar i butiken. Dessa avdelningschefer har sedan anställda som ska utföra det arbetet 
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som avdelningen innefattar. För att dessa avdelningar inom organisationen ska behålla kunskap 

har rutiner uttryckts som en förutsättning (Marsh & Stock, 2006).  

 

 
Figur 1. Organisationsstruktur inom studiens område 

 

2.5 Rutiner    

Begreppet rutin associeras ofta med ett arbete eller beteende som är automatiserat, låg 

skicklighetsnivå eller återkommande (Becker, 2004). Feldman och Pentland (2003) beskriver 

definitionen av en organisatorisk rutin som ett repetitivt och erkänt mönster av åtgärder som 

involverar flera aktörer. När en rutin tillämpas i högre utsträckning tenderar rutinen bli lättare 

att utföra, men svårare att förklara (ibid.). Rutiner inom organisationer är ett centralt inslag och 

ses som det primära i vad organisationer gör (March & Simon, 1958; Cyert & March, 1963). 

Rutiner skapas för människor, av människor som alla innehar olika tolkningar, information och 

preferenser, vilket gör att det finns olika uppfattningar om en och samma rutin (Feldman & 

Pentland, 2003; Langley & Tsoukas, 2016).  

 

Rutiner kodar organisatorisk kompetens och kunskap och kan därför ses som en 

nyckelkomponent i organisatoriskt lärande (Argote, 1999). Rutiner spelar även en stor roll för 

det organisatoriska minnet, som ett sätt att lagra kunskap, samt bidrar till ökad effektivitet och 
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förutsägbarhet (Argote, 1999; Feldman & Pentland, 2003). Organisationer som på ett 

framgångsrikt sätt integrerar och överför rutiner genom anpassning till sin egen situation skapar 

konkurrensfördelar (Knott, 2003). Däremot räcker det inte för organisationer att sätta upp 

skriftliga rutiner i form av mallar, checklistor etc. för att lyckas (Szulanski, 2000). Mallarna 

måste även efterlevas och implementeras för att uppnå resultat, där organisationsstrukturen och 

ledarrollen har visat sig vara betydelsefulla (ibid.).  

 

2.6 Sammanfattning av forskningsläget 

I dagens kunskapsbaserade samhälle har Knowledge Management kommit att få allt större 

betydelse. Det handlar om hur organisationer ska infånga, dela, tillämpa och bibehålla kunskap. 

Kunskap är en av organisationernas främsta resurser och som utgör stora konkurrensfördelar 

(Argote & Ingram, 2000). Det finns stora utmaningar med att bibehålla kunskap inom 

organisationen när en anställd väljer att lämna organisationen. Personalomsättning leder till 

organisatoriska kostnader som tenderar att bli ännu högre om organisationen inte har rätt 

tillvägagångssätt. För att bibehålla kunskap behöver organisationen anpassa det till sin kontext 

(DeLong, 2004). Enligt Vaiman och Vance (2008) är det viktigt att både räkna med de hårda 

och mjuka kostnaderna i beräkningar vid ett anställningsbyte då det skapar en mer rättvis bild 

av den reella kostnaden. När alla kostnader synliggörs kan rätt åtgärder vidtas av vilka rutiner 

och processer som ska implementeras. Implementeringen av rutiner och processer kommer att 

ske olika där organisationen separerar kontrollen till olika avdelningar (O’Reilly & Tushman, 

2004).  

 

För att organisationer ska behålla kunskap har formella rutiner, såsom rapporter och möten samt 

skriftliga rutiner, uttryckts som en förutsättning (Marsh & Stock, 2006). Mer praktiska 

förfaranden som coaching och mentorskap anses också bidra till att kunskap bevaras (Landon 

& Walker, u.å.; Nilsson m.fl., 2018; Vaiman & Vance, 2008). Vidare uttrycker Eraut (2004), 

Nonaka (1994), Alvesson (1995) och Leonard-Barton (1992) vikten av erfarenhetsutbyte 

mellan organisationsmedlemmar som en betydelsefull faktor som bidrar till kunskapsspridning, 

där ledarens roll lyfts som en viktig faktor i att bevara kunskap (Levy, 2011, Nilsson m.fl., 

2018). Argote (1999) menar att kunskapsöverföring mellan avdelningar i organisationen bidrar 

till ökade prestationer och produktivitet. Personal som förflyttar sig mellan avdelningar inom 

en organisation är enligt Gruenfeld, Martorana och Fan (2000) ett framgångsrikt sätt att sprida 

kunskap mellan avdelningar.  
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3. METOD
 

För att undersöka hur olika avdelningar arbetar med att bibehålla kunskap vid 

personalomsättning så har en matvarubutik studerats. Valet av att studera en matvarubutik 

gjordes utifrån att de har en organisationsstruktur som är tydligt uppdelad i olika avdelningar 

som möjliggör att studera olikheter/likheter. En ytterligare orsak till valet att studera en 

matbutik är att detaljhandeln generellt har en högre personalomsättning än övriga branscher, 

vilket gjorde det intressant att studera hur en matvarubutik och dess olika avdelningar arbetar 

för att bevara kunskap när anställda slutar. Vidare har studien genomförts från ett 

ledningsperspektiv, med teorier från Knowledge Management, vilket gjorde att endast 

chefspositioner var relevanta för studien. 

3.1 Val av studieobjekt 

Matvarubutiken som studerades valdes efter telefonsamtal med butikschefen på den belägna 

butiken. Valet att kontakta matvarubutiken var ett strategiskt urval som innebar att valet gjordes 

efter vissa egenskaper (Bryman & Bell, 2015). Egenskaperna som ansågs viktiga för studiens 

genomförande var dels butikens storlek då varje avdelning minst skulle bestå av tio anställda, 

samt geografisk närhet för att möjliggöra flera besök på butiken. Fördelen med ett strategiskt 

urval är att skribenterna får information från respondenterna som besitter kunskap om det 

fenomen studien syftar till att undersöka (ibid.). 

  

Butikschefen “tackade ja” till att butiken kunde medverka i studien och föreslog att det fanns 

fem avdelningar som kunde vara av intresse för studien. Urvalet av avdelningschefer gjordes 

av butikschefen och kan refereras till ett snöbollsurval, som innebär att avdelningarna har valts 

ut via en redan vald person (Bryman & Bell, 2015). Skribenterna ansåg att butikschefen var 

bäst lämpad att välja avdelningar då strukturen inom varje matvarubutik kan se olika ut och 

därav besitter butikschefen mer kunskap om vilka avdelningar som är relevanta att undersöka. 

Det fördes en diskussion mellan skribenterna och butikschefen vid valet av avdelningar för att 

säkerställa att så relevanta avdelningar som möjligt för studien valdes. Vidare ansågs 

butikschefen ha gjort lämpliga val och avdelningarna godkändes av skribenterna. 

Avdelningarna som butikschefen ansåg vara av intresse för studien var: kassa, kolonial, frukt 
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& grönt, färskvaror och bröd. En stor anledning till varför butikschefen valde just dessa 

avdelningar var för att de är de största avdelningarna i butiken med flest anställda. 

  

Skribenterna kontaktade sedan varje avdelningschef och bokade tid för intervjuerna där alla 

accepterade att delta. Valet att även intervjua butikschefen, och inte enbart avdelningscheferna, 

var att få ett helhetsperspektiv då butikschefen leder och ser till att avdelningarna fungerar. 

Förhoppningsvis kommer butikschefens helhetsperspektiv kunna bidra till en ökad förståelse 

för att lättare hitta olikheter/likheter i hur avdelningarna bibehåller kunskap vid 

personalomsättning. Respondenterna fick frivilligt avgöra om de vill delta i studien eller inte. 

Det var viktigt för skribenterna att värna om varje individ och deras integritet. För att underlätta 

deltagandet och visa respondenten vad uppsatsen behandlade, skickades information till 

respondenterna om uppsatsen, hur intervjun används, om vilka skribenterna är och ge 

respondenterna möjlighet att kontakta skribenterna i efterhand. (se bilaga 1) 

 

3.2 Datainsamling 

Studiens metod bestod av intervjuer och kommer vara av kvalitativ karaktär. Fördelen med att 

använda intervjuer är att fokus ligger på respondentens perspektiv av fenomenet. Nackdelarna 

med intervjuer är att skribenterna kan påverka intervjuerna så att beskrivningen av fenomenet 

blir fel, samt att skribenterna riskerar styra intervjun mot något som inte överensstämmer med 

det faktiska fenomenet (Bryman & Bell, 2015). Här var skribenterna noga med att ge utrymme 

till respondenterna och ställa öppna frågor som inte tenderade bli ledande. Kvalitativa studier 

omfattar ett litet antal personer som ska säga mycket om ett fenomen (McCracken, 1998). En 

nackdel med kvalitativa studier är förmågan att upprätta tillräckligt med respondenter så att en 

nyanserad analys kan genomföras (Bryman & Bell, 2015).  

Intervjuerna bestod av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

respondenterna intervjuades enskilt där skribenterna hade en serie av frågor som ställdes till 

respondenterna (Bryman & Bell, 2015). Fördelen med att semistrukturerade intervjuer 

användes var att erhålla mer information som inte nämns i intervjuunderlaget, samt att det gav 

en möjlighet för skribenterna att ställa följdfrågor för att erhålla mer djupgående information 

om fenomenet (ibid.). Två olika intervjuunderlag användes, ett anpassat till butikschefen och 

ett anpassat till de fem avdelningscheferna. Anledningen är att butikschefen inte ansvarar för 

en enskild avdelning utan besitter en högre position med en inblick i alla avdelningar, därav 

behövde frågorna anpassas därefter. (Se bilaga 2 & 3) 
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Intervjuerna ägde rum i matvarubutiken, där respondenterna själva fick välja en miljö de kände 

sig trygga i. Intervjuerna spelades in i syfte att senare kunna erhålla en återblick om intervjun. 

Innan intervjun ägde rum, meddelades respondenterna om att intervjuerna skulle komma att 

spelas in och fick då möjligheten att säga om de inte var bekväma med det. Skribenterna måste 

värna om respondenternas integritet och deras anonymitet, varvid inga namn eller beteckningar 

nämns i uppsatsen som kan exponera dem (Dahmström, 2015). Den information som 

respondenterna fick ta del av innan intervjuerna (se bilaga 1) tog enbart upp studiens syfte samt 

tre nyckelbegrepp. Detta för att respondenterna skulle få en uppfattning om vad intervjuerna 

skulle innehålla samt öka deltagandet. Nyckelbegreppen var: personalomsättning, kunskap och 

rutiner. Intervjufrågorna innehöll i sin tur inga teoretiska begrepp utan ställdes så konkret som 

möjligt för att undvika missförstånd eller tolkningsfel. 

 

Efter utförda intervjuer så transkriberades de. Fördelarna med att transkribera intervjuerna är 

att skribenterna enklare kan undersöka vad respondenterna sa, hur de uttryckte sig, samt att det 

kvalitetssäkrar data (Bryman & Bell, 2015). Det ger även tillgång till det inspelade materialet 

igen, som möjliggör att inga väsentliga delar från intervjuerna glöms bort. Efter 

transkriberingen fick respondenterna ta del av en kort sammanfattning av deras intervju. 

Anledningen är för att öka förtroendet mellan skribenterna och respondenterna samt att det ger 

en uppfattning om att skribenterna uppfattat respondenternas information korrekt (Dahmström, 

2015).  

 

I Tabell 1 redovisas de intervjuer som skribenterna har genomfört. Tabellen visar vilken 

avdelning respondenten var chef över, när intervjun genomfördes, hur många ord som 

transkriberats från intervjuerna samt hur lång tid varje intervju tog.  
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Intervju nr Avdelning Datum Transkriberade ord Tid 

1 Frukt & Grönt 24/4-2019 4262 50 min 

2 Butikschef 24/4-2019 7335 80 min 

3 Kolonial 25/4-2019 1852 25 min 

4 Kassa 25/4-2019 4892 55 min 

5 Bröd 25/4-2019 4182 45 min 

6 Färskvaror 25/4-2019 3872 40 min 

   

Tabell 1. Sammanfattning av genomförda intervjuer 

 

3.3 Operationalisering 

Operationalisering innebär att skribenterna översätter teoretiska begrepp till 

undersökningsfrågor. Operationalisering visar på hur skribenterna tolkar fenomenet och hur 

skribenterna avser undersöka det. För skribenterna är det viktigt att operationaliseringen sker 

på lämpligt sätt och att det avser tolka det uppsatsen ämnar undersöka, vilket ökar den interna 

validiteten (se avsnitt 3.5). Nedan i tabell 2 visas hur de teoretiska begreppen har 

operationaliserats.  

Teoretiska begrepp Operationalisering 

Rutin • Manualer, checklistor, planer 

• Utför handlingar efter kodifiering 

• Utför handlingar automatiskt/utan mall 

Explicit/Implicit kunskap • Manualer, checklistor, rutiner 

• Förmågan att medvetet förklara/uttrycka kunskap 

• Förmågan att inte förklara/uttrycka kunskap 

 

Tabell 2. Operationalisering till intervjuunderlag 
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Rutin tolkas genom hur respondenterna kan beskriva vilka formella aktiviteter som finns inom 

deras avdelning som är återkommande. Skriftliga rutiner som manualer, checklistor etc., tolkas 

genom om avdelningarna besitter kodifierade rutiner eller inte, samt om de efterlevs i enlighet 

med den rutinmall som finns. Rutiner som utförs automatisk tolkas hur respondenterna 

beskriver att det finns skriftliga rutiner men att de inte använder de för att genomföra 

arbetsuppgifter.  

 

Explicit kunskap tolkas genom hur respondenterna medvetet kan uttrycka kunskap muntlig 

eller skriftligt genom manualer, checklistor och planer. Implicit kunskap kommer tolkas 

genom respondenternas svårighet att besvara vilken kunskap de besitter.  

 

3.4 Kodning av data 

Kodning av data innebär att skribenterna ska tolka beskrivningen av data som respondenterna 

har bidragit med och koppla det till den tidigare forskning som presenterats. Skribenterna 

kommer tolka datan på ett subjektivt sätt, vilket innebär att den kommer tolkas efter 

skribenternas uppfattning. Skribenterna tolkade datan och transkriberingarna var för sig för att 

sedan erhålla en gemensam bild om hur fenomenet beskrivits. Ett vanligt sätt vid kvalitativa 

studier är att kategorisera fenomenen i olika kategorier (Bryman & Bell, 2015).  

 

Målet med studien var att få en ökad förståelse av vad de olika avdelningarna använder för olika 

tillvägagångssätt för att kunskap ska bevaras inom organisationen vid personalomsättning. Den 

data som var framträdande från intervjuerna analyserades sedan för att tyda likheter och 

skillnader mellan avdelningarna samt dra paralleller till tidigare forskning. Tidigare forskning 

som bidragit till att förstå fenomenet som undersöks är Knowledge Management, kunskap, 

organisationsstruktur och rutiner. 

 

Studiens intervjumall utgick från tre teoretiska begrepp som var: personalomsättning, kunskap 

och rutiner. Från den insamlade datan kunde skribenterna plocka ut ord och betydelsefulla 

händelser som respondenterna uttryckt i intervjun som var viktiga vid kunskapsbevaring. Dessa 

ord och händelser kunde skribenterna placera in i fyra grupper som är; mötesplats, intern 

arbetsmarknad, rutiner och mentorskap.  
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För att förstå kategoriseringen kommer nedan i tabell 3 att presenteras hur datan från 

undersökningen har tolkats och kategoriseras in i de olika faktorerna.  

 

Faktorer Data 

Mötesplats • Informella möten 

• Veckomöten 

• Mailutskick 

Intern arbetsmarknad • Rekryterar inifrån organisationen 

• Arvtagare 

Rutiner • Checklistor 

• Skriftliga rutiner 

• Vardagligt arbete utan att följa mall 

Mentorskap • Fadder (Mentor) 

• Upplärning av nyanställd 

 

Tabell 3. Kategorisering av data 

 

Utifrån datan kunde även två grupper särskiljas som baserades på deras uppfattade likheter i 

ovanstående faktorer. Grupperna hade vissa olikheter inom deras faktorer, dock framträdde 

dessa grupper som mest likgiltiga och blev därmed placerade i samma grupp. Genom att dela 

upp avdelningarna i två grupper som erhöll liknande egenskaper kunde en enklare jämförelse 

mellan grupperna genomföras. Däremot har varje avdelning redogjorts var för sig i resultatet 

(se avsnitt 4.5) så att läsaren får en bättre förståelse för likheter och skillnader var för sig.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att datan som insamlats till studien faktiskt ger information om det fenomen 

som studeras. Validitet delas upp i intern validitet och extern validitet. För studien är enbart 

den interna validiteten intressant eftersom det innebär att observationen överensstämmer med 

teorin som byggts upp (Bryman & Bell, 2015). Eftersom studien är kvalitativ och undersöks i 



 22 

en specifik kontext blir studiens externa validitet svårare att generalisera (ibid.), vilket innebär 

att fokus ligger på att öka den interna validiteten.  

 

Högre intern validitet kan erhållas genom att intervjufrågorna är utformade så att de fångar det 

fenomen skribenterna undersöker. Det innebar att skribenterna innan fick operationalisera 

begreppen så att respondenterna uppfattade frågorna och kunde förhålla sig till dem (se avsnitt 

3.3). Genom att återkoppla till respondenterna med en sammanfattning så kunde respondenterna 

påpeka om skribenterna hade missförstått svaren. Skribenterna återkopplade till alla 

respondenterna efter att resultatet hade skrivits, där alla accepterade citaten, vilket kan anses 

öka den högre interna validiteten. En av skribenterna har även flera års erfarenhet från en 

matvarubutik, vilket möjliggjorde att relevanta följdfrågor kunde ställas baserat på tidigare 

erfarenhet.  

 

Reliabilitet innebär i vilken grad studien kan bli replikerad av andra. Reliabilitet delas upp i 

intern reliabilitet och extern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att skribenterna uppfattar 

samma information av respondenterna, medan extern reliabilitet innebär förmågan att replikera 

studien. För att öka den interna reliabiliteten så studerade skribenterna enskilt den empiriska 

datan för att sedan tillsammans gå igenom datan och se om de erhållit samma bild av datan. 

Inom sociala kontexter kan hög reliabilitet vara svårt att uppnå, eftersom det är omöjligt att låsa 

studiens sociala kontext. (Bryman & Bell, 2015) 
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3.6 Analysmodell 

Nedan i figur 2 presenteras hur uppsatsen ska besvaras med hjälp av analysmodellen. De olika 

stegen i modellen är:  

1. Anställda besitter kunskap som organisationen behöver bevara 

2. Olika rutiner/processer sätts igång för att bevara kunskap 

 

 
Figur 2. Uppsatsens analysmodell * Frukt & Grönt 

 

Analysmodellen bygger på att anställda lämnar organisationen med både explicit och implicit 

kunskap (1). Denna uppsats undersöker matbutiker som består av olika avdelningar. För att 

bevara kunskapen inom de olika avdelningarna antas de genomgå olika processer och rutiner. 

De olika processerna/rutinerna visas som cirklar i analysmodellen där pilarna mellan dem visar 

i vilken följd de sker i. Denna process kommer undersökas genom en tvärsnittsstudie som visas 

i den vertikala pilen som går genom de första cirklarna. Analysmodellen är ett resultat av 

tidigare forskning, som ska hjälpa oss öka förståelsen kring fenomenet.  
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4. FYRA FAKTORER FÖR ATT BEVARA KUNSKAP
 

Uppsatsens interna validitet antas ökat eftersom skribenterna erhållit relevant information från 

respondenterna utifrån uppsatsens teoretiska ramverk, vilket stärker hur operationaliseringen 

skett. Skribenterna ansåg att sex intervjuer och informationen från respondenterna räckte för att 

erhålla ett tydligt resultat om hur avdelningar bibehåller kunskap.  

 

Efter att ha studerat de fem avdelningarna kunde fyra faktorer framhävas som förutsättningar 

för att besvara uppsatsens frågeställning: Hur arbetar olika avdelningar inom matvarubutiker 

med att bibehålla kunskap inom organisationen vid personalomsättning? Dessa faktorer är:  

 

I. Mötesplats 

II. Intern arbetsmarknad 

III. Rutiner (Dokumentation) 

IV. Mentorskap 

 

Utifrån resultatet kunde två grupper synliggöras med flest likheter inom tre av fyra faktorer; 

intern arbetsmarknad, mentorskap och rutiner. Grupp 1 består av kassa- och 

kolonialavdelningen och grupp 2 av bröd, frukt & grönt och färskvaruavdelningen (se avsnitt 

3.6). I avsnitt 4.5 presenteras en sammanfattning av resultatet, där skillnaderna mellan 

avdelningarna framgår i en överskådlig tabell (tabell 4).  

 

Nedan kommer resultatet från den kvalitativa undersökningen att presenteras följt av en analys. 

Analysen kommer bestå av en koppling till tidigare forskning som presenteras under varje 

faktor. Referenserna kommer att bestå av avdelningarnas tillhörighet: Frukt & Grönt, Kassa, 

Kolonial, Färskvaror, Bröd och Butikschef. När alla respondenter uttryckt likartade åsikter 

kommer det refereras till: Alla avdelningar. Referenserna kommer följas av årtalet intervjun 

genomfördes.  
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4.1 Mötesplats 

Arbetet i butiken sker alltid tillsammans med andra människor, vilket gör att det dagligen sker 

informella möten, men det finns även formella aktiviteter som utgör viktiga mötesplatser i 

organisationen (Butikschef, 2019). Avdelningscheferna och butikschefen utgör tillsammans en 

ledningsgrupp som varje vecka har möten om aktuella händelser och strategier (ibid.). 

Ledningsgruppsmötet är en viktig mötesplats där kunskap sprids på en högre nivå, mellan 

avdelningscheferna och butikschefen (ibid.).  

 

“Agendan på ledningsgruppsmötet är föregående protokoll och budget. Hur levererade 

budgeten förra veckan? Hur ligger vi till för veckan? Vi planerar 1-3 veckor framåt och delar 

information som berör alla avdelningar.”  

(Butikschef, 2019). 

 

Det sker även veckomöten på avdelningar som frukt & grönt, kolonial och färskvaror, men inte 

på bröd- eller kassaavdelningen (Frukt & Grönt, 2019; Kolonial, 2019; Färskvaror, 2019; Bröd, 

2019; Kassa, 2019). Informationen från ledningsgruppsmötet kommer att kopieras till 

avdelningsmötet som gör att arbetstagarna även kan ta del av dialogen som sker på ledningsnivå 

(Kolonial, 2019; Frukt & Grönt, 2019; Färskvaror, 2019).  

 

“Vi har sittande personalmötet varje fredag med 90 % av personalstyrkan från avdelningen. Vi 

kopierar ledningsmötet rakt av. Sen går ordet runt bordet, vad har vi att säga om veckan? 

Vad är viktigt för veckan?” 

(Kolonial, 2019). 

 

De avdelningar som inte har fysiska veckomöten har andra metoder för att sprida kunskap inom 

avdelningen (Kolonial, 2019; Bröd, 2019). Kassaavdelningen sprider information genom 

mailutskick till de anställda två gånger i månaden då veckorna på avdelningen ser ungefär 

likadana ut och därför är fysiska veckomöten inte nödvändiga (Kassa, 2019). Förutom formella 

möten så är dialoger i det dagliga arbetet en fundamental plats där mycket kunskap sprids inom 

alla avdelningar (Butikschef, 2019). Brödchefen som endast har tio anställda använder sig av 

kunskapsspridning genom dialog i det dagliga arbetet då de arbetar nära varandra varje dag 

(Bröd, 2019).  
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“Vi på brödet jobbar minst med möten av alla avdelningen eftersom vi jobbar så nära varandra. 

Man ser hur andra gör och frågar om man undrar något. “ 

(Bröd, 2019).  

 

Vidare ansågs varje avdelning fungera som en “butik i butik” där det fanns tydliga gränser om 

vart avdelningarna hade befogenheter att operera inom (Kolonial, 2019; Butikschef, 2019). 

Eftersom avdelningarna var segregerade gjorde det att begränsad kunskap spreds emellan dem, 

både generellt i arbetet och i lunchrummet där avdelningarna också upplevdes som uppdelade 

(Butikschef, 2019). Det beskrivs att lunchrummet har förändrats från att vara en social 

mötesplats för de anställda till att idag vara en frizon där de anställda knappar på sina mobiler 

med musik i öronen istället för att socialisera sig (ibid.). 

 

“Sen finns det grupperingar mellan avdelningarna som sammanfaller på rast, då sitter den 

klicken där och surrar och den klicken där och surrar där… det inte det här livliga 

lunchrummet. Ibland kan jag komma in i lunchrummet och det sitter 8 personer helt 

knäpptysta med hörlurar i öronen och lyssnar på musik. “ 

(Butikschef, 2019).  

4.1.1 Analys av mötesplats 

Tidigare forskning säger att formella möten är en viktig förutsättning till att sprida och bibehålla 

kunskap (Marsh & Stock, 2006). Utifrån Marsh och Stocks (2006) forskning skulle avdelningar 

som kolonial, frukt & grönt samt färskvaror som har veckomöten ha en effektiv rutin för 

kunskapsspridning. Däremot är det enligt DeLong (2004) viktigt att tillvägagångssättet för att 

bevara kunskap anpassas till den egna kontexten, vilket indikerar att alla avdelningar inte 

behöver ha veckomöten för en lyckad kunskapsbevaring. Andra sätt till kunskapsspridning som 

sker i det dagliga arbetet är vid kontinuerligt deltagande, kommunikation och genomförande av 

arbetsuppgifter som delvis synliggör implicit kunskap till explicit kunskap (North & Kumta, 

2018). Kontinuerligt deltagande är även brödavdelningens främsta kunskapsspridning, men 

som förekommer inom alla avdelningar. Implicit kunskap kan även övergå till att bli explicit 

kunskap genom erfarenhetsutbyte (Eraut, 2004; Nonaka, 1994), och kan vara en fördel för 

organisationen genom att sprida kunskap mellan avdelningar (Argote, 1999). Dock är 

kommunikationen och erfarenhetsutbytet inom organisationens gemensamma utrymmen, 

exempelvis lunchrum, begränsad och kan i sin tur leda till att kunskap förblir implicit och 
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personlig. Om implicit kunskap inte synliggörs inom gemensamma utrymmen kan kunskapen 

bli svårare att bibehålla inom organisationen, vilket uttrycks vara problematiskt (Argote, 1999; 

Leonard-Barton, 1992; Alvesson, 1995; Vaiman & Vance, 2008).  

 

4.2 Intern arbetsmarknad 

När en anställning avslutas börjar rekryteringsprocessen med att kontrollera om det finns 

anställda inom organisationen som skulle vara passande för tjänsten (Butikschef, 2019). 

Fördelen med att rekrytera inifrån organisationen är att den tillsatta besitter kunskap om hur 

organisationen fungerar, samt har bevisat arbetsvilja och lojalitet (ibid.). Detta tillvägagångssätt 

leder till en tryggare anställning för organisationen och den anställde då båda parter har 

kännedom om varandra (Kolonial, 2019; Frukt & Grönt, 2019).  

 

“Förhoppningsvis har vi lyckats fostra dem från att de har börjat plockat burk tills att man gjort 

vandringen upp, och då är de lättare att få dem att fungera med filosofien och hur vi ska 

driva den här verksamheten.” 

(Butikschef, 2019). 

 

De avdelningar som anställer personal utifrån organisationen är främst inom kassaavdelningen 

(Kassa, 2019), men också på kolonialavdelningen (Kolonial, 2019). Dock händer det att 

kolonialavdelningen rekryterar från kassaavdelningen (ibid.). Inom avdelningarna frukt & 

grönt, bröd och färskvaror sker rekrytering nästan alltid inifrån organisationen, däremot händer 

det att rekrytering sker utanför organisationen, men då enbart på lägre nivåer inom avdelningen 

(Butikschef, 2019; Frukt & Grönt, 2019; Färskvaror, 2019). 

 

“Jag kollar först och främst om det går att hitta någon som redan jobbar i butiken, som kan gå 

sida vid sida direkt. Då kollar jag med de andra avdelningscheferna om det är någon duktig 

som söker nya utmaningar från deras avdelningar.” 

(Frukt & Grönt, 2019) 

 

På högre nivåer och främst chefspositioner så anställs det enbart personal inifrån 

organisationen, vilket skapar möjligheten att avancera inom och mellan avdelningar 

(Butikschef, 2019; Bröd, 2019; Färskvaror, 2019; Frukt & Grönt, 2019). Rekryteringen av 

chefspositioner beskrevs:  
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“På alla chefspositioner har jag en klar arvtagare. Det skulle bara vara att utnämna 

personen.” (Butikschef, 2019).  

Genom att enbart leta chefspositioner inom organisationen fanns det klara “arvtagare” om de 

nuvarande cheferna väljer att lämna organisationen (Butikschef, 2019; Frukt & Grönt, 2019). 

Arvtagarna skulle kunna göra ett minst lika bra jobb och inneha liknande kunskaper, detta tack 

vare att de arbetat sida vid sida under flera års tid (ibid.). Fördelarna med en intern 

arbetsmarknad är att rekryterings- och inlärningsprocessen blir kortare, samt att kunskap 

bevaras inom organisationen (ibid.).  

 

4.2.1 Analys av intern arbetsmarknad  

Tidigare forskning tar upp problematiken med hög personalomsättning och det faktum att det 

bidrar till ökade kostnader för organisationen. Främst handlar det om att det bidrar till hårda 

kostnader såsom upplärnings- och rekryteringskostnader samt mjuka kostnader som innefattas 

av erfarenhet, professionell expertis samt kund- och leverantörsrelationer (Vaiman & Vance, 

2008). Det som tenderar att utsätta organisationen för störst kunskapsförlust är om en anställd 

som arbetat en längre tid slutar på grund av att personen i många fall innehar mer implicit 

kunskap (Levy, 2011; Vaiman & Vance, 2008). Inom alla avdelningar förutom 

kassaavdelningen och ibland kolonialavdelningen sker rekrytering inifrån organisationen som 

då kommer att minska de mjuka och hårda kostnaderna. Avdelningscheferna var eniga om att 

inlärnings- och rekryteringsprocessen blev kortare vid rekrytering från den interna 

arbetsmarknaden för att den anställda då besitter tidigare implicit och explicit kunskap om 

organisationen (Frukt & Grönt, 2019; Kolonial, 2019; Färskvaror, 2019; Bröd, 2019; Kassa, 

2019). Fördelen med att rekrytera inifrån organisationen blir också att tid och pengar sparas på 

att gå igenom CV:n, samt att ersättaren direkt kan gå sida vid sida med mentorn och på ett 

snabbt sätt komma i arbete på den nya positionen. Gruenfeld, Martorana och Fan (2000) och 

Argote (1999) lyfter problematiken att avdelningar inte delar kunskap mellan varandra. Vidare 

anser Gruenfeld, Martorana och Fan (2000) att rörligheten av personal mellan avdelning bidrar 

till kunskapsspridning mellan avdelningar, vilket butiken uppnår via den interna 

arbetsmarknaden.  
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4.3 Rutiner  

Nedskrivna rutiner fanns inom alla avdelningar där det varierade i vilken utsträckning de var så 

detaljerade att vem som helst kunde utföra de (Alla avdelningar, 2019). Dessa rutiner behöver 

ständigt uppdateras för att motsvara det de anställda gör, dock prioriteras inte uppdateringen så 

mycket som det skulle önskas inom vissa avdelningar (Butikschef, 2019). Betydelsen av de 

skriftliga rutinerna beskrivs:  

 

“Man kan ju värdera de [rutinerna] olika men på ett sätt är de ovärderliga för om chefen 

sitter på allt i huvudet och han eller hon skulle sluta, …  i grund och botten så vill jag att vi 

ska kunna klara oss även om cheferna slutar.” 

(Butikschef, 2019). 

“Därför tycker jag det är livsviktigt att ha aktuella och fungerande rutiner.” 

(Butikschef, 2019).  

 

En del arbetsuppgifter tenderar att vara svårare att förklara och uttrycka, vilket bidrar till 

svårigheter att göra skriftliga rutiner som främst gäller inom grupp 2 (Bröd, 2019; Frukt & 

Grönt, 2019; Färskvaror, 2019). Grupp 1 har enklare och mer konkreta arbetsuppgifter som 

leder till att kodifiering av rutiner blir enklare (Kassa, 2019; Kolonial, 2019). Vid enklare 

arbetsuppgifter som inom kassa- och kolonialavdelningen kunde nyanställda genom att enbart 

följa rutinerna utföra ett bra jobb (Kassa 2019; Kolonial, 2019).  

 

 “De skriftliga rutinerna är så tydliga att jag egentligen kan ta någon från en 

annan avdelning och att de ska kunna gör allt.” 

  (Kassa, 2019). 

 

Vid svårare arbetsuppgifter som inom bröd, frukt & grönt och färskvaror kunde anställda inte 

enbart förlita sig på att läsa rutiner eftersom förkunskap och tidigare utföranden av 

arbetsuppgifter var viktigt för att kunna utföra ett bra jobb (Bröd, 2019; Frukt & Grönt, 2019; 

Färskvaror, 2019). 

 

 “Det är svårt att ha nedskrivna rutiner så att vem som helst kan hoppa in. För 

de behöver utföra det först för att lära sig.… och det är svårt att uttrycka det på papper.” 

(Bröd, 2019). 
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I grupp 2 fungerar rutinerna mer som en påminnelse om vad som behövs genomföras (Bröd, 

2019; Frukt & Grönt, 2019; Färskvaror, 2019). För att underlätta arbetet har frukt & grönt bilder 

som kompletterar hur det ska se ut när arbetet är klart (Frukt & Grönt, 2019).  

 

Genom att ha nedskrivna och tydliga rutiner på alla positioner om hur anställda går tillväga, 

leder det till att alla ska klara av varandras arbete (Kassa, 2019). Främst handlade det om någon 

skulle bli sjuk eller sluta, så ska verksamheten inte bli lidande utan att driften ska kunna fortsätta 

utan förhinder (ibid.). Inom kassa- och kolonialavdelningen skulle avdelningschefen märka om 

rutinerna inte efterlevs eftersom det skulle avvika från det avdelningscheferna förväntar sig av 

arbetet (Kassa, 2019; Kolonial, 2019). Skriftliga rutiner är något centralt inom varje avdelning, 

men som tillför mycket när ny personal börjar för att de ska kunna vända sig till dem istället för 

att avbryta en kollega i dennes arbete och fråga (Alla avdelningar, 2019).  

 

“Rutiner är bra för att jag själv och mina kollegor ska kunna släppa och att allt ska rulla på 

ändå. Annars behövs kraft läggas på saker som kan sköta sig själv.” 

(Kolonial, 2019). 

 

Skriftliga rutiner skapar också effektivitet då rutinerna berättar vad som behöver göras, vilket 

gör att nyanställda inte kan bli stillaståendes utan en arbetsuppgift (Kolonial, 2019).  

 

Inom kassaavdelningen som har butikens högsta personalomsättning har också de mest 

uppdaterade och tydliga rutinerna (Kassa, 2019).  

 

 “För 10 år sedan behövde man inte jobba med rutiner på samma sätt för att 

flera stannade kvar inom organisationen. Idag behövs rutiner och checklistor för att klara av 

en högre personalomsättning och lättare ersätta personer som slutar eller är sjuka. Tydliga 

checklistor gör så inga uppgifter missas.” 

(Kassa, 2019) 

 

Färskvaruavdelningen har istället butikens lägsta personalomsättning och de minst uppdaterade 

rutinerna och anser att de endast behövdes uppdateras om många anställda skulle sluta 

(Färskvaror, 2019).  
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 “Så länge det funkar så kör vi på. Om det skulle komma mycket ny personal skulle man nog 

ta tag i det och göra ännu bättre rutiner.” 

(Färskvaror, 2019). 

 

4.3.1 Analys av rutiner 

Tidigare forskning beskriver att rutiner associeras med ett arbete som är automatiserat och med 

låg skicklighetsnivå (Becker, 2004), vilket beskriver rutinerna väl inom grupp 1. Forskning har 

visat att rutiner utgör en nyckelkomponent i bevarandet av kunskap (Argote, 1999), där alla 

avdelningar hade rutiner i någon form. Skriftliga rutiner finns inom alla avdelningar och det 

beskrevs enligt March och Stock (2006) och Argote, (1999) som ett grundläggande sätt att 

behålla kunskap. Kodifiering av rutiner utgör även en enklare kunskapsöverföring mellan 

anställda där grupp 1 hade mest kodifierade rutiner, vilket leder till en enklare 

kunskapsöverföring (ibid.). Kodifiering tydliggör även vilken anställd som vet vad (ibid.), 

samtidigt som det är ett snabbt sätt att bevara kunskap (Landon & Walker, u.å.). Genom att 

kodifiera rutiner bevaras kunskap i organisationen samtidigt som det möjliggör att alla kan 

genomföra allas arbete, detta gör att personal lättare ersätts vid sjukdom eller vid avslutad 

anställning. Grupp 2 som inte hade lika tydliga rutiner antas därför ha större svårigheter att 

ersätta personal vid sjukdom eller vid avslutad anställning. 

 

4.4 Mentorskap 

Vid inlärningsprocessen av en nyanställd användes en mentor som fungerade som en 

upplärnings- och kontaktperson inom alla avdelningar. Mentorskap betyder att nyanställda 

under ett antal pass får kopiera deras mentors arbetssätt och rutiner som bidrar till 

kunskapsöverföring (Alla avdelningar, 2019). Inlärningsprocessen beskrivs som:  

 

“De får ju en fadder [mentor] som är deras kontaktpersonen som går sida vid sida de första 

passen. Sedan jobbar de ju inte själva någon gång under de första tre-fyra månaderna utan 

de får gå parallellt med någon annan hela tiden. “ 

(Frukt & Grönt, 2019). 

 

Det som påverkar mentorskapet är om en tidigare anställd blir uppsagd eller om den självmant 

sökt sig vidare. Om personen slutar självmant med god relation till organisationen kommer den 
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att agera mentor till sin efterträdare, vilket också är det vanligaste (Alla avdelningar, 2019). 

Däremot, om det istället handlar om uppsägning så finns varken intresset från personen i fråga 

eller organisationen att den personen agerar mentor.  

 

“Om personen som slutar varit dålig på sitt jobb och blivit uppsagd så vill vi att någon annan 

agerar mentor, någon som gör arbetet bra.” 

(Färskvaror, 2019).  

 

Vid dessa tillfällen fick vanligtvis avdelningsansvariga kliva in och agera mentor, vilket ansågs 

vara problematiskt då det tog upp dyrbar tid som skulle behövts läggas på annat (Alla 

avdelningar, 2019). Mentorskapets längd skiljer sig beroende på vilken avdelning det gäller 

samt om rekryteringen skedde inifrån eller utifrån organisationen (Butikschef, 2019).  

 

Grupp 1 som består av enklare arbetsuppgifter och där det endast förväntas ta ett par arbetspass 

för ett acceptabelt jobb, bidrar till att mentorskapets längd blir kortare (Kolonial, 2019; Kassa, 

2019).  

 

“Det tar två dagar för att göra ett okej jobb. Tredje dagen har man någon som sitter med ryggen 

mot i en annan kassa så det är lätt att fråga om det uppstår något. Man jobbar samtidigt.” 

(Kassa, 2019) 

 

Vid svårare och mer varierande arbetsuppgifter som innefattas i grupp 2, var det viktigt att den 

nyanställde under en intensiv period, vanligtvis två till fyra veckor, lärdes upp vilket resulterade 

i ett längre mentorskap (Bröd, 2019; Frukt & Grönt, 2019, Färskvaror, 2019).  

 

“Beror på vad de kan sen innan. Efter 2-4 veckor är man nog ganska inkörd, sen efter 

mentorskapet jobbar de samtidigt med andra ansvariga. Det dyker alltid upp nya saker hela 

tiden och det kan ta några år innan man är helt färdiglärd.” 

(Färskvaror, 2019). 

 

Det som också påverkar längden på mentorskapet är om rekrytering sker inom eller utanför 

organisationen (Butikschef, 2019). Skulle den anställda hämtas från den interna 

arbetsmarknaden blev mentorskapet kortare då personen redan har kunskap och vana av butiken 

(Butikschef, 2019; Kolonial, 2019). Om en person istället anställs utifrån organisationen, via 
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CV:n, så blev inlärningsprocessen längre (ibid.). Längre mentorskap ger upphov till ökade 

upplärningskostnader samt att mentorn i vissa fall hinner sluta innan kunskapen överförts till 

sin efterträdare (Färskvaror, 2019; Butikschef, 2019; Kolonial, 2019).  

 

 “Rekryteringsprocesser i form av CV sökning tar vanligtvis längre tid än någon 

som redan arbetar i butiken och har tidigare kunskaper. Om det tar för lång tid så måste jag 

själv gå in och lära upp i efterhand vilket gör att jag måste prioritera bort annat viktigt 

arbete.” 

(Kolonial, 2019). 

 

4.4.1 Analys av mentorskap 

Tidigare forskning har visat att mentorskap är ett bra praktiskt förfarande för att bevara kunskap 

(Landon & Walker, u.å.). Det vanligaste är att den som slutar agerar mentor till efterträdaren, 

vilket användes inom alla avdelningar och som Nilsson m.fl., (2018) och Vaiman & Vance 

(2008) beskriver vara ett framgångsrikt verktyg för att bevara kunskap. Enligt Nilsson m.fl. 

(2018) försvårar en oönskad uppsägning möjligheten att bibehålla kunskap, däremot var detta 

inget vanligt förekommande inom avdelningarna. Nackdelen vid oönskad uppsägning blir då 

att organisationen inte tar tillvara på den implicita kunskapen som den anställda besitter (Eraut, 

2004; Nonaka, 1994).  

 

En förklaring till att mentorskapet var kortare i grupp 1 verkar vara på grund av att skriftliga 

rutiner är mer framträdande och lättare att tyda. Rutiner ses som en explicit kunskap då den kan 

kodifieras, vilket gör den enklare att överföra till nya organisationsmedlemmar (North & 

Kumta, 2018; Nonaka & Takeuchi, 1995; Nilsson m.fl., 2018). I grupp 2 där mentorskapet var 

längre kan det förklaras med att mer kunskap behövs överföras och att det krävdes mer 

erfarenhetsutbyte för att bibehålla och överföra kunskapen. Eraut (2004) och Nonaka (1994) 

menar att erfarenhetsbaserat lärande som är personlig, även kallad implicit kunskap, är svårare 

att kommunicera. Vidare anses lösningen kunna vara erfarenhetsutbyte samt genomförande av 

uppgifter som bidrar till att implicit kunskap kan framhävas som i sin tur möjliggör 

kunskapsöverföring (Eraut, 2004; Nonaka, 1994). Mentorskap kan därför anses vara en viktig 

faktor för att organisationen ska ta tillvara på den implicita kunskap som finns och inte bara den 

explicita kunskapen.  
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4.5 Sammanfattning av resultat  

Nedan presenteras en sammanfattning av resultaten där avdelningarna har grupperats i grupp 1 

och 2 baserat på deras likheter. Hur grupperingen har skett beskrivs under avsnitt 3.4.  

 

 
Tabell 4. Sammanfattning av resultat  
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5. HUR ÖKAR VI FÖRSTÅELSEN FÖR FENOMENET?
 

Studiens syfte är att utveckla en ökad förståelse för hur avdelningar inom en organisation 

arbetar för att bibehålla kunskap vid personalomsättning, samt hur bevarandet av kunskap 

skiljer sig mellan avdelningarna beroende på dess kontext.  

 

Analysen av de fem avdelningarna som har undersökts visade att fyra faktorer var speciellt 

framträdande för att behålla kunskap vid personalomsättning; mötesplats, intern arbetsmarknad, 

rutin och mentorskap. Resultatet tyder på att dessa faktorer är centrala och därav nödvändiga 

för kunskapsbevaring. Vidare visar analysen att de olika avdelningarna arbetade olika för att 

behålla kunskap vid personalomsättning.  

 

Utifrån empiriska resultatet kunde avdelningarna delas upp i två grupper som visar på störst 

skillnader i hur avdelningarna arbetar med att bibehålla kunskap. Gruppindelningen benämns 

som; grupp 1 och grupp 2 och tenderar visa på hur tillvägagångssätten för att bevara kunskap 

anpassas till dess kontext då alla aktiviteter inte passar alla avdelningar. Detta styrks utifrån att 

ingen avdelning upplevde problem med personalomsättning och kan antas visa att de använder 

framgångsrika åtgärder för att bibehålla kunskap. Detta är dock avdelningschefernas subjektiva 

bedömning, men det som anses vara relevant utifrån studiens syfte.  

 

Nedan kommer en diskussion utifrån analysen att presenteras som syftar till att öka förståelsen 

kring fenomenet. Diskussionerna nedan kommer bestå av hur skillnaden mellan grupperna kan 

förklaras, svårigheten med implicit kunskap samt variationen av faktorerna över tid.  

 

5.1 Hur förklaras skillnaderna mellan grupperna? 

Den kvalitativa undersökningen indikerar att skillnader finns i hur avdelningarna arbetar med 

att bibehålla kunskap inom organisationen. Det visade sig att vissa avdelningar hade 

gemensamma nämnare i hur arbetet skedde med kunskapsbevaring, som sedan resulterade i två 

gruppindelningar. Men varför förekom skillnader mellan grupp 1 och grupp 2 med att bibehålla 

kunskap vid personalomsättning?  
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Beroende på vilken typ av kunskap som finns inom avdelningarna tenderar faktorerna att ha 

lika/olika betydelse med att bibehålla kunskap. Inom grupp 1 verkar det förekomma mer 

explicit kunskap som bidrog till rutinernas tydlighet och det kortare mentorskapet. I grupp 2 

verkade det förekomma mer implicit kunskap som bidrog till svårigheter att formulera rutiner, 

ett längre mentorskap, samt betydelsen av den interna arbetsmarknaden ökade. Efter att datan 

analyserades uppstod en förståelse kring att skillnaderna i grupperna kan bero på vilken 

kunskapstyp som avdelningen besitter. Indikationer tyder på att grupp 1 har mer explicit 

kunskap och grupp 2 har mer implicit kunskap. En anledning till att deras faktorer är olika/lika 

kan förklaras av att de besitter lika/olika kunskapstyper.  

 

Den faktorn där kunskapstypen inte ansågs spela någon roll var vid mötesplatsen. Detta kan 

bero på att avdelningarna inom grupp 1 och grupp 2 ändå skiljer sig åt i flera avseenden. Det 

bör därför finnas en uppfattning om att alla avdelningarna är olika. Mötesplatsen förmodas 

därför inte påverkas av vilken kunskapstyp som är mest framträdande utan snarare till andra 

egenskaper inom avdelningarna.  

 

5.2 Svårigheter med implicit kunskap 

En svårighet som uppkommit under studiens gång, samt som belyses i tidigare forskning, är 

kunskap som hänför sig till implicit kunskap. Implicit kunskap kan antas vara problematiskt i 

det avseendet att kunskapen vanligtvis är omedveten och svårkommunicerad (Argote, 1999). 

Detta bidrar till svårigheter inom avdelningarna i grupp 2 att bibehålla kunskap vid 

personalomsättning om den anställda inte är medveten om kunskapen, vilket omöjliggör 

kunskapsöverföring. Eftersom den implicita kunskapen är svårkommunicerad (Argote, 1999) 

utgör detta svårigheter för avdelningar inom grupp 2 att kodifiera rutiner, vilket enligt Eraut 

(2004) och Nonaka (1994) krävs för att kunskapen ska bli explicit och bevaras vid 

personalomsättning. Vidare finns det stora fördelar med att personalomsättningen är relativt låg 

i avdelningar som innehar mer implicit kunskap, just på grund av problematiken att synliggöra 

implicit kunskap.  

 

Vid tiden studien genomfördes hade butiken en personalomsättning som var högre i grupp 1 

och lägre i grupp 2, vilket för tillfället kan ses som positivt. Personalomsättning är dock inget 

som ska ses som konstant och kan variera över tid. Risken finns alltid att personalomsättningen 

ökar inom grupp 2, vilket kan orsaka stora kunskapsförluster. Högre personalomsättning inom 
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avdelningar med mer implicit kunskap tenderar vara betydligt mer kostsamt än inom 

avdelningar som har mer explicit kunskap. 

 

Vaiman och Vance (2008) menar att det är vanligt förekommande att organisationer, vid 

personalomsättning, enbart räknar med de hårda kostnader som bland annat innefattas av 

rekryteringskostnader. Vidare glöms de mjuka kostnaderna bort, som består av implicit kunskap 

och kan exempelvis vara leverantörsrelationer. Detta bildar ingen rättvisande bild av den reella 

kostnaden för vad det faktiskt kostar att ersätta en anställd (ibid.). Att inte vara medveten om 

de mjuka kostnaderna kan leda till att fel åtgärder vidtas och fel tillvägagångssätt används för 

att bibehålla kunskap vid personalomsättning. Ledare inom avdelningar med mer implicit 

kunskap, grupp 2, bör därför fokusera mer på hur de mjuka kostnaderna ska minskas. För att 

minska kostnaderna blir det därför viktigare för avdelningar med mer implicit kunskap att både 

fokusera på de mjuka och hårda kostnaderna, samtidigt som avdelningar med mindre implicit 

kunskap bör lägga störst fokus på att minska de hårda kostnaderna. 

 

5.3 Varierar faktorerna över tid? 

Studiens huvudmål var att undersöka hur avdelningar bibehåller kunskap vid 

personalomsättning. Utifrån resultatet finns indikationer på att dessa faktorer varierar beroende 

på var i processen avdelningen befinner sig. Något som är lika för avdelningarna inom grupp 2 

är den interna arbetsmarknaden som enbart verkar vara framträdande i början av processen att 

bevara kunskap. Över tid verkar den interna arbetsmarknaden inte variera utan störst fokus 

läggs i början av processen. Mentorskapet verkar efter den interna arbetsmarknaden vara mest 

relevant. Tiden för mentorskap verkar ske över tid och variera beroende på vilken avdelning 

det avser, där grupp 2 har längre mentorskap och grupp 1 har kortare mentorskap. Detta verkar 

kunna förklaras genom att grupp 2 innehar mer implicit kunskap som gör mentorskapet längre. 

I grupp 1 där mer explicit kunskap i form av skriftliga rutiner verkar göra mentorskapet kortare, 

kan det möjligtvis förklaras genom att den explicita kunskapen är enklare att förmedla (North 

& Kumta, 2018; Nonaka & Takeuchi, 1995). Varför kodifierade rutiner inte förekom i grupp 2 

kan förklaras genom den implicita kunskapen som gör det svårt eller rent av omöjligt att 

kodifiera den. En förklaring är att de inte kan översätta kunskapen till ord eller siffror som kan 

kodifieras (Nonaka & Takeuchi, 1995). Mötesplatsen tycks vara framträdande under hela 

processen. Hur mötesplatserna anpassas varierar mellan avdelningarna men där variationen 

över tid tycks vara konstant. Denna variation verkar kunna förklaras av att avdelningarna är 
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olika och att detta leder till konsekvensen att deras mötesplatser ser olika ut, både inom grupp 

1 och grupp 2. Rutiner verkar också vara konstanta över tid och framträdande under hela 

processen för att bibehålla kunskap. Däremot antas rutiner ha större betydelse i början av en 

process för att nyanställda snabbare ska bli självgående genom att enbart följa avdelningens 

rutiner. I processen verkar det även som det finns incitament att göra inlärningsprocessen så 

kort som möjligt. En anledning anses bero på att inlärningsprocessen är kostsam och 

organisationen vill därav förkorta processen för att minska kostnaderna för rekrytering och 

inlärning.  

 

För att sammanfatta processen som sker över tid vid personalomsättning så framträder faktorer 

såsom intern arbetsmarknad följt av mentorskap som en direkt åtgärd för att bevara kunskap då 

en anställd väljer att lämna. Faktorer som mötesplats och rutiner anses vara mer konstanta under 

processens gång och tycks snarare fungera som en förebyggande åtgärd till att kunskap 

bibehålls inom organisationen än en direkt åtgärd. Däremot är alla fyra faktorer relevanta i 

arbetet att bibehålla kunskap vid personalomsättning, men som tar sig till uttryck olika i olika 

avdelningar och vid olika tidpunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

6. SLUTSATS
 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur olika avdelningar arbetar för att bibehålla 

kunskap i organisationen vid personalomsättning. För att uppfylla uppsatsens syfte så har 

tidigare forskning använts inom Knowledge Management, kunskap, rutiner och 

organisationsstrukturer. Resultatet har gett en ökad förståelse för hur avdelningar arbetar för att 

bibehålla kunskap inom organisationen och att de har olika tillvägagångssätt beroende på dess 

kontext.  

 

Undersökningen kom fram till att fyra faktorer används för att bibehålla kunskap inom 

organisationen. De fyra faktorerna är mentorskap, intern arbetsmarknad, rutiner och mötesplats. 

Alla fem avdelningar använde sig av de fyra faktorerna för att bibehålla kunskap. 

 

Studiens bidrag till forskningen är en ökad förståelse för hur avdelningar inom samma 

organisation använder samma faktorer, men hur de varierar mellan avdelningarna. Resultatet 

indikerar att faktorerna skiljer sig beroende på om avdelningarna besitter mer/mindre explicit/ 

implicit kunskap. En faktor, mötesplatsen, kunde inte delas upp i grupp 1 och grupp 2 och följer 

inte den indikation om att det handlar om explicit/implicit kunskap. Den faktorn verkar kunna 

förklaras genom olikheterna i avdelningarna som gör att de anpassar mötesplatsen efter deras 

kontext. Grupp 1 som indikerade inneha mer explicit kunskap hade gemensamma nämnare 

inom användandet av rutiner, mentorskap och intern arbetsmarknad och detsamma gällde inom 

grupp 2 som innehade mer implicit kunskap. 

 

Det praktiska bidraget är att avdelningar som innehar mer explicit kunskap kommer behålla 

mer kunskap inom organisationen vid personalomsättning. Skulle en avdelning besitta mer 

implicit kunskap är skribenternas indikationer att öka erfarenhetsutbytet mellan 

avdelningsmedlemmarna för att synliggöra den implicita kunskapen. Det bör också finnas en 

medvetenhet om konsekvenserna som följer om inte implicit kunskap omvandlas till explicit 

kunskap, vilket tenderar öka kostnaderna vid personalomsättning. Förslagsvis kan seminarier 

och diskussioner implementeras som en tänkbar möjlighet till att implicit kunskap sprids mellan 

organisationsmedlemmarna, utöver redan befintliga aktiviteter. Därefter rekommenderas 

kodifiering för att synliggöra och behålla väsentlig kunskap inom organisationen.  



 40 

 

6.1 Framtida forskning 

Utifrån denna studie har det uppkommit tre områden där begränsad forskning verkar finnas. De 

tre områdena är:  

1. I uppsatsen presenteras de fyra faktorerna mötesplats, intern arbetsmarknad, mentorskap 

och rutiner som faktorer för att bevara kunskap inom organisationen. Tidigare forskning 

har inte undersökt om det finns fler faktorer som har betydelse, där även andra 

organisationsstrukturer behöver undersökas för att ge en mer komplett bild av hur 

bevarandet av kunskap sker inom olika organisationsstrukturer.  

2. De fyra faktorerna verkar också variera över tid, där verkar också begränsad forskning 

finnas. Framtida forskning bör därför fokusera på hur dessa faktorer förändras över tid. 

En kortare diskussion genomfördes för att öka förståelsen kring fenomenet, dock behövs 

mer forskning för att undersöka variationen över tid.  

3. Denna uppsats undersökte en matvarubutik där personalomsättningen vid tidpunkten för 

undersökningen inte var hög inom avdelningar med mer implicit kunskap och därför 

inte uppfattades som ett problem. Framtida forskning behöver kontrollera inom andra 

organisationer där personalomsättningen är hög inom avdelningar med implicit 

kunskap, och som upplevs som ett problem, för att se om andra faktorer och variationen 

bland faktorerna uppkommer. 
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Bilaga 1 - Information till respondenter 

Hej!  

Här kommer lite information inför den intervju vi kommer att genomföra tillsammans med er.  

Vi heter Malin och Andreas och studerar som nämnt sista terminen på ekonomiprogrammet på 

Uppsala Universitet och ska nu skriva vår kandidatuppsats. Vår uppsats kommer att undersöka 

hur livsmedelsbutiker arbetar för att bibehålla kunskap inom organisationen och hur detta 

skiljer sig mellan olika avdelningar. Vi kommer enbart att studera er butik där fem avdelningar 

innefattas + Pablos position. 

Intervjun förväntas ta ca 60 minuter. För att underlätta behandlingen av data kommer vi spela 

in intervjun. Om ni inte vill att intervjun ska spelas in, kan ni meddela oss det i samband med 

att intervjun genomförs. Alla intervjuer och butikens namn kommer att hållas anonymt. Efter 

intervjuerna kommer ni få tillgång till en sammanfattning av intervjun och godkänna om det 

motsvarar det ni ville förmedla.  

Punkter vi kommer att ta upp är:  

• Personalomsättning 

• Rutiner 

• Kunskap 

Vi kommer att försöka ställa så konkreta frågor som möjligt och ni behöver inte förbereda er 

inför intervjun. Uppsatsen kommer att publiceras i juni. Skulle ni ha frågor kring uppsatsen 

eller intervjuns tillvägagångssätt är ni välkomna att kontakta oss genom kontaktuppgifterna 

nedan.  

Stort tack på förhand för er tid och engagemang! Vi ser fram emot att träffa er. Med vänliga 

hälsningar,  

Malin Arnkvist    Andreas Arktedius 

Tele: 0707306440   Tele: 0707333010 

Mail: malinarnkvist@live.se   Mail: andreasarktedius@icloud.com 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag till avdelningschefer 

Inledning 
• Berätta om dig själv och hur du blev avdelningschef 

• Berätta om företaget och hur du leder och arbetar på din avdelning. 

 

Personalomsättning: 
• Hur påverkar personalomsättning din avdelning? 

• Vad är nackdelen när anställda slutar? 

• Hur arbetar ni för att anställda inte ska lämna? 

• Hur agerar ni när personal slutar? Vad gör du som avdelningschef? 

• Rutiner för att ta tillvara på kunskap? 

 

Kunskap (Explicit och implicit) 
• Vad för kunskap ser du i din avdelning? 

• Vad är extra viktigt att kunna när man jobbar med …. ? (Explicit) 

• Behövs det tidigare erfarenheter eller förkunskaper för att arbeta i 

avdelningen? (Implicit/Explicit) 

• Om ja, varför är det viktigt? 

• Hur arbetar du för att sprida kunskap? (Bevara) 

• I vilka sammanhang sker kunskapsspridning? 

• Personalmöten? Kurser? (Explicit) 

• Fikarasterna eller i lunchrummet? (Implicit) 

 

Rutiner 
• Hur arbetar ni med rutiner i din avdelning? (Bevara kunskap) 

• Hur skulle du beskriva dem? (Ostensiva) 

• Nedskrivna? Verbalt uttalade? 

• Följs de rutiner som ni satt upp? 

• Beskriv betydelsen av skriftliga rutiner/manualer på er avdelning? 
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• Hur lång är inlärningsfasen av ny personal i avdelningen? (Bibehålla kunskap) 

• Hur lär man sig uppgifterna inom avdelningen? 

• Skriftliga förklaringar? 

• Lär sig i jobbet/skuggar någon annan? 

• Vem lär upp? 

• Är det något som är extra svårt att lära upp? 

• Ge exempel 

 

Slutkommentar: 

• Utifrån det vi har pratat om, är det något du skulle vilja tillägga? 

 

Tack för idag! 
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Bilaga 3 - Intervjuunderlag till butikschef 

Inledning  
• Berätta om dig själv och hur du blev butikschef 

• Berätta om företaget och hur du leder och arbetar.  

 

Personalomsättning: 
• Hur påverkar personalomsättning butiken? 

• Vad upplever du är nackdelen när anställda slutar? 

• Vilken avdelning klarar av en högre personalomsättning vs drabbas 

hårdast?  

• Finns det anställda som är svårare att ersätta än andra? Vem/Vilka? 

• Hur arbetar du och avdelningscheferna för att anställda inte ska lämna?  

• Några specifika aktiviteter?  

• Hur agerar ni när personal slutar? Vad gör du som butikschef?  

• Rutiner för att ta tillvara på kunskap?  

• Anser du att avdelningarna arbetar på samma eller olika sätt när 

anställda slutar?  

• Om ja, varför tror du dessa skillnader finns?  

 

Kunskap (Explicit och implicit) 
• Behövs det tidigare erfarenheter eller förkunskaper för att arbeta i er butik? 

(Implicit/Explicit) 

• Vilka avdelningar kräver förkunskaper och vilka kräver inga 

förkunskaper?  

• Varför är det så?  

• Hur arbetar du för att sprida kunskap? (Bevara) 

• I vilka sammanhang sker kunskapsspridning?  

• Personalmöten? Kurser? (Explicit) 

•  Fikarasterna eller i lunchrummet? (Implicit) 
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Rutiner  
• Hur arbetar ni med rutiner i din butik? (Bevara kunskap) 

• Hur skulle du beskriva dem? (Ostensiva) 

• Nedskrivna? Verbalt uttalade?  

• Följs de rutiner som ni satt upp?  

• Beskriv betydelsen av skriftliga rutiner/manualer i butiken? 

 

• Hur lång är inlärningsfasen av ny personal? (Bibehålla kunskap) 

• Är det olika lång inlärningsfas på olika avdelningar?  

• Hur lär man sig arbetsuppgifter i butiken?  

• Skriftliga förklaringar?  

• Lär sig i jobbet/skuggar någon annan?  

 

Slutkommentar:  

• Har du medvetna dialoger med avdelningscheferna angående ämnen som vi tagit upp 

idag?  

• Utifrån det vi har pratat om, är det något du skulle vilja tillägga?  

 

Tack för idag!  


