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SAMMANFATTNING 
 

I dagens samhälle blir det alltmer viktigt för företag att ta tillvara på medarbetarnas kunskap 

och kompetens. Företagskulturen blir en viktig del i arbetet med att skapa utrymme för 

individernas lärande och företagets utveckling. Knowledge management är ett verktyg som 

underlättar arbetet med att skapa, organisera och dela medarbetarnas kunskaper. 

Syfte: Syftet med den här studien är att granska ett företag som arbetar med knowledge 

management, och se hur konceptet bidrar till kunskapsspridning och lärande. Vi vill 

undersöka hur Företaget har implementerat idéerna, och på vilket sätt detta påverkar de 

anställdas kunskap kompetens och lärande. Vidare vill vi även se vilka utmaningar som 

förekommer i skapandet av ett kunskapsdelande företag. 

Metod: Vi genomförde kvalitativa intervjuer med sex personer som alla är involverade i 

arbetet med knowledge management på Företaget. Därefter har vi analyserat de empiriska 

resultaten utifrån vald teori och tidigare forskning.  

Slutsats: Studiens resultat visade att Företaget delar kunskap genom att dokumentera och 

lagra kunskap i databaser, genom kommunikation i interaktiva communities och nätverk samt 

genom personligt samarbete i arbetet. Vidare kom vi fram till att de anställdas olika 

kompetenser stärks och att kunskap synliggörs och utvecklas tack vare knowledge 

management. Konceptet bidrar även till lärande genom reflektion och utvärdering av sina 

egna och andras kunskaper. Slutligen visade studien att knowledge management för med sig 

många utmaningar och att den största är att förändra företagskulturen för att kunna bli ett helt 

och hållet kunskapsdelande företag.    
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1 INLEDNING 
 

I följande avsnitt presenteras problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar 

för studien. Vi presenterar även det företag som studien baseras på. 

 

Vårt samhälle blir mer och mer kunskapsinriktat, med fokus på individers och företags 

kompetens. När både teknologin och kommunikationen förbättras utökas både behovet av och 

möjligheterna till att de anställda lär sig mer (Ohlsson, 2008). Medarbetarna är ett företags 

viktigaste resurs, och för att kunna dra nytta av deras fulla potential är det viktigt att 

organisera arbetet så att deras lärande och kunskapsutbyte främjas (Stone, 2010). Vi tror att 

det kommer bli allt viktigare att dokumentera och ta tillvara på den kunskap och kompetens 

som finns inom organisationen. För att möjliggöra detta gäller det för företag att skapa ett 

öppet klimat för lärande och kunskapsspridning på arbetsplatsen, samt att tillåta individerna 

att själva utvecklas och påverka sitt lärande. Företagskulturen blir på så sätt en viktig del för 

att lyckas implementera idéerna om kunskapsutbyte. Det gäller att få alla medarbetare att 

jobba mot samma mål och vilja ta emot andras och dela med sig av sina egna kunskaper (De 

Long & Fahey, 2000).   

 

Kunskap är en extremt viktig aspekt för företag idag, och alla organisationer måste veta hur 

de ska ta hand om den kunskap och kompetens som de anställda besitter (Sallis & Jones, 

2002). Då individerna lär sig, stärks och utvecklas deras kunskaper. I en organisation finns 

många individer som genom samspel kan utbyta kunskaper och på så sätt lära sig själva och 

varandra, vilket ett företag sedan kan dra fördelar av och utnyttja för att nå sina mål (Braf, 

2000). Knowledge management (KM) är ett företagskoncept och ett verktyg som tillåter 

företag att skapa, organisera och dela medarbetarnas kunskaper för att framkalla lärande och 

utveckla både individernas och organisationens kompetens. Genom dokumentation av 

kunskaper och interaktion mellan medarbetare skapar konceptet möjligheter att utöka de 

anställdas lärande, kunskap och kompetens, och på så sätt driva företaget framåt (Gupta, Iyer 

& Aronson, 2000). 

 

KM har sitt ursprung i att utnyttja och tillvarata det vetenskapliga, mänskliga och 

intellektuella kapitalet inom en organisation. Konceptet är relativt nytt och har sedan det 

introducerades i management litteratur, i början av 1990-talet, växt och fått en bredare 

betydelse (Sallis & Jones, 2002). Företag har börjat fokusera mer på de anställdas 

kompetenser och kunskaper och hur dessa gemensamt kan utnyttjas inom och mellan 

organisationer (Edenius, 2003). Konceptets idé handlar om att lära sig det som det finns 

kunskap om, och att använda det på rätt sätt (Sallis & Jones, 2002). Företag måste veta hur de 

på ett effektivt sätt ska hantera, styra, leda och bruka denna kunskap. Strategisk planering av 

hur de anställda ska arbeta för att ta del av varandras kunskaper kan öka effektiviteten inom 

organisationen. Användningen av KM kan bidra till att skapa bättre innovationer, ta snabbare 

och rationellare beslut med färre misstag samt ge bättre kundservice och kundtillfredsställelse 

(Edenius, 2003). 
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Vi kan se hur arbetsmarknaden blir allt rörligare, dels genom bemanningsföretagens framväxt 

och dels genom större användning av konsulter och inhyrd personal. Då vi tror att vi själva 

kommer röra oss mellan olika arbetsplatser och arbetsgivare under vår karriär, tycker vi att det 

vore intressant att undersöka hur ett företag arbetar med att ta tillvara på de anställdas 

kunskaper och hur de sprider dessa inom organisationen. Vi tror att vi kommer kunna dra 

nytta av de lärdomar vi får med oss från denna studie och kunna använda dessa i vårt framtida 

arbetsliv.    

 

Istället för att skriva knowledge management varje gång vi nämner och beskriver konceptet 

har vi valt att fortsättningsvis benämna det KM i uppsatsen för att på så sätt underlätta 

läsningen. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka ett företag som arbetar med KM för att se hur 

konceptet används i verkligheten och på vilket sätt det bidrar till kunskapsspridning och 

lärande. KM har egentligen en ekonomisk grundidé, men vi är mer intresserade av att 

undersöka konceptet utifrån ett pedagogiskt perspektiv med fokus på kunskap, kompetens och 

lärande. Vi vill se om KM hjälper de anställda på vårt valda företag att både dela sin egen och 

ta emot andras kunskap och på så sätt lära av varandra.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Vad har Företaget gjort för att implementera idéerna om knowledge management? 

 På vilket sätt påverkar knowledge management individernas kunskap, kompetens och 

lärande? 

 Vilka utmaningar finns för att skapa ett kunskapsdelande företag? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Innehållet i uppsatsen avgränsas till att undersöka våra informanters tankar om KM och deras 

personliga erfarenheter av Företagets användning av konceptet. Eftersom KM är ett väldigt 

stort och brett koncept har vi varit valt att fokusera på hur företaget skapar, tillvaratar och 

delar kunskap, och benämner användningen av det som kunskapsarbete. Vi kommer lägga 

tyngdpunkt på de pedagogiska delarna av konceptet och därmed inte behandla hur företaget 

styr och leder kunskap för att förbättra sina ekonomiska resultat.   
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1.4 Om Företaget 
 

På grund av konfidentialitetsaspekten i vår undersökning väljer vi att inte namnge det företag 

vi undersökt eller de personer vi intervjuade. Vissa personliga åsikter och tankar skulle kunna 

vara känsliga och på samma sätt kan vissa uppgifter vara hemliga eller rent av skadliga för 

företaget ifråga. Vi kommer därmed inte lämna ut dessa uppgifter och kan därför inte heller 

beskriva företaget särskilt noggrant. Ifall vi skulle berätta vilken bransch det arbetar inom 

eller storlek och aktuell lokalisering, skulle eventuellt den uppmärksamme läsaren kunna 

avslöja företagets sanna identitet. Vi väljer därför att endast kalla det Företaget i den här 

uppsatsen. 

 

Vi kan ange att Företaget är stort och har verksamhet i många länder utspritt över hela 

världen. Vi klassar Företaget som ett så kallat kunskapsföretag, vilket innebär att deras 

huvudsakliga arbete utgår från personalens och företagets ackumulerade kunskaper och den 

expertis de kan erbjuda kunderna. Alvesson (2004, s.23) beskriver begreppet som ”en 

organisation som bjuder ut på marknaden en ganska sofistikerad kunskap eller produkter som 

baseras på en sådan kunskap”. Vidare säger Alvesson (2004) att utmärkande egenskaper för 

kunskapsföretag är högt kvalificerade individer som utnyttjar sina intellektuella färdigheter, 

ett autonomt arbetssätt där den hierarkiska ordningen tonas ned, vilket leder till att 

organisationsformerna kan anpassas utifrån vad som krävs för stunden. Dessutom är dessa 

företag i stort behov av högt utvecklad kommunikation för att kunna samordna arbetet och 

lösa problem som uppstår. 

 

Strukturen på det företag som vi undersökt är uppbyggt utifrån 10 olika regioner, baserade på 

geografiskt område och affärsmässiga förhållanden. I varje region finns ett antal avdelningar 

och olika inriktningar på verksamheten. Övergripande för alla regioner finns en global 

division som samordnar hela organisationen samt beslutar om större förändringar och 

strategisk utveckling, etc. Ovanför den globala funktionen finns ledningen som styr Företaget. 

Den globala delen ansvarar även för att få regionerna att samarbeta och hjälpa varandra, och 

där finns ett flertal mindre avdelningar som hjälper regionerna i deras operationella arbete och 

ansvarar för olika delar av verksamheten, exempelvis IT-verktyg och idéutveckling. Varje 

region har varsin Knowledge Manager som ansvarar för att kunskapsarbetet utförs och hur det 

ska utvecklas. Alla dessa personer samarbetar kontinuerligt och styrs dessutom av en KM-

grupp i den globala funktionen. 
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta avsnitt beskrivs vår teoretiska ansats i form av teorier och tidigare forskning om 

kunskap, kompetens, lärande och KM. Dessa ligger till grund för vår analysdel där resultatet 

vävs samman med och analyseras utifrån våra valda teorier.  

      

2.1 Kunskap 
 

Kunskap är ett ytterst svårdefinierat begrepp som både är komplext och mångtydigt, och 

dessutom förekommer i flera olika nivåer och dimensioner. Davenport och Prusak (1998) 

beskriver det som ett ramverk med strukturerade erfarenheter, värderingar, kontextuell 

information och expertisinsikter som skapar en förmåga hos individen att både utvärdera och 

ta till sig av ny information och nya erfarenheter. Samtidigt är det en förmåga att resonera och 

göra informationen begriplig. I detta betonas alltså inte informationen i sig, men däremot det 

personliga omdömet och möjlighet till att tolka och bedöma. Detta är trots allt en relativt vid 

förklaring som tar med stora delar av kunskapsbegreppet, men utan att avgränsa särskilt 

konkret eller tydligt. Edenius (2003) skiljer på det realistiska kunskapsbegreppet, som 

betraktar kunskap som en given resurs som existerar konstant och kan användas vid behov, 

samt den nyare och enligt honom mer korrekta sociala kunskapssynen som anser att kunskap 

är dynamisk och en föränderlig process där både lärande och redan inlärda erfarenheter ingår. 

Han menar att en person kan lära sig en viss sak utan att dela kunskapen med någon annan, 

och samtidigt behöver inte gemensamt lärande innebära att ny kunskap skapas hos enstaka 

individer. På så sätt handlar inte kunskapen om vad en specifik person vet eller kan, utan är en 

del av sociala mönster och den kontextuella kulturen. 

 

Även Sallis och Jones (2002) anser att kunskap är socialt baserad, och delar dessutom upp 

begreppet i kunskap för förståelse och kunskap för agerande. En person har en viss kunskap 

som är viktig för att hjälpa oss förstå och förklara världen. Samtidigt finns en annan sorts 

kunskap som behövs för att kunna agera, skapa och utveckla idéer. Det är främst denna 

kunskap som de menar är intressant för konceptet KM då den kan förändra människors sätt att 

tänka och handla på, och därigenom skapar möjligheter att resonera i nya banor och tänka 

utanför ramarna när det gäller att lösa problem och förbättra produkter och tjänster.  

 

Ett begrepp nära besläktat med kunskap är information. Lite slarvigt används detta ibland som 

en synonym, men Alvesson (2004) menar att det är viktigt att skilja på dem för att förstå den 

reella innebörden i de olika begreppen. Till att börja med finns data, som endast ska betraktas 

som en mängd tecken som visar på en verklighet samt är möjlig att lagra i databaser. 

Information är data som har satts in i en kontext och går därmed att tolka i ett större 

sammanhang. Jämförelsen mellan kunskap och information visar på hur den förstnämnda 

baseras på den senare, samtidigt som den skapar möjligheter till mänskligt handlande och 

bedömning utifrån informationens premisser. 
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Ajmal och Koskinen (2008) pekar också på skillnaden mellan kunskap och information, och 

de menar att kunskap är information eller data som stärkts genom bearbetning av en individs 

uppfattningar, färdigheter och tidigare erfarenheter. De säger att processen kan ses som en 

stegvis utveckling där data endast är oprocessad rå fakta. När data organiseras blir den till 

allmän information, som sedan måste struktureras och ges mening för att kunna bli 

kontextuell information. Därefter kan en person bearbeta informationen men hjälp av sina 

erfarenheter och på så sätt skapas kunskap utifrån just den individen. Ajmal och Koskinen 

(2008) menar sedan att det slutliga steget är när personen ifråga förändrar sitt beteende och 

börjar agera och ta beslut utifrån den processade kunskapen. 

 

2.1.1 Tyst kunskap och explicit kunskap 

 

Det finns två typer av kunskap, explicit och tyst kunskap
1
. Alla individer besitter båda 

sorterna och tillsammans kompletterar de varandra på ett sätt som skapar en sammanslagen 

helhet av en persons kunnande (Sallis & Jones, 2002). 

 

Sallis och Jones (2002) definierar explicit kunskap som konkret kunskap, vilken kan 

appliceras på en särskild uppgift eller område. Den är formell och objektiv, vilket innebär att 

personen som besitter en viss kunskap är medveten om den och kan ge uttryck för den i tal 

eller text, och därmed föra vidare denna kunskap till andra personer och grupper. De anser att 

explicit kunskap är en råvara i ett företag, precis som vilken som helst annan 

produktionsfaktor. Den är lätt att lära ut, och kan även läggas in i olika utbildningsnätverk till 

exempel databaser och intranät. Detta innebär att varje berörd medarbetare kan ta del av den 

explicita kunskapen som finns någonstans i företaget och på så sätt lära sig de saker som 

behövs för de givna arbetsuppgifterna. Det gäller bara att veta hur den ska tas tillvara, och 

bestämma hur förmedlingen inom organisationen ska se ut för att företaget ska kunna 

effektivisera kunskapsfördelningen. 

 

Det är dock inte all kunskap som är explicit och lätt att förmedla till andra. Tyst kunskap 

härleds till Polanyi (1962) som introducerade begreppet tacit knowledge för att beskriva sådan 

kunskap som en individ innehar men som är svår att förklara eller uttrycka. Han menade att 

den kan användas likt ett redskap för att vi ska kunna handla eller inhämta ny kunskap. 

Polanyi säger att vi människor kan mycket mer än vad vi kan berätta om, vilket sammanfattar 

hans syn på ämnet. Enligt Sallis och Jones (2002) är den tysta kunskapen personlig, subjektiv 

och kognitiv, den relaterar till individens intuitioner, känslor och omedvetna erfarenheter. 

Detta behöver inte innebära att personen i fråga inte är medveten om sin kunskap, men att 

denne kan ha svårt att berätta om den eller informera och lära ut den till andra personer. Ofta 

är tyst kunskap inlärd och inövad genom lång träning och tillämpning, vilket kan vara en 

faktor till varför denna är så svår att förmedla till andra. 

 

Sallis och Jones (2002) anser att den explicita kunskapen kan beskrivas som en vetskap om 

hur något ska göras, medan den personliga tysta kunskapen måste utvecklas inom individen 

                                                           
1
 På engelska: tangible/intangible knowledge eller explicit/tacit knowledge. 
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själv. Grunderna inom ett visst område kan visserligen läras in genom tidigare explicit 

kunskap, men för att kunna utnyttja det som lärts sig till fullo måste individen utveckla detta 

till sin egen personliga förståelse, ofta genom reflektion och analyserande. Att effektivt kunna 

använda och utveckla explicit kunskap är därför en av utmaningarna inom KM, samtidigt som 

att dela och kunna använda den tysta kunskapen är minst lika viktigt. 

 

Ett perspektiv som skiljer sig något beskrivs av Mårtensson (2000) som säger att explicit 

kunskap är identiskt med information eftersom det lätt kan dokumenteras och lagras utanför 

en person, exempelvis i databaser. Hon menar alltså att den explicita kunskapen inte riktigt 

kan sägas vara verklig kunskap innan den har bearbetats av det mänskliga sinnet. Tyst 

kunskap har därmed ett ursprung som information, men har utvecklats och förädlats genom en 

individs kognitiva processer. 

 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) utvecklas och skapas ny kunskap genom interaktionen 

mellan tyst och explicit kunskap. De påverkar och påverkas av varandra i en ständigt 

pågående process där individer och grupper lär sig av varandra och kan vidareutveckla båda 

sorters kunskap (se Figur 1). Detta grundas i fyra delar: 

 

Socialisering (tyst till tyst) – Lära genom att dela erfarenheter, och på så sätt skapa och föra 

vidare tyst kunskap i form av mentala bilder eller personliga kunskaper. 

Externalisering (tyst till explicit) – Uttrycka och förtydliga tyst kunskap, samt genom dialog 

och reflektion omvandla denna till explicit. 

Kombinering (explicit till explicit) – Kombinera olika explicita kunskaper för att 

vidareutveckla och skapa nya och mer komplexa kunskaper. 

Internalisering (explicit till tyst) – Personligt lärande för att omvandla explicit kunskap till 

egen, djupare, tyst kunskap, och därmed skapa sin egen uppfattning om ämnet. 
 

 
Figur 1. Kunskapsomvandlingsprocessen enligt Nonaka och Takeuchi (1995) 

 

Genom interaktionen mellan dessa fyra steg uppkommer en process, menar Nonaka och 

Takeuchi (1995), där befintlig kunskap, av både den tysta och explicita varianten, ständigt tas 

tillvara på och förbättras samtidigt som samarbetet även skapar ny kunskap som i sin tur både 

kan användas och byggas vidare på. 

 

http://www.facebook.com/ajax/messaging/attachments/photo/dialog.php?uri=/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=11e3a777c8fdea70e434db7022d37c74&mid=id.413442392023792&hash=AQARImlw2pTCF_5T&mid=id.413442392023792&hash=AQCF1Q2WOcVnBxdh
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2.2 Kompetens 
 

Ett begrepp som relaterar till kunskap är kompetens. Detta kan förvisso innebära en sorts 

kunskap, men är ofta förenad med en specifik uppgift eller situation, exempelvis uppdrag och 

uppgifter på en arbetsplats. Det innefattar även färdigheter, som oftast är praktiska 

tillämpningar av en viss kompetens, till exempel att kunna använda en viss maskin eller 

verktyg, eller en förmåga att leda andra personer. Dessa färdigheter är kontextuella och utgår 

från tidigare erfarenheter (Alvesson, 2004). 

 

Detta är en vanlig definition av kompetens och den som ofta använts traditionellt, men 

Haglund och Ögård (1995) menar att den är något felaktig och inte visar hela bilden av en 

persons kompetens då den innehåller andra delar som helt utelämnas i denna beskrivning. De 

gör skillnad på tre olika sorters kompetens. Till att börja med har varje individ en 

yrkeskompetens, vilket innebär den specialistkunskap och förmåga som krävs för 

genomförande av specifika arbetsuppgifter, och motsvarar alltså ungefär Alvessons (2004) 

syn på begreppet. Utöver detta finns en lärandekompetens som beskriver ens fallenhet för 

både att lära och att lära ut, det vill säga inlärning och undervisning. Haglund och Ögård 

(1995) skiljer på dessa två genom att definiera inlärning som en process som pågår hos eleven 

och kräver någon sorts förändring i beteende eller kunskaper hos den lärande. Undervisning är 

däremot en process hos läraren, och behöver därmed inte påverka eleven. Slutligen finns även 

relationskompetens som är en sorts social och emotionell kompetens, det vill säga en persons 

förmåga att samarbeta med andra, förstå sin egen funktion i en större helhet, sträva efter 

gemensamma mål samt förstå andras situationer och beteenden. 

 

Tillsammans skapar dessa tre en helhet, där alla delar måste tas hänsyn till. Haglund och 

Ögård (1995) anser dock att ett företag bör fokusera på att utveckla lärandekompetensen hos 

dess medarbetare eftersom detta skapar en synergieffekt som automatiskt utvecklar de andra 

delarna av individens kompetens. 

 

2.3 Lärande 
 

Att lära har olika innebörd för olika människor. Marton och Booth (2000: 58-60) nämner sex 

stycken uppfattningar om lärande, vilka är (1) lärande som att utöka sin kunskap, (2) lärande 

som att memorera och återge, (3) lärande som att tillämpa, (4) lärande som att förstå, (5) 

lärande som att se något på ett annat sätt och (6) lärande som att förändras som människa. 

Dessa sex olika synvinklar visar på både yt- och djupinlärning, det vill säga om en individ 

fokuserar på att lära sig uppgiften eller försöker förstå det bakomliggande och få perspektiv 

på uppgiftens innebörd. De tre förstnämnda uppfattningarna på lärande inriktar sig främst på 

att kunna återge det som lärts medan de tre sista vill söka mening med lärandet. 

 

Wilhelmsson (1998) beskriver transformativt lärande som innebär att individer lär sig genom 

reflektion både av egna tankesätt och intentioner, och av andras. I det transformativa lärandet 

styr människan själv över sitt lärande och sin utveckling, vilket betyder att det är upp till en 
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själv att välja om gamla tanke- och handlingsmönster ska förändras. Det handlar om att 

kritiskt utvärdera det som sker runt omkring en för att ständigt kunna handskas med de olika 

krav som ställs på en i olika situationer. Det blir på så sätt viktigt att individen besitter 

kompetensen och förmågan att lära genom reflektion och att kunna agera utifrån det.     

  

Ohlsson (2008) gör gällande att lärande och utveckling av individers kompetenser har varit ett 

aktuellt ämne inom forskningen de senaste decennierna. Han menar att forskningens 

gemensamma drag inom detta område har varit individens aktiva handlande och reflektion 

över handlandet samt interaktion med och informationsöverföring till andra runt omkring. I 

denna mening har individen möjlighet att omvandla det egna handlandet till lärande och 

utvecklande av kompetens och problemlösningar i arbetet, precis som i det Wilhelmsson 

(1998) beskrev som det transformativa lärandet. Vidare menar Ohlsson (2008) att 

forskningen uppmärksammar både de anställdas upplevda handlingsutrymmen i arbetet och 

även det informella lärandet som sker utanför formella utbildningssituationer. Det som 

individen lär sig och erhåller kunskap om, hör samman med kontexten som lärandet sker i och 

kan därför ses som bundna till ett visst sammanhang. Genom det kontextbundna lärandet i 

arbetslivet sammanförs även utvecklingen av individernas kompetens i arbetet till 

läroprocessen. Ohlsson (2008, s.36) skriver ”Den kompetens individen utvecklar är kopplad 

till hennes handlingar och reflektion över dessa handlingar och handlingarnas utfall.”.  

 

Braf (2000) understryker lärande genom erfarenhet och egen prövning. Hon menar att 

lärandet både sker genom sina egna samt andras erfarenheter och att människan inte bara är en 

mottagare av information utan faktiskt lär genom att göra. Ohlsson (2008) menar också att 

lärandet både har en individuell och en social dimension som förändrar människans tankesätt 

och handlande. Då lärande sker skapas en förståelse för omvärlden och sina egna erfarenheter.      

 

För att ett lärande ska äga rum hos individen krävs tre givna förutsättningar, menar Mellander 

(1991). För det första måste individen visa uppmärksamhet gentemot det som ska läras. Det 

krävs alltså någon slags nyfikenhet och motivation från den lärandes sida. Finns motivation 

till att lära sig är det mer sannolikt att personen ifråga kan ta till sig den nya informationen. 

Den andra förutsättningen är att det som ska läras är tydligt och rimligt, annars avbryts 

inlärningen. Uppfyller informationen kravet på tydlighet och rimlighet börjar mottagaren 

bearbeta detta vilket leder till att nya tankesätt och kunskaper kan uppstå. Den tredje och sista 

förutsättningen för lärande är tillämpning av de nya tankesätten och kunskaperna, vilket i sin 

tur leder till kompetensutveckling hos individen.  

 

Som avslutning på detta avsnitt kan vi konstatera att lärande skapar möjligheter till att 

utveckla ny kunskap och kompetens. Dessa tre aspekter är viktiga delar inom KM och berör 

därför de företag som har ambitioner att arbeta med konceptet.  
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2.4 Knowledge management 
 

I organisations- och affärsvärlden har förmågan att utnyttja och använda sig av mer 

intellektuella kunskapsorienterade resurser blivit allt mer nödvändigt. Det finns nu många 

olika verktyg, tekniker och andra kunskapsledande redskap som hjälpmedel till företag för att 

kunna möta nya krav som uppstår i dagens framväxande kunskapssamhälle (Styhre, 2003). 

Konceptet KM har blivit alltmer uppmärksammat och omskrivet på senare år. Det innefattar 

både lärande och skapandet av kunskap inom en organisation och har därför ett 

arbetslivspedagogiskt perspektiv samtidigt som det även återfinns inom andra discipliner, 

såsom företagsekonomin, sociologin och psykologin (Söderström, 2008). Eftersom KM 

existerar inom flera discipliner och täcker ett mycket brett område, bidrar det till svårigheter 

att avgränsa konceptet. Gemensamt för alla områden är dock att det visar på hur en 

organisations viktigaste resurs, människan, styrs för att få tillgång till dess kunskaper och 

kompetenser (Alvesson, 2004).  

 

Som tidigare nämnts finns många olika perspektiv och beskrivningar av KM. Braf (2000, s.6) 

diskuterar olika synsätt på konceptet och ger utifrån det definitionen: ”som handlingar vilka 

företas i syfte att öka och säkerställa organisationens samlade kunskapsmassa”.  

 

Awad och Ghaziry (2008, s.28) räknar upp flera olika definitioner som florerar i litterturen. 

Några av dessa är:  

 

”KM is a newly emerging, interdisciplinary business model dealing with all aspects of 

knowledge within the context of the firm, including knowledge creation, codification, sharing, 

and how these activities promote learning and innovation (encompassing technology tools and 

organizational routines in overlapping parts)” 

 

“KM is a conscious strategy of getting the right knowledge to the right people at the right time; 

it is also helping people share and put information into action in ways that strive to improve 

organizational performance”.   

 

Det finns två större teorier inom KM-litteraturen, där den första fokuserar på individens 

kunskapsbehållning och den andra riktar uppmärksamheten mot kunskapen i sig självt. I det 

förstnämnda perspektivet, där humankapitalet är av centralitet, ställs de anställda i fokus 

eftersom det är de som besitter de viktigaste kunskaperna för en organisations framgång. Det 

viktiga är att skapa en miljö där individernas kunskaper kan spridas, vilket gör att exempelvis 

ledningens stöd, företagskulturen och belöningssystem blir viktiga delar i KM-arbetet. I det 

andra perspektivet, som är kunskapsbaserat snarare än människoorienterat, menas det likt det 

första perspektivet att det är individen som bär på kunskapen men det syftar istället på att 

friställa kunskapen från individen och lagra den, i syfte att bevara och göra den åtkomlig för 

andra (Braf, 2000; Mårtensson, 2000). Styhre (2003) beskriver också dessa två perspektiv där 

han benämner humankapitalteorin som ett processinriktat perspektiv på KM, och skiljer 

mellan kunskapsresurser och materiella resurser. Det är inom detta perspektiv som 

kunskapsledning och kunskapsanvändning undersöks.  
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Den största skillnaden mellan dessa två teorier är att i det kunskapsbaserade perspektivet ses 

kunskap som en oföränderlig resurs som organisationen kan kontrollera och dra nytta av rent 

ekonomiskt. I humankapitalteorin, däremot, uppfattas kunskap som en socialt föränderlig 

resurs vilken bidrar till stor nytta för en organisation (Styhre, 2003).  

 

King, Chung och Haney (2008) beskriver en modell för hur KM-processen går till i en 

organisation.  

 
 

Figur 2. KM-modell enligt King, Chung och Haney (2008) 

 

De menar att kunskap antingen skapas internt (creation) eller hämtas utifrån (acquisition). 

Vid skapande utgår de ifrån Nonaka och Takeuchis (1995) modell för kunskapsomvandling 

av tyst och explicit kunskap. King, Chung och Haney menar att kunskapsskapande antingen 

innebär att ny kunskap produceras eller att befintlig kunskap uppdateras och byts ut. Därefter 

måste den nya kunskapen förädlas (refinement). Det är i detta steg som KM-tänket måste tas i 

bruk för att företaget ska kunna utnyttja de relevanta delarna av kunskapen och implementera 

dessa i organisationen. Nästa steg innebär lagring och förvaring (storage) av den nytillkomna 

kunskapen. Detta görs dels genom lagring i databaser men också inom individerna själva. För 

att kunskapen ska kunna nå ut till alla i organisationen måste den antingen delas via databaser 

eller andra förvaringsplatser (sharing) eller överföras i interaktion mellan individer (transfer). 

Genom att använda och utnyttja kunskapen på bästa möjliga sätt (utilization) skapas möjlighet 

för både kollektivt och individuellt lärande och underlättar utvecklandet av nya idéer. Detta 

leder slutligen till att företaget kan ta tillvara på kunskapen och dra nytta av de fördelar den 

för med sig.     

 

2.4.1 Kritik och utmaningar 

 

Det finns en del kritik gällande KM och dess egentliga betydelse inom företagsvärlden. Schütt 

(2003) skriver att kunskap inte är något som går att leda och styra utan att det istället är 

kontexten och miljön som styr hur kunskap utvecklas. Braf (2000) för en kritisk diskussion 

gällande KM och ställer sig också frågan om kunskap går att friställas från individen, det vill 
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säga omvandla tyst kunskap till explicit. Vidare skriver hon att de anställdas kunskaper inte 

nödvändigtvis behöver finnas tillgängliga för alla inom en organisation utan att relevans för 

ens arbetsroll ska styra vilka kunskaper KM fokuserar på. Dessutom menar hon att begreppet 

är väldigt diffust och svårdefinierat, vilket gör att dess betydelse är svår att avgränsa från 

andra begrepp såsom informations-management
2
. Nilsson (1999) påpekar också att det 

existerar en förvirring över vad KM egentligen betyder och innefattar. Mårtensson (2000) går 

i samma spår och menar att KM måste få en tydligare definition eftersom det är svårt att dra 

en tydlig gräns från andra områden.  

   

Alvesson (2004) beskriver fyra olika utmaningar för KM. Den första är att det kan vara svårt 

att skapa mänskliga system och informationssystem som gör all information lättåtkomlig och 

som hjälper de anställda att dela kunskap och arbeta tillsammans. Den andra utmaningen är av 

social art, då det kan vara problematiskt att utveckla en känsla av samhörighet inom en 

organisation, där alla anställda både vill och enkelt kan dela sina kunskaper. Vidare kan en 

utmaning för organisationsledningen vara att skapa en miljö och en företagskultur som 

präglas av kunskapsdelning och där kunskapsdelning starkt värdesätts. Den fjärde utmaningen 

utgår från individnivån och handlar om att få en anställd att dels vilja ta del av andras idéer 

och kunskaper och dels dela med sig av sina egna. 

 

3 METOD 
 

I detta avsnitt presenteras undersökningens val av metod och arbetets tillvägagångssätt. Vi 

beskriver urvalet av företag och informanter och hur processen med studien fortlöpt. I slutet 

tar vi upp validiteten och reliabiliteten samt för en kritisk diskussion angående våra källor. 

 

3.1 Övergripande tillvägagångssätt 
 

Vi strukturerade arbetet med vår undersökning utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) sju 

stadier där han beskriver hur hela processen vid en intervjuundersökning går till. Till att börja 

med tematiserade vi undersökningens syfte, det vill säga, ställde oss frågorna varför, vad och 

hur undersökningen ska genomföras. Vi började diskutera våra förkunskaper om KM och 

insåg att vi behövde läsa in oss på ämnet innan vi kunde bestämma syfte och frågeställning. 

Det fanns gott om artiklar, böcker och annan litteratur gällande KM och vi förstod då att det 

skulle bli svårt att avgränsa studien. Men efter läsning och diskussion om ämnet kom vi 

gemensamt fram till ett syfte och frågeställningar. Nu kunde vi starta planerandet av 

undersökningens upplägg. Vi utgick då ifrån vårt syfte med uppsatsen och valde utifrån det 

teorier som vi tyckte var lämpliga. Därefter utformade vi vår intervjuguide. Sedan intervjuade 

vi våra informanter, skrev ut intervjumaterialet i text samt analyserade detta i förhållande till 

undersökningens syfte. Därefter verifierade vi resultatet utifrån faktorerna: giltighet, 

                                                           
2
 Tillvaratagande och spridning av information till en eller flera personer.   
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tillförlitlighet och generaliserbarhet, innan vi slutligen nu rapporterar resultatet i form av 

denna uppsats.  

 

3.2 Metodval 

 

I vår undersökning valde vi att använda oss av kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

forskningsintervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta som ett socialt samspel 

mellan intervjuare och intervjuperson där kunskap produceras under samtalets gång. Vårt 

syfte med detta tillvägagångssätt var att få fram personliga skildringar där informanterna 

pratar utifrån sina egna erfarenheter och åsikter om vad de tycker om Företagets KM-arbete. 

Om valt att göra en kvantitativ studie, exempelvis en enkätundersökning, hade det troligtvis 

varit svårare att få fram respondenternas personliga åsikter och tankar, och vi hade inte fått 

lika djup förståelse för deras upplevelser och erfarenheter. 

 

Vi kombinerade teori och empiri och varvade båda för att skapa ett samspel mellan dessa två 

metoder istället för att endast utgå ifrån en av dem. Till att börja med läste vi in oss på teori 

och tidigare forskning om KM och närliggande ämnen. Därefter samlade vi in empiri i form 

av informanternas skildringar, det vill säga intervjuerna, för att sedan gå tillbaks och utgå från 

teorin när vi analyserade resultaten. Detta samspel pågick kontinuerligt under arbetets gång 

och är beskrivet lite förenklat här i texten. 

 

3.3 Intervjuguide 
 

De intervjuer vi genomförde var semistrukturerade (Dalen, 2007), vilket innebär att vi hade 

förbestämda intervjuguider innehållandes intervjufrågor och centrala teman, lite som stödord 

som skulle täcka de viktigaste områdena för undersökningen. Samtidigt var dessa 

intervjufrågor avsedda att starta informanternas tankar och få dem att berätta om sina 

erfarenheter och åsikter. Vi fyllde vartefter på med följdfrågor och uppmaningar att berätta 

mer och utveckla svaren. Intervjuguiderna är utarbetade enligt områdesprincipen (Dalen, 

2007), det vill säga att vi inledde med perifera frågor för att få informanten att känna sig lugn 

och avslappnad. Som en inledning bad vi exempelvis informanten att berätta lite om sig själv 

och sin bakgrund för att på så sätt starta samtalet på ett neutralt och naturligt sätt. Därefter 

delade vi upp frågorna utifrån olika centrala teman beroende på vilken del av undersökningen 

de behandlar. Detta för att fokusera på dessa specifika områden och på så sätt underlätta för 

oss själva i arbetet med att analysera resultaten. 

 

3.4 Urval av företag och informanter 
 

Urvalet av vårt företag gjordes genom ett så kallat strategiskt urval, då Företaget passade väl 

in på vår valda teoretiska grund och för att uppfylla vårt syfte (Trost, 2010).  Vi valde 

Företaget utifrån vår vetskap om att det är ett stort globalt företag som implementerat KM för 

att leda och sprida kunskap. Vårt intresse av KM och nyfikenhet på hur det implementerats i 



13 
 

Företaget och tillämpas för kunskapsöverföring och lärande gjorde att vi intervjuade personer 

på olika nivåer i hierarkin på Företaget. Dock var vår initiala tanke att fokusera på de 

anställda ”på golvet” för att se hur de använder Företagets riktlinjer för kunskapsdelning i 

verkligheten. I sådana fall hade undersökningen fått en annan vinkling, där kunskapsarbetet 

beskrivits utifrån de anställdas perspektiv. Det är möjligt att detta hade lett till ett annat 

resultat och visat en annan bild av Förtagets kunskapshantering. Men efter diskussion med vår 

kontaktperson på Företaget, som ansåg att det var mer intressant att titta på alla nivåer i 

Företaget, ändrade vi syftet och frågeställningarna. Vi kunde fortfarande utgå ifrån våra valda 

teorier och redan inhämtade fakta.    

 

Valet av informanter var också av strategisk karaktär, där vi gjorde ett bekvämlighetsurval 

med snöbollsmetoden (Trost, 2010). Vi kontaktade en person på Företaget som hänvisade oss 

vidare till en kontakt som hade större kännedom om vårt ämne och som kunde hjälpa oss i vår 

studie. Efter ett par möten med denna person valdes lämpliga informanter på Företaget 

löpande ut för intervjuer, samtliga kontaktades först av vår kontaktperson och sedan av oss via 

e-mail. Det strategiska urvalet kändes relevant och praktiskt att använda. Då Företaget är så 

pass stort var det svårt att annars göra ett urval som gav variation mellan informanterna. Vi 

kunde i detta fall vara säkra på att våra informanter hade rätt erfarenheter och kunskaper för 

att kunna besvara studiens frågeställningar. Kriteriet för att bli utvald som informant var att 

varje enskild person skulle representera en nivå i hierarkin på Företaget. Detta för att ta reda 

på om arbetet med KM och dess kunskapsöverföringsprocess genomsyrar hela Företaget.  

 

Sammanlagt var det sex personer som intervjuades; en anställd, två regionschefer/Knowledge 

Managers, en global chef, en IT-ansvarig och en ansvarig för problemlösningar inom KM. 

Trots de spridda arbetsrollerna var alla informanter mer eller mindre involverade i arbetet med 

KM. 

 

3.5 Val av teori och tidigare forskning 
 

För att skapa ett teoretiskt ramverk som grund för vår undersökning sökte vi i Uppsala 

universitets biblioteksdatabas efter lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar om ämnet KM. 

De sökord vi ansåg vara relevanta i det här fallet var: knowledge management, knowledge 

sharing, kunskapshantering, kunskapsdelning, kunskapsledning och kunskapsöverföring. Vi 

har därmed hittat ett flertal böcker och artiklar där vi valde ut de som var mest frekvent 

förekommande samt de som kändes mest relevanta för undersökningen. Genom detta fick vi 

även fram litteratur om kunskap, kompetens och lärande. I den utvalda litteraturen hittade vi 

därefter referenser och tips om andra författare och litteratur.  

 

3.6 Datainsamling och analysmetod 
 

Vid genomförandet av våra intervjuer började vi i samtliga fall med att informera om studien 

och dess syfte samt fråga om vi fick spela in intervjuerna för att underlätta transkriberingen. 
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Därmed säkerställde vi än en gång informanternas samtycke till detta. Vi strävade efter att 

försöka ställa våra frågor i ungefär samma ordningsföljd för att få så jämförliga och likartade 

intervjuer som möjligt. Dock var vi tvungna att anpassa frågorna efter deras svar för att få 

fram så mycket information som möjligt, vilket vi var förberedda på i och med valet av att ha 

semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och hölls på 

informanternas arbetsplats. Valet av plats gjordes av våra informanter, eftersom vi ville att 

intervjuerna skulle ske så smidigt som möjligt för dem. Tre av informanterna var anställda på 

kontor utanför Sverige, vilket bidrog till att telefonintervjuer utfördes med dessa tre. 

Resterande tre utfördes face-to-face.   

 

När alla intervjuer var genomförda skrev vi ner det inspelade materialet till textform. 

Eftersom vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer följde inte informanternas utsagor en 

röd tråd rakt igenom, vilket vi löste genom att börja göra en första analys av materialet redan 

vid transkriberingen. Vi skrev ner viktiga uttalanden och försökte hitta likheter, skillnader och 

andra mönster i informanternas svar, för att det sedan skulle bli lättare att hitta teman 

relevanta för studiens syfte. Vidare strukturerade vi upp materialet för att identifiera de 

väsentliga temana att dela in det empiriska materialet i. Vi läste igenom det utskrivna 

materialet flera gånger för att få en så bra helhetssyn som möjligt. Därefter gjordes även 

jämförelser mellan informanternas olika utsagor. Det uppstrukturerade materialet hjälpte oss 

att tolka och hitta betydelsefulla synvinklar och synpunkter.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

 

Att ha god validitet i sin undersökning betyder att det som avses mätas verkligen mäts och att 

undersökningen inte innehåller systematiska fel. Hög reliabilitet innebär att mätinstrumentet 

uppnår god kvalitet och är tillförlitligt. Det är mycket viktigt att vi genom hela vår 

undersökning både har reliabiliteten samt validiteten i åtanke för att få fram ett tillförlitligt 

resultat som mäter det som var den initiala tanken (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012).  

 

Validitet är ett av de största problemen då empiriska undersökningar görs eftersom frågorna 

utgår från teoretisk grund medan undersökningen görs empiriskt. Det kan därför bli svårt att 

verkligen mäta det som är avsett (Esaiasson, et al., 2012). För att försöka uppnå god validitet 

och reliabilitet såg vi till att vara pålästa i ämnet för att hitta giltiga och väsentliga fakta och 

teorier som knöt an till våra frågeställningar. 

 

Vi hade både validiteten och reliabiliteten i åtanke vid utformandet av intervjuguiden och 

utgick då ifrån vår teoretiska referensram för att skapa intervjufrågor relevanta för vårt syfte. 

Vi såg även till att inte ställa ledande frågor eller frågor där speciell kunskap krävs, utan 

istället sådana som gav informanten chans att svara subjektivt, fritt och utförligt. Vi valde 

dessutom att spela in intervjuerna och transkribera dem redan dagen efter då minnet från 

intervjun fortfarande var färskt. Detta för att undvika egna tolkningar under första 

analysarbetet vid transkriberingen. Kvaliteten på ljudinspelningarna var bra överlag, dock föll 
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några enstaka ord bort på grund av brus, främst vid telefonintervjuerna. Vi kunde ändå förstå 

sammanhanget i det stora hela, men vi valde att inte använda oss av dessa kommentarer som 

citat i studien.          

 

3.8 Källkritik 

 

Eftersom vi gjorde ett snöbollsurval där vi blev tipsade om passande informanter av en källa 

på Företaget, blev vi styrda i vårt val av informanter. Det är viktigt att komma ihåg att detta 

kan ha påverkat undersökningen och dess resultat. Det skulle kunna innebära att Företaget 

valt ut lojala medarbetare som inte ger en objektiv bild av verkligheten. Intervjuerna vi gjorde 

är originalberättelser utifrån informanternas egna erfarenheter och uppfattningar, och är därför 

att betrakta som primärkällor. Vår tanke är att dessa är bättre och har högre trovärdighet än 

sekundärkällor eftersom de inte har förändrats eller förvanskats av några mellanhänder. 

 

Tre av intervjuerna genomfördes via telefon. En risk med detta är att vi eventuellt tappade den 

personliga interaktionen som kan vara lättare att få fram vid utförande av personliga intervjuer 

där intervjuaren sitter i samma rum som informanterna, som vi gjorde vid de resterande tre 

tillfällena. Vid de personliga intervjuerna kan vår närvaro dock ha påverkat informanternas 

utsagor, och vi har därför försökt hålla en så neutral och objektiv fasad som möjligt. 

Intervjuerna hölls dessutom på engelska som en följd av att flera av informanterna inte pratar 

svenska. Vi som ansvarade för intervjuerna behärskar engelska flytande, dock är inte engelska 

vårt första språk. Engelska var dock det gemensamma språket som alla kunde förstå varandra 

på och därmed enda alternativet i praktisk mening. Detta har därför varit en potentiell orsak 

till reliabilitet- och validitetsproblem då språkförbistringarna kunnat leda till missförstånd 

samt översättnings- och tolkningssvårigheter. 

 

Vi försökte förhålla oss kritiska till den litteratur som tas upp i teoriavsittet. Många av 

författarna vars verk vi presenterar i uppsatsen refereras till och citeras återkommande i den 

litteratur vi läste, varför vi bedömer att de är tillförlitliga informationskällor. Som en del av 

detta valde vi att läsa om ämnen och begrepp i flera av varandra oberoende källor. De 

avhandlingar vi presenterar anser vi också vara pålitliga då de blivit vetenskapligt granskade 

innan de publicerats. 

 

Den modell vi använde för att beskriva KM-processen (King, Chung & Haney, 2008) är tagen 

ur en artikel som är tydligt vinklad emot en ekonomisk kontext. Modellen är därför inte helt 

kompatibel med den här studien som vi avsåg rikta sig mot den pedagogiska delen av 

konceptet. Vi valde trots det att använda oss av den modellen, av den enkla anledningen att vi 

ansåg att den på ett utomordentligt sätt beskriver processen hur ett företag tar tillvara på, 

hanterar och delar kunskap. Vi hittade inte någon annan modell som är lika bra och tydlig som 

denna, och använder den därför i pedagogiskt syfte för att tydliggöra hur själva förloppet går 

till. Efter noga övervägande har vi kommit fram till att den gör mer nytta än skada för 

undersökningen. 
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3.9 Etiska aspekter 
 

Under hela arbetet med denna uppsats har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer innefattar det 

grundläggande individskyddskravet, vilket vi använt som en viktig utgångspunkt för vår 

kvalitativa undersökning. I detta ingår fyra huvudkrav: Informationskravet går ut på att vi som 

forskare i förväg ska upplysa informanterna om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet 

innebär att informanterna frivilligt låter sig undersökas och tillåter oss att använda de 

uppgifter vi får fram. Nyttjandekravet går ut på att de insamlade uppgifterna endast ska 

användas i vetenskapligt syfte. Slutligen innebär konfidentialitetskravet att namn och 

personuppgifter ska behandlas med konfidentialitet för att informanterna inte ska lämnas ut 

eller kunna spåras av utomstående. 

 

För att uppfylla de fyra kraven skickade vi inför intervjuerna ett e-mail till alla informanter, 

där vi förklarade vilka vi är, vad vi undersöker och syftet med vår studie. Vi berättade även 

hur intervjun skulle gå till, att vi skulle ha öppna frågor där personen fick berätta om sina 

erfarenheter, samt frågade om de godkände att vi spelade in intervjun med hjälp av en 

diktafon. Dessutom lovade vi att allt som yttrades skulle behandlas konfidentiellt och inte 

kunna spåras till dem personligen. Som ett led i detta behandlade vi intervjumaterialet med 

största noggrannhet för att ingen obehörig ska få tillgång till detta. Vi raderade även 

inspelningar och transkriptionerna då vi var färdiga med dessa. I de e-mail vi skickade skrev 

vi även ned några punkter som sammanfattade vilka områden vi tänkt ställa frågor om under 

intervjuerna för att informanterna därmed skulle få möjlighet att förbereda sig på ämnet. Vi 

informerade även om allt detta muntligt vid intervjutillfällena för att så bra som möjligt 

uppfylla de ovan nämnda kraven och på så sätt värna om individernas grundläggande skydd 

och rättigheter. 

 

Forskaren har alltid ansvaret att se till att studien inte på något sätt skadar deltagarna eller 

någon annan berörd (Dalen, 2007). Vi har kontinuerligt under arbetet därför försökt minimera 

risken för eventuellt lidande genom att uppfylla de forskningsetiska principerna. Vår 

undersökning och våra resultat och slutsatser inte är viktigare än de deltagande 

informanternas välbefinnande. Därför var det viktigt att hela tiden överväga och jämföra 

studiens tillvägagångssätt med potentiella risker för de inblandade individerna. 
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4 RESULTAT 
 

I denna del presenteras vårt empiriska material hämtat från intervjuerna. Materialet är 

uppdelat i sex olika teman som alla berör syftet med studien. Dessa teman utformades utifrån 

de intervjusvar vi fick fram. Under varje tema redovisas informanternas tankar och 

uppfattningar både genom beskrivande text samt genom viktiga och åskådliggörande citat. 

    

Informanterna i vår undersökning har olika befattningar på olika nivåer i Företaget. Av de sex 

intervjuade personerna arbetar tre i Sverige och de resterande tre utomlands. Deras 

arbetsuppgifter varierar, dock är samtliga involverade i arbetet med KM. För att hålla våra 

informanter konfidentiella valde vi att använda fingerade namn i resultatet och analysen. 

Dessa personer intervjuades:  

 

Bosse:  Global chef och ansvarig för KM-arbetet. 

Leif:  Regionchef och Knowledge Manager, vilket innebär ansvar för KM-arbetet på 

regionnivå. 

Rune:  Även Rune är regionchef och Knowledge Manager. 

Elsa: Arbetar på IT-avdelningen och ansvarar för KM- och kunskapsdelningsverktyg. 

Ragnar:  Arbetar med idéutveckling och lösningar för kunskapsdelning. 

Gunnar: Medarbetare. 

    

4.1 Kunskap 

 

På frågan om vad kunskap innebär svarade informanterna att det är en väldigt viktig del av 

Företaget och stora delar av deras arbete, det fanns dock skillnader i hur de definierade 

kunskap. För Gunnar innebär kunskap den bearbetade informationen som finns hos en 

individ, det vill säga sådan information som han själv kan använda till att lösa uppgifter och 

problem i sitt dagliga arbete. Rune anser att kunskap är en läroprocess som inkluderar det 

dagliga lärandet, utvecklandet av nya idéer och hur detta kan användas i arbetet. Ragnar går i 

samma spår och menar att kunskap är erfarenheter som kan utbytas mellan individer för att 

hjälpa varandra i olika situationer. Bosse tar det ytterligare ett steg och säger att kunskap på 

ett företag handlar om vad som görs i interaktionen med kunder och samarbetspartners och 

hur deras problem och åsikter kan förstås. Kunskapen kommer på så sätt genom förståelsen 

för andra aktörer. Hans syn på kunskap utgår från Företagets perspektiv medan de andra 

informanterna mer fokuserar på individen. Leif pratar både om den individuella kunskapen 

och om dess betydelse för Företaget i ett större perspektiv: 

 

“Knowledge means value and power! An organization is only as good as its people, and people 

can only be as good as they are formed and ‘knowledgeabled’. If something is being done in 

one end of the spectrum and another person tries to replicate it without knowing it has already 

happened, a lot of money would be wasted. And by money I mean time, effort, re-engagement, 

activities that hopefully could have been more easily replicated or more easily done, if 

knowledge sharing had been. That’s why knowledge is power!” 
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Han menar att ju bättre kunskaper medarbetarna besitter, desto starkare blir företaget. Det är 

individernas kunskaper som gör ett företag konkurrenskraftigt och framgångsrikt.  

 

Informanterna tar även upp skillnaderna mellan tyst och explicit kunskap och vikten av att 

försöka omvandla den tysta kunskapen till att bli konkret och tydlig. Elsa säger att den 

explicita kunskapen är lätt att lagra och hitta i dokument och datasystem, medan den tysta 

kunskapen måste erhållas genom egna erfarenheter och i samarbetet med andra. Gunnar 

betraktar explicit kunskap som skeenden som går att förutsäga eller ta reda på innan det hänt, 

exempelvis det som finns dokumenterat i en manual. Den tysta kunskapen erhålls istället från 

erfarenhet och alltså det som det inte finns några förväntningar på. Bosse anser att det 

överhuvudtaget inte finns någon tyst kunskap. Med det menar han att det faktiskt går att sätta 

ord på all den kunskap en person har och att den alltid kan leda till ett konkret resultat, 

antingen för individen eller för Företaget. Rune menar att kunskap är en balans mellan de 

tysta och de uttalade delarna: 

 

“Knowledge for me is a balance of those two things and knowledge management as we’re 

trying to push it, is how we balance what we can see as presentations, documents and 

everything tangible, to the other part that belongs to each and every single individual.” 

 

Vidare berättar Rune hur de arbetar för att ta tillvara på både den tysta och den explicita 

kunskapen som finns i Företaget, både i organisationen och hos varje enskild individ: 

 

“We have global platforms to take advantage of the explicit knowledge, where everyone can 

upload information, send information and sharing it with the whole company. And then the tacit 

knowledge, we try to grasp as much as we can by mentoring, by coaching, by requesting 

feedback, by having guidance, by pretty much having the mentor role in the organization in 

which people can share what they know from their background and their studies, and what we 

can use in our day-to-day basis.” 

 

Gunnar tycker det kan vara svårt att separera tyst och explicit kunskap från varandra när det 

gäller kunskapsdelningen: 

 

”There are two parts of an experience - one tangible and one intangible part. An experience 

usually has both, and that’s why there isn’t a separate sharing strategy for each of them. You 

can’t have one without the other.” 

 

Både Ragnar och Elsa pratar också om strategier för att få fram den tysta kunskapen. Dels 

med allmänna instruktioner och riktlinjer för hur medarbetarna ska dokumentera vad de gör, 

och dels genom intervjumallar för att se vilken kunskap de har erhållit. Dock säger de att all 

kunskap inte behöver spridas mellan alla på Företaget. Alla medarbetare har inte nytta av all 

kunskap, och det är därför viktigt att veta vad som är av värde för olika arbetsroller. 
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4.2 Dokumentation 

 

Kunskap dokumenteras på olika sätt på olika avdelningar på Företaget, och varje avdelning 

har dessutom många sätt att dokumentera kunskapen på. Elsa berättar att det finns flera stora 

databaser som är öppna för hela Företaget där alla kan söka efter information. Varje individ 

kan själv lägga upp information och detaljer om olika kunder eller delar av verksamheten för 

att andra ska kunna ta del av detta i efterhand. När någon behöver kunskap om en viss 

process, produkt eller kund, kan den personen använda sökfunktionen för att leta efter redan 

dokumenterad information. Det finns dessutom sådana databaser som är specifika för varje 

avdelning och för varje team, som fungerar som en slags intern webbsida, men som Leif 

nämner kan det ibland vara bra för de anställda att lära sig från andra avdelningar eller 

arbetslag som jobbar inom en annan del av verksamheten. 

 

Utöver detta finns många olika ICT
3
-baserade verktyg i form av datorsystem, databaser, 

kommunikationsnätverk, interna webbsidor, portaler, plattformar och informationsbanker. 

Rune berättar att när en anställd träffar en potentiell kund skapar denne först en 

säljpresentation för att övertyga kunden att köpa deras produkter eller tjänster. Denna 

presentation laddas upp på en sida eller i en databas, för att sedan kunna återanvändas när 

någon annan ska sälja samma produkt eller tjänst till en annan kund. Dessutom kan de 

anställda ladda upp information om kunden eller om något särskilt problem dykt upp gällande 

produkten eller tjänsten, och på så sätt göra detta tillgängligt för andra och därmed skapa 

förutsättningar för att enklare kunna lösa liknande problem i framtiden. Gunnar beskriver hur 

han använder ett av dessa dokumentationsverktyg: 

 

”We have an ICT-portal, the ‘knowledge sharing community’, in which the deliverables of my 

work can be stored – Excel files, models, PowerPoint presentations, Word documents. What this 

knowledge sharing portal does is that it allows you to create an ‘engagement one-pager’ in 

which an opportunity is created from the start through the stages of the sales process until the 

solution result is sold. In this tool you can upload your documents, your commerce, your 

feedback, your contacts etcetera, and it's open so that others can reuse the information that you 

have uploaded, or contact you in case they have more questions.” 

 

I flera av dessa verktyg finns en funktion som tillåter användarna att betygsätta och värdera 

informationens innehåll utifrån en bedömningsskala där det jämförs och rankas i förhållande 

till andra liknande upplysningar. Om det är värdefull kunskap som användaren haft nytta av är 

tanken att denne ska ge ett betyg och skriva ett omdöme om den lästa artikeln. Samtidigt kan 

de som inte blivit hjälpta sätta ett sämre betyg som indikerar att innehållet inte är värt att läsa 

eller använda sig av. 

 

Rune berättar även att de dokumenterar den coaching och feedback som de anställda får i 

kompetensutvecklande syfte. Denna är såklart inte öppen för alla, men deras närmaste chefer 

kan ta del av ovan nämnda information och på så sätt få reda på vad varje individ har fått för 

utbildning och även vad var och en kan behöva få hjälp med för att utvecklas. 

                                                           
3
 Informations- och kommunikationsteknik. 
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Ragnar tycker att de interna webbsidorna och databaserna där information lagras måste 

förbättras. Han menar att dessa inte rensas tillräckligt ofta i dagsläget. Kunskaper, data och 

information läggs in där, utan att någon tar bort eller uppdaterar den när den inte gäller längre 

eller det tillkommit ny kunskap som förändrar informationens betydelse eller värde. 

 

4.3 Implementering av knowledge management 
 

När det gällde själva begreppet KM hade ingen av våra informanter en helt klar definition. 

Alla hade förvisso en egen uppfattning om vad det innebär, men det fanns vissa skillnader i 

deras föreställningar av konceptet. 

 

Ragnar betonar att det handlar om gemenskap och samarbete. Interaktion och relationen 

mellan individer inom organisationen är viktiga delar av KM. Även Leif håller med om det, 

samtidigt som han trycker på att konceptet måste ingå i företagskulturen och i organisationens 

struktur: 

 

“I think knowledge management is two-folded, both a process of team relations and spreading 

knowledge, but also a process of insuring the knowledge is leaded properly in the 

organization.” 

 

Gunnar berättar att konceptet KM är relativt nytt för honom och att han framförallt lärt sig om 

det under det senaste året. För honom betyder det ledning av allt som innehåller kunskap, 

såsom dokument, individer och erfarenheter, och att sedan samla ihop allt på ett och samma 

ställe där alla som behöver har tillgång till det. Bosse menar att KM även bidrar till att skapa 

verktyg, processer, motivation, incitament och beteenden som hjälper Företaget att utvecklas 

och bli starkare. En viktig aspekt som alla informanter tar upp är att idén med KM är att lagra 

kunskap och att denna ständigt måste hållas uppdaterad och aktuell. Ragnar anser att det 

måste finnas dedikerade personer i Företaget som aktivt arbetar med att säkerställa att 

kunskapen kontinuerligt uppdateras. Eftersom arbetet konstant förändras är det viktigt att följa 

med i samma takt när det gäller utvecklingen av ny kunskap. Gunnar, som själv inte är särskilt 

angelägen att använda Företagets databaserade kunskapsverktyg, framhåller även han vikten 

av att ständigt uppdatera kunskapen i dessa. Fler skulle då troligtvis använda detta verktyg 

både genom att återanvända andras kunskaper men också bidra med egna. 

 

Informanterna säger att det finns mycket jobb kvar att göra för att implementera konceptet i 

Företaget, men samtidigt tror de inte att det går att göra detta till hundra procent. Eftersom 

både kunskap och KM i sig är en föränderlig process kommer det aldrig leda till att 

implementeringen kan slutföras helt. Bosse säger förvisso att Företaget redan besitter många 

av konceptets dimensioner. Samtidigt menar han att de har en vision om att bli en 

organisation som helt och hållet baseras på kunskapsdelning och överföring, och att de har 

mycket att arbeta på innan de når dit. Även Leif anser att de är på god väg med 
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implementeringen, men att det hela tiden kommer vara en kontinuerlig process som aldrig får 

avstanna: 

 

“I always think things are working progressively evolving, because when you think something is 

fully implemented, then you’re not open to suggestions, which is completely contrary to the 

entire idea of knowledge management.” 

 

Både Elsa och Leif tror att alla på Företaget vet vad KM är och förstår vad det går ut på, 

däremot påstår Elsa att det ännu inte är en helt naturlig del i varje medarbetares dagliga 

arbete: 

 

“I think everybody knows what knowledge management is and understands from a more 

theoretical point the benefits, but is everybody doing it? No. It takes a lot of work to change 

behavior and it needs to be a systematic plan and a strategy well executed if you want a group 

of people to suddenly start doing something they aren’t used to do and don't feel natural 

doing.” 

 

4.4 Strategier för kunskapsdelning 
 

Företagets och ledningens direktiv för kunskapsdelning är enligt våra informanter mycket 

tydliga och konkreta, vilket de uppskattar eftersom det tyder på att ledningen verkligen 

engagerar sig i kunskapsarbetet och vill få alla anställda att involvera sig i det. Även om det 

saknas en övergripande policy menar de att ledningen verkligen satsar på KM. De ser 

fördelarna med ett långt utvecklat kunskapsdelningsprogram där hela organisationen byggs 

utifrån idéer om att kunskaparbete är grundläggande för både Företagets och individernas 

utveckling och konkurrenskraft. KM och kunskapsdelning ligger i tiden, och det finns en risk 

att det är en sorts trend för hur ett företag ska styras år 2012, men samtidigt tycker Rune det är 

bra att det genomsyrar hela Företaget på det sätt det gör idag. Eftersom chefer och ledare på 

alla olika nivåer betonar vikten av kunskapsarbete för varje individ, leder det till att alla 

medarbetare lägger ned tid på att dela med sig av det de är bra på och som de har erfarenhet 

av. Han berättar: 

 

“Our top management team is constantly motivating people to say knowledge management is a 

key. It’s part of our overall balanced scorecard, right next to money, sales, margin, and 

customer experience. We drive all those, but we’re also driving knowledge management 

because it’s a key to the development of people and leadership. The management believes in the 

project, they believe in the program, and they constantly communicate knowledge management 

to the whole company. They are investing heavily on the benefits we can get from knowledge 

sharing, because in the end it will improve the customer service and the customer experience, 

which is why knowledge management a key component to success!” 

 

Gunnar berättar om hur han och hans kollegor har fått direktiv om att rapportera in månadsvis 

hur mycket de bidrar till kunskapsdatabaser och portaler, samt hur ofta de använder 

information som redan finns där. Han menar att de verktyg som finns tillgängliga inte är de 
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allra bästa och mest användbara, men att de ökar uppmärksamheten för kunskapsdelning och 

förändrar de anställdas syn på hur arbetet ska gå till och hur mycket de bidrar med till andra. 

 

Bosse tillägger att de har olika tillvägagångssätt i olika delar av Företaget. Eftersom problem 

ser olika ut i olika regioner och olika avdelningar kan de inte ha helt lika utgångspunkter för 

hur kunskapsdelningen ska gå till, även om de försöker dela med sig av sådan kunskap som 

kan vara relevant för andra. Han berättar även om deras årliga top sales competition som är en 

prestigefylld tävling där de bästa medarbetarna i olika kategorier får en utmärkelse som visar 

att de uträttat något extraordinärt för Företagets utveckling. Det finns flera kategorier som är 

relaterade till kunskapsdelning, bland annat best sharing case och best reuse case, vilket 

Bosse tycker visar på ledningens engagemang för kunskapsarbetet. 

 

På Företaget försöker de skapa standardiserade lösningar på problem som ofta återkommer. 

Genom detta försöker de undvika att, som ordspråket lyder, behöva uppfinna hjulet på nytt 

varje gång de stöter på ett problem. Det kan dock gå till på olika sätt. Genom interna 

webbsidor där de anställda själva kan lägga in information skapas stora databaser där kunskap 

kan återanvändas och utnyttjas flera gånger, vilket ska försöka underlätta för medarbetarna så 

de slipper lägga alltför mycket tid på att lösa samma problem som någon annan redan gjort. 

 

Ett annat sätt som de anställda föreslås lösa problem på är genom interaktion med andra. Den 

person som stöter på något som den inte kan eller förstår har möjlighet att fråga andra 

medarbetare eller experter om hjälp. Det finns oftast kollegor tillgängliga som kan svara på 

frågor eller hjälpas åt att komma på en bra lösning. Enligt Rune finns det tre tillvägagångssätt 

när en person söker information eller kunskap: 

 

“The first step when a person has an issue, the person will go to the global repository or the 

internal website and try to find information […] The second way is you go with the senior 

persons within the organization. We have the senior, more experienced people, that when you 

have a question you will contact them directly as they're a part of your line organization […] 

And the third way is you go to the global management sites, and try to find information from 

different regions. Some regions are more mature than others, so if you go there someone might 

have already been through the same thing and you can get that information or maybe contact 

them for assistance.” 

 

Samtidigt säger Ragnar att individerna uppmuntras att försöka lösa problem själva, genom 

egna initiativ och kreativa lösningar. Varje problem är unikt och det är inte alltid det går att 

hitta en lösning som fungerar i alla situationer. 

 

Han fortsätter genom att berätta om de communities
4
 som Företaget tillhandahåller, ett slags 

internetbaserade sociala plattformar där medarbetarna kan diskutera problem och funderingar 

med varandra. De skulle kunna liknas vid sociala nätverk som Facebook och Twitter, men 

enbart avsedda för arbetsrelaterad kommunikation. Tanken är att de anställda ska dela med sig 

                                                           
4
 Virtuella plattformar för kommunikation och kunskapsdelning mellan olika avdelningar och regioner inom 

företaget 
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av information och tips och på så sätt utveckla sin egen och Företagets gemensamma 

kunskaper. Detta verktyg är inte globalt omfattande utan finns endast på vissa avdelningar och 

i vissa regioner, vilket såklart begränsar funktionen något menar Ragnar. Han tror ändå att det 

är väldigt värdefullt och användbart. Framför allt om det kan utvecklas i framtiden och 

innefatta större delar av Företaget, och han föreslår även att det skulle kunna synkroniseras 

med de redan existerande databaserna med dokumenterad kunskap. 

 

I dessa gemensamma sociala communities har individerna alltså även möjlighet att utbyta tyst 

kunskap med varandra och försöka lära sig på ett djupare plan. Något som kan vara minst lika 

viktigt som att lära sig den formella, explicita kunskapen. Som Rune uttrycker det: 

 

“Knowledge is not always shared in an official or formal way. Especially the intangible 

knowledge is shared in informal ways, by meeting with people, talking to them, giving feedback, 

working together with other people and other regions. The intangible knowledge is hard to pass 

on, but we are working on that right now. Except from the communities, we try to launch more 

seminars and lounge-and-learn kind of activities so we can also get the more personal 

interaction.” 

 

Gunnar berättar om det bästa sättet som kunskap sprids på Företaget. Han kallar det on-the-

job training och menar att de lär sig genom att göra saker som ingår i jobbet. I det dagliga 

arbetet blir de tvungna att fråga sina medarbetare om hjälp, leta bland de dokument som finns, 

samt lära sig på egen hand: 

 

“I’d say 25 percent is through the official and planned competence development and training, 

participation in special seminars, etcetera. But 75 percent is through ‘on-the-job training’. 

That’s the knowledge and competence you develop as a reaction when you have to do something 

on your own. That’s why you learn that specific something, as a result of your own effort.” 

 

Våra informanter poängterar att alla anställda på Företaget är viktiga för kunskapsdelningen. 

Det sträcker sig uppifrån ledningen och ned genom hierarkin och innefattar alla som jobbar 

inom organisationen. Varje medarbetare måste ta sitt ansvar för att KM ska fungera på ett bra 

sätt, annars menar de att arbetet lika gärna kan avslutas eftersom det inte kan utnyttjas till 

fullo. Samtidigt ger de några exempel på nyckelpersoner som eventuellt är extra 

betydelsefulla i vissa situationer. Elsa berättar att det finns så kallade Knowledge Managers 

som ansvarar för hur kunskapsarbetet ska utföras och ser till att det görs, och hon menar att 

dessa har stor del i hur det dagliga arbetet fungerar. 

 

Ragnar och Leif pratar om de ämnesexperter som har mycket kunskap om vissa områden. 

Dessa personer håller med jämna mellanrum ask-an-expert sessions där de samlar de anställda 

på en avdelning och håller föredrag och svarar på frågor. Om de får många frågor som kan 

sammanfattas i en specifik genre är det tänkt att de ska spela in en slags videoföreläsning om 

det givna ämnet där de svarar på de inkomna frågorna. Detta ska sedan laddas upp i en 

databas, och på så sätt underlätta för de som kan tänkas få samma problem i framtiden. 
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4.5 Medarbetarnas engagemang 
 

Samtliga informanter var relativt överens om att Företaget måste förbättra de anställdas 

motivation gällande att dela och ta emot varandras kunskaper. Bosse anser att det har skett 

stora framsteg gällande motivationen till kunskapsdelning men att det ännu är en bit fram till 

målet. Han menar att alla inom organisationen måste förstå att kunskapsdelning är gynnsamt 

både för Företaget i stort och också för individerna inom det. Elsa berättar att de anställda har 

möjlighet att både ge och få feedback på den kunskap som delas. Detta sporrar 

kunskapsdelandet till en viss del eftersom personen som delar med sig av något bra och 

användbart får positiv återkoppling och då kan vara stolt.  

 

Det finns flera anledingar till att de anställda inte känner sig motiverade till att dela sina 

kunskaper och den största anledningen enligt informanterna är dess tidsåtgång. Ragnar 

diskuterar om det är brist på motivation, upplevd brist på tid eller båda som gör att 

kunskapsdelningen sätts åt sidan. Han menar att det måste finnas incitament som bidrar till att 

kunskapsdelning blir en del av det vardagliga arbetet. Elsa nämner, förutom tiden, att det 

personliga värdet kan upplevas gå förlorat om andra kan ta del av ens kunskaper. Därför är det 

viktigt att förklara på vilka sätt kunskapsdelning är fördelaktigt:      

 

“It's a fear for people that if I share too much I might lose my own personal value. People won't 

come to me directly, they will just go to the documents instead. So there are a lot of motives why 

people are not sharing. It’s a constant work to remind that from the management perspective 

saying knowledge sharing is important and you need to take the time to do it, and from the 

people perspective to say that this is something that can benefit you as well, it is not just 

something that would be bad for your career.”  

 

Informanterna såg en viss skillnad mellan motivation att dela med sig av egna kunskaper och 

motivation att ta del av andras. Både Bosse och Ragnar säger att de flesta har en mer positiv 

syn på att återanvända andras kunskap än att ge och synliggöra den egna. Ragnar tror att detta 

beror på att när de anställda ställs inför nya problem och kunder är det fördelaktigt att se hur 

liknande situationer hanterats tidigare för att identifiera möjligheter och fallgropar.  

 

Den upplevda tidsbristen spelar också en stor roll gällande viljan att ta del av andras 

kunskaper, berättar Leif. Han säger att det måste finnas ett väl utvecklat system för att på ett 

smidigt sätt kunna ta del av och dela med sig av kunskaper. Informanterna gör gällande att det 

krävs en företagskultur där viljan att dela med sig av kunskaper existerar. För att utveckla 

detta krävs både morot och piska-metoder påpekar Bosse: 

 

“It has to be a combination of push and pull, very clear directions from the management are 

important, what they expect you to do and the targets you need to achieve and if you don’t you 

can get penalized. And also there has to be much bigger work around getting the pull effect, 

which is the most important one. How do the employees feel attracted to this? What benefits do 

they see? Is it really helping them? So there's a lot of education to be done, a lot of best-best 

practices that has to be visible to them.”  
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Det tycks även vara en viss skillnad mellan unga och äldre på Företaget i frågan om 

motivation till att dela med sig av sina kunskaper. Dock framhäver informanterna att det 

endast är deras individuella syn på saken och att det inte finns några bevis på att detta 

stämmer. Ragnar kan se att den yngre generationen har lättare för att skriva ner sina tankar 

och tillvägagångssätt, mycket tack vare sociala medier som finns idag. De äldre har större 

svårigheter att snabbt formulera sig och utvärderar oftare om kunskapen är av värde för andra, 

vilket bidrar till större tidsåtgång. Gunnar kan se samma tendens och menar att yngre personer 

ständigt använder elektroniska hjälpmedel i vardagen, vilket gör det naturligt att dela 

information elektroniskt även på arbetsplatsen.  

 

Bosse tror även att yngre personer är mer öppna för att dela och ta emot kunskap, speciellt vid 

nyanställning. En anställd som arbetat på Företaget i många år har ofta en inre sköld som 

hindrar kunskapsdelning. Rune går i samma spår och säger att nyanställda och nyexaminerade 

ofta har en passion för att lära sig nytt. De är ute efter att utöka kompetensen och bli en del av 

företagskulturen och försöker därför suga åt sig så mycket kunskap som möjligt från andra. 

Vidare resonerar han att seniorer eller personer med lång tid i Företaget redan besitter många 

kunskaper och fokuserar därför istället på att lära nytt då behov uppstår. Dock påpekar han att 

unga personer ofta har nya idéer, kunskaper och teorier som kan vara viktiga för de äldre att ta 

del av. Bosse förklarar varför kunskapsdelning kan vara mycket betydelsefullt för nyanställda: 

 

“For new recruits knowledge sharing is a fantastic tool to get on board and quickly understand 

the portfolio we have and to understand the business we're driving. If you talk about new 

recruits, they see this as a huge benefit for them, to be part of the community. It's a sort of 

motivation for them.”  

 

4.6 Hinder för kunskapsdelning 

 

På frågan om vilka hinder det finns för kunskapsdelning som informanterna kan identifiera 

var det tidsaspekten som först och främst nämndes. Rune menar på att Företaget måste 

utveckla en strategi för att visa de anställda att kunskapsdelning inte är slöseri med tid utan 

istället något som är fördelaktigt ur många perspektiv. Han fortsätter med att påpeka att den 

svåraste delen är att skapa god kommunikation och rätt träning för att få ut budskapet till alla. 

Leif beskriver samma sak då han säger att tiden är det största hindret och att värdet i 

kunskapsdelning kontinuerligt måste visas för de anställda. Vidare säger han också att det 

måste existera ett ge och ta-förhållande: 

 

“Knowledge management has to be a two-way street. People are constantly giving knowledge 

away, but if they don't get any in return, they'll be more hesitant to do that in the future.” 

 

Gunnar tycker också att tiden inte alltid räcker till för att hinna dela med sig av sina 

kunskaper. Han berättar att arbetsbelastningen kan vara så pass hög att vissa saker måste 

prioriteras bort, vilket då blir kunskapsdelandet. Dessutom anser han att det verktyg Företaget 

använder för kunskapsdelning är ganska ineffektivt, vilket bidrar till att han inte är motiverad 

att använda det.  
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Bosse anser att både ledningens engagemang samt företagskulturen är två centrala delar i 

frågan om att reducera eventuella hinder för kunskapsdelning. Han argumenterar för att 

Företaget ständigt måste jobba på att skapa ett gemensamt beteende som ger drivkraft åt en 

kulturförändring och som bidrar till en vilja att dela kunskaper mellan varandra. Elsa pratar 

också om hur viktigt det är med ledningens engagemang för att få alla på Företaget 

involverade i kunskapsdelningens framväxt. Samtliga inom Företaget måste hjälpas åt att 

skapa både en mentalitets- och en kulturförändring.  

 

Flera av informanterna menar på att hindret för kunskapsdelning återfinns i rädslan att förlora 

sitt värde inom Företaget om all kunskap ges bort, just det som Elsa nämnde som en faktor 

som reducerade motivationen. Gunnar ser detta som den enda anledningen till varför hans 

kollegor inte skulle vilja dela med sig av sina kunskaper. Vissa personer vill vara den som kan 

och tycker det känns skrämmande att ge bort sitt kunnande. Rune förklarar denna rädsla och 

därför behov av förändring i beteendet då han säger: 

 

“To share knowledge is not natural to the whole percent of the people in a company. Some find 

knowledge sharing to be something logical, something natural, but we also have the resistance 

factor from people not accustomed to share their knowledge. One of the problems we have with 

knowledge sharing is not that it's different to do, or impossible to do, or that we don't have a 

way to do it. It’s the people. We have to preach to people and show them the benefits of 

knowledge sharing, so they can see the benefits and start doing it.”     

 

En av de största utmaningarna för Företaget i framtiden blir alltså att försöka förvandla 

företagskulturen till att innefatta kunskapsdelning som en vardaglig arbetsuppgift, poängterar 

Bosse. Kulturen ska inbegripa både viljan att dela med sig men också viljan att återanvända 

andras kunskaper och erfarenheter. Elsa håller med och anser också att den största 

utmaningen är att skapa denna kulturförändring: 

 

”It’s going through this culture change, to really really change the minds and hearts of the 

people working in the company. We have to make sure that people don’t stop sharing for 

whatever reasons and continue to keep pushing, motivating and stimulating.”  

 

Vidare forsätter Bosse med att förklara ännu en utmaning, nämligen frågan hur de ska lyckas 

kommunicera strategin till alla nivåer i Företaget och få alla att förstå vad som gäller. Det är 

då kulturförändringen kan utföras på ett starkare och bättre sätt. Både Rune och Leif klargör 

att konceptet KM måste ses som en ständigt föränderlig process som Företaget måste anpassa 

sig till för att kunna bibehålla en kunskapsdelande kultur. De menar att den största 

utmaningen blir att aldrig tappa fokus utan att alltid sträva framåt, annars kommer 

effektiviteten i KM dö ut.   
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5 ANALYS 
 

Detta avsnitt syftar till att analysera det empiriska materialet med hjälp av vår teoretiska 

ansats. Vår tanke är att genom ett teoretiskt perspektiv åskådliggöra informanteras syn på 

KM och kunskapsdelning och samtidigt analysera utifrån våra egna tankar och upplevelser. 

Analysen kommer bearbetas i tre områden, vilka är ’Att tillvarata kunskap’, ’Knowledge 

management på Företaget’ och ’Utmaningar för framtiden’. 

 

5.1 Att tillvarata kunskap 
 

I detta avsnitt kommer vi analysera resultatet ifrån delarna om ’Kunskap’ och 

’Dokumentation’. 

 

Davenport och Prusak (1998) beskriver kunskap som ett ramverk med strukturerade 

erfarenheter, värderingar, kontextuell information och expertisinsikter som skapar en förmåga 

hos individen att både utvärdera och ta till sig ny information och nya erfarenheter. Samtidigt 

är det en förmåga att resonera och göra informationen begriplig. Vi har sett i intervjuerna att 

våra informanters syn på kunskap överensstämmer med denna definition. De nämner 

individuella erfarenheter och användningen av dessa för att utveckla sig själv och förstå andra 

människor samt kunna samarbeta i olika situationer. På så sätt får kunskapen även stor 

betydelse för Företaget, eftersom de kan utnyttja alla anställdas specifika kompetens för att 

driva Företaget framåt.  

 

Vi kan även dra paralleller mellan informanternas definition av kunskap och Haglund och 

Ögårds (1995) syn på kompetens. Vissa intervjusvar handlar om samarbete, interaktion och 

att arbeta mot gemensamma mål, vilket kan kopplas till relationskompetens. Samtidigt kan vi 

se spår av lärandekompetens, då kunskap definieras som en läroprocess där utbyte av 

information och idéer skapar nya kunskaper som kan användas i arbetet. 

 

Intervjun med Gunnar gav däremot ett perspektiv på begreppet som kan liknas vid det 

Alvesson (2004) samt Ajmal och Koskinen (2008) säger, nämligen att kunskap är kontextuell 

och bearbetad information hos en individ.  Detta innebär att kunskap baseras på information 

och möjliggör mänsklig bedömning och handling. Gunnar beskriver det som att han med hjälp 

av bearbetad information kan lösa problem och dagliga arbetsuppgifter. Här kan vi även dra 

paralleller till Mårtenssons (2000) teori om att explicit kunskap kan liknas vid information 

eftersom hon menar att det är kunskap som lätt kan dokumenteras och lagras. När den 

mänskliga hjärnan har processat och reflekterat över upplysningar den fått och använt dessa i 

praktiken, går det ofta att sätta ord på kunskapen och därmed har den blivit explicit, som 

också är en del i Nonaka och Takeuchis (1995) kunskapsomvandlingsprocess. Gunnar 

betraktar kunskap som information, vilket Alvesson (2004) menar är felaktigt och att det är 

viktigt att särskilja dessa två. Däremot menar både Alvesson (2004) och Ajmal och Koskinen 

(2008) att information är data som kan organiseras och lagras för att sedan bli till kunskap hos 
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en individ. Gunnar använder alltså först informationen, lagrad i Företagets databaser, för att 

sedan skapa kunskap som bygger på den inhämtade informationen.      

 

Informanterna instämmer med Sallis och Jones (2002) om att det både finns explicit och tyst 

kunskap och att Företaget behöver en balans mellan dessa. De håller även med om 

skillnaderna mellan dessa två, då de beskriver den explicita kunskapen som konkret och 

överförbar medan den tysta kunskapen skapas genom en process inom individen. Bosse säger 

dock att all kunskap är explicit eftersom det faktiskt går att sätta ord på allt som är kunskap 

och därmed överföra den till andra. Han anser alltså att det inte finns någon tyst kunskap utan 

att allt som görs måste kunna ge tydliga resultat för att räknas som kunskap. Han har därmed 

ett annorlunda perspektiv än vad undersökningens teoridel säger. 

 

Företaget har olika riktlinjer och instruktioner för hur medarbetarna ska dela sina kunskaper 

och även ta del av andras. Det görs på många sätt, exempelvis genom dokumentation, 

kommunikation och interaktion på olika webbaserade plattformar och nätverk. Genom att 

skriva ner sina arbetssätt och kunskaper och ladda upp dem på gemensamma nätverk kan de 

dela med sig av sin kompetens och på så sätt kan vi se hur explicit kunskap förs över till andra 

medarbetare. Vi kan även identifiera hur tyst kunskap omvandlas till explicit genom att 

sändaren reflekterar över och bearbetar sin personliga kunskap, vilket leder till att kunskapen 

uttrycks och konkretiseras då den dokumenteras. Detta benämner Nonaka och Takeuchi 

(1995) som kombinering (explicit till explicit) och externalisering (tyst till explicit).  

 

Braf (2000) frågar sig om det verkligen går att friställa kunskap från individen såsom KM gör 

anspråk på, och på så sätt omvandla tyst kunskap till explicit. Rune berättar däremot om 

Företagets strategier för att lyckas med detta. Han säger att de genom coachning, feedback, 

mentorskap och personlig guidning försöker tillvarata och dokumentera erfarenheter och 

lärdomar för att dela med varandra och på så sätt få fram den tysta kunskapen. I detta sätt att 

dela kunskap finns kopplingar till alla steg i Nonaka och Takeuchis (1995) 

kunskapsomvandlingsprocess. Både tyst och explicit kunskap genereras när både uttryckta 

och outtalade erfarenheter delas. Genom den strategi Rune talar om för att dela kunskaper kan 

vi även se möjligheter till ett transformativt lärande, då de anställda både lär sig genom egna 

reflektioner och med hjälp av andra. Det kräver dock att individen utvärderar det som sker. 

 

Ohlsson (2008) skriver om att lärande är bundet till ett visst sammanhang och är beroende av 

vilken kontext lärandet sker i. I och med detta utvecklas även en persons kunskaper utifrån en 

viss kontext, vilket också stämmer överens med Alvessons (2004) beskrivning av 

kompetensbegreppet. Vi har upplevt att detta även diskuteras på Företaget, då informanterna 

säger att kontexten är relevant för att bestämma vilken kunskap som ska dokumenteras och 

den ska delas. Precis som Braf (2000) säger behöver inte alla anställda ta del av all kunskap, 

utan det är istället viktigt att veta vad varje medarbetare bör kunna. De virtuella verktyg 

Företaget använder för kunskapsdelning och även systemet med att betygssätta den 

information som läggs upp är tillvägagångssätt att sortera ut vad som är relevant i olika 

situationer och för vilka användare. Här kan vi också se att kontexten har inflytande över 

lärande och kunskaper. I Schütts (2003) kritik av KM säger han att det är kontexten som 
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bestämmer hur kunskap utvecklas och därmed även styr hur den ska dokumenteras och delas 

inom Företaget.  

 

5.2 Knowledge management på Företaget 
 

I detta avsnitt kommer vi analysera resultatet i delarna ’Implementering av KM’ och 

’Strategier för kunskapsdelning’. 

 

Alla informanter har svårt att ge en klar definition på KM, vilket vi tycker faller sig naturligt 

då det inte finns en enhetlig definition av konceptet. Teorin erbjuder en mängd olika 

förklaringar men har svårt att avgränsa begreppet till en konkret betydelse. Intervjuerna gav 

däremot en samlad bild av KM där fokus ligger på individernas kompetens och interaktionen 

mellan medarbetarna som skapar en gemensam ackumulerad kunskap. Den tidigare forskning 

vi presenterat förklarar ett liknande perspektiv på KM och menar att de anställdas 

kompetenser och kunskaper är företagets viktigaste resurs.  

 

Vi kan se spår av de båda KM-perspektiv som Braf (2000), Mårtensson (2000) och Styhre 

(2003) beskriver i informanternas utsagor. Till att börja med framställs företagskulturen och 

ledningens engagemang som centrala delar för KM, vilket även humankapitalperspektivet 

framhåller. Att ledningen vill att de anställda ska utbyta kunskap och lösa problem genom 

interaktion och samspel med varandra och inte bara genom dokumentation visar på att 

perspektivet har inflytande i Företaget. Deras top sales competition är även det ett bevis på 

ledningens vilja att skapa en miljö där alla ska engagera sig i kunskapsarbetet. Utöver detta 

pratar informanterna om att KM skapar verktyg, processer, motivation, incitament och 

beteenden för att lättare kunna lagra och ta tillvara på de anställdas kunskaper. Utifrån detta 

kan vi dra paralleller till det mer kunskapsbaserade perspektivet som förespråkar att 

kunskapen friställs från människan för att kunna lagras och delas. Dessa verktyg och 

processer som konceptet skapar hjälper även till att styra och planera hur de anställda ska ta 

del av varandras kunskaper för att effektivisera arbetet i Företaget, såsom Edenius (2003) 

förespråkar. 

 

Utifrån det vi sett i intervjuerna har Företaget kommit en bit på vägen gällande arbetet med 

KM då våra informanter påstår att de flesta medarbetarna vet vad det innebär. De säger dock 

att det återstår mycket arbete för att implementera konceptet i hela organisationen. I 

intervjuerna framgick det att de ser KM som en process där verktyg, idéer och allt annat 

ständigt måste hållas uppdaterat, vilket medför att det är ytterst svårt att implementera 

konceptet till 100 procent. King, Chung och Haneys (2008) KM-modell beskriver hur ny 

kunskap ständigt genereras och/eller inhämtas, vilka sedan ska lagras och distribueras ut i 

organisationen. För att ta tillvara på den nya kunskapen på bästa sätt krävs det att alla 

funktioner och verktyg hålls uppdaterade. Därigenom märker vi att processen aldrig kommer 

kunna stanna av eftersom Företaget i sådana fall förmodligen kommer tappa greppet om KM-

arbetet. 
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Informanterna uppskattar att de får tydliga direktiv på hur kunskapsdelningen ska gå till. De 

gillar även ledningens engagemang för frågan och tror att detta bidrar till att 

kunskapsdelningen genomsyrar stora delar av Företaget. Utifrån King, Chung och Haneys 

(2008) KM-modell delas kunskap på två olika sätt, antingen genom sharing som innebär via 

dokumentation i databaser eller genom transferring, vilket går ut på interaktion mellan 

medarbetarna. Vi ser båda dessa tillvägagångssätt i Företagets riktlinjer för kunskapsdelning. 

Vi kan även jämföra dem med Braf (2000), Mårtensson (2000) och Styhres (2003) två 

perspektiv, där sharing motsvarar distributionen i det kunskapsbaserade perspektivet och 

transferring i humankapitalperspektivet. Kunskapsöverföring via interaktion återfinns i on-

the-job training som Gunnar nämner, även användandet av coachning och mentorskap kan 

härledas till detta.  

 

Vissa av ICT-portalerna, exempelvis communities och sociala nätverk, är framtagna för att 

skapa interaktion och socialt samspel medarbetarna emellan. Det verkar dock vara snäppet 

viktigare för Företaget att dela kunskap genom dokumentation och databaser, eftersom de 

fokuserar mycket på att utveckla standardiserade lösningar på problem för att slippa lösa 

problem som andra redan löst. Dessutom måste de anställda rapportera in vad och hur mycket 

de bidrar till kunskapsdelningen i databaserna. Rune nämner att det första medarbetarna ska 

göra när de ska söka efter kunskap är att gå in på någon av de interna websidorna eller de 

allmänna lagringsplatserna och leta där, innan de frågar någon annan person efter hjälp. 

Gunnar säger dock att han i första hand väljer att fråga en kollega om hjälp, därefter letar han 

i databaser bland den kunskap som finns dokumenterad för att slutligen kontakta någon annan 

via Företagets communities. 

  

Företaget har både formella och informella strategier för att dela kunskap. Den tysta 

kunskapen anser de är svårast att dela men gör ändå olika försök till detta, främst i informella 

sammanhang. De uppmuntrar de anställda att prata och samarbeta med varandra samt att ge 

feedback och genom det som Gunnar beskriver som on-the-job training. Braf (2000) och 

Ohlsson (2008) diskuterar vikten av lärande som sker utanför formella utbildningstillfällen. 

De menar att lärandet till viss del är erfarenhetsbaserat och att människan inte endast tar emot 

information i utbildningssammanhang.  

 

Vi kan även se att Företaget har två formella utbildningsstrategier där både tyst och explicit 

kunskap delas, den ena kan beskrivas som traditionell undervisning medan den andra 

fokuserar mer på erfarenhetsutbyte mellan individer. Den senare görs i form av seminarier där 

deltagarna får diskutera och prova på, vilket ska leda till att tyst kunskap sprids mellan de 

anställda. Tanken med detta är att de ska få en djupare förståelse för de aktuella ämnena. 

Marton och Booth (2000) tar upp skillnaden mellan yt- och djupinlärning och delar upp dessa 

i sex olika kategorier. Vi kan se att alla dessa finns representerade i Företagets seminarier men 

att dessa framför allt syftar till att uppnå lärande som beskrivs i kategorierna om 

djupinlärning, alltså lärande som att förstå, se något på ett annat sätt, och förändras som 

människa.                 
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Gunnar säger att 25 procent av det en person lär sig på jobbet är genom formella 

kompetensutvecklingstillfällen och att de övriga 75 procenten fås genom on-the-job training. 

Han menar likt Braf (2000) och Ohlsson (2008) att största delen av lärandet sker genom egna 

och andras erfarenheter i det dagliga arbetet. 

 

Det finns vissa nyckelpersoner på Företaget som anses vara extra betydelsefulla för 

kunskapsarbetet, exempelvis Knowledge Managers och olika ämnesexperter. Däremot säger 

våra informanter att alla anställda måste engagera sig i kunskapsdelningen för att KM ska 

fungera och utvecklas. Vi kan se att alla informanter delar samma mening och tycker det är 

viktigt att hela Företaget intresserar sig för kunskapsarbetet och att de vill att detta ska 

genomsyra hela organisationen. 

   

5.3 Utmaningar för framtiden 

 

I detta avsnitt kommer vi analysera resultatet i delarna ”Medarbetarnas engagemang” och 

”Hinder för kunskapsdelning”. 

    

Informanterna anser att de anställda till viss del är motiverade att dela med sig av sin kunskap 

och även ta del av andras. De påpekar dock att kunskapsdelningen inte fungerar helt perfekt 

utan att Företaget har en del jobb att göra för att få de anställda ännu mer motiverade. 

Mellander (1991) nämner tre förutsättningar för att en individ ska vilja lära sig. Det måste 

finnas uppmärksamhet gentemot det som ska läras, ämnet måste vara tydligt och rimligt och 

till sist kunna tillämpas i praktiken för att lärande ska kunna skapas. För att skapa 

uppmärksamhet är det viktigt att Företaget inspirerar de anställda och håller dem motiverade 

att dela sina kunskaper och ständigt söka nya saker att lära sig. Om det finns motivation till att 

inhämta nya kunskaper kan det leda till en positiv känsla för kunskapsdelning hos 

medarbetarna och en vilja att ständigt hålla sig uppdaterade. Det kan då skapa en slags positiv 

spiral där motivation leder till ökad kunskapsdelning som i sin tur leder till ett behov av att 

ständigt lära nytt, vilket skapar motivation för nytt kunskapssökande. 

 

Att de anställda har möjlighet att både ge och få feedback på den kunskap som delas är ett sätt 

att motivera de anställda för att bidra med och dela kunskap. Vi tror att det leder till ökat 

intresse för kunskapsdelningen eftersom de anställa kan få återkoppling på det de gjort och få 

reda på vad som varit bra och vad som kan göras bättre. På så sätt kan personen som spred 

kunskapen hjälpa andra och känna sig duktig och stolt. Genom feedbacken kan vi se hur de tre 

premisserna i Mellanders (1991) teori skapas. Uppmärksamhet uppnås genom Företagets 

uppmaningar att ge och ta emot feedback, de anställda blir då motiverade att hjälpa andra i 

kunskapsdelandet både för att uppfylla Företagets önskan och samtidigt få kritik på sina egna 

bidrag. I och med återkopplingen får medarbetarna uppgifter om vad som varit bra med 

informationen, om det varit tillräckligt tydligt och rimligt samt om det gått att tillämpa i 

praktiken och på vilket sätt det varit till användning.          
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Både Bosse och Ragnar kan se en liten tendens att hellre vilja återanvända andras kunskaper 

än att dela med sig av sina egna. Vi tror att detta delvis kan bero på motivation men även ett 

behov av att få hjälp i vissa situationer för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. När 

medarbetarna stöter på ett problem tvingas de söka efter information och lösningar, vilket 

medför att de måste lägga ner tid och arbete på detta. I en sådan situation är det lätt att ta till 

sig av den kunskap som finns och återanvända de lösningar som erbjuds. Däremot finns inte 

samma behov att skriva ner och sprida sina egna kunskaper och därför väljer de anställda att 

inte lägga ner tid och engagemang på detta. En bidragande faktor till att hellre ta emot 

kunskap är att individen då utökar sin yrkeskompetens (Haglund & Ögård, 1995). Att dela 

med sig av sin egen kunskap skulle enligt samma teori förvisso kunna leda till ökad 

lärandekompetens, men detta verkar inte lika attraktivt för de anställda.  

 

Att yngre anställda och nyrekryterade är mer delaktiga i kunskapsdelningen faller sig ganska 

naturligt. De har mer att lära och ett större behov av att utöka sin kompetens, vilket påverkar 

deras motivation att söka och återanvända andras kunskaper. På så sätt kan de motivera sina 

kollegor att dela kunskap för att hjälpa de behövande. Samtidigt är de yngre mer villiga att 

dela med sig av det de är bra på, vilket även det kan motivera de äldre till att bidra till 

kunskapsarbetet.  

 

För att skapa motivation till kunskapsdelning är det viktigt att implementera det i 

företagskulturen och skapa en miljö där alla på Företaget vill bidra till kunskapsdelning. 

Humankapitalperspektivet inom KM förespråkar detta eftersom det skapar bra förutsättningar 

för kunskapsspridning mellan medarbetarna (Braf, 2000; Mårtensson; 2000; Styhre, 2003). 

Perspektivet menar att kunskapsspridning är en social process, precis som Ohlsson (2008) 

pratar om att lärande sker i interaktion och underlättas av att individer hjälper varandra.  

 

Den största utmaningen som vi upplever att Företaget har i framtiden är att fortsätta utveckla 

en företagskultur och en miljö där kunskapsdelning värdesätts och är en naturlig del av det 

vardagliga arbetet. De har redan arbetat mycket med att förändra kulturen men som Bosse och 

Rune säger finns det fortfarande mycket kvar att göra, samtidigt som de är medvetna om att 

det är en kontinuerlig process som är svår att få helt implementerad. För att detta ska vara 

möjligt måste ledningen konstant visa engagemang för arbetet och vara drivande i 

kulturförändringen.  

 

En annan utmaning som informanterna tar upp är den upplevda tidsbristen att dela och ta emot 

kunskaper. Denna utmaning är också en del i implementeringen av en företagskultur som 

förespråkar kunskapsdelning. Skapas en miljö där det är en del i det vardagliga arbetet 

kommer medarbetarna troligtvis inte fokusera på tidsåtgången.  

 

En tredje identifierad utmaning är arbetet med att skapa ett effektivt och lätthanterligt verktyg 

för att lagra och sprida kunskap. Gunnar säger att han inte känner sig motiverad att använda 

de nuvarande verktygen utan hellre frågar någon personligen, då det är smidigare och 

effektivare.  
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Ytterligare en utmaning för framtiden är att få de anställda positivt inställda till 

kunskapsdelning. Flera av våra informanter kan idag se en rädsla att förlora sitt personliga 

värde om för mycket personlig kunskap delas. Det kommer alltså att krävas förändring i de 

anställdas tankesätt för att vilja ta del av andras erfarenheter och kunskaper samt att dela med 

sig av egna.  

 

En sista utmaning som nämns är hur Företaget ska lyckas kommunicera strategin till alla 

nivåer i organisationen. Vi kan se att tankarna och tillvägagångssättet för användningen av 

KM redan finns på alla nivåer i Företaget, dock är det svårt att få alla att jobba utifrån 

konceptet och därför krävs idogt arbete för att få alla att se fördelarna med kunskapsarbetet.  

 

De flesta av utmaningarna som informanterna tar upp beskrivs även av Alvesson (2004), som 

tar upp fyra stycken vanliga utmaningar för KM. Han anser att ett företag måste lägga stor 

vikt vid att förändra företagskulturen och de anställdas inställning till kunskapsdelning, vilket 

även är en av de största utmaningarna enligt våra informanter. Alvesson (2004) tar även upp 

problematiken med att skapa olika system för kunskapsdelning. Företaget har idag flera olika 

system, men som Gunnar säger är dessa något ineffektiva och tidsödande, och används därför 

inte i den utsträckning som ledningen skulle vilja. Både teorin och intervjuerna lyfter även 

fram utmaningen med att få de anställda att våga dela med sig av sina kunskaper utan att vara 

rädda att tappa den betydelse som ens expertiskunskap för med sig. Om en medarbetare är 

ensam om en viss kunskap blir den personen unik och kan då dra fördelar av detta jämfört 

med sina kollegor. Det är viktigt att de känner sig trygga att dela den personliga kunskapen 

och inte oroar sig för att förlora sitt värde i konkurrensen med andra. För att överkomma dessa 

hinder anser vi att Företaget först och främst måste fortsätta arbeta med organisationens 

mentalitet och utveckla företagskulturen, eftersom de flesta problem innefattas i den. 

           

6 DISKUSSION 
 

I följande del diskuterar vi våra resultat utifrån de frågeställningar studien haft: Vad har 

Företaget gjort för att implementera idéerna om KM? På vilket sätt påverkar KM 

individernas kunskap, kompetens och lärande? Vilka utmaningar finns för att skapa ett 

kunskapsdelande företag? Vi tar upp de saker vi kommit fram till utifrån teorin och empirin 

samt de aspekter vi tycker har varit intressanta i arbetet. 

   

6.1 Vad har Företaget gjort för att implementera idéerna om knowledge 

management? 
 

Det tycks inte finnas en enhetlig syn och definition på vad KM egentligen innebär. Vi har 

hittat en mängd olika definitioner i litteraturen och våra informanter har gett olika förklaringar 

på vad konceptet betyder för dem. Det här betyder inte att det är helt okänt men att konceptet 

innefattar många discipliner och delar tror vi att det är svårt att skala av det till några få 
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meningar. Detta skulle kunna vara orsak till varför informanterna upplever svårigheter med att 

implementera idéerna genomgående för hela Företaget. 

 

Att KM kan ses som ett modeord för 2012, som Rune nämner, skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att konceptet är svårdefinierat. Vad skiljer egentligen outtalat 

kunskapsarbete från implementeringen av KM? Å ena sidan kan det vara bra att använda sig 

av ett uttalat begrepp som står för kunskapsarbete och för hur detta ska gå till inom en 

organisation. Det kan då blir lättare att förmedla dessa arbetssätt inom organisationen. Å 

andra sidan frågar vi oss om detta kunskapsarbete verkligen är unikt för de företag som 

uttryckligen arbetar med KM. Att tillvarata och sprida de anställdas olika kunskaper anser 

troligtvis de flesta företag idag är mycket viktigt att arbeta med och utveckla, oavsett om KM 

genomsyrar företaget eller ej. Eftersom arbetsmarknaden blir allt rörligare och världen mer 

global har de anställdas kunskaper fått en central betydelse för företags konkurrensfördelar 

idag. 

 

Företaget arbetar utifrån de båda perspektiv som finns på KM. De försöker skapa 

kunskapsdelning via interaktion och samarbete samtidigt som de strävar efter att dokumentera 

och lagra de anställdas kunskaper och kompetenser med hjälp av olika verktyg. Vi har alltså 

sett att det ena perspektivet inte behöver utesluta det andra, utan att det faktiskt fungerar att 

båda samverkar med varandra. Utifrån våra intervjuer verkar det som att ledningen och stora 

delar av Företaget engagerar sig mycket i implementeringen och försöker driva 

kunskapsarbetet framåt. Vi tror att det är en stor anledning till att det fungerar att använda sig 

av båda perspektivens strategier för att dela och ta emot kunskap. 

 

På samma sätt kan vi se att det finns samverkan mellan distribueringssätten för kunskap i 

King, Chung och Haneys (2008) KM-modell, där Företaget arbetar med både transferring och 

sharing. Vi kan dock se en tendens av att de som är ansvariga på Företaget till viss del 

prioriterar det senare sättet, som går ut på dokumentation och lagring av kunskap. Detta skulle 

kunna innebära att Företaget lägger mindre vikt vid personlig interaktion. En anledning till det 

kan vara att Företaget är så pass stort och utspritt att det blir svårt att skapa premisser för 

fysisk interaktion. De har förvisso löst det genom olika interaktiva communities men väljer 

ändå att fokusera mer på dokumentation, vilket innebär att de då har kunskapen samlad där 

alla kan nå den oavsett geografisk arbetsplats, tidszon och tillfälle. Gunnar föredrar den 

personliga interaktionen för kunskapsdelning och säger att dokumentationsverktygen är 

ineffektiva och behöver förbättras. Om medarbetarna inte gillar dessa verktyg kommer de 

heller inte använda dem i den utsträckning det är tänkt. Företaget måste alltså uppdatera och 

effektivisera dessa verktyg så att de anställda känner sig motiverade att nyttja dem.  

 

Våra informanter gör skillnad på tyst och explicit kunskap och anser att den tysta kunskapen 

är svårare att förmedla. Företaget har skapat informella och formella strategier för att dela 

båda sorters kunskap. De formella tillfällena går ut på att anordna seminarier där deltagarna 

uppmuntras att diskutera samt utbyta kunskaper och tankar. Även de informella strategierna 

handlar om samarbete och interaktion. Detta visar på Företagets arbete med 

humankapitalperspektivet och transferring, men detta handlar framför allt om att synliggöra 
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den tysta kunskapen. Det skulle kunna ha att göra med att den tysta kunskapen är svår att 

dokumentera och att de därför måste hitta alternativa tillvägagångssätt för att dela den. 

 

I arbetet med att implementera KM har Företaget skapat specifika arbetsroller som ansvarar 

för kunskapsarbetet. Dessa har en stor roll för att sprida konceptet och få alla arbeta utifrån 

dessa. Eftersom Företaget är så stort tror vi att dessa personer är mycket betydelsefulla för att 

nå ut till alla och få Företaget att leva upp till ledningens mål att bli helt och hållet 

kunskapsdelande organisation. Däremot tror vi att det också är viktigt att få alla medarbetare 

att förstå och ta sitt ansvar och engagera sig i kunskapsarbetet för att det ska fungera så bra 

som möjligt. För att skapa ett helt kunskapsdelande företag måste alla vara inblandade och 

känna ansvar. 

 

Vi måste samtidigt komma ihåg att det finns kritik som säger att det överhuvudtaget inte går 

att friställa kunskap från individen, som konceptet gör anspråk på. Oavsett hur det görs är det 

svårt att få fram en persons individuella kunskaper och sedan föra vidare dessa till andra 

medarbetare för att de ska kunna lära sig och använda kunskaperna på samma sätt. Detta 

betyder dock inte att det är fel att försöka, om Företaget verkligen tror på konceptet så måste 

de göra allt de kan för att införliva det i sitt dagliga arbete.    

 

6.2 På vilket sätt påverkar knowledge management individernas 

kunskap, kompetens och lärande? 
 

Informanterna menar att kunskap och kompetens bygger på individuella erfarenheter och hur 

dessa används för att utvecklas som person. Tack vare detta kan även Företaget utvecklas då 

det kan ta del av varje individs specifika kompetens, både yrkes-, lärande- och 

relationskompetens. För varje individ som utvecklas växer även Företaget och blir starkare. 

KM hjälper Företaget att sprida de anställdas olika kunskaper och erfarenheter genom att 

främja samarbete, interaktion och dokumentation, vilket i sin tur utvecklar deras olika 

kompetenser. Yrkeskompetensen stärks genom användning av de KM-verktyg Företaget 

tillhandahåller för att söka specifika kunskaper som individen kan använda i sitt arbete. 

Lärandekompetensen utvidgas då de anställda lär ut och lär sig av varandra genom utbyte i 

form av dokumentation och interaktion. Även relationskompetens stärks i sociala 

sammanhang, genom att förstålsen för sina kollegors och sin egen funktion i organisationen 

ökar. Företaget strävar efter att varje medarbetare ska inse vikten av sin egen insats och 

fördelarna med kunskapsarbetet. Om alla verkligen anstränger sig skapas möjligheten att 

förverkliga målet att bli ett helt och hållet kunskapsdelande företag. 

 

Arbetet med KM möjliggör att de anställda kan inhämta kunskap från andra i organisationen, 

samtidigt som de kan skapa ny kunskap och dessutom utveckla redan befintlig sådan. I 

Nonaka och Takeuchis (1995) kunskapsomvandlingsprocess överförs och utvecklas både tyst 

och explicit kunskap. Detta sker genom samspel med andra individer samt reflektion av 

inhämtad information och kunskap. Informanterna säger att kunskap skapas genom 

bearbetning i de mänskliga sinnena, och som Alvesson (2004) säger skapar detta i sin tur 
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möjligheter för personlig bedömning och värdering. På så sätt ser vi hur KM skapar en 

process där inhämtad kunskap ständigt genererar möjligheter till ny kunskap.   

 

Både teorin och informanterna uttrycker svårigheter med att dela med sig av och synliggöra 

tyst kunskap. KM hjälper Företaget att ta fram individernas tysta kunskap. Genom de olika 

strategierna och verktygen Företaget använder tvingas de anställda sätta ord på sina kunskaper 

och sprida dem vidare till andra. Detta gäller i slutändan både tyst och explicit kunskap. KM 

framkallar samarbete och interaktion vilket i sin tur möjliggör reflektion och överföring av 

tyst kunskap. När individerna börjar reflektera över sina egna och andras kunskaper kan 

transformativt lärande uppstå. Om de anställda är öppna för det transformativa lärandet tror vi 

att Företaget kan dra nytta av det. Varje individ utvärderar då kontinuerligt sina och 

organisationens kunskaper och lär sig därmed ständigt om de nyaste och mest effektiva 

arbetssätten. Frågan är dock om kunskap ständigt genereras och uppdateras i verkligheten. I 

och med att våra informanter nämner rädslan av att dela med sig av egna kunskaper och den 

upplevda tidsbristen att ta del av andras, kan vi se en problematik med att skapa ett 

transformativt lärande. Det blir på så sätt viktigt att Företaget förstår vikten av att övervinna 

dessa hinder för att få de anställda att utvärdera sina egna och andras kunskaper för att hitta 

nya och bättre sätt att arbeta på.            

    

KM påverkar även vad de anställda lär sig i och med att den kunskap som delas är bunden till 

en viss kontext. Strategierna och verktygen kan styra vilken kunskap varje person kan ta del 

av och i vilka situationer detta görs. Om Företaget lyckas få medarbetarna att fokusera på att 

lära sig och dela relevant kunskap tror vi att det kommer förbättra deras arbetsprestationer 

samt att bli mer motiverade i kunskapsarbetet. Betygsättningen av dokumenterad kunskap 

som Företaget använder kan leda till att de anställda riktar in sig på den kunskap som rankats 

högt och kan sålla bort det som är onödigt. Några av informanterna berättar dock att systemet 

är ganska ineffektivt i dagsläget, eftersom den onödiga kunskapen inte tas bort systematiskt. 

Företaget bör se över hur systemet används och hur det kan effektiviseras. Om dokumenten 

aldrig rensas blir det svårt och tidskrävande att hitta relevant kunskap och information, vilket 

troligtvis leder till att andra tillvägagångssätt prioriteras.  

 

6.3 Vilka utmaningar finns för att skapa ett kunskapsdelande företag? 
 

Utifrån våra intervjuer kan vi identifiera alla de utmaningar Alvesson (2004) diskuterar: 

problematiken med skapandet av system för att underlätta kunskapsdelning, att utveckla en 

känsla av samhörighet där de anställda vill dela kunskap, att skapa en miljö där 

kunskapsdelning värdesätts samt att de anställda ska vilja ta del av andras idéer och dela sin 

egna. Vi tycker förvisso att alla dessa utmaningar mer eller mindre handlar om att förändra 

företagskulturen, men kan ändå se att de riktar in sig på olika delar av den. 

 

Våra informanter säger att de anställda mestadels är positivt inställda och motiverade till att 

dela och ta emot kunskap. Gunnar säger dock att han inte känner sig helt motiverad på grund 

av de ineffektiva verktygen för kunskapsdelning. Det är svårt att uttala sig om hur alla 
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anställda uppfattar kunskapsarbetet, men vi kan åtminstone se en viss kontrast mellan svaren 

från de olika informanterna. Det är möjligt att detta inte speglar åsikterna hos alla 

medarbetarna på hela företaget. Vi tror dock att det är viktigt att Företaget försöker inspirera 

de anställda att sprida och inhämta kunskaper för att skapa förståelse för det positiva med 

kunskapsdelning och visa på nyttan för alla inblandade. Lyckas Företaget med detta kan de 

framkalla en positiv process där motivation att lära och lära ut leder till ökad kunskapsdelning 

och ett behov av att hålla sig uppdaterad, vilket i sin tur leder till motivation för ytterligare 

kunskapsdelning. 

 

I dagsläget vill de anställda hellre återanvända andras kunskaper än att dela med sig av sina 

egna. Medarbetarna påstår att detta beror på tidsbrist och arbetsbelastning, de har andra 

arbetsuppgifter som måste prioriteras. Vi tror även att ett skäl kan vara att det är smidigare 

och mindre tidskrävande att utnyttja andras kunskap när behov uppstår, snarare än att skriva 

ner och dela sin egen kunskap för andras behov. Detta eftersom att hjälpa andra inte ger ett 

konkret resultat för en själv. Företaget har därför en tydlig utmaning med att övertyga de 

anställda att det ändå lönar sig för alla i slutändan. Om varje individ tar sitt ansvar och tar sig 

tid för att dela kunskap kommer detta troligtvis motivera andra medarbetare, och på så sätt 

leda till ökad kunskapsdelning i hela Företaget. Vi menar att individen därmed kommer få sin 

belöning till slut, i form av att kunna ta del av andras delade kunskap. 

 

Samtliga informanter säger att de kan se tendenser till att yngre medarbetare är bättre på och 

engagerar sig mer i kunskapsdelningen. De menar att det finns en inneboende vilja att lära sig 

nya saker då en person antingen är ny på ett företag eller ny på arbetsmarknaden överlag. 

Dessutom tror de generellt att den yngre generationen har lättare för att skriva ner och dela 

med sig av tankar och idéer tack vare deras användning av sociala medier. I och med allt detta 

kan vi se att det finns en utmaning för Företaget att involvera och motivera de som jobbat 

länge på Företaget till att engagera sig i kunskapsdelningen. De som jobbat en längre tid på 

Företaget kan mycket om organisationen och arbetsprocesserna vilket är viktigt att föra vidare 

till nyanställda. På samma sätt har också de nya mycket att lära ut som de lärt sig på andra 

arbetsplatser eller genom utbildning. De kan ha idéer och förslag som ingen tänkt på tidigare. 

Det är därför viktigt att se till att alla både är öppna för att ta emot och dela kunskap. 

Dessutom är yngre människor ofta mer vana att använda teknologiska hjälpmedel och 

verktyg, vilket äldre människor inte är i samma utsträckning. Därför är det viktigt att 

Företaget skapar lätthanterliga och pedagogiska ICT-verktyg för att underlätta 

kunskapsdelning för alla.   

 

Den största utmaningen för Företaget är att implementera KM i företagskulturen och skapa en 

miljö för kunskapsdelning. Det är viktigt att få de anställda positivt inställda till 

kunskapsarbetet och att de vågar dela med sig av sina kunskaper. Vissa av medarbetarna vill 

inte dela med sig av sina specialkunskaper, då de är rädda att förlora sin betydelse i Företaget. 

Vi kan förstå detta, då den expertis en viss person är unik om att inneha kan bidra till en 

maktposition där andra medarbetare måste fråga om råd eller be om hjälp. I ett större 

perspektiv tror vi att många personer gärna vill sitta på så mycket kunskap som möjligt, för att 
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på så sätt kunna framhäva sig själva som bättre och mer kunniga medarbetare. Vi kan tänka 

oss att detta utnyttjas i löneförhandlingar och kan främja karriären genom möjligheter till 

befordringar eller rekrytering till nya tjänster, varför dessa personer ogärna vill dela med sig 

av det som just de är är experter på. 

 

Vi anser att detta är ett negativt sätt att resonera eftersom mycket kunskap då hålls hemlig och 

inte kan utnyttjas av hela organisationen. På längre sikt gäller det därför för företag att skapa 

öppenhet och en kultur där individerna känner sig värdefulla då de bidrar till 

kunskapsdelningen. För att få till en kulturförändring som bygger på kunskapsdelning måste 

KM kommuniceras till alla nivåer i organisationen för att det ska genomsyra hela Företaget. 

De har visserligen arbetat länge med detta och lyckats komma en bit på vägen. Om 

implementering av KM och skapandet av en kunskapsdelande kultur fortsätter utvecklas tror 

vi att många av de andra utmaningarna kommer lösa sig på vägen. Finns en kunskapsdelande 

företagskultur kommer medarbetarnas mentalitet till slut ändras och det blir då naturligt och 

en del av deras dagliga arbete att ständigt dela och ta emot kunskap.  

 

7 FRAMTIDA FORSKNING 
 

Eftersom Företaget använder sig av många olika ICT-verktyg som hjälpmedel för 

kunskapsdelning både genom interaktion och dokumentation, tycker vi att det vore intressant 

att undersöka utvecklingen av dessa och se hur de förbättras. Informanterna har uttryckt en 

önskan att utveckla och effektivisera de verktyg de har. En spännande tanke vore att 

undersöka möjligheten att skapa ett stort övergripande socialt nätverk, likt Facebook, där de 

anställda både kan kommunicera med varandra samt lagra och utbyta kunskap. Detta skulle 

även kunna användas på andra företag och organisationer som vill engagera sig i 

kunskapsdelning.    

 

Det är även intressant att se hur användandet av internetverktyg påverkar människors kunskap 

och lärande i privatlivet. När vi själva vill lära oss om något ligger det nära till hands att söka 

information på sökmotorer som Google, Wikipedia eller liknande. Detta skulle kunna 

jämföras med individuellt kunskapsarbete eftersom personerna ifråga både kan ta emot och 

dela med sig av sin kunskap. Leder detta till ökat lärande? Påverkar det den allmänna 

kunskapsnivån hos människor? På vilket sätt kan företag dra nytta av detta?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

 

Inledande frågor 

 

Can you tell us a little bit about yourself? 

 

What is your role in the company? 

 

How long have you been working in the company? 

 

Kunskap 

 

Describe what knowledge means to you? 

 

In what ways do you use knowledge in work? 

 

How important are your colleagues knowledge for you? 

 

How do you gain new knowledge? 

 

How is knowledge documented in the company? 

 

Do you have any strategy for making intangible knowledge explicit? 

 

How do you find knowledge or information when needed? 

 

How do you solve problems that may occur? 

 

KM och kunskapsdelning 

 

Can you describe what KM is? 

 

What are the management directions on knowledge sharing? 

 

In what ways do you share knowledge? 

 

Do you feel motivated to share knowledge? 

 

Do you feel motivated to receive others knowledge? 

 

How do you contribute to knowledge sharing? 
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Can you describe what individuals are more important for the knowledge sharing process? 

 

Are there any differences between old and young people when it comes to sharing 

knowledge? 

 

Would you say that KM is fully implemented? 

 

What is interfering with knowledge sharing? 

 

What are the biggest challenges for the future when it comes to knowledge sharing? 

 

Avslutande frågor 

 

Is there anything you would like to add? 

 

Do you have any questions? 

 

 

 

 

 


