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Sammanfattning 

Medarbetarnas kunskap och kompetens är företagens viktigaste resurs för att 
hålla sig konkurrenskraftiga. Det är därför av största vikt att denna resurs bevaras 
och utvecklas inom organisationen genom kunskapsöverföring mellan anställda. 
Företags ledningsgrupper består av individer som anses ha hög kunskap och 
kompetens och som tillsammans ansvarar för hela verksamheten. Denna studie 
syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheterna för 
medlemmarna i två ledningsgrupper med hög respektive låg omsättning av 
personal att dela med sig och ta del av kunskapen inom gruppen. Genom 
intervjuer av halvstrukturerad karaktär med fyra medlemmar ur respektive 
ledningsgrupp kunde åtta olika faktorer urskiljas. Dessa var relationer inom 
gruppen, förändrade spelregler, social interaktion, en trygg konstellation, 
inställning till förändring, öppenhet för nya idéer, den förväntade följden av 
kunskapsdelningen samt frånvaro av konkurrens. De åtta faktorerna påverkar 
kunskapsdelningen i de två ledningsgrupperna på olika sätt som en följd av deras 
personalomsättning, vissa positivt och andra negativt. Av medlemmarna i 
ledningsgrupperna ansågs kunskap vara underordnat personliga egenskaper, vilka 
även är svåra att överföra och ersätta. Studien visade att en hög 
personalomsättning ger bättre förutsättningar för kunskapsdelning än vad en låg 
personalomsättning gör. 
 
 
 
Nyckelord: personalomsättning, ledningsgrupp, kunskapsdelning, Communities 
of Practice 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  
Individers kunskap och kompetens är företagens mest betydelsefulla resurser och kan ge 
konkurrensfördelar till organisationen (Alvesson, 2004). Enligt Magnus Anttila (2001) är 
kompetens överordnat andra verksamheter inom företaget, så som strategiutveckling, 
produktutveckling och ledarskap som ledningsgrupper vanligtvis lägger merparten av sin tid 
på. Motiveringen till att det ses som överordnat är att det i första hand krävs kompetens för att 
kunna arbeta med sådana frågor. När ledningsgrupper fattar beslut om strategiutveckling finns 
en rad valmöjligheter och oavsett vilket beslut som fattas grundar det sig i kompetensen hos 
ledningsgruppens medlemmar (Ibid.). Om medlemmarna dessutom kan ta del av varandras 
kompetens kan den kollektiva kompetensen bli större än den som de enskilda individerna 
besitter (Granberg, 2009). För att detta ska vara möjligt krävs det att medlemmarna kan ta del 
av varandras kunskaper. Kunskapsöverföring är därför en viktig del i arbetet för att företag 
ska överleva och nå framgång. Detta har visats utgöra en stor utmaning för många företag 
eftersom kunskapsdelning är komplext och kan påverkas av många faktorer. Viljan att dela 
med sig av kunskap i grupper kan skilja sig åt beroende på gruppens kultur, tillit, konflikter, 
gruppidentitet och personlighet (Hislop, 2013). Ännu en anledning till att kunskapsöverföring 
är viktigt för företag är att rörligheten bland anställda ökar och arbetsgruppers samman-
sättning förändras, samtidigt som det ställs större krav på företags anpassningsförmåga 
(Bowin, 2011). Denna personalomsättning i arbetsgrupper tror vi kan vara ytterligare en 
faktor som påverkar kunskapsöverföringen mellan medarbetare.  
 
Den viktigaste faktorn för varje företags överlevnad är medarbetarnas förmåga att lösa de 
uppgifter och problem som de ställs inför (Anttila, 2001). I ledningsgrupper sitter personer 
som tillsammans arbetar för att lösa uppkomna problem och gemensamt ansvarar för hela 
verksamheten. Deras kompetens har därmed stor betydelse för företaget.  Därför anser vi att 
det är av största vikt att de som anses vara mest kompetenta inom företag har möjlighet att 
dela med sig och tillsammans utveckla sina kunskaper. Eftersom personalomsättningen i 
ledningsgrupper kan skilja sig åt är det även viktigt att se hur omsättningen av personal i 
dessa grupper påverkar medlemmarnas möjligheter för kunskapsdelning. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheterna för medlemmar i 
två ledningsgrupper med hög respektive låg omsättning av personal att dela med sig och ta del 
av kunskap inom gruppen. Uppsatsens frågeställningar är: 
 

• Vilka faktorer upplever medlemmarna i ledningsgrupperna påverkar deras möjligheter 
att dela med sig och ta del av kunskap inom ledningsgruppen? 

• Hur påverkar personalomsättningen de faktorer som gruppmedlemmarna upplever har 
betydelse för kunskapsdelning? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I denna del presenteras det sociala perspektivet på lärande som studiens analys grundar sig på. 
Communities of Practice (CoP) är en av de mest uppmärksammade teorierna inom det sociala 
perspektivet och kan ge en ökad förståelse för hur medlemmarna i ledningsgrupperna delar 
och tar till sig kunskap med hjälp av varandra samt vilka förutsättningar som finns för detta. 
Till att börja med förklaras begreppet kompetens som är ett återkommande begrepp i studien 
och som omnämns av både vald teori och av respondenterna. Eftersom mycket av det som 
skrivits om kompetens berör hur individer handlar i en given situation ses förklaringen av 
begreppet inte endast som en enkel definition av ett ord, utan även som en del av det teore-
tiska perspektiv som studien utgår ifrån. Därefter beskrivs det sociala perspektivet för lärande 
och hur individer genom kollektivt lärande kan skapa en kollektiv kompetens. Detta avsnitt 
ses som viktigt för att förstå den efterföljande delen om CoP. Slutligen presenteras tidigare 
forskning om gruppers lärande utifrån det sociala perspektivet. 
 

2.1 Kompetens som begrepp 
Kompetens handlar om vad vi kan, vad vi är i stånd att göra och hur vi kan reagera i olika 
situationer och sammanhang (Illeris, 2013). En central aspekt i kompetensbegreppet är att det 
är situationsrelaterat, det vill säga att man ska kunna agera på lämpligast sätt inom ett bestämt 
område eller i en bestämd situation. Det är detta handlingsperspektiv som skiljer begreppet 
från andra liknande begrepp, så som kunskap och färdighet. Samtidigt måste man ha de 
kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna agera på bästa sätt i en given situation för 
att man ska anses vara kompetent (Ibid.). Enligt Keen (2003) handlar färdighet om förmågan 
att kunna utföra en uppgift, exempelvis att hantera ett datorprogram. För att utföra uppgifter 
behövs kunskap, så som faktakunskap och förståelse för metoder. Den största delen av 
lärandet sker genom att vinna erfarenhet, även kallat ”learning by doing” (Ibid.). Att lära sig 
genom erfarenheter kräver att individen reflekterar över erfarenheterna, på så vis utvecklas 
förmågan att i framtiden hantera liknande situationer. Ofta behöver man föra en dialog med 
någon i sin närhet för att förstå vad det är man lärt sig av erfarenheten (Ibid.). Genom att 
individer deltar i det dagliga arbetet byggs även ett kontaktnät upp där kunskap kan inhämtas 
och där individen kan få inflytande. Genom dialoger kan individerna i nätverket byta 
erfarenheter och få ny kunskap (Ibid.). Kompetens handlar därför även om socialitet eftersom 
det alltid direkt eller indirekt ingår andra människor i våra handlingar (Illeris, 2013).  
 
Personligheten är av stor betydelse för hur kompetenser fungerar i praktiken (Illeris, 2013). 
Att påverka en individs personlighet eller att lära ut en personlighet är svårt att göra, ändå är 
det en central del i kompetensbegreppet.  Beroende på individens personlighetsdrag kan nya 
utmaningar bemötas på olika sätt, exempelvis med nyfikenhet eller skepsis (Ibid.). Två 
personer som har samma kunskaper inom ett område kan därför reagera olika och visa skilda 
kompetenser i samma situation. Personlighet ger kompetenserna en särskild karaktär och det 
kan vara avgörande hur den fungerar i det område där den ska användas (Ibid.).  
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Sammanfattningsvis är begreppet kompetens något socialt och situationsbundet som handlar 
om en aktörs förmåga kunna agera, lösa problem och fatta relevanta beslut i nya okända 
situationer (Illeris, 2013).  
 

2.2 Lärande utifrån ett socialt perspektiv 
Svaret på frågan om hur lärande går till beror på vilket perspektiv man utgår ifrån. Det kogni-
tiva perspektivet utgår från individen och från de intellektuella processer som äger rum inom 
individen. Denna studie utgår istället från det kontextuella perspektivet där lärande antas ske i 
sociala och kulturella sammanhang. Utifrån detta perspektiv innebär lärande en social process 
där individer tillägnar sig kunskap genom att ingå i arbetsgemenskaper där de tar del av det 
handlingsmönster och den kultur som är utmärkande för gemenskapen. På så sätt får 
individen en yrkesmässig identitet och en yrkesroll samtidigt som han/hon utvecklar sina 
förmågor inom yrket. Fokus ligger därmed på individen som medlem av en arbetsgemenskap 
och inte på de tankeprocesser som finns inom individen. Individens lärande är därför tätt 
sammankopplat med organisationens etablerade yrkesidentiteter och traditioner. I det 
kontextuella perspektivet har individens lärande, utvecklingen av identitet och yrkesroll ett 
ömsesidigt beroendeförhållande till verksamhetens utformning och utveckling. En viktig 
aspekt inom det kontextuella perspektivet är det informella lärandet, att man lär sig genom 
erfarenheter (Ellström, 1996). Dessa införskaffas genom lärlingskap och genom att individen 
är en del av det praktiska handlandet i arbetsgemenskapen. Detta möjliggörs genom ett aktivt 
deltagande i det dagliga arbetet (Ellström, 1996, Wenger et al., 2002). 
 
Otto Granberg (2009) beskriver ett team, eller ett arbetslag som han också kallar det, som ett 
antal individer som tillsammans interagerar och använder sina kompetenser för att lösa en 
uppgift eller nå uppsatta mål. Genom samarbetet i teamet kan det under goda förhållanden 
uppstå en synergieffekt där den kollektiva kompetensen för teamet blir större än den egentliga 
summan av de enskilda medlemmarnas kompetenser. Det sker då ett kollektivt lärande i 
gruppen (Granberg, 2009). Individerna i gruppen lär sig genom att interagera med den 
omgivande kontexten, vilken består av gruppens övriga medlemmar och de uppgifter som 
gruppen utför. Genom den sociala interaktionen som sker vid problemlösningen i teamet kan 
gemensamma tankesätt och synsätt växa fram, vilka skapar en gemensam handlingsstrategi 
för att lösa uppgifter i arbetet. Om den framkomna handlingsstrategin är ett resultat av 
samtliga medlemmars kompetens, det vill säga den kollektiva kompetensen, har varje enskild 
medlem förutsättningar för att enskilt göra bedömningar, agera och fatta beslut utifrån en 
grund som är större än dennes egentliga kompetens (Ibid.). För att det kollektiva lärandet ska 
kunna ske är det viktigt att uppgifterna som teamet ska utföra är identifierade och 
accepterade, och att de förstås gemensamt av teamets medlemmar. Ytterligare en förutsättning 
för kollektivt lärande är att medlemmarna ser sin del i teamet och inte ser sitt arbete som 
självständigt och individbaserat. Slutligen är det också av stor vikt att en social interaktion ges 
utrymme, där medlemmarna har möjlighet att föra dialoger och diskussioner för att kollektiv 
reflektion ska kunna ske (Ibid.).  
 
 



	   4	  

2.3 Communities of Practice 
Begreppet Communities of Practice (CoP) myntades av Etienne Wenger och Jean Lave i 
boken Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation som utgavs år 1991. Begreppet 
är kopplat till termen legitimt perifert deltagande, där lärande anses vara situationsbundet och 
sker i en social kontext där nya deltagare är lärlingar till de mer erfarna i gruppen och 
allteftersom rör sig mot att bli fullvärdiga, legitima, medlemmar i gemenskapen (Lave & 
Wenger, 1991). Genom legitimt perifert deltagande i en CoP är det inte bara lärlingarna som 
ackumulerar ny kunskap, utan samtliga medlemmar i gruppen lär sig kontinuerligt av de andra 
medlemmarna (Wenger, 2013).  
 
En CoP kan liknas vid ett minisamhälle och definieras som en grupp människor som delar en 
angelägenhet, en serie problem, eller en passion för ett ämne och som genom fortlöpande 
interaktion fördjupar sin kunskap och kompetens inom detta område (Wenger et al., 2002). 
Medlemskapet i en CoP kan vara frivilligt eller tilldelat, men deltagandet är fortfarande 
frivilligt på så vis att medlemmarnas engagemang inte är något som kan tvingas fram, utan 
måste komma inifrån individen (Ibid.).  
 
Välfungerande CoP skapar värde för både organisationen och gemenskapens medlemmar 
(Wenger et al., 2002). Det värde som skapas kan ge effekt både i en kortare tidsaspekt, genom 
att medlemmarna kan bolla frågor och vågar ta risker eftersom gemenskapen finns där som en 
uppbackning, och i längden genom att medlemmarna utvecklas och ett ökat upprätthållande 
av kompetensen görs möjlig. Värdet kan också vara av både konkreta och abstrakta mått. 
Konkreta mått kan vara reducerade kostnader genom tidsbesparingen när medlemmarna söker 
efter information eller förbättrade färdigheter inom gemenskapen. De abstrakta måtten kan ge 
en känsla av tillhörighet eller självförtroende i sin profession (Ibid.). 
 

2.3.1 Grundläggande karaktäristika 
Även om CoP:s kan se ut på olika sätt har de alla en grundläggande struktur som känne-
tecknas utifrån tre karaktäristika; domänen, gemenskapen och praktiken (Wenger et al., 
2002).  
 
Den första karaktäristikan är en delad domän (the domain) av gemensamma kunskaper och 
intressen som skapar en kollektiv identitet för gruppen. Domänen vägleder medlemmarna i 
deras lärande och skapar mening för deras agerande samtidigt som den inspirerar till att dela 
med sig av kunskap. Genom att medlemmarna är medvetna om domänens möjligheter och 
begränsningar vet de vilken kunskap som är av värde att dela och hur de ska dela den. 
Medlemmarna värdesätter den kollektiva kompetens som finns i gruppen och utvecklar sin 
kunskap genom att lösa problem tillsammans. Domänen består inte av en fast uppsättning av 
problem, utan dessa förändras i förhållande till omvärlden. När nya medlemmar kommer in 
kan gruppen få in nya perspektiv, men gruppen behåller fortfarande känslan av en gemensam 
identitet och förståelse för domänen (Wenger et al., 2002). 
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Den andra karaktäristikan är gemenskapen (the community) som ger förutsättningar för socialt 
lärande inom gruppen genom att medlemmarna deltar i gemensamma aktiviteter, hjälper 
varandra och delar kunskap. För att det sociala lärandet ska vara möjligt krävs ett öppet klimat 
där medlemmarna känner att de kan ifrågasätta varandra och är bekväma med att säga vad de 
tycker. En förutsättning för det öppna klimatet är tillit mellan medlemmarna. Detta byggs upp 
genom att medlemmarna delar en gemensam vision och har ett gemensamt mål där de känner 
sig trygga att be om hjälp. När medlemmarna känner varandra har de lättare att be om hjälp 
eftersom de vet att en fråga kommer bli väl mottagen och de kan dessutom avgöra vem som 
kan hjälpa till i en specifik situation. Även om gemenskapen bygger på en samhörighet kan en 
mångfald av egenskaper berika lärandet, skapa givande relationer och ge ökad kreativitet 
inom gruppen. De individuella perspektiv som varje medlem bidrar med formar ett system där 
medlemmarna kan lära av varandra genom social interaktion. Effektiva gemenskaper behöver 
inte nödvändigtvis sakna konflikter. Ju starkare en gemenskap är desto bättre är den på att 
hantera konflikter och den kan även använda konflikter för att stärka relationer inom gruppen 
och skapa tillfällen för lärande (Wenger et al., 2002) 
 
CoP:s tredje karaktäristika är en delad praktik (the practice). Praktiken utgör ett fastställt sätt 
att utföra saker i domänen och är en gemensam grund för handling, problemlösning och 
kommunikation. Den är en bas av kunskap som alla medlemmar antas ha, vilken bidrar till att 
arbetet kan utföras mer effektivt. Den gemensamma kunskapsbasen, som består av både tyst 
och explicit kunskap, skapar en förbindelse med redan existerande kunskap och möjliggör 
problemlösning och nya innovationer. Praktiken är uppbyggd av både abstrakta och konkreta 
objekt, såsom utskrivna manualer och medlemmarnas unika förmågor i deras arbeten. Den 
omfattar även hur medlemmarna beter sig, tänker och i många fall moraliska aspekter 
(Wenger et al., 2002). 
 
Kombinationen av dessa tre karaktäristika är det som utgör en CoP och genom att utveckla 
dem parallellt kan gruppen utvecklas på bästa sätt (Wenger, 2013; Wenger et al., 2002).  
 

2.3.2 Lärandets komponenter i Communities of Practice  
Synen på lärande som ett resultat av socialt deltagande består av fyra komponenter i CoP; 
mening, gemenskap, praktik och identitet.  
 
Mening (meaning) skapas i en förhandlingsprocess mellan deltagande och förtingligande och 
är nödvändig för att människan ska kunna förstå sin omvärld. Deltagandet sker genom att 
individen agerar och kommunicerar med sin omgivning, exempelvis genom tankar och tal. 
Att vara en del av en CoP är därför något socialt som kräver kommunikation och interaktion. 
Förtingligandet är den process där människan genom objekt skapar erfarenhet, exempelvis 
genom att skriva ner lagar. Wenger menar därför att definitionen av människan och ting är 
beroende av varandra. Deltagande och förtingligande kan inte betraktas som enskilda 
processer, utan är knutna till varandra och måste därför förstås med hjälp av varandra. 
Tillsammans kan de två processerna skapa en förståelse för hur människor agerar och skapar 
erfarenheter på en arbetsplats (Wenger, 1998) 
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Gemenskapen (community) i en CoP är indelad i tre dimensioner. Den första dimensionen är 
ett ömsesidigt engagemang där medlemmarna bygger upp och förhandlar om medlemskapet. 
Individerna inom gemenskapen kan antingen vara i mitten eller i utkanten av gemenskapen, 
vilket kallas för centralt eller perifert deltagande. Som ny medlem i en CoP börjar individen 
oftast i utkanten av gemenskapen, men genom legitimt perifert deltagande kan de senare 
komma att bli centrala i gruppen. Utifrån värden och normer i gruppen kan det ömsesidiga 
engagemanget även förklara hur medlemmarna interagerar med varandra. Det ömsesidiga 
engagemanget är ett kriterium för att en grupp ska anses vara en CoP (Wenger, 1998). Den 
andra dimensionen är gemensamma intressen som tillsammans förhandlas fram av 
medlemmarna. Detta förutsätter att medlemmarna har en kollektiv strävan och en gemensam 
förståelse för vilka intressen och mål gruppen har. Utomstående krafter kan fortfarande 
påverka en CoP, men det är det som gruppen tillsammans kommer fram till som är det dess 
egentliga intresse (Ibid.). Delad repertoar, som är den tredje dimensionen i gemenskapen, 
innehåller objekt, ord, berättelser och rutiner som har utvecklats över tid. Dessa är en del av 
gemenskapens praktik och är avgörande för hur medlemmarna uttrycker sig (Ibid.).  
 
Komponenten praktik (practice) handlar om att medlemmarna i en CoP deltar i en gemensam 
praktik. Detta innebär att medlemmarna har förståelse för kulturen i gruppen genom att de 
delar erfarenheter och kunskaper. I situationer där nya medlemmar inte vet hur de ska utföra 
en uppgift lär de sig detta genom legitimt perifert deltagande där de iakttar hur gruppen 
arbetar. Genom att delta i gemensamma aktiviteter och diskussioner och genom att dela 
information samt ta hjälp av varandra bygger medlemmarna upp relationer till varandra så att 
de kan öka kompetensen i gruppen (Wenger, 1998). Utbytet och delandet av kompetens ökar 
effektiviteten i gruppen eftersom de lär sig hur de ska lösa återkommande problem (Wenger et 
al., 2002).  
 
Interaktionen i en CoP medför att medlemmarna förhandlar sig fram till vilken identitet 
(identity) de har i gruppen. Även om förhandlingen inte alltid är uttalad eller medveten, 
definierar medlemmarna sig själva utifrån hur de uppfattar sig själva i gruppen och hur de 
upplever att andra uppfattar dem (Wenger, 1998). Medlemmarna skapar tillsammans en 
kompetens inom gemenskapen som skiljer dem från personer som inte är medlemmar 
(Wenger, 2013).  
 

2.3.3 Tillit, makt och gruppdynamik  
Teorin om CoP har fått kritik för att endast se till de positiva aspekterna av gruppers lärande. I 
följande del beskrivs därför hur grupper istället för att främja kunskapsdelning kan begränsa 
individers möjligheter att ta till sig ny kunskap.  
 
Förtroende, kunskap och ömsesidig förståelse, som utvecklats i gemensamma sociala och 
kulturella sammanhang, är en viktig förutsättning för att tyst kunskap ska delas mellan 
individer (Roberts, 2006). Eftersom konkurrens mellan medarbetare förhindrar det samarbete 
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som krävs för att kunskapsdelningen ska vara möjlig har en organisation med fientlighet och 
låg tillit mellan anställda betydligt sämre förutsättningar för en fungerande CoP.  
 
Enligt Foucault hör makt och kunskap ihop; de som har makt avgör vilken kunskap som är 
värdefull och vilken kunskap som inte är det (Roberts, 2006).  Den huvudsakliga kritiken som 
riktats mot praxisgemenskaper är att den ofta förbiser den makt och de konflikter som kan 
finnas inom grupper. Genom att förbise konfliktperspektivet ignoreras de spänningar och 
ojämna maktfördelningar som finns i gruppen. (Hislop, 2009). Maktstrukturerna inom en CoP 
kan spela en stor roll för kunskapsdelningen, där de som anses ha en stor roll i gemenskapen 
kan använda sin makt för att bestämma vilken kunskap som anses ha mening. Den kunskap 
som finns lägre ner i hierarkin kan därför ha mindre betydelse eller räknas som irrelevant, 
även om den inte är det (Roberts, 2006). Trots att gruppmedlemmarna samarbetar i sitt arbete 
tävlar de också till viss del, exempelvis om befordringar, vilket är ytterligare en anledning till 
att det kan finnas konflikter som kan förhindra kunskapsdelning inom gruppen (Hislop, 
2009).  
 
En CoP som stänger ute andra personer riskerar att begränsa sitt lärande. I en tätt samman-
svetsad grupp finns risken att outtalade antaganden inte ifrågasätts och utmanas av gruppens 
medlemmar. Sammanhållningen kan också bidra till att medlemmarna inte ger varandra kritik 
samt att nya idéer ignoreras. När nya medlemmar kommer in i en CoP kan dessa störa 
gruppens interaktionskultur och fokus, då de har nya perspektiv och inte är en del av 
relationerna som finns mellan de befintliga medlemmarna. Detta kan utgöra ett hot mot 
gruppens gemensamma identitet (Wenger et al., 2002). Den identitet som medlemmarna 
känner till gemenskapen kan vara så stark att gruppen blir sluten och ignorerar kunskap som 
kommer utifrån, då den kunskapen inte anses vara relevant för gemenskapen.  Risken finns då 
att de arbetssätt som gruppen använder blir förlegade eftersom de inte anpassar sig till den 
förändrande omgivningen (Hislop, 2009). Den starka identiteten kan även resultera i att nya 
medlemmar inte tas in i gemenskapen, något som påverkar dess möjlighet att ta åt sig nya 
kunskaper och idéer från omgivningen (Wenger et al., 2002). Även om praxisgemenskaper 
kan bidra till kunskapsutveckling kan den också begränsa innovationer och radikala 
förändringar i grupper (Roberts, 2006). Samtidigt behöver grupper få in nya perspektiv för att 
hålla sig uppdaterade i förhållande till omvärlden. Att ta emot nya idéer kan vara 
problematiskt, särskilt om idéerna ifrågasätter de nuvarande arbetssätten (Wenger et al., 
2002).  
 
När en individ kommer med i en praxisgemenskap kan personens sätt att tänka kring vilken 
kunskap som är värdefull skilja sig från den övriga gruppens. Detta kan till viss del komma att 
förändras under den tid som individen ingår i gruppen, men det försvinner aldrig helt 
(Roberts, 2006). Medlemmarna i en praxisgemenskap har därför olika benägenhet att ta till 
sig kunskap vilket kan återspeglas i hela gruppens mottaglighet för viss typ av kunskap. Om 
gruppen inte tar emot nya idéer kan kunskapen stagnera och sluta förändras i förhållande till 
omvärlden. Kunskap som är i linje med gruppens identitet och praxis kommer därför att tas 
emot bättre än sådan kunskap som utmanar detta. Det betyder att CoP kan fungera bättre i 
vissa företag och vissa grupper än i andra (Ibid.). Förändring av kunskap och praxis kan få 
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olika konsekvenser för gruppmedlemmarna. De som varit med i gruppen över en längre tid 
och som anses besitta den mest värdefulla kunskapen kan se förändring som ett hot mot deras 
ställning i gruppen, medan de senast tillkomna medlemmarna kan se det som en möjlighet att 
höja sin status genom att tillföra ny kunskap till gruppen. Hur ny kunskap bemöts beror därför 
på vilka medlemmar som är med i gruppen (Hislop, 2009).  
 

2.4  Tidigare forskning 
Maria Gustavssons studie Potentialer för lärande i processoperatörsarbete (2004) utgår från 
det kontextuella perspektivet där möjligheterna för lärande i det dagliga arbetet hos 
processoperatörer studeras. I studien kommer Gustavsson fram till att då operatörerna aktivt 
reflekterar över det egna lärandet skapas naturliga lärandesituationer i arbetsgrupperna. De lär 
sig även genom att arbeta tillsammans med andra mer erfarna och kompetenta kollegor. 
Möjligheterna till att lära uppfattas av operatörerna bero på deras egen vilja, intresse och 
motivation av lärande i arbetet. Dessa aspekter påverkas av arbetsgruppernas sammansättning, 
utifrån kompetens, erfarenheter, personligheter och förhållningssätt till lärande. Operatörerna 
uppfattar även att möjligheterna att befordras påverkar deras vilja att utvecklas och lära sig 
nya saker. På grund av den låga personalomsättningen på arbetsplatsen anses det vara svårt att 
befordras, vilket operatörerna uppfattar som ett hinder för lärandets utveckling (Ibid.). I 
arbetssituationer som kräver en kollektiv kompetens ser operatörerna det som viktigt att veta 
vad kollegorna kan, brukar och vill göra. Detta för att kunna samordna arbetet och lita på att 
arbetskamraterna utför arbetet på ett riktigt sätt. För att forma den kollektiva kompetensen ses 
social sammanhållning som en viktig faktor som även skapar trivsel på arbetsplatsen. 
Operatörerna tar del av den kollektiva kompetensen när de samarbetar då de delar 
erfarenheter genom dialoger och genom att de hjälper varandra. I samarbetet måste de mer 
erfarna reflektera över sitt kunnande för att kunna förmedla sina erfarenheter samtidigt som 
de mindre erfarna tar del av ny kunskap. Samarbetet ger även möjlighet till en kollektiv 
reflektion genom diskussioner av tidigare erfarenheter (Ibid.).  
 
Gustavsson drar två huvudsakliga slutsatser utifrån studien. Den första är att det lärande som 
domineras hos processoperatörerna är återskapande, att de för att lösa problem i arbetet endast 
blir bättre på de arbetsuppgifter de redan utför. Dessa fasta rutiner främjar inte möjligheterna 
till lärande. Den andra slutsatsen är att en förutsättning för att det ska finnas möjlighet till 
lärande inom arbetsgrupperna är en egen lust och välvilja hos operatörerna som kan påverkas 
av gruppens sammansättning (Gustavsson, 2004).   
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheterna för medlemmar 
i två ledningsgrupper med hög respektive låg omsättning av personal att dela med sig och ta 
del av kunskap inom gruppen. Valet av metod för att samla in data till studien föll på samtals-
intervjuer eftersom de med fördel används när studiens frågeställningar bäst besvaras genom 
att undersöka och tolka respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Samtalsintervjuer har 
även fördelen att de gör det möjligt att registrera och följa upp oväntade svar från respon-
denterna (Esaiasson et al., 2012).  
 
I ett inledande skede av arbetet med studien gjordes eftersökningar av litteratur och tidigare 
forskning kring den teori om Communities of Practice som skulle utgöra en ram för arbetet. 
Genom en sådan förberedelse skapades en förståelse och kunskap om det ämne som skulle 
undersökas. De verktyg som användes för att få tag på dessa skrifter var främst söktjänsterna 
DiVA, Libris webbsök, Ebsco Host samt Google Scholar. 
 

3.2 Urval och avgränsningar 
Syftet med studien var inledningsvis att undersöka hur upprätthållande av kompetens sker 
inom ledningsgrupper med en hög genomströmning av kompetent personal. Intresset låg i att 
få en bild av hur dessa ledningsgrupper är framgångsrika, trots att kompetenta medarbetare 
med jämna mellanrum avslutar sina anställningar. När studiens syfte presenterades för ett av 
företagen som kontaktades var vd:ns bedömning att ledningsgruppen inte matchade de 
kriterier som studien hade eftersom samtliga medlemmar ingått i den under många år. Då 
föddes istället idén om att studera två ledningsgrupper med olika hög genomströmning av 
personal för att undersöka hur medlemmarna uppfattar att personalomsättningen påverkar 
kunskapsdelningen i gruppen. Vidare kommer de två företagen att beskrivas utifrån hög eller 
låg personalomsättning i ledningsgruppen. Denna klassificering har endast gjorts utifrån en 
jämförelse mellan de två ledningsgrupperna i studien och uttalar sig därför inte om huruvida 
de har en hög eller låg omsättning i förhållande till andra ledningsgrupper. Uppsatsen syftar 
inte heller till att dra några generella slutsatser för alla ledningsgrupper, utan avser endast att 
ge en ökad kunskap om ämnet.  
 
De två företagen i studien arbetar med försäljning inom dagligvaruhandeln. Det första 
företaget har under det senaste decenniet haft en låg omsättning av personal i sin lednings-
grupp. De åtta som är med i ledningsgruppen idag har suttit med i minst tio år och den som 
har ingått längst har suttit med sedan butikens öppnande i början av 1970-talet. Under de 
senaste tio åren har en i ledningsgruppen avslutat sin anställning i företaget. Denna persons 
tjänst togs över av en annan ur ledningsgruppen och ingen ersättare togs därefter in.  
 
Det andra företaget har haft en hög omsättning av personal i ledningsgruppen sedan butiken 
öppnade i mitten av 2000-talet. Gruppen består av tolv personer, där medlemmarnas tid i 
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ledningsgruppen varierar mellan några veckor och den tid som butiken varit öppen. Den höga 
personalomsättningen beror både på omstruktureringar i organisationen och att tidigare 
medlemmar i ledningsgruppen har avslutat sina anställningar. 
 
Urvalet av respondenter skedde på olika sätt för de två företagen. För butiken med låg omsätt-
ning av personal i ledningsgruppen användes ett snöbollsurval (Esaiasson et al., 2012). 
Kontakt med företagets vd upprättades genom en hänvisning från en person som arbetar i en 
annan del av organisationen. Vd:n kunde ställa upp på en intervju och fungerade sedan som 
en kanal för att få tag på två andra respondenter. En av dessa två förmedlade sedan kontakt-
uppgifterna till företagets fjärde respondent. Ett önskemål för urvalet i butiken var att 
respondenterna skulle ingå i olika subgrupper i ledningsgruppen, för att kunna få en så 
nyanserad bild som möjligt.  
 
Vid företaget med hög personalomsättning i ledningsgruppen är en av uppsatsförfattarna 
anställd. Att upprätta en kontakt med dem skedde därmed mer direkt. Även i detta fall var det 
vd:n som kontaktades först och kunde ställa upp på intervju. I samråd med vd:n valdes sedan 
de tre andra respondenterna ut. Det kriterium som var uppsatt för urvalet i butiken var att 
respondenterna skulle ha ingått i ledningsgruppen under olika lång tid för att kunna få så 
varierade beskrivning som möjligt. Även i denna ledningsgrupp var det viktigt att responden-
terna inte ingick i en gemensam subgrupp. Det urval som användes i detta fall var därmed 
strategiskt (Esaiasson et al., 2012).  
 
Antalet individer som intervjuades vid vardera av de två företagen var fyra stycken, vilket 
motsvarar hälften av medlemmarna i ledningsgruppen med låg omsättning och en tredjedel i 
företaget med hög omsättning. Att ledningsgrupperna inte hade ett större antal medlemmar 
gjorde det möjligt att hålla längre intervjuer och att kunna gå djupare i olika frågor. Om 
ledningsgrupperna istället varit större hade det möjligtvis krävts en avvägning mellan antalet 
respondenter och intervjuernas längd.  
 

3.3 Genomförande av intervjuer 
Inom ramen för studien hölls åtta intervjuer. Vid samtliga intervjutillfällen var båda uppsats-
skrivarna närvarande, där en höll i intervjun och den andra antecknade och hade möjlighet att 
ställa kompletteringsfrågor i slutet av intervjun. Av de åtta intervjuerna var sex av dessa 
personliga intervjuer som hölls på respondenternas arbetsplats (Esaiasson et al., 2012). 
Intervjuerna varierade mellan 40 och 60 minuter. När de första sex intervjuerna var genom-
förda utfördes ytterligare två, en hos vardera företag, för att säkerställa att en teoretisk 
mättnad uppnåtts. Eftersom inga nya tankegångar hos respondenterna uppmärksammades 
under de två sista intervjuerna antogs att så var fallet (Ibid.). Dessa två intervjuer utfördes 
över telefon och tog mellan 10 och 15 minuter, vilket enligt Esaiasson et al. är så lång tid som 
en telefonintervju maximalt bör ta (Ibid.). Att intervjuerna tog kortare tid berodde på att 
intervjuguiden hade förkortats och koncentrerats till att endast innehålla frågor som täckte de 
teman som vuxit fram under de tidigare intervjuerna. Genom att öka antalet intervjuer ökade 
även möjligheten att hålla respondenterna konfidentiella i studien.  
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Intervjuerna som hölls var av halvstrukturerad karaktär, där en intervjuguide användes som 
ram med förslag till frågor. Under intervjuernas gång fanns det möjlighet till förändringar och 
eventuella uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 
tidigare inläsningen på teorin gav möjlighet att kunna ställa relevanta följdfrågor (Ibid.). 
 
Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och därefter analyseras. Genom att 
även föra anteckningar under intervjuerna riskerades inte att någon viktig information skulle 
försvinna till följd av eventuella tekniska problem. Ljudinspelningarna gav även möjlighet till 
att i ett senare skede kunna lyssna på respondenternas tonlägen och betoningar.  
 

3.4 Etiska aspekter 
I en studie är det viktigt att förhålla sig till de etiska riktlinjerna om god forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2011). Innan varje intervju påbörjades fick respondenterna en kortare 
förklaring om studiens syfte samt informerades om att deras svar skulle tjäna som grund för 
den analys som senare skulle komma att göras. De informerades även om de etiska riktlinjer1 
som studien förhåller sig till innan intervjun startade. Alla respondenterna försäkrades även 
om att deras medverkan i största möjliga mån skulle hållas konfidentiell, vilket eftersträvats 
genom hela studien. De inspelningar som gjordes under intervjuerna raderades efter att 
transkriberingarna av dem var färdigställda (Kvale & Brinkmann, 2009), transkriberings-
filerna gavs namn som inte kunde avslöja vem respondenten var och för de citat som togs 
med i resultatdelen står endast om respondenten är medlem i ledningsgruppen med hög eller 
låg personalomsättning. Genom att skriva ut deras kön eller position i butiken hade det funnits 
en risk att utomstående skulle kunna lista ut vem som deltagit studien eller vem som låg 
bakom respektive citat. Ett annat sätt att hålla respondenternas identiteter konfidentiella var 
att inte skriva ut namnet på de företag som har ingått i studien. De uppgifter som responden-
terna lämnat är alltså konfidentiella, då det endast är uppsatsskrivarna som kan koppla 
intervjusvaren till respektive respondent (Vetenskapsrådet, 2011).    
 
En annan etisk aspekt är transkriberingarnas tillförlitlighet. I överförandet till text togs vissa 
utfyllnadsord som ”eeh” bort samt vissa upprepningar. Vid transkriberingar är det svårt att 
överföra känslan i samtalet till skrift, såsom leenden, intonationer, pauser och liknande. 
Risken finns därmed att feltolkningar kan ske och utskriften kan skilja sig från responden-
ternas muntliga uttalanden. För att minska risken för detta avlyssnades intervjuerna i lägre 
tempo och därefter kontrollerades de för att se om transkriberingarna stämde överens med 
inspelningarna. Båda uppsatsskrivarnas medverkan vid samtliga intervjutillfällen minskade 
också risken för tolkningsfel (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
På företaget med låg omsättning i ledningsgruppen var det i två fall en högre uppsatt inom 
företaget som tillfrågade respondenten om denne ville ställa upp på en intervju. Huruvida 
chefens förfrågan fungerade som en påtryckning eller inte var inget som framkom under 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  bilaga	  1	  
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studiens gång. De två respondenterna var villiga att svara på samtliga frågor som ställdes 
under intervjuerna, precis som de övriga som intervjuades. 
 

3.5 Förförståelse 
Båda uppsatsskrivarna arbetar inom den berörda organisationen och har därför en förståelse 
för hur den är uppbyggd, vilket även skapade intresset för att studera den närmre. De olika 
företagen som finns i organisationen har dock en stor handlingsfrihet vilket leder till att alla är 
unika och kan skilja sig mycket från varandra. Detta faktum ledde till en medveten öppenhet i 
förberedelsearbetet, datainsamlingen samt analysarbetet.  
 
Att utföra studien på ett företag inom organisationen där en av uppsatsförfattarna är anställd 
övervägdes noga innan beslutet fattades. Genom att inte ställa frågor kring det som redan är 
uppenbart och tas för givet finns risken att missa viktiga aspekter (Kvale & Brinkmann, 
2009). För att undvika att så skulle ske framarbetades intervjuguiden gemensamt och intervju-
erna hölls av den uppsatsskrivare som inte arbetade på företaget i fråga. På så sätt 
uppmuntrades även respondenterna till att utveckla de svar som de annars kunnat förutsätta att 
den anställda redan visste. Förförståelsen har också positiva aspekter då man på förhand vet 
hur organisationen i företaget är uppbyggd. Att ha en anställning hos företaget möjliggjorde 
att en kontakt snabbt kunde upprättas med berörda personer. När respondenter skulle väljas ut 
var ett viktigt kriterium att dessa inte skulle vara den anställdes närmsta chefer för att så långt 
som möjligt försöka hålla en vetenskaplig distans (Esaiasson et al., 2012). Frågorna som 
ställdes under intervjun ansågs inte vara av sådan karaktär att svaren som respondenterna gav 
påverkats av den anställdes närvaro. 
 

3.6 Utformning av intervjuguide 
En intervjuguide för studien utformades inledningsvis utifrån teorin om Communities of 
Practice, som är en del av studiens teoretiska utgångspunkt. Efter två provintervjuer stod det 
dock klart att utformningen snarare utgjorde en begränsning än en hjälp för att kunna besvara 
studiens frågeställningar. Många av frågorna kändes framtvingade och irrelevanta i 
förhållande till studien. Intervjuguiden omarbetades därför helt till att innehålla frågor som 
ansågs kunna ge svar på frågeställningarna. Den nya intervjuguiden var strukturerad utifrån 
fyra teman som var relevanta för studiens problemformulering (Dalen, 2008; Esaiasson et al., 
2012). Utöver dessa teman inleddes varje intervju med fem enklare frågor rörande respon-
denternas anställning inom organisationen och företaget. Intentionen med detta var att skapa 
en öppen stämning och minska nervositeten hos bägge parter (Dalen, 2008). När guiden var 
genomarbetad hölls det två nya provintervjuer för att se om den bättre kunde besvara 
frågeställningarna, vilket ansågs vara fallet. Den nya intervjuguiden gjordes sen i fyra olika 
upplagor med små variationer dem emellan. Detta för att kunna ställa mer specifika frågor 
kring respondenternas erfarenheter av att ingå i en ledningsgrupp med låg respektive hög 
omsättning, samt av att ha ingått i gruppen under olika lång tid. Hade det inte funnits någon 
variation intervjuguiderna emellan hade det förelegat en risk för att inte fånga in de nyans-
skillnader som visade sig finnas mellan respondenternas svar. Eftersom det i ett senare skede 
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togs ett beslut om att hålla ytterligare två intervjuer med en från respektive företag togs två 
upplagor till fram.  
 
Merparten av frågorna i intervjuguiden var formulerade i deskriptiv form, där respondenterna 
uppmuntrades att fritt beskriva något de upplevt eller känt (Kvale, 1997; Dalen, 2008; 
Esaiasson et al., 2012). Det gjorde att flera av intervjuerna upplevdes som spontana eftersom 
intervjuguiden ibland frångicks. De frågor som ställdes till respondenterna var korta och 
lättförståeliga, med undantag för en fråga där begreppet tyst kunskap användes. För att säker-
ställa att respondenterna hade samma tolkning av begreppet gavs ett exempel där tyst kunskap 
beskrevs innan respondenten fick möjlighet att besvara frågan. För att få en så varierad och 
rik information som möjligt från varje respondent ställdes många frågor kring samma tema. 
På så sätt kom en mer nyanserad bild av respondentens uppfattning fram och en djupare 
förståelse uppnåddes i studien (Kvale, 1997).  
 

3.7 Validitet 
En av frågeställningarna är hur medlemmarna i ledningsgrupperna uppfattar att deras 
möjligheter att dela med sig och ta del av kunskap påverkas av omsättningen av personal i 
gruppen. Att använda sig av intervjuer ses därför som den metod som bäst fångar in 
medlemmarnas åsikter och tankar kring ämnet. Den halvstrukturerade karaktären, som ger 
möjlighet till följdfrågor och ett mer levande samtal, öppnade än mer upp för att få en så djup 
förståelse som möjligt av respondenternas uppfattningar. Vidare kan diskuteras om studiens 
syfte har operationaliserats på ett giltigt sätt, det vill säga om de frågor som ställs i intervju-
guiden verkligen kan ge svar på studiens frågeställning på ett korrekt sätt (Esaiasson et al., 
2012). I en del intervjusituationer upptäcktes att vissa av de frågor som fanns med i intervju-
guiden inte besvarade frågeställningen. Med hjälp av uppföljningsfrågor kunde detta dock 
åtgärdas på plats. I det efterföljande analysarbetet ansågs de resultat som intervjuerna gett 
upphov till vara nära knutet till syftet med studien. Den datainsamlingsmetod som valts för 
studien har därmed resulterat i en hög validitet, då det som varit avsett att mätas också har 
mätts (Ibid.). 
 

3.8 Reliabilitet 
Ett steg i att öka studiens reliabilitet var att båda uppsatsskrivarna närvarade vid samtliga 
intervjutillfällen. Hade bara en varit närvarande hade risken för missförstånd eller hörfel varit 
större, vilket kunnat ge slumpmässiga fel i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Transkriberingsarbetet av de åtta intervjuerna delades upp mellan de två uppsatsförfattarna, så 
att båda transkriberade ett visst antal intervjuer i sin helhet. Att vissa ord kan ha fallit bort 
eller att någon har hört fel är inte osannolikt. För att så långt som möjligt undvika problemet 
repeterades avlyssningarna för att se om transkriberingarna stämde. Analysen av intervjuerna 
gjordes tillsammans för att säkerställa intersubjektivitet (Bergström & Boréus, 2012). En risk 
hade annars varit att innehållet i utskrifterna bedömts olika beroende på vem som läst den och 
på så sätt fått inkonsekventa bedömningar. Vidare beaktades även ordningen intervjuerna 
analyserades i då tankesättet hos uppsatsskrivarna förändras allt eftersom. Intervjuerna som 
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genomförts vid de olika företagen varvades därför med varandra. På detta sätt undveks en 
eventuell snedvridning av resultatet (Ibid.).  
 

3.9 Bearbetning och analys av datamaterial 
Som tidigare nämnts transkriberades samtliga inspelade intervjuer. Innan transkriberings-
arbetet påbörjades diskuterades kring hur detaljerade utskrifterna skulle göras. Eftersom 
intervjuerna och den senare analysen av transkriberingarna syftade till att fånga in responden-
ternas tankar och upplevelser ansågs utfyllnadsord som ”hmm” och ”eeh” inte vara 
nödvändiga att överföra till skrift. Att fokusera på innehållet i intervjuerna var det som ansågs 
vara viktigt. De åtta utskrifterna analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys (Bergström 
& Boréus, 2012). Intervjuerna bearbetades en åt gången av båda uppsatsförfattarna där delar 
som ansågs vara intressanta för studien noterades. När samtliga intervjuer var genomarbetade 
kunde mönster urskiljas i respondenternas svar. Dessa mönster låg sedan till grund för temati-
seringen av resultatdelen.  
 
I valet av vilka intervjuavsnitt som ska ingå i resultatdelen har ett urval skett. I de avsnitt där 
flera av respondenterna uttrycker samma åsikt har citatet som varit mest utförligt och 
välformulerat valts (Kvale & Brinkmann, 2009). I de fall då citat ansetts vara långa och 
svåruppdelade, men viktiga för resultatet, har respondenternas svar istället beskrivits av 
uppsatsförfattarna.  
 

3.10 Metoddiskussion 
Vid intervjutillfällena var intentionen att undersöka respondenternas subjektiva uppfattningar 
om den grupp de ingår i. Även om de olika respondenternas svar över lag stämde överens 
med de andra medlemmarnas svar gällande gruppen visade det sig att de som satt högre upp i 
ledningen ofta besvarade frågorna utifrån uppfattningar om företaget och inte endast utifrån 
ledningsgruppen. När detta hände konkretiserades frågorna för att leda in samtalet till att 
återigen handla om ledningsgruppen. Frågorna som berörde hur ledningsgruppen påverkats 
om den istället hade haft högre eller lägre personalomsättning kan uppfattas vara av 
hypotetisk karaktär, men vid intervjutillfällena bidrog detta till att respondenterna gav 
utförligare svar om hur de uppfattade sin egen ledningsgrupp. Att be respondenterna 
exemplifiera i sina svar bidrog också till utförligare svar, vilket i efterhand visat sig vara 
betydelsefullt för förståelsen av svaren. De frågor som var avsedda att handla om kunskaps-
förlust inom ledningsgrupperna handlade istället om förlusten av personliga egenskaper 
eftersom respondenterna inte ansåg att kunskapsförlust var ett problem.  
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4. Resultat och analys 
I denna del presenteras resultaten av de genomförda intervjuerna. Strukturen baseras på de 
faktorer som medlemmarna uppfattar påverkar möjligheten till kunskapsdelning. I varje del 
analyseras resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. För 
att på ett tydligt sätt skapa en bild av de skillnader som finns mellan ledningsgrupperna är 
resultatet inte uppdelat efter låg och hög personalomsättning. I kapitlets sista del sammanfattas 
dock resultatet utifrån omsättningen av personal för att summera medlemmarnas uppfattningar 
och få en överblick över resultatet från vardera grupp. 
 

4.1 Relationer inom gruppen 

4.1.1 Att känna sina kollegor 
Gemensamt för respondenterna är att de anser att det är viktigt att känna sina kollegor i 
ledningsgruppen för att kunna förstå och tolka det som en kollega säger. Det handlar om att 
kunna avläsa kollegors kroppsspråk samt att förstå varför någon reagerar som den gör i en 
situation för att kunna kommunicera och arbeta tillsammans på bästa sätt. En av responden-
terna definierar det som att känna till kollegornas värderingar, att veta hur de funkar, tänker, 
agerar och vad de menar med sitt kroppsspråk. En annan besvarar frågan ”Tycker du att det är 
viktigt att känna sina kollegor som är med i ledningsgruppen?” på följande sätt: 
 

Det är en väldigt stor fördel att känna sina kollegor över huvud taget, asså lite 
sådär värdegrund och lite sådär grundläggande. Jamen såhär personliga 
egenskaper och så, för vi är väldigt olika och… det behövs nog för att kunna tolka 
saker rätt också för man kan säga det på väldigt olika sätt när man för fram ett 
budskap och så. För mig är det ganska viktigt att veta att jamen den personen är 
lite ironisk eller skojig av sig och då kanske man inte behöver ta allt på orden 
liksom. Mm det är, jaa… jag tycker att det är väldigt viktigt. Sen behöver man inte 
veta allt om alla men det underlättar att känna dom och liksom familjesituation 
och privatliv också, det skapar ju också en större förståelse för personen hur den 
beter sig. (gruppmedlem, hög personalomsättning) 
 

Respondenten menar att man måste känna sina kollegor för att kunna tolka personer på rätt 
sätt då det skapar förståelse för hur en person agerar. Ett ledord i ledningsgruppens med hög 
personalomsättning är ”glädje” som delvis grundar sig i att kunna skoja med varandra. Att 
kunna avläsa om en person är ironisk eller skämtar är därför också viktigt.   
 
I båda ledningsgrupperna finns det exempel på när någon lämnat gruppen och de som varit 
kvar känt att de förlorat en vän från ledningsgruppen. En respondent beskriver det som att 
förlora en bästa kompis och en mentor som fanns där för att stötta och diskutera idéer.  
 

Jag beskrev honom som min bästa vän på jobbet, samtidigt som han var en 
mentor. Och... så jag saknar ju honom fortfarande. Verkligen. (gruppmedlem, låg 
personalomsättning) 
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Genom interaktion mellan medlemmarna i gruppen skapas en förståelse för hur de andra 
tänker, reagerar och agerar i olika situationer.  Då lärande är en social process som förutsätter 
dialog och kommunikation är det avgörande att gruppmedlemmarna kan förstå och tolka det 
andra säger (Ellström, 1996; Granberg, 2008; Wenger, 1998). Att medlemmarna i lednings-
grupperna känner varandra skapar förutsättningar för att kunna kommunicera och därmed 
även för att kunna lära sig av varandra och ta del av den kollektiva kompetensen (Gustavsson, 
2004). Att benämna en annan gruppmedlem som ”bästa vän” visar på att medlemmarna 
skapar en relation utöver den yrkesmässiga relationen och att det inom ledningsgrupperna 
finns relationer som är starkare mellan vissa medlemmar. Denna relation skapar en 
gemenskap för medlemmarna där de kan finna stöd, men även ha möjlighet till diskussion. 
Sådana relationer kan upphöra när en medlem försvinner från gruppen och den medlem som 
är kvar saknar sin vän och även det diskussionsforum som fanns.  
 
Ledningsgruppen med hög personalomsättning tycker arbetsglädje inom gruppen är viktigt. 
En del av arbetsglädjen grundar sig i att kunna skoja med varandra, vilket förutsätter att 
medlemmarna känner varandra. Hur de skojar med varandra kan ses som en del av gruppens 
kultur som medlemmarna förstår genom att delta i gemensamma aktiviteter och diskussioner 
(Wenger, 1998). Goda relationer mellan medlemmarna skapar därmed inte endast trivsel på 
arbetsplatsen utan ger även förutsättningar för att medarbetarna ska dela sin kunskap med 
varandra (Gustavsson, 2004).  
 

4.1.2 Öppenhet och tillit 
Respondenterna i ledningsgruppen med hög personalomsättning talar om arbetsklimatet som 
öppet med en prestigelöshet där ingens kunskap värderas högre än någon annans. En 
respondent menar att prestigelösheten handlar om hur allas kompetenser fungerar tillsammans 
och att öppenheten är grundläggande för att kunna ta in andras åsikter. Öppenheten och 
prestigelösheten, säger respondenterna, bidrar även till att de vill och kan dela med sig av sin 
kunskap. I citatet nedan besvarar en respondent frågan hur arbetsklimatet i ledningsgruppen 
är: 
 

Det är väldigt högt i tak skulle jag säga. Det är såhär, ingen fråga är för konstig för 
att ställa, så det... Sen har ju vi en väldigt öppen dialog och en ganska familjär 
jargong generellt så, det, det känns ganska tryggt. Det känns inte så obekvämt om 
man säger så, att ställa frågor eller komma med sina synpunkter för man vet att det 
finns många olika tankesätt och så. Det är väldigt open minded skulle jag säga. Tar 
in väldigt många åsikter. Så, framförallt så skulle jag säga, högt i tak. 
(gruppmedlem, hög personalomsättning) 
 

En öppenhet, eller ”högt i tak”, handlar enligt respondenten om att kunna ställa frågor och 
säga vad man tycker i ledningsgruppen. På så sätt kan medlemmarna komma med synpunkter 
och ta in åsikter från varandra. 
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Det öppna arbetsklimatet är en förutsättning för att ett socialt lärande ska ske (Wenger et al., 
2002). Att medlemmarna i ledningsgruppen känner att de har ett öppet klimat där de kan ställa 
frågor och säga vad de tycker visar på att de även har en tillit inom gruppen (Ibid.). 
Öppenheten och tilliten är även tätt knutna till att medlemmarna känner varandra och att de 
vågar ställa frågor till de övriga gruppmedlemmarna (Ibid.). Genom att interagera med de 
andra och föra en öppen dialog kan gruppmedlemmarna utbyta erfarenheter och nyttja de 
andra medlemmarnas kompetenser (Granberg, 2009; Gustavsson, 2004). När gruppmedlem-
marna samarbetar på detta sätt uppstår ett kollektivt lärande där medlemmarna har möjlighet 
till att ta del av andras tankesätt (Granberg, 2009).  
 

4.1.3 Tydliga roller 
Medlemmarna i ledningsgruppen med låg omsättning av personal menar att fördelarna med 
att ha en sådan fast ledningsgrupp är att man blivit ”en del av gruppen”. De menar att den 
långa tid de arbetat tillsammans skapat en trygghet och en stabilitet, där alla känner varandra 
väl. Detta bidrar till att de är väl medvetna om varandras kompetenser och hur de ska 
interagera med varandra. Citatet nedan är talande för hur medlemmarna i ledningsgruppen 
med låg omsättning av personal resonerat kring detta. 
 

… fördelen är att vi känner ju varandra väldigt väl, vi vet var vi har varann, vi kan 
jobba effektivt, vi vet också vad folk har för kompetens och inte så att säga, så att 
rätt person sköter rätt saker... alltså man har ju kommit väldigt långt som grupp 
när man har suttit ganska länge, vi har våra klara roller i ledningsgruppen. Det är 
inget sånt som behöver liksom redas ut och, vad ska man säga osämja eller 
liknande utan vi är liksom en välfungerande grupp där vi känner varann… 
(gruppmedlem, låg personalomsättning) 
 

Här beskrivs en idé om att man i en välfungerande grupp inte behöver reda ut vem som har 
vilken roll, vilket annars kan skapa en osämja i gruppen. Att känna varandra väl handlar enligt 
medarbetaren om att vara medveten om kollegornas roller och kompetens i gruppen. På så sätt 
vet man att uppgifter i arbetet sköts av rätt person. I ledningsgruppen med hög personal-
omsättning menar respondenterna att det istället kan vara svårt att veta vilka kompetenser en 
ny medlem har. Medlemmarna i gruppen är överens om att rollfördelningen förändras varje 
gång någon ny kommer in eller någon förvinner. En av respondenterna berättar om hur det var 
när den senaste medlemmen kom med i ledningsgruppen. Respondenten visste hur den förra 
medlemmen jobbade och vilka kunskaper den personen hade, vilket underlättade i arbetet. 
Den person som har tjänsten idag kan ibland kan fråga om råd i situationer där den förra 
medlemmen tagit beslut själv. Respondenten har full förståelse för detta, eftersom det kan ta 
långt tid att lära sig hur allt fungerar och att bli etablerad i en ny roll. 
 
Uttrycket ”att bli en del av gruppen” kan förstås utifrån Laves och Wengers begrepp legitimt 
perifert deltagande (1991) där nya medlemmar successivt rör sig mot att bli fullvärdiga 
medlemmar av gemenskapen. Den nya medlemmen i ledningsgruppen med hög omsättning 
kan ses som en legitim perifer deltagare som rör sig mot centrum av gemenskapen genom att 
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fråga andra medlemmar om råd (Lave & Wenger, 1991). Den sociala interaktionen bidrar till 
att den nya medlemmen utvecklar sina förmågor inom yrket, samtidigt som den får en roll i 
gruppen (Ellström, 1996). Roller i gruppen skapas även utifrån medvetenheten om sin egen 
och andras kompetens. Yrkesrollen definieras därför inte endast utifrån den sociala 
interaktionen utan även utifrån vilken kompetens man har och hur andra ser på den (Wenger, 
1998).  Ledningsgruppen med låg omsättning av personal har inga lärlingar, vilket kan ses 
som att alla medlemmar är fullvärdiga i gemenskapen. Gruppmedlemmarna har suttit med 
under en lång tid, vilket skapat en stabilitet och förståelse för varandra inom gruppen. Detta 
kan förstås utifrån den första dimensionen i gemenskap, det ömsesidiga engagemanget, där 
medlemmarna förhandlar om medlemskapet (Wenger, 1998). Då medlemmarna har arbetat 
tillsammans länge är gemensamma värden och normer väl förankrade i gruppen. Att känna 
varandra väl innebär att känna till både varandras egenskaper och kompetenser. Genom en 
sådan kännedom kan medlemmarna dra nytta av varandras kompetenser eftersom de vet vem 
de ska vända sig till då de har frågor rörande arbetsuppgifter (Wenger et al., 2002, Gustavsson 
2004). Enligt respondenten i ledningsgruppen med låg personalomsättning skapar 
medvetenheten om andras kompetens och kunskapsområden även effektivitet i arbetet. Detta 
går att jämföra med respondentens i ledningsgruppen med hög personalomsättning uttalande, 
att vetskapen om hur den förra medlemmen arbetade underlättade i arbetet. Att få in en ny 
medlem kan därför ses som ineffektivt då de andra medlemmarna inte är medvetna om 
personens kompetens, samtidigt som personen ska bli etablerad i en ny roll, vilket enligt 
respondenten kan ta tid. Att känna medlemmarna i gruppen och veta deras kompetenser anses 
därför enligt båda ledningsgrupperna underlätta i arbetet och skapa effektivitet. 
 

4.1.4 Att veta utgången av en diskussion 
En respondent i ledningsgruppen med låg personalomsättning menar att det även finns 
negativa aspekter av att känna varandra väl eftersom diskussioner ofta hämmas då man på 
förhand vet vem som kommer att vinna diskussionen och vem som kommer att lägga sig. 
 

… om man hamnar i en diskussion då, så är det två stycken i ledningsgruppen som 
diskuterar så vet man oftast att den här kommer vinna och den här kommer att 
lägga sig. Så är det ju ganska tydligt. Och det är för att man vet, hade de här två 
personerna inte känt varann så hade man kanske aldrig gett upp striden. Liksom. 
Men nu bara: ”nej, det är ingen idé, jag lägger mig”. Det tror jag kan påverka lite 
granna för att man känner varann så. Lite, man vet liksom utgången, lite så är det 
ju. (gruppmedlem, låg personalomsättning) 
 

Att känna varandra ställs i citatet mot att inte känna varandra. Respondenten menar att om 
personerna inte känt varandra så hade diskussionen fortsatt. Ur ett effektivitetsperspektiv kan 
detta ses som något positivt eftersom diskussionerna avslutas snabbt och gruppen har 
möjlighet fortsätta med arbetet. Dock är diskussioner tillfällen för kunskapsdelning mellan 
gruppmedlemmarna (Wenger, 1998). Eftersom de i ledningsgruppen känner varandra väl kan 
diskussioner avta tidigare än om de inte känt varandra. Detta kan delvis bero på de makt-
strukturer som finns i gruppen. Enligt Roberts (2006) kan de som har makt i gruppen 
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bestämma vilken kunskap som är av värde. Den beskrivning som medarbetaren ger om hur 
diskussioner hämmas kan ha sin grund i en sådan ojämn maktfördelning, där den som vinner 
diskussionen har en större makt i gruppen. En sådan maktstruktur kan ha negativ inverkan på 
kunskapsdelningen eftersom diskussioner är en förutsättning för att kunna dela kunskap 
(Wenger, 1998). Hur medlemmarna agerar i diskussioner och löser problem kan sägas vara en 
del av deras praktik som utformats efter de relationer som finns i gruppen (Wenger et al., 
2002).  Praktiken hämmar i detta fall diskussioner som skulle kunna leda till innovativa idéer. 
Att medlemmarna känner varandra väl och anser sig veta utgången av en diskussion kan 
därmed få negativa konsekvenser för att dela med sig och ta del av andras kunskap.  
 

4.2 Förändrade spelregler 
En av respondenterna i ledningsgruppen med hög personalomsättning menar att 
”arbetsklimatet färgas av människorna som är med i gruppen”. En annan uttrycker det som att 
gruppen behöver börja om från början när en ny medlem kommer in eftersom ”spelreglerna 
förändras”. De menar att när en medlem ersätts av en ny person fungerar inte gruppen på 
samma sätt som tidigare, vilket kan leda till missförstånd mellan medlemmarna. 
  

Det blir väl såhär att man har ett såhär, nåt som inte är uttalat att det bara är som det är 
att man har sina roller. Man kanske inte tänker på dem innan man börjar verkligen såhär 
reflektera över det. Men, det är ju så att man har sin roll och så försvinner en av de här 
spelarna liksom. Gruppen kanske inte fungerar på riktigt samma sätt som tidigare, det 
kan ju va att det blir en mer allvarligt stämning eller att det blir en mer såhär uppsluppen 
stämning om nån försvinner. Och så beror det ju helt på vad man har för egenskaper, alla 
som är med (gruppmedlem, hög personalomsättning)  

 
En respondent beskriver det som att det krävs större fokus i ledningsgruppen och att man 
försöker föregå med gott exempel när en ny medlem kommer in. 
 

… det som man mest märker när någon kommer in eller går är ju att det blir… man 
får liksom sätta sig ner lite mer ordentligt, man får liksom vara med, alltså, vara ett 
föredöme precis som den som kommer in är ju en osäker person som liksom ska 
komma till rätta. Sen beror det lite på vad det är för person som kommer in också 
(gruppmedlem, hög personalomsättning) 
 

Att ”spelreglerna förändras” och att missförstånd uppstår när en ny medlem kommer in kan 
bero på att den gemensamma interaktionskulturen och de relationer som finns inom gruppen 
påverkas (Wenger et al., 2002). De missförstånd som uppstår kan leda till konflikter inom 
gruppen. Om gemenskapen är stark och kan hantera konflikter kan detta leda till att relation-
erna stärks samtidigt som en kunskapsdelning kan ske (Ibid.). Eftersom alla medlemmar är en 
del av den gemensamma identiteten kan denna också påverkas när en medlem försvinner 
(Ibid.). Att gruppen påverkas på olika sätt beroende på vad det är för person som kommer in 
kan förklaras av att gruppen måste anpassa den gemensamma identiteten till den nya medlem-
mens identitet. När en medlem lämnar gruppen och en ny kommer in omdefinieras därmed 
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även den gemensamma kompetensen. Gruppen måste då ta del av den nya medlemmens kun-
skaper, vilket ger ett tillfälle till kunskapsdelning.  
 
En gruppmedlem menar att när en ny medlem kommer in måste man föregå med gott 
exempel. Detta kan ses utifrån teorin om legitimt perifert deltagande där nya medlemmar lär 
sig gruppens kultur och normer genom att gradvis slussas in i gemenskapen (Lave & Wenger, 
1991).  Genom detta lärlingskap tar nya medlemmar del av kunskapen i gruppen samtidigt 
som gruppen tar del av den kunskap som den nya medlemmen har.  
 

4.3 Social interaktion 

4.3.1 Att ta del av andras personliga egenskaper 
Under intervjuerna ställdes frågor kring vilka kunskaper som kan gå förlorade då en medlem 
lämnar gruppen. Istället för att beröra faktakunskaper handlade svaren istället om personliga 
egenskaper, exempelvis ledaregenskaper. Även om det till en början kan märkas att en person 
tar med sig mycket kunskap och erfarenheter är det främst de personliga egenskaperna och det 
sociala stödet som respondenterna saknar. Enligt respondenterna går faktakunskap alltid att 
lära ut till någon annan och kunskapsförlust uppfattas därmed inte vara något större problem 
vid uppsägningar eller omplaceringar inom företaget. Ledningsgruppen med låg personal-
omsättning framhåller att ingen medlem är oersättlig, även om det tar tid innan en ny medlem 
skaffat sig lika mycket kunskap som den förra.   Det som ledningsgrupperna menar går 
förlorat är istället personliga egenskaper som inte är möjliga att lära ut till en ny grupp-
medlem. Ledningsgruppen med hög personalomsättning anser att risken inte ligger i att någon 
slutar, det skapar bara en levande grupp, utan i att man inte får inputs eller tankar från den 
personlighetskategorin längre. Gruppmedlemmarna anser att diskussioner gynnas av att det 
finns olika personligheter i gruppen, eftersom de annars inte hade fått något utbyte av 
samtalet då alla kommit fram till samma sak. Det största problemet enligt dem är därför inte 
kunskapsförlusten, utan att hitta någon med samma inställning igen. En respondent från 
ledningsgruppen med hög personalomsättning menar att de personliga egenskaperna inte går 
att ersätta: 
 

Alltså att betala en faktura... förstå vad som var en lönsam affär och inte och så... 
jag tror att det är mer de här personliga egenskaperna som… dom går ju aldrig 
att ersätta. Det går ju inte att ersätta [gruppmedlems namn] som person och hans 
driv och hans sätt och vara och hans sätt att agera och ta tag i situationer... det 
kan man inte föra över bara på nån annan. Medan de här bas… såhär, 
kunskaperna som man behöver liksom ha fakta för att utföra sitt jobb, det kan 
man lära sig (gruppmedlem, hög personalomsättning) 
 

Att kommunicera med sina kollegor i ledningsgruppen skapar även förutsättningar för att 
influeras av varandras egenskaper, vilket beskrivs i citatet nedan.  
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Vi är ju extremt olika som personer, vilket har varit bra för mig att kunna plocka 
lite av hans egenskaper som jag absolut saknar i mig själv. Men just det här 
och… det har jag fått med mig därifrån till exempel, att ”men det löser sig 
alltid”… jag har liksom lärt mig att inte stressa upp mig över saker innan de ens 
har hänt. Och det, det kommer jag ju alltid ha med mig. Och en sån sak som jag 
tror han kanske har fått mer eftertänksamhet av mig istället, så… det är väl det 
som är det fina, man lär av varandra liksom (gruppmedlem, hög 
personalomsättning) 
 

En respondent som har för vana att stressa upp sig över något som ännu inte hänt har genom 
att jobba tillsammans med en kollega har lärt sig att varva ner och tänka mer som han, medan 
kollegan blivit mer eftertänksam i sitt sätt.  
 
De överförbara faktakunskaperna ställs mot personliga egenskaper som inte går att ersätta. 
Varje medlem har en unik personlighet som bidrar till olika synsätt inom gruppen, vilket 
anses främja diskussionerna. Det utbyte av erfarenheter och kunskaper som ökar gruppens 
kompetens enligt Wenger (1998) anses berikas av olika personligheter inom gruppen.  Risken 
med att en medlem slutar är därför att gruppen förlorar tankar och idéer från en viss 
personlighetskategori. Dessa personliga egenskaper går inte att ersätta, men genom social 
interaktion där medlemmarna arbetar tillsammans kan de influeras av varandras egenskaper 
samt ta efter det som de känner att de själva saknar.  
 

4.3.2 Att överföra tyst kunskap 
Att dela tyst kunskap anser respondenterna vara problematiskt, inte endast av anledningen att 
det är svårt att lära ut, utan även eftersom de själva inte alltid är medvetna om vilken kunskap 
de har och som är av värde att lära ut. De menar att det bästa sättet att lära ut tyst kunskap är 
att föra en kontinuerlig dialog med sina kollegor och låta efterträdaren följa med i det dagliga 
arbetet. På så sätt blir de även själva medvetna om vilka tysta kunskaper de har. I lednings-
gruppen med låg personalomsättning beskrivs det att vissa medlemmar besitter ”unika 
kunskaper”, vilket också benämns som tyst kunskap, som införskaffats genom lång erfarenhet 
i företaget och som är svåra att överföra till någon annan. En respondent beskriver hur sådan 
kunskap delas till andra inom ledningsgruppen:  
 

Ja det är ju egentligen att när man jobbar tillsammans på nåt, och i resonemang, 
så att man ger uttryck för hur man känner, varför man tycker en sak […] Men det 
är ju att hela tiden kommunicera… (gruppmedlem, låg personalomsättning) 
 

Förtroende och ömsesidig förståelse är enligt Roberts (2006) en förutsättning för att tyst 
kunskap ska kunna delas. En anledning till att tyst kunskap anses vara svår att lära ut är på 
grund av att man inte alltid är medveten om vilken kunskap man besitter och vilken kunskap 
som anses vara värdefull för andra. Den tysta kunskapen lärs ut genom att nya medlemmar 
följer med andra mer erfarna medlemmar i arbetet. Lärande ses därför som något situations-
bundet där de nya medlemmarna följer med som lärlingar och lär sig genom legitimt perifert 



	   22	  

deltagande i en social kontext (Wenger, 1998). Att lära någon vad man själv vet skapar en 
medvetenhet och en reflektion över sin egen kunskap, att lära ut sina kunskaper skapar därför 
en lärandesituation för båda parter.   
 

4.4 En trygg konstellation 
Respondenterna beskriver att när en medlem slutar i ledningsgruppen diskuterar de 
kvarvarande gruppmedlemmarna tjänstens uppgifter och hur dessa utförs. De menar att det då 
finns tillfälle att förändra och förbättra tjänsten genom att arbetsuppgifter kan tas bort eller 
läggas till. Respondenterna föredrar dock att inte byta ut hela ledningsgruppen samtidigt 
eftersom det är viktigt att det finns en trygg konstellation av medlemmar i grunden.  
 

Om man har personalomsättning får du hela tiden ett levande… och det 
viktigaste skulle jag säga är ju att få in nya och fräscha idéer och det är väl det 
som är själva grejen i det att du kan se att du väcker liv i det gamla så att säga. 
Sen gör det ingenting om det är några som är kvar som en trygg bas vilket vi 
ändå har, vi har liksom... det är ju [fyra namn] är väl dem... det ger ju en trygg 
bas i det hela och det är nog väldigt viktigt att det finns. Men att det så här kan 
förändras. (gruppmedlem, hög personalomsättning) 
 

Den trygga basen är enligt respondenten de som suttit med längst och är några av dem som 
sitter högst upp i ledningsgruppen. Anledningen till att det anses vara viktigt att den trygga 
basen sitter kvar är att om de skulle försvinna skulle även en stor del av gruppens kultur 
försvinna med dem.  
 
Omsättning i ledningsgrupperna leder till att gruppen diskuterar och reflekterar över 
arbetsuppgifter i den tjänst som en medlem lämnat. Detta bidrar till en förändring av 
arbetsuppgifterna i tjänsten och som följd kan arbetet effektiviseras samtidigt som det finns 
möjlighet att prova nya metoder. Personalomsättningen kan på så sätt leda till innovationer 
och möjligheter att utveckla kunskapen inom gruppen. Även om en omsättning av personal 
kan leda till effektivisering och nytänkande kan en för hög personalomsättning leda till att den 
trygga basen av medlemmar försvinner. Att en stor del av kulturen i gruppen skulle försvinna 
med dem visar på att de som varit med längst har större inflytande över vilken kultur som 
gäller i gruppen (Rogers, 2006). Medlemmarna skulle känna sig otrygga om de med mest 
inflytande försvann eftersom gruppdynamiken, normerna och kulturen skulle sättas på spel. 
Det ömsesidiga engagemanget, gemensamma intresset och den delade repertoaren som är en 
del av gemenskapen i en CoP (Wenger, 1998) kan därför sägas vara tätt knutet till de 
medlemmar som varit med längst. Att dessa sitter kvar skapar en trygghet och en tillit inom 
gruppen där medlemmarna känner att de kan ställa frågor och vågar dela med sig av sin 
kunskap (Wenger et al., 2002).  
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4.5 Inställning till förändring 
En återkommande aspekt i ledningsgruppen med låg personalomsättning är att gruppen har 
”stelnat” och är svår att påverka. Trots att de har en låg personalomsättning finns en önskan 
om en rörlighet i gruppen eftersom det skulle öppna upp för nya tankeprocesser och en mer 
actionfylld dynamik där medlemmarna skulle piggna till och bli mer alerta. 
 
Även om företaget anses fungera bra kan avsaknaden av de nya synsätt som kommer med en 
ny medlem göra att man fortsätter arbeta på ett visst sätt, trots att det kan finnas bättre 
arbetssätt. En del medlemmar ses som ovilliga att förändra arbetssätten, vilket hos andra har 
bidragit till frustration. De som vill förändra och tänka nytt känner att de möter motstånd från 
andra gruppmedlemmar som menar att ”det är bra som det är”, att ”det alltid har fungerat 
innan” och att det är bekvämt att ha en stabil ledningsgrupp för att alla då vet vad som gäller.  
 

Eftersom hela företaget fungerar ju ändå väldigt bra är det väldigt lätt att ligga 
kvar i gamla hjulspår även fast det kanske finns ett ännu bättre sätt att utföra 
saker och ting […] alltså det är ju också när personer, personal byts ut på olika 
sätt så kommer det ju också in nytt synsätt och liknande, har man gjort på ett 
sätt och man tycker att det funkar bra så krävs det ganska mycket för att man 
ska ändra sig. (gruppmedlem, låg personalomsättning) 
 

En viss omsättning av personal ses som önskvärt i ledningsgruppen eftersom nya medlemmar 
skapar möjligheter att få in nya synsätt och kunna reflektera över det nuvarande arbetssättet. 
Utan personalomsättning ser de en risk att gå miste om nya idéer och att gruppen låser sig vid 
ett arbetssätt som anses vara det bästa. 
 
Medlemmarna i ledningsgruppen med hög personalomsättning uttrycker liknande åsikter där 
de anser att nya medlemmar skapar en levande grupp och att tankesättet som kommer in med 
den nya medlemmen förhindrar dem från att fastna i gamla tankebanor. En medarbetare i 
ledningsgruppen med hög personalomsättning har erfarenhet från en tidigare ledningsgrupp 
med låg personalomsättning och jämför den med den nuvarande ledningsgruppen: 
 

… då får du inte in någonting, du får inte in något nytt tänk, du får inga 
förändringsvågor, risken är att du får en stagnation helt enkelt du går kvar i 
samma gamla rutiner du hänger antagligen inte med i utvecklingen som är 
heller (gruppmedlem, hög personalomsättning) 
 

Respondenten menar att en omsättning av personal tillför nytt tänkande, som bidrar till att 
man inte går kvar i samma rutiner. Personalomsättningen anses även leda till förändrings-
möjligheter så att gruppen kan hänga med i utvecklingen.  
 
En medlem från ledningsgruppen med låg personalomsättning anser att en anledning till att ha 
en högre personalomsättning i ledningsgruppen är att det annars lätt blir tråkigt och ineffektivt 
när saker alltid utförs på samma sätt: 
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När vi inte har en omsättning i ledningsgruppen, det blir liksom så… alla vet var 
de ska sitta, och man vet när det är min tur att säga nåt och… det är som en 
nackdel. Det blir inte så effektivt (gruppmedlem, låg personalomsättning) 
 

Att alltid veta vad som ska hända ses som något negativt, eftersom det inte blir ett effektivt 
arbete. Argumentet för detta är att det lätt fokuseras på fel saker när allt är likadant, istället för 
att uppmärksamma andra saker som det skulle behöva läggas större fokus på. Ett exempel på 
när medlemmarna fastnar i sådana gamla tankemönster är när de, istället för att blicka framåt, 
ser tillbaka på händelser i företaget som inte längre går att påverka eller rätta till.  
 
En anledning till att ledningsgruppen med låg omsättning av personal har ”stelnat” kan bero 
på att den identitet som finns inom gemenskapen är så stark att kunskap utifrån ignoreras 
(Hislop, 2009). Att inte få in nya medlemmar förhindrar möjligheten att få in nya synsätt som 
kan leda till innovationer och kunskapsutveckling.  Eftersom nya medlemmar med nya idéer 
inte kommer med i gemenskapen kan arbetssätten bli förlegade och ledningsgruppens 
kunskap slutar förändras i förhållande till omvärlden (Hislop 2009; Roberts 2006). Det finns 
medlemmar som är medvetna om att det kan finnas bättre arbetssätt men som menar att 
gruppen är svårpåverkad, möjligheterna för lärande påverkas då av gruppmedlemmarnas 
förhållningssätt till nya kunskaper (Gustavsson, 2004). Gruppens domän vägleder 
medlemmarna till att avgöra vilken kunskap som är av värde (Wenger et al., 2002). Eftersom 
gruppens konstellation har varit densamma under tio år, har medlemmarna blivit bekväma i 
sina roller och anser sig redan ha den kunskap som behövs för att utföra sina arbeten. 
Domänen kan på så sätt utgöra en begränsning för att ta del av sådan kunskap de kan ha nytta 
av. Inom gruppen har medlemmarna olika benägenhet att ta till sig ny kunskap (Roberts, 
2006), vilket kan förklara den frustation som några känner.  
 
Under kapitel 4.1.3 menade en respondent att om gruppmedlemmarna känner varandra väl 
kan de arbeta effektivt. Här menar en annan respondent att det istället kan vara ineffektivt 
eftersom gruppen har fasta rutiner som gör att medlemmarna stannar kvar i gamla 
tankemönster istället för att fokusera på nuläget. Eftersom utbytet av kunskap och kompetens 
stagnerat kan gruppen inte dra nytta av de fördelar som kunskapsdelningen i gemenskapen 
kan ge (Wenger et al., 2002). Som en del av detta blir effektiviteten i gruppen lidande.  
 

4.6 Öppenhet för nya idéer  
I ledningsgruppen med låg personalomsättning anses medlemmarna ha lång erfarenhet och 
hög kompetens i sitt yrke. En effekt av att medlemmarna suttit på samma position under lång 
tid är att de upplevs som svårpåverkade när det kommer till att ta emot nya tankesätt i 
ledningsgruppen.  
 

Precis som jag sa där i början så är det ju svårt för vi alla i ledningsgruppen 
har jobbat så länge. Så att man tycker fortfarande att ”jag kan det här bäst kom 
inte och hacka på mig nu för jag kan det här” […] Jag jobbar ju mycket med 
personal och sånt där och kan ibland känna att det har varit nånting på nån 
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annan avdelning såhär ”men jag kanske kan hjälpa till”. Men då är det såhär 
bara ”nej, nej, vi klarar oss”. Och man är lite, det är lite revirpink kanske. ”Det 
här är våran avdelning liksom, det här sköter jag”. Istället för man liksom är 
samma butik (gruppmedlem, låg personalomsättning)  
 

Roberts (2006) menar att det finns negativa konsekvenser av en CoP, bland annat eftersom 
gruppmedlemmarna har olika benägenhet att ta till sig kunskap beroende på vad de anser vara 
av värde att kunna. Anledningen till att det är svårt att dela med sig av sin kunskap i 
ledningsgruppen med låg personalomsättning är att gruppmedlemmarna anser sig vara 
experter på sina områden och gensvaret på nya idéer ofta blir att de inte behöver någon 
annans hjälp i sina arbeten. Detta benämns av respondenten som ”revirpink”, vilket menas att 
gruppmedlemmarna har hand om sina egna revir och inte vill ha någon hjälp utifrån, eftersom 
de redan har färdiga arbetssätt och inte är intresserade av att förändra dem. Att vara medlem i 
en CoP kan skapa ett abstrakt värde i form av självförtroende i sitt yrkesutövande (Wenger et 
al., 2002). För medlemmarna i ledningsgruppen med låg personalomsättning kan 
självförtroendet ha utvecklats till att de slutat intressera sig för ny kunskap. Detta påverkar 
hela gruppens mottaglighet för viss kunskap, men även för medlemmarna att dela med sig av 
sin kunskap eftersom de antar att det finns ett ointresse hos övriga medlemmar att lära sig 
(Roberts, 2006, Gustavsson, 2004). Konsekvenserna av att inte vilja ta emot andra 
medlemmars idéer begränsar möjligheten till kunskapsdelning i gruppen (Roberts, 2006). 
 
I ledningsgruppen med hög personalomsättning känner gruppmedlemmarna istället att de kan 
komma med förslag till de andra i gruppen eftersom de strävar efter samma mål. 
 

Jag tycker att alla alltid kommer med sina bästa tips egentligen för att lösa ett 
problem. Vi strävar ju efter samma sak, även om vi har olika tjänster så… 
slutmålet är ju alltid att [företaget] ska gå bra och vara lönsam på det stora 
hela, det tycker jag har blivit tydligare och tydligare med åren också att det inte 
bara är såhär ditt och mitt utan... Vi är inte så rädda för att liksom gå in och 
jamen såhär ha åsikter om varandras områden heller […] det kan vara bra att 
nån som är, jamen lite utanför, får ge sin syn på saken för man kan bli lite 
hemmablind (gruppmedlem, hög personalomsättning) 
 

För att inte riskera att bli ”hemmablind” ser respondenten det istället som givande att någon 
utifrån kommer in och delar med sig av sin kunskap. Även medlemmarna i ledningsgruppen 
med låg personalomsättning talar om risken att bli hemmablinda då de inte får in nya 
personer. Att någon ny kommer in i gruppen ses som något fördelaktigt eftersom den då kan 
se verksamheten med nya ögon.  
 
Medlemmarna i ledningsgruppen med hög personalomsättning avgränsar inte sina områden 
och ser inte heller sitt arbete som individbaserat, vilket skapar förutsättningar för ett kollektivt 
lärande (Granberg, 2009). Eftersom gruppen strävar mot samma mål menar de att det är 
viktigt att inte skilja på ”mitt och ditt” för att de då kan riskera att bli låsta i sitt tänkande, eller 
att bli hemmablinda.  Gemenskapens kultur och normer tillåter medlemmarna att ha åsikter 
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om varandras arbete där de har möjlighet att komma fram till alternativa lösningar på ett 
problem. De använder sig på så sätt av den kollektiva kompetensen som bidrar till effektivitet 
och reducerade kostnader eftersom gruppen lär sig hur återkommande problem kan lösas med 
andra medlemmars hjälp (Granberg, 2008; Wenger et al., 2002).  
 

4.7 Den förväntade följden av kunskapsdelningen 
En respondent från ledningsgruppen med låg personalomsättning menar att en högre 
omsättning av personal skulle kunna ha en negativ inverkan på viljan att dela med sig av 
kunskap. Detta eftersom risken finns att kunskapen hamnar hos en konkurrent om den 
anställde väljer att lämna företaget.  
 
I ledningsgruppen med hög omsättning av personal anser man istället att det är en fördel att 
ha en omsättning av medlemmar. När en medlem slutar har den visserligen lärt sig väldigt 
mycket under sin tid i ledningsgruppen, men samtidigt har de övriga gruppmedlemmarna lärt 
sig av den som lämnar.  
 

Ja men fördelen är ju att vi lär oss hela tiden, att vi så att säga tankar av de 
nya som kommer in på något sätt och suger oss till den kunskapen. Att alla nya 
som kommer in tillför ju och de som slutar så att säga, tar ju inte bort 
någonting, de tar ju bara med sig, de har ju lärt sig supermycket. De som har 
lämnat oss är ju otroligt kompetenta människor, men det de lämnar, den 
kompetensen kvarstår ju här ändå. Det är det som är så härligt på något sätt. 
Så vi lär oss på något sätt i ledningsgruppen och blir bättre och bättre 
(gruppmedlem, hög omsättning) 
 

Resonemanget i citatet kan förstås utifrån Wenger (2013), där det inte endast är lärlingarna i 
gemenskapen som får ny kunskap, utan att alla gruppens medlemmar ständigt lär sig av 
varandra. Genom att medlemmar kontinuerligt lämnar och nya tillkommer i gruppen kan 
kompetensen i ledningsgruppen öka eftersom varje ny medlem tillför ny kunskap.  Den som 
lämnar tar inte bort kompetens från gruppen, utan har bara höjt sin egen kompetens och 
bidragit till att även höja gruppmedlemmarnas kompetens (Wenger et al., 2002). På så sätt 
kan hela ledningsgruppens kompetens öka med hjälp av hög personalomsättning, eftersom 
nya medlemmar tillför nya idéer.  
 

4.8 Frånvaro av konkurrens 
En effekt av att det är svårt att komma med i ledningsgruppen med låg personalomsättning 
anser medlemmarna är att det inte finns någon konkurrens om positionerna. De menar att 
detta även har bidragit till en viss bekvämlighet i gruppen där de som är med inte känner att 
de behöver prestera ännu bättre för att behålla sin plats i ledningen. Om det hade varit högre 
personalomsättning i gruppen menar medlemmarna att de haft större press på sig att visa sig 
duktiga och behöva vara nytänkande inom sina områden. 
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I ledningsgruppen med hög personalomsättning ser istället anställda möjligheten att avancera 
i företaget, vilket ses som en fördel av gruppmedlemmarna. En respondent från lednings-
gruppen med låg personalomsättning uttalar sig också om detta: 
 

 […] så är det väl viktigt för medarbetare att man känner att man kan befordras i 
företaget. Och om man ser att ledningsgruppen är en stängd grupp så, det tror 
jag inte är positivt på lång sikt. Om man säger… medarbetare har ju sin egen 
personliga karriär och om man ser att ledningsgruppen på det här företaget är 
stängd, om man har de ambitionerna, då går man säkert till ett annat företag där 
man kan hamna i ledningsgruppen (gruppmedlem, låg omsättning) 
 

En positiv aspekt av att ha en ledningsgrupp med hög personalomsättning är att den kan ses 
som öppen och att anställda utanför gruppen därmed har möjlighet att klättra i företaget. På så 
sätt kan ledningsgruppen med hög personalomsättning motivera sina anställda till att utveckla 
sina kunskaper för att bli befordrade till ledningen. När anställda känner att de inte har några 
möjligheter att avancera på arbetsplatsen blir de istället omotiverade till att ta del av ny 
kunskap (Gustavsson, 2004). Det ställer även krav på medlemmarna i gruppen att ”förtjäna” 
sin plats.  Nackdelen med att ha en ledningsgrupp med låg personalomsättning är att den kan 
uppfattas som ”stängd” av anställda från andra delar i företaget. Företaget kan då förlora 
kunskap utanför ledningsgruppen genom att ambitiösa anställda som vill kunna göra karriär 
inte har möjlighet till detta och väljer att avsluta sin anställning. Medlemmarna i gruppen ser 
inte heller någon risk att bli utbytta och känner därför inte heller att de måste förnya sin 
kunskap för att behålla sin plats. Konkurrens mellan medarbetare kan förhindra kunskaps-
delning (Roberts, 2006), men om gruppens medlemmar inte upplever en konkurrens om sin 
plats med anställda utanför gruppen kan detta bidra till att medlemmarna inte tar del av ny 
kunskap.  
 

4.9 Sammanfattning av resultat och analys 
Genom intervjuer med medlemmar ur de två ledningsgrupperna kunde åtta olika faktorer som 
påverkar möjligheten att dela med sig och ta del av kunskap urskiljas. Dessa är: 
 

• Relationer inom gruppen 
• Förändrade spelregler 
• Social interaktion 
• Den trygga konstellationen 
• Inställning till förändring 
• Öppenhet för nya idéer 
• Den förväntade följden av kunskapsdelningen 
• Frånvaro av konkurrens 

 
I följande avsnitt ges en sammanfattning av hur dessa faktorer påverkas av personal-
omsättningen i ledningsgrupperna. 
 



	   28	  

4.9.1 Låg omsättning av personal i ledningsgruppen 
Ledningsgruppen med låg personalomsättning har under det senaste decenniet haft samma 
sammansättning, med undantag för en medlem som avslutade sin anställning för ungefär tre 
år sedan. Den långa tid de har arbetat tillsammans har lett till att de åtta medlemmar som sitter 
med idag känner varandra väl och har blivit etablerade i gruppen. Relationerna mellan 
individerna skapar förutsättningar för att dela med sig av sin kunskap eftersom de vet hur de 
kan interagera med varandra. Den långa tiden tillsammans har även lett till att alla har färdiga 
roller i gruppen och är medvetna om de andra medlemmarnas kunskaper och man har en tillit 
till att rätt person sköter rätt saker. Att ha kännedom om varandras kunskaper och arbetsroller 
gör att respondenterna vet vem de ska vända sig till i vilken fråga för att få hjälp och de har då 
en chans att lära sig. Att känna varandra väl uppfattas dock inte enbart vara positivt eftersom 
diskussioner mellan gruppmedlemmarna kan hämmas då man på förhand vet vem som 
kommer vinna diskussionen. Personerna som alltid tycks vinna diskussionerna har på så sätt 
en makt över vilken kunskap som är av värde i gruppen. Eftersom diskussioner ger möjlighet 
till att ta del av andras kunskaper och tankar utgör detta ett hinder för att komma fram till nya 
idéer. En lång tid i ledningsgruppen har även skapat en bekvämlighet hos medlemmarna och 
en tro på att man redan har kunskap om de bästa arbetssätten. Detta skapar en motvillighet 
både till att ta åt sig ny kunskap och till att dela med sig av sin egen eftersom det finns ett 
antagande om att de andra är ointresserade av att lära sig.  
 
Ledningsgruppen beskrivs av några av medlemmarna som stel och svårpåverkad då de har 
låst sig vid sina arbetssätt och inte visar ett intresse för att vilja förändra dessa. Att inte 
förändra arbetssätten uppfattas som ineffektivt eftersom det finns en risk att fokusera på fel 
saker när nya perspektiv inte beaktas. Med en högre personalomsättning tror respondenterna 
att gruppen skulle piggna till och bli mer alert samt att nya synsätt skulle kunna leda till nya, 
mer effektiva arbetssätt. Nya medlemmar innebär nya kunskaper och en chans till kunskaps-
utveckling inom gruppen, samt en ökad kunskapsdelning. När en ny medlem kommer med 
påverkar de gruppen med sin personlighet samtidigt som de måste skolas in i gruppens kultur. 
En positiv aspekt av att inte få in nya medlemmar är att man då kan spara tid och energi som 
kan läggas på arbetet istället. 
 
Att ha en låg personalomsättning i ledningsgruppen tror medlemmarna kan få den negativa 
effekten att kompetent personal försvinner från andra delar av företaget eftersom gruppen 
uppfattas som stängd. De medarbetare som har höga ambitioner kan därför gå till andra 
företag då de inte ser utvecklingsmöjligheter på det företag de arbetar. Den låga personal-
omsättningen kan även skapa en bekvämlighetskänsla hos de befintliga medlemmarna, 
eftersom det inte finns någon konkurrens om platserna. Detta kan bidra till en minskad 
strävan efter att utveckla sin kunskap som hade kunnat leda till att få in nya tankesätt.  
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4.9.2 Hög omsättning av personal i ledningsgruppen 
I ledningsgruppen med en hög personalomsättning ses genomströmningen av personal främst 
som en fördel. En av anledningarna till detta är att det uppfattas ge en möjlighet till att få in 
nya synsätt och kunskaper som de andra medlemmarna kan ta del av. Nya medlemmar kan 
skapa reflektion över arbetssätt och bidra till att dessa förbättras eller effektiviseras. När en 
medlem slutar finns det även tillfälle att förändra och effektivisera genom att göra om eller ta 
bort tjänsten. Personalomsättningen skapar en levande grupp som ständigt lär sig nya saker 
och kan förändras i förhållande till omvärlden. Under tiden som en individ är med i lednings-
gruppen tar de övriga del av dennes kunskap och om personen sedan skulle avsluta sin 
anställning skulle inte kunskapen gå förlorad eftersom de andra haft chansen att lära sig vad 
han eller hon kan. Kunskapen har på så sätt bara ökat i gruppen. Genom legitimt perifert 
deltagande kan den nya medlemmen ta del av de övrigas kunskaper. Interaktionen kan även 
leda till att den redan fullvärdiga medlemmen av gruppen kan bli medveten om tysta 
kunskaper denne inte reflekterade över att den hade, vilka sedan kan läras ut till andra. Nya 
medlemmar bidrar på så sätt till en reflektion och ett medvetandegörande av existerande 
kunskaper. Medlemmarna poängterar dock att det kan ta tid för nya medlemmar att finna sina 
roller i gruppen och lära sig arbetsuppgifterna, vilket påverkar arbetet i gruppen då 
arbetssättet ibland kan behöva läras ut, vilket tar tid. Även gruppdynamiken påverkas när det 
kommer in en ny medlem, vilket kan leda till missförstånd och skapa förvirring bland 
medlemmarna. Att medlemmar lämnar gruppen kan även det påverka då de andra upplever att 
de förlorar en vän som de haft en stark relation till. Vänskapsrelationen kan även ha utgjort ett 
öppet diskussionsforum där kunskapsutbyten möjliggjorts, vilket försvinner när medlemmen 
slutar. 
 
I frågor som rör överföring av kunskap när en medlem lämnat gruppen fokuserar 
respondenterna på det sociala, att en vän försvunnit eller att personliga egenskaper försvunnit 
med medlemmen. När någon slutar är det då inte främst kunskap som går förlorad, utan de 
personliga egenskaperna som är svåra att lära ut till någon annan. Faktakunskapen anses 
kunna läras ut till nya medlemmar och det viktiga när en ny medlem ska tas in i gruppen är att 
den ska vara från samma personlighetskategori som den förre. En blandning av personligheter 
i gruppen bidrar till olika synsätt, vilket främjar diskussionerna och därmed även 
kunskapsdelningen.  
 
Liksom ledningsgruppen med låg omsättning av personal anser gruppmedlemmarna i 
ledningsgruppen med hög personalomsättning att det är viktigt att känna varandra. Glädje är 
en del av kulturen i gruppen och medlemmarna tycker att det är betydelsefullt att kunna skoja 
med varandra och ha kul. Det är då viktigt att kunna läsa av varandra för att förstå gränsen 
mellan skoj och allvar. Den positiva kulturen skapar trivsel på arbetsplatsen och öppnar upp 
för att vilja dela med sig av kunskap. Gruppmedlemmarna tycker att klimatet i gruppen är 
öppet och prestigelöst, där alla kan ställa frågor och uttrycka sin åsikt. Detta uppmuntrar dem 
till att dela med sig av sin kunskap. De arbetar tillsammans för att uppfylla företagets mål och 
känner att de kan ta hjälp av varandra för att finna lösningar på uppkomna problem och även 
gå in och ha åsikter om andras områden. Medlemmarna kan på så sätt lära sig av varandra. 



	   30	  

Argumentet för att ta del av andras kunskap är att man ibland kan vara ”hemmablind” och inte 
kan se de alternativa lösningarna.  
 
En annan anledning till att omsättning av personal i ledningsgruppen ses som något positivt är 
att anställda i andra delar av företaget inte ser ledningsgruppen som en stängd grupp. Detta 
kan skapa en motivation hos de anställda till att stanna kvar och göra ett bra arbete, eftersom 
de vet att det finns en möjlighet att avancera inom företaget. Även om en viss personal-
omsättning är önskvärd är det viktigt är att det finns en trygg bas av individer i gruppen. 
Skulle denna bas försvinna skulle kulturen och dynamiken i gruppen förändras, vilket skulle 
bidra till en minskad tillit och trygghet som i sin tur skulle kunna påverka kunskapsdelningen 
negativt.  
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5. Avslutande reflektioner 

5.1 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheterna för 
medlemmar i två ledningsgrupper med hög respektive låg omsättning av personal att dela med 
sig och ta del av kunskap inom gruppen. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan vilka 
möjligheter gruppmedlemmarna har till kunskapsdelning inom grupperna. Meningen med 
denna diskussion är inte att peka ut ett företag som bättre eller sämre, utan endast att visa att 
personalomsättningen ger konsekvenser för kunskapsdelningen. Båda företagen är lönsamma 
och framgångsrika, så kunskapsdelning är uppenbarligen inte den enda nyckeln till framgång.  
 
Hög personalomsättning kan främja ett öppet klimat, som är en förutsättning för socialt 
lärande, genom att nya medlemmar som kommer in måste tillåtas att ställa frågor som för de 
andra kan vara självklara. Att kontinuerligt få in nya gruppmedlemmar bidrar till en acceptans 
och en öppenhet för nya tankesätt inom gruppen. Detta eftersom öppenheten kan vara ett 
kriterium för att nya medlemmar ska våga dela med sig av sina kunskaper, vilket i sin tur 
öppnar upp för att gruppen kollektivt ska kunna utveckla sina kunskaper. När en ny medlem 
kommer in utmanas befintliga kunskaper och arbetssätt, vilket kan främja kunskapsdelning. 
Vid låg personalomsättning i ledningsgruppen krävs det istället ett aktivt sökande efter nya 
influenser eftersom det inte kommer in nya medlemmar som kan bidra till att utmana 
gruppens existerande tankemönster.  
 
En lång erfarenhet i sitt arbete ger ett ökat självförtroende, som kan resultera i en tro på att 
man är expert. Om man tror att man är expert på området minskar tron på att andras kunskap 
kan vara till hjälp i arbetet – man kan ju redan allt och man vet hur det ska göras. 
Kombinationen av ett sådant självförtroende och inga nya influenser utifrån leder till en 
stagnation av kunskap i gruppen och en risk att man inte hänger med i de förändringar som 
sker i omvärlden. Att ha en låg personalomsättning ställer alltså högre krav på gruppen att ta 
in kunskap utifrån. De medlemmar som uttryckte en medvetenhet kring det faktum att det kan 
finnas bättre arbetssätt än de som används idag menade att de gånger som de försökt ge 
förslag till förändring så hade de mött motstånd i gruppen. Detta har skapat en uppfattning om 
att förändring inte är önskvärt, vilket i sin tur lett till att medlemmarna i gruppen håller på 
sina idéer och på så sätt inte delar med sig av sin kunskap. Alla medlemmar i gruppen pratar 
om att det finns en stor kompetens i gruppen, men för att kunna ta denna kompetens från en 
individnivå till en kollektiv nivå behöver idéutbyten uppmuntras. En ignorans för kunskap 
utifrån och en motvilja att dela med sig och ta emot den kunskap som finns hos medlemmarna 
i gruppen kan leda till att företaget går miste om möjligheter till innovationer.  
 
Innan intervjuerna genomfördes hade vi en bild av att det sågs som en stor risk att förlusten av 
en gruppmedlem skulle lämna en kunskapslucka i gruppen. Vad som framkom var dock att 
denna risk inte ansågs vara överhängande. De som slutar så att säga, tar ju inte bort 
någonting, de tar ju bara med sig menade en respondent. Att få in en ny medlem i gruppen 
ökar den kollektiva kompetensen, även om det samtidigt försvinner en annan medlem. Det 
blir en ständig lärprocess i och med nya medlemmars inträde i gruppen, där de övriga i 
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gruppen tar del av vad denne kan samtidigt som den nya kan ta del av den kunskap som redan 
finns inom gruppen. I ledningsgruppen med låg omsättning uttrycktes en tanke om att en 
högre omsättning av personal skulle kunna påverka kunskapsdelningen negativt eftersom det 
kunde finnas en rädsla för att kunskap kunde hamna hos en konkurrent. Vad vi istället anser 
bör ses som en risk är att företaget genom att inte ta in nya medlemmar missar chansen att 
influeras av potentiella konkurrenters idéer och kunskaper.  
 
Vi vill poängtera att det under intervjuerna framkom att det uppfattas finnas flera fördelar 
med låg personalomsättning, bland annat ur effektivitetssynpunkt, då de kan fokusera på 
arbetsuppgifter istället för att skola in en ny medlem samt att de relationer som finns inom 
gruppen förenklar kommunikationen, eftersom de förstår varandra. De fördelar som en låg 
omsättning av personal har för kunskapsdelningen har även baksidor, menade respondenterna. 
Att känna varandra var ett av dessa exempel.  Det gynnar kunskapsdelningen då interaktion är 
en förutsättning för att dela kunskap, men om man känner varandra för bra så kan det även 
hindra kunskapsdelning då diskussioner kan hämmas.  
 
Under studiens gång har det uppmärksammats att det finns skillnader i de möjligheter som 
medlemmarna i de två ledningsgrupperna har för att dela med sig av sin kunskap. Om det i 
samtliga fall är just omsättningen som har påverkat möjligheten eller inte har vi inte haft 
möjlighet att ringa in. I vissa fall menar vi att det kan vara de kulturella skillnaderna mellan 
företagen som gett de resultat vi fått fram. Sambandet mellan kultur och personalomsättning 
tror vi dock kan vara dubbelriktat. Kulturen på arbetsplatsen kan uppmuntra medarbetarna till 
att antingen stanna kvar i företaget eller klättra vidare i sin egen karriär. Samtidigt kan 
personalomsättningen påverka kulturen genom att tillåta eller begränsa möjligheten till nya 
influenser.  
 
En annan skillnad mellan företagen är hur länge de varit verksamma. Butiken med låg 
personalomsättning i ledningsgruppen öppnade i början av 1970-talet och butiken med hög 
personalomsättning i ledningsgruppen har varit verksam sedan mitten av 2000-talet. I den 
nyare butiken är det möjligt att strukturer inom ledningsgruppen inte hunnit sätta sig på 
samma sätt som i den äldre. Att ha ett yngre företag med arbetssätt som inte är lika djupt 
rotade kan leda till att influenser utifrån lättare tas emot och testas än i ett företag som har mer 
beprövade arbetsmetoder. Även detta kan ge olika förutsättningar för möjligheten att dela 
med sig och ta del av kunskaper inom ledningsgrupperna.  
 
Eftersom det kan vara andra omständigheter inom företagen som påverkar kunskapsdelningen 
är det svårt att dra några generella slutsatser av resultatet. Generaliserbarhet var dock inte det 
som eftersträvades, utan studien var endast ämnad till att undersöka om personalomsättningen 
kunde påverka kunskapsdelning och vilka skillnader den resulterade i hos just dessa två 
ledningsgrupper. Studien har ändå resulterat i att vissa mönster går att urskilja mellan de två 
ledningsgrupperna. 
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Då anställdas kompetens kan ses som en av företagets viktigaste resurser är det av stor 
betydelse att den kan spridas till andra anställda och att den kan utvecklas genom interaktion 
med andra erfarna inom företaget. De faktorer som gruppmedlemmarna upplever påverkar 
deras möjligheter till att dela och ta del av varandras kunskap kan påverkas av personal-
omsättningen i grupperna.  Därför bör företag inte förbise omsättningen av medlemmar i 
grupper som en av de faktorer som kan påverka kunskapsdelning. 
 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
Ledningsgruppen med låg personalomsättning hade sämre förutsättningar för att dela och ta 
till sig ny kunskap.  Därför hade det varit intressant att i vidare forskning se på vilket sätt man 
kan främja kunskapsdelning i grupper som har en låg omsättning av medlemmar.  
 
En annan aspekt som kom fram vid ett intervjutillfälle, men som inte stämde överens med 
uppsatsens syfte och frågeställningar, var hur interaktionen mellan de två könen påverkar 
kunskapsdelning. Båda ledningsgrupperna var mansdominerade vilket enligt en kvinnlig 
respondent kunde utgöra ett hinder för att dela med sig av kunskap. Ett annat förslag till 
fortsatt forskning är därför att se Communities of Practice utifrån ett genusperspektiv, hur de 
normer och strukturer som är en del av uppfattningen av kön påverkar kunskapsdelningen i 
grupper.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Information om studien och etiska riktlinjer till respondenterna 
 
Hej,	  
 
Vi	  är	  två	  studenter	  som	  skriver	  en	  kandidatuppsats	  i	  kursen	  Pedagogik	  med	  inriktning	  
mot	  vuxna	  och	  arbetsliv	  C	  vid	  Uppsala	  universitet.	  Vår	  uppsats	  har	  som	  syfte	  att	  
undersöka	  hur	  kunskap	  delas	  och	  kompetens	  upprätthålls	  i	  ledningsgrupper.	   
Under	  intervjun	  kommer	  vi	  båda	  sitta	  med,	  där	  den	  ena	  kommer	  att	  hålla	  i	  intervjun	  och	  
den	  andra	  kan	  komma	  att	  ställa	  följdfrågor	  och	  kompletterande	  frågor.	  Intervjun	  
kommer	  att	  ta	  ungefär	  45	  minuter	  och	  kommer	  i	  sin	  helhet	  att	  spelas	  in	  för	  att	  vi	  i	  
efterhand	  ska	  kunna	  transkribera	  dina	  svar	  för	  senare	  analys.	  
	   
Som	  deltagare	  i	  en	  studie	  som	  denna	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  vet	  om	  de	  etiska	  riktlinjer	  som	  
vi	  förhåller	  oss	  till.	  De	  innefattar	  att: 

-‐ deltagande	  i	  studien	  är	  frivilligt 
-‐ du	  har	  rätt	  att	  avstå	  från	  att	  svara	  på	  frågor	  om	  du	  vill 
-‐ du	  har	  rätt	  att	  avbryta	  intervjun	  om	  du	  inte	  längre	  vill	  delta 
-‐ de	  uppgifter	  som	  du	  lämnar	  inte	  kommer	  att	  användas	  i	  något	  annat	  syfte	  än	  vår	  

studie 
-‐ du	  kommer	  att	  i	  största	  möjliga	  mån	  att	  vara	  anonym.	  Utomstående	  läsare	  

kommer	  därför	  inte	  att	  kunna	  avgöra	  vem	  du	  är. 

Vi	  ser	  fram	  emot	  din	  medverkan	  och	  är	  tacksamma	  för	  dina	  svar!	  	  
 
Varma	  hälsningar, 
Susanna	  Hassby 
Matilda	  Milton
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Bilaga 2 – Intervjuguide, hög personalomsättning, medarbetare 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom [organisationens namn]? 
2. Vilken tjänst har du nu? 
3. Hur länge har du haft den tjänst du har nu? 
4. Vilken tjänst hade du innan? 
5. Hur länge har du ingått i ledningsgruppen? 

 
Arbetsklimat och gemenskap 

6. Beskriv arbetsklimatet i ledningsgruppen 
7. Hur har arbetsklimatet i ledningsgruppen förändrats då gruppen har bytt medlemmar?  
8. Är det viktigt att känna sina kollegor i ledningsgruppen väl?  

a) Varför? Exemplifiera.  
9. Upplever du att du har ett socialt stöd från de andra i ledningsgruppen?  

a) Kan du ge ett exempel på när du fått ett sådant stöd? 
10. Vet du vem du kan vända dig till när du står inför ett problem som du inte kan lösa 

ensam?  
a) Hur vet du att den personen har kunskapen? 

11. När en ny person kommer in i ledningsgruppen, vet du då vilken kunskap den sitter 
inne på? 

12. Ge exempel på när någon ny kommit in i gruppen och du har vetat personens 
kunskaper/inte vetat om personens kunskaper. 
 

Kunskapsdelning och kunskapsöverföring 
13. Du beskrev arbetsklimatet som… Hur upplever du att arbetsklimatet påverkar viljan 

att dela med sig av sin kunskap?  
14. Vad ser du för risker med att någon i ledningsgruppen slutar? 
15. Har några kunskaper försvunnit när någon lämnat ledningsgruppen? Ge exempel.  
16. Vilka möjligheter har du för att få ta del av andras kunskap? 
17. Beskriv hur du kan ta del av andras kunskap för att kunna genomföra en uppgift i ditt 

arbete. Ge ett exempel på när du har gjort det.   
18. Uppmuntras delande av kunskap i ledningsgruppen? På vilket sätt? 
19. Vad anser du vara viktigt för att kunskapsöverföring ska vara framgångsrik? 
20. Hur tycker du att kunskapsöverföringen fungerar i ledningsgruppen? 

a) Vad är bra? 
b) Vad kan förbättras? 

21. Hur sker kunskapsdelning bäst hos er?  
a) Genom muntlig interaktion eller nedskrivna dokument?  
b) Uppdateras dokumenten? 

22. Hur skulle du vilja att man arbetade med att upprätthålla kompetensen i 
ledningsgruppen i framtiden?  
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Strategier för att upprätthålla kompetens 
23. Vilka kunskaper anser du vara betydelsefulla för ditt yrkesutövande? 
24. Delar du med dig av de kunskaperna/erfarenheterna till andra medarbetare? 

a) om ja, på vilket sätt? 
b) i vilken kontext? 

25. Finns det någon strategi för att dela med sig av så kallad tyst kunskap?  
26. Vilka verktyg/metoder känner du till för att överföra tyst kunskap? 
27. Hur tas erfarenheter och kompetens från medarbetare i ledningsgruppen tillvara? 

a) Hur kan detta göras bättre? 
b) Vilka utmaningar finns? Hur hanterar ni dessa? 

28. Har ni en handlingsplan vid eventuella uppsägningar? 
29. Hur upplever du att företaget arbetar för att tillvarata din kunskap? 

 
Hög omsättning 

30. Beskriv hur kompetensen i gruppen förändrats när medlemmar slutat och nya kommit 
in 

31. Kan du ge ett exempel på när omsättningen av personal påverkat arbetet i 
ledningsgruppen? 

32. Beskriv vilka fördelar som kan finnas med att ha personalomsättning i 
ledningsgruppen 

33. På vilket sätt tror du att ert arbete i ledningsgruppen varit annorlunda om ni istället 
hade haft en låg omsättning av personal?
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Bilaga 3 – Intervjuguide, låg personalomsättning, medarbetare 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom [organisationens namn]? 
2. Vilken tjänst har du nu? 
3. Hur länge har du haft den tjänst du har nu? 
4. Vilken tjänst hade du innan? 
5. Hur länge har du ingått i ledningsgruppen? 

 
Arbetsklimat och gemenskap 

6. Beskriv arbetsklimatet i ledningsgruppen 
7. Hur har arbetsklimatet i ledningsgruppen förändrats då gruppen har bytt medlemmar?  
8. Är det viktigt att känna sina kollegor i ledningsgruppen väl?  

a) Varför? Exemplifiera.  
9. Upplever du att du har ett socialt stöd från de andra i ledningsgruppen?  

a) Kan du ge ett exempel på när du fått ett sådant stöd? 
10. Vet du vem du kan vända dig till när du står inför ett problem som du inte kan lösa 

ensam?  
a) Hur vet du att den personen har kunskapen? 

11. När en ny person kommer in i ledningsgruppen, vet du då vilken kunskap den sitter 
inne på? 

12. Ge exempel på när någon ny kommit in i gruppen och du har vetat personens 
kunskaper/inte vetat om personens kunskaper. 
 

Kunskapsdelning och kunskapsöverföring 
13. Du beskrev arbetsklimatet som… Hur upplever du att arbetsklimatet påverkar viljan 

att dela med sig av sin kunskap?  
14. Vad ser du för risker med att någon i ledningsgruppen slutar? 
15. Har några kunskaper försvunnit när någon lämnat ledningsgruppen? Ge exempel.  
16. Vilka möjligheter har du för att få ta del av andras kunskap? 
17. Beskriv hur du kan ta del av andras kunskap för att kunna genomföra en uppgift i ditt 

arbete. Ge ett exempel på när du har gjort det.   
18. Uppmuntras delande av kunskap i ledningsgruppen? På vilket sätt? 
19. Vad anser du vara viktigt för att kunskapsöverföring ska vara framgångsrik? 
20. Hur tycker du att kunskapsöverföringen fungerar i ledningsgruppen? 

a) Vad är bra? 
b) Vad kan förbättras? 

21. Hur sker kunskapsdelning bäst hos er?  
a) Genom muntlig interaktion eller nedskrivna dokument?  
b) Uppdateras dokumenten? 

22. Hur skulle du vilja att man arbetade med att upprätthålla kompetensen i 
ledningsgruppen i framtiden?  
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Strategier för att upprätthålla kompetens 
23. Vilka kunskaper anser du vara betydelsefulla för ditt yrkesutövande? 
24. Delar du med dig av de kunskaperna/erfarenheterna till andra medarbetare? 

a) om ja, på vilket sätt? 
b) i vilken kontext? 

25. Finns det någon strategi för att dela med sig av så kallad tyst kunskap?  
26. Vilka verktyg/metoder känner du till för att överföra tyst kunskap? 
27. Hur tas erfarenheter och kompetens från medarbetare i ledningsgruppen tillvara? 

a) Hur kan detta göras bättre? 
b) Vilka utmaningar finns? Hur hanterar ni dessa? 

28. Har ni en handlingsplan vid eventuella uppsägningar? 
29. Hur upplever du att företaget arbetar för att tillvarata din kunskap? 

 
Låg omsättning 

30. Är det ett aktivt val att ha låg omsättning av personal i ledningsgruppen? I så fall, 
varför? 

31. Hur påverkar den låga genomströmningen av personal arbetet i ledningsgruppen? Ge 
exempel på när detta skett.  

32. Beskriv vilka fördelar som kan finnas med att ha låg personalomsättning i 
ledningsgruppen 

33. Vad ser du för risker med att inte få in ny personal i ledningsgruppen? 
34. På vilket sätt tror du att ert arbete i ledningsgruppen varit annorlunda om ni istället 

hade haft en hög omsättning av personal? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide, hög personalomsättning, vd 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom [organisationens namn]? 
2. Vilken tjänst har du nu? 
3. Hur länge har du haft den tjänst du har nu? 
4. Vilken tjänst hade du innan? 
5. Hur länge har du ingått i ledningsgruppen? 

 
Arbetsklimat och gemenskap 

6. Beskriv arbetsklimatet i ledningsgruppen 
7. Hur har arbetsklimatet i ledningsgruppen påverkats då gruppen bytt medlemmar?  
8. Är det viktigt att känna sina kollegor väl?  

a) Varför? Exemplifiera.  
9. Upplever du att du har ett socialt stöd från de andra i ledningsgruppen?  

a) Kan du ge ett exempel på när du fått ett sådant stöd? 
10. Vet du vem du kan vända dig till när du står inför ett problem som du inte kan lösa 

ensam?  
a) Hur vet du att den personen har kunskapen? 

11. När en ny person kommer in i ledningsgruppen, vet du då vilken kunskap den sitter 
inne på? 

12. Ge exempel på när någon ny kommit in i gruppen och du har vetat personens 
kunskaper/inte vetat om personens kunskaper. 

 
Kunskapsdelning och kunskapsöverföring 

13. Du beskrev arbetsklimatet som… Hur upplever du att arbetsklimatet påverkar viljan 
att dela med sig av sin kunskap? 

14. Vad ser du för risker med att någon i ledningsgruppen slutar? 
15. Har några kunskaper försvunnit när någon lämnat ledningsgruppen? Ge exempel.  
16. Vilka möjligheter har du för att få del av andras kunskap? 
17. Beskriv hur du tar del av andras kunskap för att kunna genomföra en uppgift i ditt 

arbete. Ge ett exempel på när du har gjort det. 
18. Uppmuntras delande av kunskap i ledningsgruppen? På vilket sätt? 
19. Vad anser du vara viktigt för att kunskapsöverföring ska vara framgångsrik? 
20. Hur tycker du att kunskapsöverföringen fungerar i ledningsgruppen? 

a) Vad är bra? 
b) Vad kan förbättras? 

21. Hur sker kunskapsdelning bäst hos er?  
a) Genom muntlig interaktion eller nedskrivna dokument?  
b) Uppdateras dokumenten?   

22. Hur har sättet att arbeta med att upprätthålla kompetens ändrats över tid i 
ledningsgruppen?  

23. Är det någon som ska gå/har gått i pension eller ska avsluta sin tjänst? Hur arbetar ni 
för att behålla kompetensen när en sådan person försvinner?  

24. Hur skulle du vilja att man arbetade med att upprätthålla kompetens i framtiden?  
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Strategier för att dela kunskap 

25. Vilka kunskaper anser du vara betydelsefulla för ditt yrkesutövande? 
26. Delar du med dig av de kunskaperna/erfarenheterna till andra medarbetare? 

a) om ja, på vilket sätt? 
b) i vilken kontext? 

27. Finns det någon strategi för att dela med sig av så kallad tyst kunskap?  
28. Vilka verktyg/metoder känner du till för att överföra tyst kunskap? 
29. Hur tas erfarenheter och kompetens från medarbetare i ledningsgruppen tillvara? 

a) Hur kan detta göras bättre? 
b) Vilka utmaningar finns? Hur hanterar ni dessa? 

30. Har ni en handlingsplan vid eventuella uppsägningar? 
 
Hög omsättning 

31. Beskriv hur kompetensen i gruppen förändrats när medlemmar slutat och nya kommit 
in 

32. Kan du ge ett exempel på när omsättningen av personal påverkat arbetet i 
ledningsgruppen? 

33. Beskriv vilka fördelar som kan finnas med att ha personalomsättning i 
ledningsgruppen 

34. På vilket sätt tror du att ert arbete i ledningsgruppen varit annorlunda om ni istället 
hade haft en låg omsättning av personal? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide, låg personalomsättning, vd 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom [organisationens namn]? 
2. Vilken tjänst har du nu? 
3. Hur länge har du haft den tjänst du har nu? 
4. Vilken tjänst hade du innan? 
5. Hur länge har du ingått i ledningsgruppen? 

 
Arbetsklimat och gemenskap 

6. Beskriv arbetsklimatet i ledningsgruppen 
7. Hur har arbetsklimatet i ledningsgruppen påverkats då gruppen bytt medlemmar?  
8. Är det viktigt att känna sina kollegor väl?  

a) Varför? Exemplifiera.  
9. Upplever du att du har ett socialt stöd från de andra i ledningsgruppen?  

a) Kan du ge ett exempel på när du fått ett sådant stöd? 
10. Vet du vem du kan vända dig till när du står inför ett problem som du inte kan lösa 

ensam?  
a) Hur vet du att den personen har kunskapen? 

11. När en ny person kommer in i ledningsgruppen, vet du då vilken kunskap den sitter 
inne på? 

12. Ge exempel på när någon ny kommit in i gruppen och du har vetat personens 
kunskaper/inte vetat om personens kunskaper. 

 
Kunskapsdelning och kunskapsöverföring 

13. Du beskrev arbetsklimatet som… Hur upplever du att arbetsklimatet påverkar viljan 
att dela med sig av sin kunskap? 

14. Vad ser du för risker med att någon i ledningsgruppen slutar? 
15. Har några kunskaper försvunnit när någon lämnat ledningsgruppen? Ge exempel.  
16. Vilka möjligheter har du för att få del av andras kunskap? 
17. Beskriv hur du tar del av andras kunskap för att kunna genomföra en uppgift i ditt 

arbete. Ge ett exempel på när du har gjort det. 
18. Uppmuntras delande av kunskap i ledningsgruppen? På vilket sätt? 
19. Vad anser du vara viktigt för att kunskapsöverföring ska vara framgångsrik? 
20. Hur tycker du att kunskapsöverföringen fungerar i ledningsgruppen? 

a) Vad är bra? 
b) Vad kan förbättras? 

21. Hur sker kunskapsdelning bäst hos er?  
a) Genom muntlig interaktion eller nedskrivna dokument?  
b) Uppdateras dokumenten?   

22. Hur har sättet att arbeta med att upprätthålla kompetens ändrats över tid i 
ledningsgruppen?  

23. Är det någon som ska gå/har gått i pension eller ska avsluta sin tjänst? Hur arbetar ni 
för att behålla kompetensen när en sådan person försvinner?  

24. Hur skulle du vilja att man arbetade med att upprätthålla kompetens i framtiden?  
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Strategier för att dela kunskap 

25. Vilka kunskaper anser du vara betydelsefulla för ditt yrkesutövande? 
26. Delar du med dig av de kunskaperna/erfarenheterna till andra medarbetare? 

a) om ja, på vilket sätt? 
b) i vilken kontext? 

27. Finns det någon strategi för att dela med sig av så kallad tyst kunskap?  
28. Vilka verktyg/metoder känner du till för att överföra tyst kunskap? 
29. Hur tas erfarenheter och kompetens från medarbetare i ledningsgruppen tillvara? 

a) Hur kan detta göras bättre? 
b) Vilka utmaningar finns? Hur hanterar ni dessa? 

30. Har ni en handlingsplan vid eventuella uppsägningar? 
 
Låg omsättning 

31. Är det ett aktivt val att ha låg omsättning av personal i ledningsgruppen? I så fall, 
varför? 

32. Hur påverkar den låga genomströmningen av personal arbetet i ledningsgruppen? Ge 
exempel på när detta skett.  

33. Beskriv vilka fördelar som kan finnas med att ha låg personalomsättning i 
ledningsgruppen 

34. Vad ser du för risker med att inte få in ny personal i ledningsgruppen? 
35. På vilket sätt tror du att ert arbete i ledningsgruppen varit annorlunda om ni istället 

hade haft en hög omsättning av personal? 



	  

Bilaga 6 – Intervjuguide telefonintervju, hög personalomsättning 
1. Hur länge har du arbetat inom [organisationens namn]? 
2. Vilken tjänst har du nu? 
3. Hur länge har du haft den tjänst du har nu? 
4. Vilken tjänst hade du innan? 
5. Hur länge har du ingått i ledningsgruppen? 
6. Vilka kunskaper anser du vara betydelsefulla för ditt yrkesutövande? 
7. Delar du med dig av dessa kunskaper? På vilket sätt? 
8. Hur tas erfarenheter och kompetens från medarbetare i ledningsgruppen tillvara? 

a) Hur kan detta göras bättre? 
b) Vilka utmaningar finns? Hur hanterar ni dessa? 
c) Vad anser du vara viktigt för att kunskapsöverföring ska vara framgångsrik? 

9. Vad ser du för risker med att någon i ledningsgruppen slutar? 
10. Kan du ge ett exempel på när omsättningen av personal påverkat arbetet i 

ledningsgruppen? 
11. Beskriv vilka fördelar som kan finnas med att ha personalomsättning i 

ledningsgruppen 
12. På vilket sätt tror du att ert arbete i ledningsgruppen varit annorlunda om ni istället 

hade haft en låg omsättning av personal? 



	  

Bilaga 7 – Intervjuguide telefonintervju, låg personalomsättning 
1. Hur länge har du arbetat inom [organisationens namn]? 
2. Vilken tjänst har du nu? 
3. Hur länge har du haft den tjänst du har nu? 
4. Vilken tjänst hade du innan? 
5. Hur länge har du ingått i ledningsgruppen? 
6. Vilka kunskaper anser du vara betydelsefulla för ditt yrke? 
7. Delar du med dig av dessa kunskaper? På vilket sätt? 
8. Hur tas erfarenheter och kompetens från medarbetare i ledningsgruppen tillvara? 

a) Hur kan detta göras bättre? 
b) Vilka utmaningar finns? Hur hanterar ni dessa? 

9. Vad anser du vara viktigt för att kunskapsöverföring ska vara framgångsrik? 
10. Vad ser du för risker med att någon i ledningsgruppen slutar? 
11. Hur påverkar den låga genomströmningen av personal arbetet i ledningsgruppen? Ge 

exempel på när detta skett.  
12. Beskriv vilka fördelar som kan finnas med att ha låg personalomsättning i 

ledningsgruppen 
13. Vad ser du för risker med att inte få in ny personal i ledningsgruppen? 
14. På vilket sätt tror du att ert arbete i ledningsgruppen varit annorlunda om ni istället 

hade haft en hög omsättning av personal? 


