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Sammanfattning  

 

Titel: ”Kunskapsöverföring – från individ till organisation” 

Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi 

Författare: Barbro Eriksson och Jessica Sjökvist. 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. 

Datum: Juni 2015 

 

Bakgrund: Individers specifika, inneboende kunskap har kommit att bli ett allt viktigare 

redskap för att generera konkurrensfördelar i dagens föränderliga samhälle. Det ställer därmed 

krav på ledningen att kunna hantera organisationens komplexa tillgång och främja 

kunskapsöverföring mellan organisationsmedlemmarna genom tillämpliga processer. Lyckas 

detta, bevaras kunskapen inom organisationen. 

  

Syfte: Vårt syfte är att skapa en ökad förståelse för ledningsdrivna processer och aktiviteter 

som avser att omvandla individbaserad kunskap till organisatorisk kunskap.   

 

Metod: Studiens metod har sin utgångspunkt i aktörssynsättet och en inverkan av 

hermeneutiken. Vi har antagit ett kvalitativt tillvägagångssätt med en abduktiv ansats. 

Primärdata har inhämtats genom elva stycken semistrukturerade intervjuer. Samtliga 

intervjupersoner innehar en ledningsposition med personalansvar. 

 

Slutsats och Bidrag: Studien belyser ett antal olika kunskapsöverföringsprocesser som nyttjas 

av organisationer i praktiken. Face-to-face metoder har visat sig föredras vid överföring av 

kunskap särskilt den tysta kunskapen, medan de tekniska/virtuella verktygen anses vara till 

fördel vid informationsspridning.  

En central slutsats för studien är att en verbal tvåvägskommunikation, såsom fysiska möten 

och telefonkommunikation, är mest tillämplig vid förmedling av den tysta kunskapen. 

Ytterligare ett centralt bidrag är att den individbaserade kunskapens betydelse för 

organisationen inte är branschspecifik utan värdesätts och uppmärksammas likvärdigt mellan 

de studerade företagsledarna. Tidigare studier har dock fokuserat på kunskapsintensiva 

organisationer. 

 

Förslag till fortsatt forskning: För att skapa en mer nyanserad bild av ämnet skulle det vara 

intressant att se en liknande studie i en fallstudie, där både ledare och medarbetare finns 

representerad. Ytterligare förslag är att fördjupa sig i de barriärer som finns för att skapa en 

lyckad kunskapsöverföring. 

 

Nyckelord: individbaserad kunskap, kunskapshantering, kunskapsdelning, 

kunskapsöverföringsprocesser, tyst kunskap, organisatorisk kunskap.  
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Abstract 
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Aim: The specific innate knowledge of individuals has become an increasingly important tool 

for creating competitive advantages in today's changing society. This means that the 

management must promote knowledge transfer between organization members through 

relevant processes to maintain organizational competencies.  

The purpose of this study is to create a greater understanding of management-driven processes 

and activities designed to transform individual-based knowledge into organizational 

knowledge. 

 

Method: The methodology of this study is based on the actor-approach and the influence of 

hermeneutics. We have adopted a qualitative research method with an abductive approach. 

Primary data generated from eleven semi-structured interviews were collected. All the 

interviewees holds a management position with staff liability. 

 

Result and contribution: This study highlights a number of knowledge transfer processes used 

by several organizations in practice. Face-to-face methods have proven to be preferred in the 

transfer of knowledge, especially tacit knowledge. When it comes to information dissemination, 

the technical/virtual tools are considered as beneficial.  

A central conclusion for the study is that the verbal two-way-communication is at the most 

applicable when transferring tacit knowledge.  

A further key contribution is the insight of individual knowledge not being industry-specific. 

The individual knowledge are valued and recognized equally among the interviewed leaders.   

Previous studies have focused on knowledge-intensive organizations. 

 

 

Suggestions for future research: It would be interesting to see a similar study based on a case, 

in which both managers and employees are represented to create a more nuanced view of the 

topic. Another suggestion is to study the barriers related to creating successful knowledge 

transfer in an organization  

 
Keywords: Individual knowledge, knowledge management, knowledge sharing, knowledge 

transfer processes, tacit knowledge, organizational knowledge. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Under 1990-talet blev humankapital ett av de mer uppmärksammade managementbegreppen i 

företagsvärlden. Bakom begreppet hittar vi organisatoriska värden som inte låter sig fångas av 

traditionella styr- och mätinstrument. Davenport och Prusak (2000) såväl som Hoznavi och 

Ramezan (2011) definierar den enskilda individens kunskap som en samling värderingar, 

erfarenheter och sakkunnig förståelse, som tillsammans utgör ett ramverk för att tolka, 

utvärdera och skapa nya erfarenheter. Kunskap är individspecifik vilket gör det till ett 

mångfasetterat och svårdefinierat begreppsområde (Bartol & Srivastava, 2002). Grant (1996) 

tillika Nonaka (1994) kategoriserar kunskapen som uttryckt och tyst kunskap. Uttryckt kunskap 

innefattas av den kunskap, vilken kan formuleras i bokstäver och siffror vilket gör den enkel att 

kommunicera. Den tysta kunskapen uppfattas som den kunskap och kompetens eller praktiska 

färdigheter som specifikt innehas av organisationens medlemmar och står för den största delen 

av den totala kunskapen som finns inom organisationer (Nonaka, 1994). 

  

Samtidigt som det under de senaste två decennierna skett en förändring som ökat betydelsen 

för de anställdas kunskap och kompetens, har globaliseringen påverkat konkurrensen, 

kundernas efterfrågan och hela organisationsstrukturen förklarar Lerro, Linzalone och Schiuma 

(2014). Det medför ökade krav på värdering och synliggörande av organisatorisk kunskap 

samtidigt som etablerade företag ständigt bör förbättra förvaltningen och utnyttjandet av sina 

kunskapstillgångar (Galabova, 2014).  

 

Trots att det idag är allmänt vedertaget att mänsklig kunskap utgör en värdefull resurs för 

företag kvarstår dock utmaningar att utveckla metoder för att hantera denna tillgång. Alvesson 

(2001) förklarar att ett begrepp som utvecklats utifrån dessa utmaningar är ”Knowledge 

Management” (KM) vilket på svenska även benämns kunskapshantering. Enligt Mårtensson 

(2000) handlar KM om förvaltningen av företagets inneboende kunskap genom att erhålla, 

underhålla och behålla denna. Att inneha förmåga att främja kunskapshantering är idag en 

väsentlig fråga för organisationer, då det numera utgör en betydande faktor för att generera 

hållbara konkurrensfördelar och för organisationens överlevnad (ibid.). KM inbegriper med 

andra ord en mer organisatorisk förståelse för hur olika individer kan arbeta på ett sätt som 

kommer flera till del (Hicks, Dattero & Galup, 2007). 
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Under de senaste åren har det förekommit intensiva diskussioner kring kunskapshanteringens 

verkliga betydelse för organisationer. Forskare och observatörer från olika 

vetenskapsdiscipliner som sociologisk-, ekonomisk- och managementinriktad vetenskap, är alla 

överens om att det inträffat en omvandling som placerat organisatorisk kunskap i centrum 

(Mårtensson, 2000). Nonaka (1994) uppger att organisatorisk kunskap uppstår ur en 

kontinuerlig dialog mellan individer men att det är företagen som uttalar och förstärker den så 

att det uppstår organisatorisk kunskap. Individuell kunskap skapar konkurrensfördelar för 

organisationer, genom att utgöra en tillgång som är svår för konkurrenter att imitera (Coff, 

1997). Utmaningen är därmed att finna själva processen att ombilda individers kunskap till 

organisatorisk kunskap och på så vis säkerställa att kunskapen bevaras inom organisationen 

förklarar Bartol och Srivastava (2002). Detta förutsätter en utveckling av organisatoriska 

strategikoncept för kunskapshantering (Mårtensson, 2000; Spraggon & Bodolika, 2012). Den 

pågående omvärldsförändringen vilket har bidragit till ett ökat teknologiskt samhälle kräver 

således en eftersträvan av mänsklig kunskap snarare än mänsklig kraft (Galabova, 2014).  

 

1.2 Problematisering 
 

Arbetslivet karaktäriseras idag av mer kortsiktiga och flexibla anställningar med ökat 

risktagande förklarar Sennett (2000). Det handlar i allt större utsträckning om projektuppdrag 

och bemanningstjänster. Individer stannar med andra ord inte längre kvar inom samma 

organisation arbetslivet ut. Till skillnad från materiella tillgångar kan företag inte äga och 

kontrollera det mänskliga kapitalet (Hoznavi & Ramezan, 2011). Företagsledning bör därmed 

acceptera att kunskapen är flyttbar, vilket innebär kostnader i förlorade kunskapsinvesteringar 

menar Vaiman (2008). Nyrekrytering och upplärning av de nya är även det en kostsam process 

(Coff, 1997). Det kanske mest betydande bekymret som uppstår i samband med att anställda 

väljer att lämna företagen, är att dessa då tar med sig värdefull kunskap i form av erfarenheter, 

professionell expertis och viktiga kundrelationer (Vaiman, 2008). Utmaningen för 

organisationer blir därmed tvåfaldig. Först och främst bör de försöka behålla sina kompetenta 

medarbetare med hjälp av rätt incitament och motivation. Vidare bör de verka för att bevara 

kunskapen inom organisationen, genom intern kunskapsöverföring.  Coff (1997) betonar vikten 

av att chefer och ledning bör lära sig att uppmärksamma sin individuella kunskapsbas och 

främst ta hand om dess tysta kunskap genom att utforma miljöer som uppmuntrar medarbetare 
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till att överföra och dela sina respektive erfarenheter och kunskaper. Genom ett sådant 

förfarande, stannar betydelsefull kunskap kvar inom organisationen (Coff, 1997). 

 

Vi har, utifrån forskningslitteratur (Bartol & Srivastava, 2002; Kavoos, 2012), noterat att det 

vid kunskapsöverföring inte finns en generell ”bästa praxis” men att forskare på olika vis har 

försökt att underlätta för organisationer genom att utveckla modeller och matriser kring detta. 

Kunskapsöverföring inom organisationer är en komplex process som påverkas av både 

individuella, organisatoriska, tekniska och kulturella faktorer (Snyder & Lee-Partridge, 2013). 

Kavoos (2012) menar att med tanke på mängden relevant kunskap som finns inom 

organisationen och de begränsningar som finns i människans informationsbehandling bör 

processer för delning och integrering av individuella kunskaper, strategiskt utformas efter 

situationen. Men både uttalad och tyst kunskap kräver på grund av kunskapens natur, olika 

processer vid delning hävdar Bartol och Srivastava (2002).  

 

Både Nonaka och Takeuchis (1995) och Earls (2001) konceptuella ramverk, gällande 

kunskapsomvandling och kunskapshanteringens sju skolor, har inspirerat Spraggon och 

Bodolica (2012) att framställa en multidimensionell taxonomi som pekar på två olika 

metodprocesser vid kunskapsöverföring; Face-to-face respektive Virtuella processer. Face-to-

face processer innefattar människors direkta interaktion med varandra medan de virtuella 

metoderna riktar sig mot IT-system så som tekniska hjälpmedel (Spraggon & Bodolika, 2012). 

De båda sidorna av denna modell är avsedda att komplettera varandra och avser att möjliggöra 

mobilisering av en viss typ av kunskap, bygga ut specifika kommunikationsattribut, främja 

kunskapsöverföring samt uppnå riktade kunskapsresultat (ibid.). Det vi ser gör denna taxonomi 

unik är att pågående forskning koncentrerar sig på enbart enskilda aspekter medan denna 

snarare än en kombination av olika komponenter, vilket erbjuder en praktisk helhet. 

 

Det främsta sättet att bevara intern kunskap och stimulera till gemensamt utnyttjande enligt 

Spraggon och Bodolica (2012) är att få kompetenta medarbetare att interagera med varandra 

genom olika tillämpliga metoder. Face-to-face metoder är förslagsvis mer tillämpbara då man 

avser att skapa ett förtroende och tillit mellan varandra eller då kunskapsbäraren delger kunskap 

och information av känslig natur. De virtuella metodprocesserna liknas mer vid verktyg till stöd 

för kunskapsdelning då avsikten är att nå en stor massa.  
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Wang och Noe (2010) samt Kharabsheh, Jarrar och Simeonova (2014) klargör att ledning och 

chefer innehar en betydande roll i att skapa dessa processer. De i egenskap av beslutsfattare har 

möjlighet att lyfta fram och uppmärksamma den individbundna kunskapen samt vara medvetna 

om nyttan som existerar inom organisationen. Kunskapsöverföring behöver ständigt utgöra ett 

ledningsmål för organisationsstrukturen (Wang & Noe, 2010) och processerna innebär både 

formella och informella åtaganden för ledningen (Spraggon & Bodolica, 2012). 

I processutvecklingen kan ledning och chefer stöta på hinder av både organisatorisk-, individ-

och teknisk karaktär. I sin strävan mot att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar bör ledningen 

enligt Chong och Beshrati (2014) parera för dessa barriärer och utveckla en process 

innehållande komponenter som underlättar kunskapsöverföringen för just en specifik 

organisation.   

 

Befintliga studier på forskningsområdet har visat att företagsledning i många fall inte genomför 

de insatser som fordras för att främja en ökad kunskapsdelning mellan medarbetarna. Genom 

att utgå från ett ledningsperspektiv erhåller vi ett alternativt synsätt som kompletterar tidigare 

studier som fokuserat på medarbetares uppfattningar och erfarenheter kring kunskapsdelning.  

Detta leder oss fram till vårt syfte: 

 

1.3 Syfte  
 

Vårt syfte är att skapa en ökad förståelse för ledningsdrivna processer och aktiviteter som avser 

att omvandla individbaserad kunskap till organisatorisk kunskap.    
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskapssyn 

 
Vår studie vill bidra till en ökad förståelse för ledningsdrivna processer med avseende på hur 

individbaserad kunskap överförs till organisatorisk kunskap och eftersom vi tar oss an en 

organisationsteoretisk fråga är det lämpligt att följa ett samhällsvetenskapligt synsätt. 

Hermeneutiken återfinns inom den samhällsvetenskapliga synen och innebär att forskare 

genom tolkning har för avsikt att öka förståelsen kring ett visst fenomen (Bryman & Bell, 2013). 

Naturvetenskapen uppmuntrar istället den förklarande synen. Skillnaden ligger därmed i hur 

man undersöker ett visst fenomen menar Arbnor och Bjerke (1994). Nedan redogör vi mer 

ingående för våra olika metodval. 

2.1.1 Hermeneutik 

 

Hermeneutiken utgör en epistemologisk ståndpunkt som bygger på tolkningar och förståelser 

(Bryman & Bell, 2013). Inom hermeneutiken söks en helhetsförståelse där forskaren träder in i 

aktörens ställe och därifrån försöker förstå dennes handlingar förklarar Eriksson och Hultman 

(2014). Forskaren intar då ett tolkande ställningstagande som sedan sätts samman till en helhet. 

I vår studie tolkas och sammanställs det material vi samlat in både gällande teori och empiri för 

att slutligen leda till en ökad förståelse inom studiens forskningsområde. 

Grundtanken inom hermeneutiken är att varje aktör skapar en förståelse för ett fenomen utifrån 

sina egna erfarenheter och värderingar. På grundval av detta avgör aktören om något känns 

begripligt eller obegripligt (Gilje & Grimen, 2007). Sammantaget kan detta ses som en aktörs 

förförståelse. Under studiens gång har vi som författare varit medvetna om att det är forskarens 

tolkningar som formar studien inom den hermeneutiska vetenskapssynen. I avsnitten för analys 

och studiens bidrag har vi tolkat och försökt att skapa en förståelse utifrån de erfarenheter och 

uppfattningar som byggts på under studieprocessen. 

 

Gilje och Grimen (2007) påpekar att det inte går att bedöma tolkningens korrekthet eller inte. 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är det som benämns den hermeneutiska spiralen (se 

figur 1.) vilken illustrerar relationen mellan individens förförståelse och förståelse av det 

område som ska tolkas. 

 



  Jessica Sjökvist & Barbro Eriksson  

6 
 

 

Figur 1. Hermeneutiska spiralen, Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s.222. 

 

Den hermeneutiska spiralen åskådliggör förloppet vid generering av ny kunskap, som 

inledningsvis innefattar en förförståelse hos aktören. När förförståelsen möter empirin det vill 

säga verkligheten så berikas de förutfattade meningarna och det genereras ny förståelse 

förklarar Gilje och Grimen (2007). Följande cykler upprepas och skapar en återkommande 

process. 

 

Som vi tidigare redogjort för så antar vi i denna studie en hermeneutisk inriktning som bygger 

på en förståelse och tolkning av individers agerande. Denna vetenskapssyn omfattar hela 

studien och utgör grunden för den tolkning som görs. Hartman (1998) liknar hermeneutiken vid 

en tolkningsprocess där forskaren sätter sig in i människors uppfattningar om deras 

världsuppfattning vilket också är vår avsikt med denna studie. 

2.1.2 Förförståelse 

 

Förförståelse är ett centralt begrepp inom hermeneutisk forskning (Gummesson, 1999). Då en 

studie inleds innehar författare redan både praktiska och teoretiska kunskaper i bagaget.  Dessa 

kunskaper och förståelser kommer från utbildningar, tidigare arbetsuppgifter och samhället i 

stort. Den förförståelse som ligger till grund för vår studie utgörs av kunskap kring 

ämnesområdet verksamhetsstyrning och organisationsteori baserat på tidigare utförda kurser. 

Vi har även erhållit företagsekonomiska kunskaper genom vårt respektive tidigare arbetsliv. 

Förståelse för studiens specifika ämnesområde har vidare byggts på och förstärkts genom 

forskningslitteratur, både dåtida och samtida. Arbnor och Bjerke (1994) menar att vår 

förförståelse även påverkas av våra värderingar vilket kan innebära vissa risker då forskaren 
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tolkar aktörernas upplevelser genom sin egen verklighetsbild. Trots det anser Gummesson 

(1999) att vi behöver ett visst mått av förförståelse inom delar av forskningsämnet för att ens 

kunna studera det. Forskarens bidrag till studien anses öka ju mer förförståelse för 

problemområdet och projektmiljön denne innehar. Vår förförståelse har till viss del påverkat 

valet av problematisering som i sin tur vidare påverkat val av genomförande och metoder.  

 

Forskningsmodellen, som går att finna längre fram i detta kapitel och som avser att åskådliggöra 

studiens tillvägagångssätt, visar att studien inleds utifrån vår personliga förförståelse. I 

modellen illustreras detta som att vi befinner oss längst ner i den hermeneutiska spiralen vilket 

avser vår förförståelse i ämnet. Under studiens gång byggs förståelsen på och vi når högre upp 

i spiralen. Olsson och Sörensen (2007) hävdar att individens förförståelse återkommande 

korrigeras av erfarenheter och upplevelser. Detta förklaras av den tidigare beskrivna 

hermeneutiska spiralen som innebär att det inledningsvis finns en förförståelse hos individen 

vilken när den möter verkligheten, revideras utifrån de nya insikterna som erhålls. Processen 

upprepas och skapar ett ömsesidigt växelspel mellan förförståelse och erfarenheter (ibid.). Den 

hermeneutiska cirkeln har genomgående närvarat under studieprocessen i vår ambition att 

erhålla en helhet. För att vi ska förstå helheten bör vi, som Alvesson och Sköldberg (2008) 

påpekar, även förstå delarnas betydelse. Genom att klargöra för vår förförståelse har vi 

åskådliggjort utgångspunkten för vår fortsatta tolkning. 

2.1.3 Aktörssynsätt 

 

I denna studie utgår vi ifrån ett aktörssynsätt vilket bygger på antagandet att individer 

konstruerar sin egen verklighet genom samspel med andra (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Utgångspunkten för aktörssynsättet innebär därmed att verkligheten inte är från oss oberoende 

utan innefattar en växelverkan mellan våra egna upplevelser och våra samlade interaktiva 

upplevelser. Ett aktörssynsätt kan ses som en kvalitativ metod som har kontakt med 

bakomliggande filosofi och vetenskapsteori (ibid.). 

 

Då studiens empiriska data innefattar flera individers olika uppfattningar och reflektioner, är 

det enligt oss väsentligt att utgå ifrån perspektivet att människors upplevelse av verkligheten är 

situationsbundet. Aktörssynsättet representerar därmed en vetenskapssyn utan någon absolut 

sanning i form av svaret på ett problem. Synen på individen och dennes sociala verklighet är 

relativ (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi eftersträvar därför en flertydighet i vår studie, vilket utgör 

en motsats till det analytiska synsättet som söker kausala samband och absolut sanning (Arbnor 
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& Bjerke, 1994). Utifrån ett aktörssynsätt antar vi sammanfattningsvis, perspektivet att 

företagsekonomi utgör humanvetenskap, där den sociala verkligheten inom företagsvärlden 

konstrueras av interagerande individer. 

2.1.4 Abduktion 

 

I vår studie har vi valt att anta en abduktiv ansats vilket Alvesson och Sköldberg (2008) liknar 

vid en växelverkan mellan deduktion och induktion där forskaren, enkelt förklarat, antingen 

skapar en hypotes utifrån tidigare teorier och testar denna i praktiken eller utgår ifrån ett 

empiriskt fenomen för att sedan söka stöd i teorin. Dock påpekar Alvesson och Sköldberg 

(2008) att abduktionen skiljer sig från de båda andra mer ytliga ansatserna genom att även 

inbegripa förståelse. Vi ser en fördel med att arbeta abduktivt genom att vi därmed blir mindre 

låsta än då vi antar en renodlat induktiv eller deduktiv ansats. Med andra ord ger det oss som 

författare en ökad flexibilitet att röra oss mellan teori och empiri. Ett abduktivt förhållningssätt 

gör att forskarna måste godta vissa antaganden för att komma vidare i studien förklarar 

Alvesson (2001) men vi ser däremot fördelen att vi erhåller möjligheten att senare backa och 

göra ändringar. 

 

Vår studie avser att skapa en ökad förståelse för ett fenomen och för detta ändamål anser vi att 

abduktion är tillämpligt då vi under processen, cykliskt samspelat mellan teoretiska perspektiv 

och vår tolkning av den empiriska undersökningen.  

2.1.5 Kvalitativ ansats 

 

Vid kvalitativ forskning ligger tonvikten, under insamling och analys av teoretisk och empirisk 

data, främst på ord och inte siffror såsom vid kvantitativ forskning. Det grundar sig på 

kvalitativa forskares intresse och avsikt att förstå den verklighet som människor har skapat 

(Merriam, 2009).  

 

Då studien syftar till att öka förståelsen för en företeelse, och detta ligger i linje med den 

kvalitativa forskningens primära syfte, har vi valt att anta denna inriktning. Enligt Bryman och 

Bell (2013) innebär det att vi utgår ifrån respondenternas perspektiv vilket är av vikt då 

författaren vill belysa hur individer upplever och förstår en viss situation. Kvalitativ metodteori 

knyter an till den hermeneutiska metoden och på så vis angrips också forskningen på ett öppnare 

sätt (Hartman, 1998). 
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I jämförelse med kvantitativa forskningsmetoder antar kvalitativa metoder en holistisk syn som 

ger utrymme för en friare tolkning och därmed en ökad möjlighet att förstå sammanhang. För 

att erhålla denna helhetsbild krävs en djupdykning i ett mindre antal enheter menar Olsson och 

Sörensen (2007). Utifrån detta blir det relevant att anta en forskningsansats vilken ger tillåtelse 

till flexibilitet i arbetet. Det är en av de främsta fördelarna med kvalitativ forskning. Tillskillnad 

från andra forskningsansatser har man som forskare här möjlighet att snabbt ställa om och 

modifiera vid snabba förändringar menar Merriam (2009). 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

För att uppnå syftet med studien har vi ställt den empiriska undersökningen mot tidigare 

forskning inom vårt valda ämnesområde. Vi kommer nedan redogöra för de metodval och urval 

vi gjort och varför vi ser dessa som tillämpliga för att besvara syftet. Vi redogör vidare för de 

kvalitetskriterier vi avser att uppnå och avslutningsvis behandlas kritik angående metodval och 

val av källor. För att ge en övergripande beskrivning av studiens upplägg har vi skapat en modell 

där de olika delarna visar hur studiens avsnitt hänger samman. 

 

Figur 2. Modell av studiens tillvägagångssätt, egenarbetad  
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Utifrån egna förkunskaper och en inledande litteraturöversikt har problematisering och syfte 

utformats. Genom en mer djupgående teoretisk inhämtning har vi vidare skapat en intervjuguide 

som omfattar de områden vi ämnar att belysa. För att besvara studiens syfte har det krävts 

inhämtning av empiriska data, för att på så vis koppla problematik till verklighet. Processen har 

inneburit en pågående växelverkan mellan teoretisk och empirisk informationsinhämtning. Den 

empiriska undersökningen har efter sammanställning jämförts mot studiens teoretiska 

referensram som behandlar teorier kring individbaserad kunskap, knowledge management 

(KM), kunskapsöverföringsprocesser och organisatorisk kunskap. Resultatet och därefter 

bidraget av studien har slutligen presenterats i avsnitt där vi avser att besvara studiens syfte.  

 

Den hermeneutiska spiralen har genomgående närvarat i studien då vår förståelse, genom ett 

abduktivt förhållningssätt, succesivt har ökat under processens gång. Under studiearbetet har vi 

gått från att belysa den individbaserade kunskapen till den organisatoriska, ett förlopp som även 

speglar studiens struktur. 

 

Vi kommer fortsättningsvis genomgående behandla begreppen kunskapsöverföring och 

kunskapsdelning synonymt. Detta grundar sig på vår tolkning av att forskningslitteraturen även 

gör detta. På så vis erhåller studien dessutom ett mer varierat språk. 

2.2.1 Teoriinsamling 

 

Genom vår forskningsmodell åskådliggör vi att den empiriska insamlingen utgår från en 

framtagen teoretisk referensram. Före insamling av teori var ambitionen att utifrån vårt eget 

intresse för humankapital som konkurrensfördel, diskutera oss fram till ett problemområde utan 

att fördjupa oss för mycket på forskningsområdet. Detta innebär att studien innehar en empirisk 

utgångspunkt som till stor del baseras på vår förförståelse.  Fortsättningsvis har vi riktat in oss 

på litteratur och olika teorier kring kunskapshantering (KM) för att vidare fördjupa oss i 

forskning angående tillvaratagandet av individbaserad kunskap. Avsikten har varit delvis att 

skapa en inledande inblick i forskningsområdet men även att skapa grunden till utformandet av 

studiens intervjuguide. Parallellt med inhämtning av empirisk data har studiens teoretiska 

referensram kontinuerligt vuxit fram vilket tydliggör vårt abduktiva tillvägagångssätt. 
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Studien innefattar både primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs i vårt fall av data inhämtad 

genom våra intervjuer, vilket vi redogör mer kring längre fram i kapitlet. Studiens sekundärdata 

inbegriper både vetenskapliga artiklar och tryckta böcker som vi betraktat som relevanta i 

jämförandet med vår empiriska insamling. För att finna denna forskningslitteratur till studien 

har vi sökt genom högskolans databaser och främst utgått från databaser som Scopus, Emerald 

och Sage. De sökord som nyttjats är ord såsom: knowledge management, tacit knowledge, 

knowledge sharing, explicit knowledge, human capital och organizational knowledge.Vi har 

sedermera utgått från relevanta artiklars referenslista då vi sökt efter uppslag till artiklar. I övrigt 

har direktsökningar från artiklars hemsidor såsom Journal of Intellectual Capital och Journal of 

Knowledge Management, utförts. 

 

2.2.1.1 Källkritik 
 

Genom att vara kritisk till studiens källor avser vi att öka trovärdigheten gentemot läsaren. 

Alvesson och Sköldberg (2008) redogör för ett antal källkritiska regler som författare eller 

forskare bör förhålla sig till. Bland annat menar de att en källas äkthet bör vara säkerställd för 

att vara av värde för studien. Vi har i största möjligaste mån sökt efter artiklar som är 

vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Eriksson och Hultman (2014) betonar vikten av att 

erbjuda en god källhänvisning där läsaren har möjlighet att själv granska äktheten och 

giltigheten. I vårt fall nyttjas genomgående referenssystemet Harvard/APA med författare och 

år löpande i texten. I studiens källförteckning redovisas titel, utgåva och sidhänvisningar vilket 

ger läsaren direkt möjlighet att söka upp den aktuella källan.  

 

Bryman och Bell (2013) klargör att originalkällor är mer betydelsefulla för studien än 

andrahandskällor. Detta har vi haft i åtanke vid refererandet, genom att genomgående i studien 

söka den ursprungliga källan till utsagan. Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar vidare att 

källans värde ökar ju mer samtida den är men att enbart nyttja nutida och aktuella källor anses 

teoretiskt svårt. Vårt problemområde som bland annat behandlar individbaserad kunskap blev 

särskilt uppmärksammat av samhällsvetenskapliga forskare främst på 1990- talet för att sedan 

återigen erhålla ökat fokus i nutid. Vi anser det därför relevant att få ett perspektiv som spänner 

över hela denna tidsperiod. För att ta del av mer aktuell forskning har vi i vissa fall sökt oss 

vidare till artikelförfattarens mer samtida studier om sådana finns att tillgå. 

Allteftersom vi fördjupat oss i ämnesområdet har vi noterat vilka som utgör ledande forskare 

inom kategorin. Dessa forskare innehar ofta ett betydande antal citeringar utifrån sina 
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vetenskapliga artiklar vilket stärker vår uppfattning om att deras studier utsatts för kritisk 

granskning. Därmed ökar användbarheten för oss. 

2.2.2 Intervjuguide 

 

Vidare i studieprocessen har vi utformat en intervjuguide vilken baseras på vår fördjupning i 

forskningslitteratur och framtagna teorier. Denna är avsedd att ligga till grund för studiens 

inhämtning av data. Intervjuguiden bistår oss genom att vi kan försäkra oss om att få svar på de 

frågor vi ämnat få svar på. På så vis utgör denna en strukturerad lista över de frågor som ska 

beröras i vår semistrukturerade intervju (Bryman & Bell, 2013). I skapandet av studiens 

intervjufrågor har vi avsett att varken formulera ledande eller värderande frågor. I anslutning 

till fler av de färdiga frågeställningarna finns uppföljningsfrågor där vi ber intervjupersoner att 

utveckla sina svar. Detta gäller främst vid jakande eller nekande frågor. 

 

Frågorna har inspirerats av Spraggon och Bodolicas (2012) multidimensionella taxonomi med 

motivet att denna enligt oss täcker ett vidsträckt område av möjliga kunskapsöverförings- 

processer. Då vår avsikt med studien är att kartlägga olika organisationers ledningsdrivna 

processer för överföring av kunskap, kan taxonomin upplevas lämplig att utgå ifrån. Vi har 

under intervjuerna använt ett begripligt språk och valt att undvika vissa vetenskapliga termer 

vilka kan kräva onödiga förklaringar från intervjuaren och kanske påverka de utfrågades svar 

(Bell, 2005).  

2.2.3 Empirisk undersökning 

 

Nästa steg i processen, som även konkretiseras genom vår forskningsmodell, är att vi har utfört 

en empirisk undersökning. Denna undersökning grundar sig i vår teoretiska referensram genom 

att delas in i de olika relevanta ”områden” som uppstått där ur.  

Dessa områden utgörs av: 

 

 Individbaserad kunskap 

 Knowledge Management 

  Kunskapsöverföringsprocesser  

 Organisatorisk kunskap 
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Då studien innehar en abduktiv ansats sker, parallellt med empiristudien, även inhämtning av 

ny teori. Det har bidragit till att vi som författare på ett flexibelt sätt har kunnat genomföra 

studien.  

 

Vår studie omfattar, som vi tidigare nämnt, både primär- och sekundärdata. Studiens primärdata 

utgörs av de empiriska data som vi förvärvat direkt från våra intervjupersoner (Bell, 2005). 

Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

aspekter från den intervjuades livsvärld (Olsson & Sörensen, 2007). Då detta är grundtanken 

med vår uppsats har primärdata inhämtats genom semistrukturerade intervjuer av individer i 

ledningsposition angående deras uppfattningar kring medvetenhet-, överföring- och bevarande 

av kunskap.  

 

Bryman och Bell (2013) belyser två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer. Den 

ostrukturerade respektive den semistrukturerade. Författarna (ibid.) liknar den ostrukturerade 

intervjun vid ett vanligt samtal där intervjuaren ställer en eller flera frågor som intervjupersonen 

fritt tillåts associera kring. Som en följd av detta tenderar ostrukturerade intervjuer vara flexibla 

och följa den riktning som respondenternas svar går i (Bryman & Bell, 2013). Då en 

semistrukturerad intervju är som namnet antyder, delvis strukturerad till sin natur, utgår 

forskaren ofta från en intervjuguide som omfattar relativt specifika teman.  

 

Våra intervjuer har antagit en semistrukturerad form baserat på vår avsikt att skapa en förståelse 

för hur olika individer i ledande position agerar för att bevara en komplex tillgång, såsom 

individbaserad kunskap. För detta ändamål krävs, enligt oss, mer djupgående svar än vad som 

skulle erhållas genom enkätbaserad utfrågning. Därför anser vi att denna typ av intervjumetod 

är tillämplig. Samtliga intervjuer har utförts på respektive ledares arbetsplats, antingen på 

dennes kontor eller i personalrummet. Intervjuerna har genomförts relativt ostört bortsett från 

ett fåtal avbrytande telefonsamtal. Samtalstiden har pågått under en varierande lång tid mellan 

45 och 75 minuter. Studiens ledare har under denna tid fått möjlighet att besvara ett antal olika 

frågor inom ett och samma ämnesområde, för att ge dem utrymme att utveckla sina svar och 

åsikter. Det har bidragit till en upplevd flexibilitet under utfrågningarna då intervjumetoden 

möjliggör ett inkännande av den aktuella situationen och vidare gett oss möjligheten att ändra 

eller ställa eventuella följdfrågor vid intervjutillfället.  
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Det finns både fördelar och nackdelar att utföra intervjuer. Bell (2005), hävdar att en betydande 

fördel ligger i dess flexibilitet då intervjuaren tillåts agera efter situationen och respondenten 

kan ange information som denne inte avslöjat i ett skriftligt dokument. En nackdel kan istället 

vara den ökade risken för skevheter, eftersom intervjuer utgör en subjektiv teknik (ibid.). Vi är 

medvetna om detta problem som tillskrivs kvalitativa metoder och att Bryman och Bell (2013) 

hävdar att det på grund av detta kan uppstå problem med forskningens generaliserbarhet. För 

vår studie utgör svårigheten till generaliserbarhet inget hinder, då studien inte syftar till att svara 

upp mot detta klassiska kvalitetskrav utan istället avser att belysa situationen eller 

”verkligheten” hos olika företag i praktiken. Ytterligare ett problem med kvalitativa metoder är 

att de tenderar att vara tidsödande (Merriam, 2009) vilket kan utgöra en nackdel vid 

tidsbegränsade studier som vår egen. Utifrån vår avsikt med studien ser vi dock fler fördelar än 

nackdelar med kvalitativa intervjuer då vi menar att dessa ger oss ett rikt material att arbeta med 

och som vidare genererar en djupare förståelse för vår problematisering. 

2.2.3.1 Urval  
 

I studien behandlas fenomenet överföring av individbaserad kunskap och mer specifikt de 

ledningsdrivna processer som avser att hantera, överföra och bevara denna tillgång. Det gör att 

den problematik som ligger till grund för vårt syfte blir aktuell i verksamheter där mänsklig 

kunskap utgör en central resurs. I tidigare forskning har fokus främst riktats mot så kallade 

kunskapsintensiva företag där vikten av att bevara tyst kunskap ansetts mer betydelsefull än i 

andra verksamheter (Wright, 2005; Vaiman, 2008; Smith, 2001; Alvesson, 2001). Vår 

uppfattning är likväl att denna utmaning är betydande för de allra flesta företag idag vilket 

motiverar vårt val att istället studera en mångfald av företag. Gemensamt för dessa företag är 

att deras inneboende mänskliga resurser, såsom individspecifik kunskap och erfarenheter, är 

betydande för företagens fortlevnad. 

 

Studiens forskningsfråga har vidare styrt urvalet av intervjupersoner. Vi genomförde 

inledningsvis ett medvetet urval eftersom vi ville finna personer på ledande positioner med 

personalansvar. Detta för att säkerställa avsikten att kunna svara upp till studiens syfte. Därpå 

utfördes ett bekvämlighetsurval för att hitta vilka ledare som fanns tillgängliga. Ett 

bekvämlighetsurval kan enligt Merriam (2009) innebära att informationen man erhåller inte blir 

trovärdig eller att den är informationsfattig på grund av att man valt intervjupersoner efter 

tillgänglighet istället för kunskap inom ämnet. Vi anser inte att detta är något som inträffat i 

denna studie eftersom studien utgår från ett ledarperspektiv och fordrar individer på ledande 
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position med personalansvar. Vi är däremot medvetna om att informationen riskerar att brista i 

trovärdighet, på grund av att ledare på central position kan tendera att försköna svaren för att 

förstärka bilden av organisationen eller sig själv som ledare (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att skapa ett varierande empiriskt material som inte riktar in sig mot en specifik bransch har 

vi som utgångspunkt avsett att genomföra elva intervjuer inom skilda verksamheter. Då fokus 

är att belysa syftet utifrån ett ledningsperspektiv har vi valt att kontakta en representant per 

företag. Motivet till att anta ett ledningsperspektiv grundar sig på vårt konstaterande att tidigare 

studier inom detta forskningsområde till stor del bygger på ett medarbetarperspektiv. Eftersom 

vår uppfattning är att en stor del av bevarandet av tyst kunskap är en fråga på ledning- och 

chefsnivå känns denna målgrupp intressant för oss att studera. Fördelen med att rikta sig till 

endast en representant per företag, är att det ger forskaren en chans att på kortare tid studera 

flera organisationer (Bryman & Bell, 2013). 

2.2.3.2 Anonymitet 
 

Bryman och Bell (2013) menar att det i vissa undersökningar kan bli nödvändigt att forskaren 

vidtar vissa försiktighetsåtgärder för att garantera att intervjupersonerna inte kommer till skada 

eller blir negativt påverkade till följd av sitt deltagande i studien. Det innebär att deltagarnas 

identitet och svar kommer att behandlas helt anonymt och konfidentiellt. I vår studie har vi 

vidtagit dessa åtgärder för att säkerställa att intervjupersonerna inte råkar ut för något till följd 

av sin medverkan i vår studie. Deltagarnas identitet ska inte gå att koppla till vad de sagt. I och 

med den utlovade anonymiteten upplever vi att intervjupersonerna troligtvis bidrar med mer 

ärliga och äkta svar än vad de i annat fall gjort. 

2.2.4 Bearbetning av empiri 

 

Efter insamling av data har vi nått fram till själva bearbetningen av det empiriska materialet. 

Samtliga intervjuer har spelats in med avsikt att erhålla så många detaljer av samtalen som 

möjligt. Detta har även möjliggjort en ökad närvaro och delaktighet, från vår sida, i mötet med 

intervjupersonerna och tillåtit oss att närmare studera vissa utsagor. Vår medvetna närvaro är 

betydelsefull för att skapa ett förtroendeingivande intryck vilket kan leda till mer djupgående 

svar (Yin, 2007). För att möjliggöra inspelningar förutsätts dock att intervjupersonerna 

accepterar det menar Yin (2007). I vårt fall har samtliga utfrågade bifallit.  
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För att erhålla ett så rättvisande råmaterial som möjligt har inspelningarna löpande 

transkriberats vartefter de utförts. Transkriberingar underlättar en noggrann analys menar 

Bryman och Bell (2013) men nackdelen är att det är en tidsödande process. Vi har valt att skriva 

ned de delar av inspelningarna som vi anser är av relevans eller till nytta för studien och därmed 

utelämnat sidospår. Vi är dock medvetna om risken att vi råkar förbise något som kan vara av 

värde (Bryman & Bell, 2013).  

 

Efter avslutad transkriberingsfas har vi inlett processen att organisera och systematisera 

studiens råmaterial. Utifrån forskningsmodellen går att utläsa att vi i detta läge nyttjat de olika 

teoretiska områden som erhållits genom studiens teoretiska referensram som bas då vi 

organiserat det transkriberade råmaterialet. Dessa olika delområden kommer vidare ställas mot 

studiens teoretiska referensram och utgöra grunden för analysen. Vid systematiseringen av 

råmaterialet har liknande svar summerats ihop för att utgöra egna kategorier. Bryman och Bell 

(2013) hävdar dock att det finns vissa risker med att lyfta texter ur sitt sammanhang eftersom 

kontexten då kan gå förlorad, men denna kategorisering har varit nödvändig för oss för att kunna 

arbeta och hantera ett så stort empiriskt material. Vi upplever att detta är särskilt viktigt efter 

intervjustudier av öppen karaktär där struktur många gånger saknas. För att behålla så mycket 

som möjligt av den verkliga kontexten har vi låtit studiens intervjuade ledare ta del av det 

transkriberade materialet för att bekräfta att vi uppfattat deras svar på ett adekvat vis.  

 

Vi ser att det redan vid transkriberingen av data, sker en första tolkning av det empiriska 

materialet, genom våra upprepade genomgångar av datamaterialet. Den insamlade empirin har 

under vår bearbetning transkriberats av oss var för sig. För att minska feltolkningsrisken i 

transkriberingen har vi dock kontinuerligt tagit del av varandras nedskrivningar parallellt med 

lyssnande av inspelningarna.  

 

De forskningsområden som empirin och analysen bygger på och som skapar struktur för dessa 

avsnitt är som tidigare nämnts:  

 individbaserad kunskap,  

 knowledge management,  

 kunskapsöverföringsprocesser 

 organisatorisk kunskap 
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Dessa kunskapsbaserade områden utgör alla en viktig komponent för avsikten med denna studie 

och kan spegla förloppet att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar utifrån mänskliga resurser. 

2.2.5 Analys  

 

Vid nyttjandet av kvalitativa metoder kan analysarbetet, där empiri och teori ställs mot 

varandra, upplevas som en utmaning anser Merriam (2009). Hon menar att kvalitativ forskning 

inte kan ses som en linjär- eller steg för steg process, utan datainsamling och analys är en 

samtidig aktivitet. Forskare erhåller ofta en stor mängd fakta vilken sällan är lättbegriplig och 

strukturerad. Här har vi insett vikten av att inleda analyseringen tidigt och redan efter första 

intervjun sortera ut relevant information för studien och följaktligen ökat på informationen vart 

efter fler intervjuer genomförs, något som förespråkas av teorin (Merriam, 2009). I denna studie 

grundar sig analysen på vår bearbetning av den teoretiska referensramen och den insamlade 

empirin för att utöka förståelsen inom vårt forskningsområde. Detta är särskilt vanligt 

förekommande vid analys av kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013).  

 

Strukturen för analysen utgår, som vi nämnt tidigare, från de delområden som uppstått ur 

studiens teoretiska ramverk och som även legat till grund för den empiriska referensramen. På 

så vis har vi på ett överskådligt sätt identifierat eventuella likheter och olikheter mellan de båda 

avsnitten i studien. Analysen utmynnar avslutningsvis i studiens slutdiskussion där vi redogör 

för studiens teoretiska och praktiska bidrag. Det sista steget i forskningsprocessen där vi genom 

vår modell illustrerar att förståelsen ökat ytterligare sedan studien inleddes. Bidraget kopplas 

slutligen tillbaka till syftet för att redogöra om vi uppnått avsikten med studien. 

2.2.6 Metodkritik  

 

Vi som forskare utgör ett centralt verktyg vid tolkning av insamlad data. Denna grad av 

involvering av forskaren kan innebära att metoden blir alltför subjektiv menar Bryman och Bell 

(2013). Som vi redogjort för tidigare, så är vi väl medvetna om denna kritik men anser att det 

istället är en del i den kvalitativa studiens karaktär och i linje med den vetenskapssyn som 

genomsyrar denna studie. 

 

Däremot anser vi det relevant att uppmärksamma den metodkritik som angår vårt urval av 

respondenter. Då de alla sitter på chefs- och/eller ledningspositioner kan det medföra vissa 

risker att erhålla empirisk data som förskönar verkligheten och situationen inom deras 
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respektive företag. Eriksson och Hultman (2014) beskriver detta som partsintresse vilket 

innebär att uppgiftslämnaren vill framställa sig själv i bättre dager då dennes eget intresse ligger 

i att utgöra ett gott ledningsarbete.  

 

Fördelen med intervjuer är enligt oss att deltagarna erhåller tid till eftertanke och att de har 

möjlighet att tala fritt. Vårt insamlade data består av ord och redogörelser, inte siffror som vi 

kunnat redovisa i överskådliga tabeller. En nackdel med vårt metodval att vi i egenskap av 

forskare kan ha möjlighet att påverka intervjupersonerna och på grund av det även resultatet. 

Det kan exempelvis handla om att ställa ledande frågor. Det är relevant att vara medveten om 

detta eftersom det bidrar till att arbetet blir kontextberoende.  

 

Studiens subjektivitet medför ofta till kritik på grund av svårigheten och eventuella 

omöjligheter att replikera kvalitativa forskningsresultat (Bryman & Bell, 2013). Det här är 

något vi är medvetna om, då undersökning och tolkning påverkas av forskarens värdering och 

förståelse. Då vi genomfört semistrukturerade intervjuer av ett litet antal deltagare går resultatet 

inte att överföra till andra miljöer. Vi är även medvetna om att vår studie saknar 

generaliserbarhet men trots detta har vi ändå valt denna metod dels för att generaliserbarhet inte 

är vår direkta avsikt med studien och dels då vi anser att den är mest lämplig för att uppnå vårt 

syfte. För att öka trovärdigheten i studien angående de ovanstående svårigheterna i kvalitativa 

undersökningar har vi försökt att på ett tydligt sätt förklara varje arbetsmoment. 

2.2.7 Kvalitetskrav 

 

En kvalitativ studie har kvalitetskriterier som bör uppfyllas för att en studie ska uppfattas som 

trovärdig. Bryman och Bell (2013) beskriver hur dessa är uppdelade i fyra kvalitetskrav, vilka 

är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet innebär att forskaren inser att det finns olika skildringar av en verklighet utifrån 

individers sociala verklighet (ibid.). För att öka tillförlitlighet i resultatet kan forskaren låta 

respondenten ta del av resultatet för att få en bekräftelse på att verkligheten har uppfattats på 

ett rättvist sätt. I vår studie har samtliga utfrågade fått möjlighet att läsa igenom det 

transkriberade materialet från sin intervju för att bestyrka att vi har tolkat svaren korrekt. De 

gavs även en möjlighet att påverka intervjuinnehållet.  
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Överförbarhet är ett problem i kvalitativa undersökningar. När forskare studerar en mindre 

grupp, syftar resultatet till att fokusera på det unika och den sociala verklighet som studeras 

(Bryman & Bell, 2013). I vår studie presenterar vi våra resultat och försöker noggrant redogöra 

för forskningsprocessen fram till resultatet och då studien belyser elva unika upplevelser, 

överlåter vi det till läsaren att bedöma överförbarheten av resultatet till andra miljöer.  

 

Pålitlighet kommer av att forskaren genererar en total framställning av alla faser som uppstått 

i forskningsprocessen. Viktigt är även att visa på de olika metodval som forskaren valt och 

praktiserat, så att läsaren får en tydlig bild av hur forskningsprocessen skett. I vår studie har vår 

avsikt varit att öka transparensen genom att redogöra för de olika delarna i studieförloppet. 

Dock behövs en avvägning av vad som verkligen är relevant för läsaren anser vi. 

 

Konfirmering innebär att forskare bör säkerställa att de varit i god tro när under utförandet av 

studien förklarar Bryman och Bell (2013). Forskarens personliga värderingar ska alltså inte ha 

påverkat genomförandet eller resultatet i studien. Vi ser detta som en självklarhet och har 

genomgående under studieprocessen avsett att utföra vår studie helt fördomsfritt vilket gör att 

vi uppfyller detta kvalitetskrav. 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Individbaserad kunskap 
 

Alltsedan det under 90-talet ökande organiserandet av de anställdas kunskaper och förmågor, 

har fler företag observerat att de innehar stora tillgångar i form av kunskap, kompetens, lärdom 

och inarbetade rutiner (Edenius, 2003). Kunskap är en avgörande resurs för organisationen då 

den kan generera en hållbar konkurrensfördel i en konkurrenskraftig och dynamisk ekonomi, 

förutsatt att ledaren innehar kompetensen att hantera mångfacetterad kunskap (Davenport & 

Prusak, 2000; Grant, 1996). Eftersom kunskap är ett svårdefinierat begrepp på grund av sin 

abstrakta natur, har det inneburit att forskare misslyckas att förklara kunskap på ett distinkt sätt 

menar Alvesson (2001). Det vanligaste problemet är att dessa definitioner omfattar alltför 

mycket eller blir alltför detaljerade. Därför existerar ännu meningsskiljaktigheter kring 

begreppets karaktär. Davenport och Prusak (2000) definierar kunskap som en samling 

värderingar, erfarenheter och sakkunnig förståelse som tillsammans utgör ett ramverk för att 

tolka, utvärdera och skapa nya erfarenheter och information. Den individbaserade kunskapen 

som skapas och överförs internt kan vara särskilt värdefull för att säkra företagets 

konkurrenskraft, eftersom den tenderar att vara unik och svårimiterad (Spraggon & Bodolica, 

2012).  

Davenport och Prusak (2000) hävdar att personlig kunskap är en nödvändighet för all kunskap 

och att den är i ständig rörelse och förändring. Kunskap är dock inte enbart lagrad och tillgänglig 

då den behövs utan skapas och verkar på ett organiserat sätt menar Edenius (2003). Han klargör 

att utifrån detta synsätt har forskningen på senare tid tonat ner den individuella dimensionen av 

kunskap för att förskjuta den mot en mer social kunskapssyn. Denna syn innebär att individer 

just genom att interagera med varandra antas utveckla identiteter, gemenskap och olika sätt att 

lösa problem vilket alla bidrar till att skapa ny kunskap. Synen på kunskap påverkar alltså i sin 

tur definitionen av kunskapsöverföring och hur vi ser på förloppet att överföra kunskap inom 

organisationer. Det processbaserade perspektivet, vilket vår studie antar, fokuserar på vikten av 

samspel mellan individer för att möjliggöra kunskapsöverföring (Hislop, 2010). 

3.1.1 Uttalad och tyst kunskap  

 

Kunskap är ofta indelad i två kategorier inom litteraturen det vill säga uttalad och tyst kunskap 

(Davenport & Prusak, 2000; Nonaka & Takeuchi, 1995). Filosofen Michael Polanyi var den 

förste som införde dessa båda kunskapsbegrepp redan i slutet på 1950-talet (Nonaka & 

Takeuchi,1995). Kunskap som yttras och formuleras till meningar och siffror, och enkelt 
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kommuniceras och fångas i skrift kategoriseras som uttalad kunskap (ibid.). Denna kunskap är 

tillgänglig genom individens medvetande och kan ses synonymt med en datakod, kemisk formel 

eller en uppsättning allmänna regler (ibid.). I motsats till detta existerar kunskap som är mer 

knuten till individens sinnen, taktila upplevelser, outtalade tumregler och intuitioner det vill 

säga tyst kunskap. Individens outtalade kunskap grundar sig i handling, rutiner, ideal, 

värderingar och känslor menar Nonaka och Takeuchi (1995). Den tysta kunskapen är svår att 

formalisera och kommunicera främst för att den är djupt inbäddad i bäraren av kunskapen 

(Smith, 2001).  Bärarna är ofta omedvetna om att de besitter den. Smith (2001) liknar den tysta 

kunskapen vid kreativitet, då hon menar att den inte känner några gränser utan helt enkelt bara 

existerar, är automatisk, kräver lite eller ingen tid eller tanke och den ligger till grund för 

organisationers beslutsfattande. Den uttalade kunskapen associeras främst med kunskap 

anskaffad genom formell utbildning medan den tysta kunskapen förvärvas genom lärande på 

arbetet förklarar Hitt och Duane (2002). Följaktligen används individens uttalade, formella 

kunskap till att vidare bygga en grund att skapa tyst kunskap genom gemensamma erfarenheter. 

Tillsammans utvecklas en erfarenhet och en expertis som ofta är bransch- eller företagsspecifik 

och svår att imitera för andra och därmed skapas unika källor till konkurrensfördelar (ibid.).  

Vi har under teoriinsamlingen noterat att forskare upprepade gånger använder metaforen om 

”toppen på isberget” vid definiering av tyst kunskap. Bhardvaj och Monin (2006) är bara några 

av de som beskriver att kunskap kan liknas vid ett isberg där endast 10 procent av kunskapen 

befinner sig ovanför vattenytan och utgör den uttryckliga kunskapen medan resterande 90 

procent ligger dold och representerar den outtalade, tysta kunskapen. Enligt Bhardvaj och 

Monin (2006) samspelar den tysta kunskapen med betydelsefulla delsystem inom 

organisationer såsom psykologiska, sociala, kulturella och funktionella system. 

Nonaka och Takeuchi (1995) har i sin tur delat in den tysta kunskapens i två olika dimensioner: 

den tekniska, vilken består av den informella kunskapen som vi bildar oss till, det så kallade 

”know how” samt den kognitiva, vilket istället bygger på individens inre struktur. I den 

kognitiva dimensionen ingår mentala scheman och modeller som anses så fundamentala inom 

individens medvetande att denne tar dessa för givet (ibid.). Denna dimension är enligt Harlow 

(2008) den viktigaste men svårast att möjliggöra skapande och spridning av kunskap till andra 

individer.  

 

Den främsta tillämpningen av tyst kunskap är då vi löser problem menar Leonard och Sensiper 

(1998). Det är en av anledningarna till att experter och kunniga inom ett visst ämne har lättare 

att lösa ett relaterat problem än "nybörjare". Detta för att den kunnige har ett mönster i åtanke, 
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som skapats utifrån tidigare erfarenheter och blir behjälplig då det krävs att upptäcka lösningar 

(Leonard & Sensiper, 1998). Det skapas därmed en slags intuitiv förmåga hos experten i fråga. 

Trots svårigheter innebär det självklart inte att den tysta kunskapen saknar betydelse (Edenius, 

2003). Vi ser att det snarare är tvärtom. Polyani (1966) drar slutsatsen att även uttalad kunskap 

innefattar tyst kunskap. Detta bygger på hans uttalande om att all kunskap är grundad i tyst 

kunskap och har utifrån detta myntat den numer karaktäriserande kommentaren: ”we know 

more than we can tell”. 

 

3.2 Knowledge management  

 
Knowledge management eller kunskapshantering är ingen ny företeelse, utan organisationer 

har länge innehaft en medvetenhet kring detta. I takt med den ökade globaliseringen och IT-

utvecklingens frammarsch har organisationer i växande utsträckning uppmärksammat de 

anställdas förmågor och kapacitet att skapa och samordna kunskap (Edenius, 2003). Flertalet 

teorier kring begreppet framställer hur kunskapsintensiva organisationer styr sina resurser, med 

fokusering på hur de styr individerna (Alvesson, 2001). Vi har noterat att knowledge 

management är ett mångtydigt och relativt svårdefinierat begrepp. Davenport och Prusaks 

(2000) enkla definition på begreppet är att knowledge management handlar om att fånga, 

distribuera och effektivt använda den kunskap som finns. De poängterar därmed vikten av att 

uppmärksamma och nyttja kunskapen som existerar inom den egna organisationen. En mer 

vidsträckande förklaring innehas av Hislop (2010), då han menar att det innefattar allt som har 

med hanteringen av det som klassificeras som kunskap i ett företag. Mårtenssons (2000) 

djupgående förklaring på begreppets innebörd, är att det innefattar förvaltningen av företagets 

inneboende kunskap, genom att erhålla, underhålla och behålla den. Vi tar samtliga definitioner 

i beaktning. 

 

Att främja kunskapshantering, är en aktuell fråga för företag idag, då det har blivit en betydande 

faktor till att generera konkurrensfördelar och för organisationens överlevnad förklarar 

Mårtensson (2000). För att lyckas fordras en framgångsrik kunskapshantering så att kunskapen 

ombildas och förmedlas på ett gynnsamt vis. En viktig del av knowledge management, som inte 

lyfts fram i litteraturen, gäller förhållandet mellan individer, kunskap och arbete hävdar Wright 

(2005). Med det menar han att det är kunskapen som individer erhåller genom exempelvis 

problemhantering, utmaningar och det sociala arbetet som är den mest betydande att hantera.  
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Däremot utgör knowledge management ett område som uppmuntrar till en anpassad metod för 

att identifiera, fånga, granska, skaffa och dela företagets alla informationstillgångar (Bartol & 

Srivastava, 2002). Här anser Alvesson (2001) att man skulle kunna se knowledge management 

som en sammanställning av upplysningar och kunskaper till en ”allmän” kunskap.   

 

Med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel databaser, kan kunskapen sedan samlas för att 

individer på ett lätt sätt ska ges möjlighet att ta del av all information (Alvesson, 2001). Detta 

kan bidra till att instruktioner sprids på ett enkelt vis så arbetet presteras snabbare och 

organisationen får större kontroll (ibid.). Tekniska och virtuella hjälpmedel kan exempelvis 

innefatta databaser, dokument och riktlinjer som kan underlätta för organisationer, men de kan 

även orsaka att människorna i företagen hamnar utanför hävdar McDermott (1999). Knowledge 

management bör därmed verka för att uppmuntra att olika aktörer samarbetar och utvecklar 

idéer då det finns forskare som anser att kunskap är något som ständigt ombildas och genereras 

genom människors interaktion med varandra (ibid.). Detta betraktandesätt utgår ifrån att 

ledaren, genom knowledge management, fokuserar på de sociala förhållandena i företaget där 

nyckelfaktorer för detta är uppriktighet, tillhörighet och social kompetens (Roth, Styhre & 

Ingelgård, 2002). 

3.2.1 Ledarskap 

 

Ledarskapet är en viktig källa till att god kunskapsdelning förekommer i en organisation (Wang 

& Noe, 2010; Kharabsheh et al., 2014; Segarra-Cipés, Roca-Puig, Bou-Llusa, 2013). För att 

ledare ska lyckas krävs det ett förtroende hos sina medarbetare och få de att känna sig trygga 

genom att skapa en öppen miljö med tydlig och ärlig kommunikation (Bartol & Srivastava, 

2002). Kharabsheh et al.(2014) klargör vikten av att ledaren ser individerna som 

organisationens största resurs och ge de motivation till att vilja dela med sig av sin inneboende 

kunskap. Ledningen behöver även vara tydlig med organisationens mål och skapa metoder som 

stämmer överens med värderingarna och riktlinjerna som styr företaget enligt Muelller (2015). 

Det bidrar till att få medarbetarna att sträva mot det uppsatta mål men även att de ser en vinning 

i metoderna medför att de blir mer engagerad till kunskapsdelning (ibid.).  

 

Individer har naturligt svårt att dela med sig av sitt kunnande och speciellt den individuella 

kunskapen förklarar Segarra-Cipres et al. (2014). Då detta är en komplex uppgift som innebär 

både tid och kraft att utföra, fordras att ledare skapar en miljö där individer känner att de har 

förtroende och därigenom får viljan att dela kunskap med varandra (Wang & Noe, 2010; Bartol 
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& Srivastava, 2002). Oviljan till kunskapsdelning hos individer handlar ofta om osäkerhet 

menar Wang och Noe (2010).  Detta ställer krav på ledaren att ge det stöd och uppmuntran som 

krävs så att de känner sig säker på sin plats inom organisationen (ibid.). 

 

Ett betydelsefullt fokus för ledarna kan vara att skapa och bevara en miljö i organisationen där 

innovation stöds, det vill säga att medarbetarna både vill och kan förnya sin kunskapsbas 

förklarar Segarra-Cipres et al. (2014) samt Salis och Williams (2010). Genom att ledaren dels 

själv visar sig villig att delge sin kunskap och dels uttrycker ett intresse att ta del av sina 

medarbetares kunskap, skapas ett engagemang hos de anställda och en strävan mot en 

företagskultur där kunskapsdelning sker självmant (Wang & Noe, 2010). 

3.2.2 Organisationskultur 

 

Kulturen i en organisation har en betydande roll när det kommer till kunskapsdelning påpekar 

Kavoos (2012). Organisationer bör överväga att skapa en kultur med rätt rutiner vilka stöder 

kunskapsdelning (Wang & Noe, 2010; Snyder & Lee-Partridge, 2013). Snyder och Lee-

Partridge (2013) menar att i företag där medlemmar arbetar mot samma mål och känner en 

tillhörighet ökar delning av kunskap. Innovation anses vara den källa som bidrar mest till att 

medarbetare delar kunskap med varandra, då de i en innovativ miljö känner att organisationen 

uppmuntrar till delning (Wang & Noe, 2010; Kavoos, 2012). 

 

Attityder och rättvisa mellan anställda i organisationer gör att medarbetarna känner mer tillit 

till varandra vilket vidare bidrar till att de i större omfattning är villiga att dela sina erfarenheter 

(Snyder & Lee-Partridge, 2013; Wang & Noe, 2010). Företaget bör därmed genomsyras av en 

känsla av gemenskap och förtroende bland medlemmarna menar Snyder & Lee-Partridge 

(2013). Det kan uppmuntras genom att skapa miljöer som stimulerar till interaktion mellan 

medarbetare genom öppna arbetsytor, arbetsrotation eller kommunikation mellan individer 

vilket underlättar för medlemmarna till kunskapsdelning (ibid.). Att skapa områden där 

informella möten kan ske, såsom inbjudande fikarum, bidrar följaktligen till att medarbetarna 

bygger upp en tillit till varandra menar Wang och Noe (2010).   

 

Ett utvecklande av rättvisa och jämlika belöningssystem i organisationer kan vara bidragande 

till att medarbetare upplever en känsla av samma värde förklarar Smith ( vilket uppmuntrar till 

att i större utsträckning delge både tyst och uttalad kunskap mellan varandra förklarar Smith 

(2001). Om inte organisationen går in och uppmuntrar och stöttar detta, kommer individer 
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enbart att dela med sig av den uttalade kunskapen då denna är lättare att koda och överföra. 

Ofta handlar det om att individer ser sin kunskap som en konkurrensfördel och den bidrar till 

att de känner sig trygga på sin position i företaget (ibid.). För att skapa denna trygghet krävs 

uppmuntran och belöning från organisationsledningen, exempelvis genom dokumentering av 

insikter och personliga historier som kan vara behjälpliga vid spridning av lösningar på svåra 

problem eller vid förbättring av befintliga arbetsprocesser (Smith, 2001; Kavoos, 2012). 

 

Sammanfattningsvis hävdar forskare såsom Wang och Noe (2010) tillika Kavoos (2012) att 

organisationer, med en önskan om en lyckad kunskapsdelning, bör inneha följande 

gemensamma egenskaper; förmåga att skapa en kultur som uppmuntrar till innovation, vara 

villiga att lära av tidigare erfarenheter, förmåga att skapa en systematisk strategi för 

problemlösning, kunna anta bästa praxis samt att inneha förmågan att kommunicera överföring 

av förvärvad kunskap till samtliga inom organisationen. 

3.2.3 Tillit/Förtroende 

 

Tillit mellan individer är en betydande faktor för kunskapsöverföring. Faktum är att forskning 

har visat att tillit är det som avgör och påverkar mest när det kommer till delning av tyst kunskap 

mellan individer i en organisation (Snyder & Lee-Partridge, 2013). Det medför en ömsesidighet 

där både givandet och tagandet bör vara frivilligt (Wang & Noe, 2010). Snyder och Lee-

Partridge (2013) ger förslag till två förhållanden när det kommer till tillit; kognitivbaserad tillit 

och påverkansbaserad tillit. Förtroende är viktig i kognitivbaserad tillit då individers utifrån sitt 

intellekt väljer vem de kommer att respektera och under vilka omständigheter. På dessa grunder 

gör de valet om vilka de tar för att vara ”goda skäl” som bevis för pålitlighet. De förklarar att 

förtroende inom organisationen är en viktig dimension som är nödvändig för att aktörer inom 

ett företag ska vara villiga till kunskapsdelning (ibid.). Påverkansbaserad tillit baseras på 

känslomässiga band vilka förbinder individer exempelvis vänskap, kärlek eller vård. Av dessa 

två förhållanden är det enligt Snyder och Lee-Partridge (2013) främst kognitivbaserad tillit som 

behövs mellan individer i en organisation för att kunskapsdelning ska uppstå.  

 

Kharabsheh, et al. (2014) påpekar att det är viktigt att individer inom en grupp känner tillit hos 

varandra för att de ska vara villiga att dela värderingar och erfarenheter dem emellan. Den 

egenskapen är speciellt viktig när det gäller de informella delningarna som sker vid exempelvis 

fikapauser och oplanerade möten (ibid.). Formella möjligheter för kunskapsdelning, som 

förslagsvis kan vara utbildningar och schemalagda rapporteringar, behöver också tillit men inte 



  Jessica Sjökvist & Barbro Eriksson  

26 
 

i lika stor utsträckning menar forskarna (ibid.). För denna källa till kunskap kan organisationer 

ta hjälp av tekniska hjälpmedel, dock med risken att det hindrar kreativiteten. Känner 

gruppmedlemmarna tillit till varandra öppnar det upp möjligheter till frekvent kunskapsdelning 

eftersom relationsstarka band mellan individer utmynnas i bra kunskapsdelning enligt Wang 

och Noe (2010). 

 

3.3 Kunskapsöverföringsprocesser 
 

Kunskapsöverföring är ett av kärnblocken inom kunskapshantering. Kanske är det till och med 

den viktigaste aspekten av kunskapshantering menar Nonaka och Takeuchi (1995).  

Kunskapsöverföring definieras som en samling avsiktligt subjektiva handlingar som gör 

kunskap återanvändbar för andra människor, men som även kan definieras som handlingen att 

utbyta idéer och erfarenheter och genom diskussioner skapa ny kunskap (Bartol & Srivastava, 

2002).  

Syftet med kunskapsdelning är att via utveckling av organisationers rutiner öka produktiviteten, 

men detta kräver att det sker i anpassning till den berörda verksamhetsprocessen och att det 

finns ett utrymme för att genomföras (Davenport & Prusak, 2000; McLaughlin, Paton & 

Mcbeth, 2008). Det har påvisats vissa problem vid en sådan överföring, vilket oftare 

identifierats med individer istället för organisationer. Då individers karriär kan gynnas av den 

inneboende kunskapen kan det bidra till en ovilja till kunskapsöverföring förklarar Burgess 

(2005).  

 

Kunskapsdelning inom organisationer är en komplex process som påverkas av både 

individuella, organisatoriska, tekniska och kulturella faktorer (Snyder & Lee-Partridge, 2013).  

Kavoos (2012) menar att med tanke på mängden relevant kunskap som finns inom 

organisationen och de begränsningar som finns i människans informationsbehandling bör 

processer för delning och integrering av individuella kunskaper, utformas. Dock fordrar både 

uttalad och tyst kunskap olika processer vid delning hävdar Bartol och Srivastava (2002). Dessa 

båda forskare har utifrån Earls (2001) taxonomi över kunskapshanteringssystem, identifierat 

fyra mekanismer för delning av kunskap inom organisationer:  

1) kunskapsbidrag till organisatoriska databaser 

2) kunskapsutbyte genom formella interaktioner inom eller mellan arbetslag eller enheter  

3) kunskapsutbyte genom informella interaktioner med individer  
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4) kunskapsutbyte genom praktikgemenskaper så kallade ”communities of practice” som avser 

frivilliga forum kring ett särskilt ämne av intresse, enbart för anställda.  

 

Vaiman (2008) lyfter, i sin forskning, fram vikten av coachningsprogram vid delningsprocesser. 

Är dessa strukturerade och effektiva kan de se till att individer, och deras kunskap, stannar i 

organisationen och garanterar långsiktiga framgångar. Han talar även om mentorskap i form av 

utvecklade mentorsprogram. Dessa ska till skillnad från coachningen, inrikta sig mer på 

individen i sig än på dennes prestationer och arbete. En mentor bör vara expert inom sitt 

”område” och vara beredd på att dela sina kunskaper till en annan individ. Nonaka (1994) 

föreslog att individers tysta kunskap kan överföras genom socialiseringsprocesser, 

observationer eller lärlingsprogram. Samtliga av dessa processer kräver ansträngningar hos 

både kunskapsinnehavaren och mottagaren.  

 

En stor del av litteraturen inom kunskapshantering stödjer det faktum att sociala nätverk, som 

bygger på fysiskt möte och dialog, sannolikt bidrar till spridningen av tyst kunskap inom hela 

organisationen förklarar Salis och Williams (2010). De menar därför att vi kan förvänta oss att 

arbetsplatser som främjar denna typ av nätverk innehar konkurrensfördelar gentemot 

arbetsplatser utan fokus på kunskapsutbyte. Detta påstående kräver dock mer empirisk testning 

(ibid.). 

3.3.1 Kunskapsomvandling SECI-modellen  

 

Nonaka och Takeuchi (1995) är grundarna av SECI-modellen, med syftet att förklara hur tyst 

och uttryckt kunskap förhåller sig till varandra med avseende på hur denna samverkan 

genererar, bevarar och distribuerar kunskapen i organisationen. Modellen består av fyra 

kunskapshanteringsprocesser vilka är socialisering, externalisering, kombination och 

internalisering, för att tillsammans bilda den organisatoriska kunskapen (se figur 3 nedan). 
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Figur 3 SECI-modellen, Nonaka & Takeuchi, 1995. 

 

Den första delen handlar om socialisering (tyst till tyst kunskap) vilket inriktar sig på att 

transformera den tysta kunskap mellan aktörer. Sådan överföring mellan aktörer innebär 

svårigheter då den tysta kunskapen är personlig och inte kommunicerbar. För att lyckas fordras 

det att aktörer har en förståelse för att de besitter olika kunskaper och erfarenheter vilket leder 

till att de integrerar med varandra. Organisationerna kan här uppmuntra till att olika aktörer 

arbetar i grupp menar Nonaka och Takeuchi (1995). 

 

Andra delen utgörs av externalisering (tyst till uttalad kunskap), här handlar det om att sätta ord 

på och skriva ned den tysta kunskapen. För att förenkla detta steg överförs den tysta kunskapen 

genom att forma kända begrepp. Organisationen har här en betydelsefull utmaning att skapa en 

miljö som uppmuntrar till kommunikation mellan individerna (ibid.). 

 

En kombination (uttalad till uttalad kunskap) står för den tredje delen, vilket inbegriper 

utvecklingen där den uttryckta kunskapen kopplas samman. Detta är av betydelse menar 

Nonaka och Takeuchi (1995) då det skapas ny kunskap genom att organisationer bevarar den 

uttryckta kunskapen. Eftersom uttryckt kunskap är lättare att förmedla mellan olika aktörer blir 

den även enklare att samla in och sparas i dokument eller datasystem. På så vis skapas en 

kommunikationsväg mellan medarbetare vilket möjliggör att deras kunskap kan spridas inom 

organisationen. 

 

Det sista steget i Nonaka och Takeuchis modell är internalisering (uttalad till tyst kunskap), 

vilket går ut på att den uttrycka kunskapen tillvaratas av aktörer för att i sin tur utöka sitt bestånd 

av tyst kunskap. Genom att aktörer tar del av den dokumenterade kunskapen och tyder denna 
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uppkommer det en ny tyst kunskap hos denna. Organisationer kan understödja denna del genom 

att låta medarbetare pröva och utföra.  

 

SECI-modellen är känd inom ämnet kunskapsprocesshantering och för många både den första 

och främsta i sitt slag. Vi ser det därför relevant att innefatta en redogörelse kring denna modell 

i vår teoretiska referensram bland annat eftersom modellen (multidimensionell taxonomi, se 

figur 4.) vi inspirerats av till intervjuguiden bygger delvis på SECI-modellen. Forskare har 

sedan 1990-talet citerat och nyttjat modellen men det förekommer även en del kritik. En kritiker 

av modellen är Gourlay (2000), vilken anser att ramverket innehåller konceptuella brister 

utifrån hans föreställning av tyst kunskap då han hävdar att tyst kunskap inte går att omvandla 

till uttryckt kunskap. Ytterligare kritik som riktats mot modellen kan enligt Hong (2011), bero 

på olika länders varierade kulturer och svårigheter för västerländska organisationer att ta till sig 

modellen då den är uppbyggd kring den österländska marknadens kultur och värdering 

(Gueldenberg & Helting, 2007).  

3.3.2 Kodifiering och personifiering  

 

Hansen, Nohria och Tierney (1999) menar att kunskapsöverföringsprocessen kan liknas med 

en typisk kommunikationsprocess mellan en sändare (ägaren av kunskapen) och mottagare 

(adressaten till kunskapen) i vilken ett särskilt meddelande (kunskap) ska kodas och sändas från 

sändaren till mottagaren. Nästa steg innebär att mottagaren ska avkoda och godkänna 

meddelandet (kunskapen). I denna förbindelse är valet av lämplig kommunikationskanal 

nyckeln till att skapa en framgångsrik överföringsprocess (ibid.).  

 

Personifierings-och kodifieringsstrategin är två kunskapsöverföringsstrategier vilket har 

utvecklats av Hansen et al. (1999). Dessa är de två områdena vilka innefattas vår modell i 

studien, där personifieringsstrategin tillhör face-to-face processerna och kodifieringsstrategin 

de tekniska processerna. Personifieringsstrategin innebär att individer interagerar med 

varandra, vilket fordrar skapandet av platser eller miljöer där individer kan träffas och utbyta 

kunskap (ibid.). Kodifieringsstrategin utgår från den uttalade kunskapen där tekniska 

hjälpmedel lagrar kunskap som sedan kan tas fram när den efterfrågas (Hansen et al., 1999). 

Vilken strategi som passar bäst beror på vilken sorts kunskap som är specifik för företaget. 

Består verksamheten av allmänna processer och öppen kunskap är kodifieringsstrategin den 

bäst lämpade, då den bidrar till snabb information. Består verksamheten däremot av den så 

kallade tysta kunskapen som bäst förmedlas mellan individer då passar personifieringsstrategin 
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bäst (ibid.). Att kodifiera kunskap kan vara effektivt och höja produktiviteten men antas inte i 

första hand att möjliggöra interagerande av individers tysta kunskap förklarar Edenius (2003). 

Här gäller det att skapa plattformar för formella och informella kontakter exempelvis genom 

möten, teamarbeten och personliga kontakter (Hansen et al., 1999). 

 

Groth (2000) menar att det förekommer risker som organisationer bör tänka på både när det 

gäller personifierings- och kodifieringsstrategier. Då kunskap lagras i databaser eller dokument, 

bör hänsyn tas till själva lagringsprocessen men även till hur den lagrade kunskapen tolkas. 

Kunskap förmedlas lättare mellan individer, det vill säga från en individ som sitter på 

kunskapen till individen som är mottagare av kunskapen. Risken med personifieringsöverföring 

är att organisationer inte kan vara säkra på att behålla kunskapen, utan att den riskerar försvinna 

om individen väljer att sluta (Groth, 2000). Kunskap kan bidra till att individer känner sig mer 

betydelsefulla än andra vilket i sin tur kan bidra till en rädsla att dela med sig av sin kunskap. 

Det kan grunda sig i känslan av att bli utbytbar eller att den egna specifika kunskapen inte längre 

är unik (ibid.). 

3.3.3 En multidimensionell taxonomi 

 

Spraggon och Bodolica (2012) har i likhet med Bartol och Srivastava (2002) byggt vidare på 

Nonaka och Takeuchis (1995) och Earls (2001) taxonomier och skapat fyra kategorier för intern 

kunskapsöverföring. Genom att utveckla en flerdimensionell taxonomi undgår de den kritik 

som riktats mot SECI modellen och gör en mer användbar modell i fler delar av världen. De 

fyra dimensionerna utgörs av: 

1) vedertagna face-to-face processer 

2) icke-vedertagna face-to-face processer  

3) statiska virtuella processer 

4) dynamiska virtuella processer. 

 

Spraggon och Bodolica (2012) har forskat kring hur olika face-to-face processer medverkar till 

bevarandet av kunskap inom olika gruppkonstellationer. Genom att interagera med varandra 

kunde individerna på ett enklare sätt lära sig nya saker och dela med sig av varandras kunskap 

genom att öppet kunna ta del av varandras yrkesmässiga kompetenser. För att förbättra 

effektiviteten inom företagen, på det vis som kunskapsöverföring strävar efter, bör chefer 

överväga utvalda och anpassade processer och bedöma i vilken utsträckning de passar in med 

organisationens breda strategiska inriktning(ibid.). Pågående forskning koncentrerar sig på en 
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enda aspekt snarare än att kombinera olika kunskapsöverföringsmekanismer. Det existerar ett 

antal olika taxonomier med avsikt att förbättra effekten av kunskapsöverföring (Nonaka, 1994) 

men inga av dessa tidigare försök har utförts för att erhålla en holistisk förståelse för 

överföringsprocessen förklarar Spraggon och Bodolica (2012). Då befattningshavare 

konfronteras med behovet att överföra kunskap internt, kan denne välja mellan fyra olika 

kategorier av processer där var och en visar olika egenskaper och bedriver olika kunskapsmål. 

Genom att skapa en förståelse kring de olika processkategorierna, kan ledning och chefer 

minska felallokeringen av knappa resurser och undvika urholkningen av konkurrensfördelar 

(ibid.). Vi har, som tidigare nämnts, inspirerats av denna taxonomi i utformandet av vår 

intervjuguide. 

 

Figur 4. Egen konstruktion efter Spraggon och Bodolicas (2012) multidimensionella taxonomi. 

 

3.3.3.1 Face-to face processer   
 

Face-to-face interaktion är ofta den primära metoden för att överföra tyst kunskap menar 

Nonaka och Takeuchi (1995). Den osäkerhet och de risker som förknippas med tyst 

kunskapsöverföring kan minskas genom att bygga förtroendefulla relationer inom 

organisationer. Då tyst kunskap är av praktisk natur (bedriver en process) och kontextspecifik 

(förvärvas i sammanhang där den används) kan den bättre uppnås genom personliga 

erfarenheter och praktiska situationer som medför interaktioner ansikte mot ansikte menar 
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Nonaka och Takeuchi (1995). Ytterligare fördelar med dessa processer är att antalet 

feltolkningar mellan individer minskar då meddelanden byts ut mot fysiska möten (ibid.).  

 

Mueller (2015) pekar på fynd kring sin egen forskning som visar att medarbetare ofta känner 

ett behov av att utveckla informella metoder för kunskapsutbyte mellan olika projektgrupper. 

Det gäller även i företag där de anställda redan aktivt nyttjar formellt etablerade processer för 

kunskapsutbyte. Förutsatt att ledare eller projektmedlemmar ska kunna bedriva informell praxis 

bör de enligt Mueller (2015) vara försedda med en viss grad av självständighet och tillit.  Senare 

studier visar att då kunskapen är av en känslig natur använder individer sig främst av face-to-

face kommunikation (Snyder & Lee-Partridge, 2013). En bidragande orsak tros vara att 

kunskapen tillåts riktas mot ett specifikt mål (ibid.). När det istället handlar om att dela 

allmänbildning nyttjas e-postkontakter i större utsträckning än face-to-face. Mengis och Eppler 

(2008) benämner denna metod till kunskapsdelning som interpersonell, och hävdar att denna 

typ av kommunikation är central för organisationer främst därför att det är en flexibel, interaktiv 

och iterativ form av kommunikation. Genom deltagande samtal har individerna möjlighet att 

ställa förtydligande frågor eller fördjupa sig i vissa aspekter. 

 

Utbildningsprogram och olika workshops som erbjuds kan även utgöra en möjlighet att få 

medarbetare att tillämpa kunskapsutbyte både inom och mellan arbetslag menar Weinberg 

(2015). I dessa forum får individer tillfälle att möta och lära känna varandra trots att de tillhör 

olika arbetslag eller projektteam. Det underlättar även för medarbetarna att senare kontakta nya 

bekantskaper när kunskap kring vad andra medarbetare gör ökat (ibid.).  

 

Spraggon och Bodolica (2012) delar, som vi nämnt tidigare, in face-to-face processerna i två 

kategorier: vedertagna face-to-face- och icke vedertagna face-to-face processer. De vedertagna 

metoderna uppvisar en högre grad av formalisering än de icke vedertagna då de gärna planeras 

i förväg och ofta följer en fastställd dagordning (ibid.). Face-to-face metoder tenderar att nå en 

mindre andel organisationsmedlemmar jämfört med virtuella metoder, men har istället fördelen 

att behandla mer komplex kunskap som tyst kunskap. För att uppnå tillit fordras ett mindre antal 

deltagande medlemmar. Spraggon och Bodolica (2012) förklarar att dessa processer är 

individfokuserade genom att de behandlar kunskap i form av gemensamma erfarenheter. 

Formella möten, fortbildning eller undervisning är några exempel på dessa metoder att överföra 

kunskap. De icke vedertagna processerna där individer interagerar med varandra hänvisar till 

aktiviteter som saknar programmerbarhet och som är av oplanerad och mer spontan natur 
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(ibid.). Dessa metoder utförs enligt forskarna (ibid.) frivilligt av organisationens medlemmar 

och kan innefatta exempelvis informella möten, personliga mentorskap eller ”communities of 

practice”.  

 

Mentorskapet innehar den högsta graden av kunskapsöverföring av tyst kunskap enligt Swap, 

Leonard, Shields och Abrams (2001). Genom att nyttja mentorskap skapas en relation mellan 

individer, vilket innebär att tillit och förtroende uppstår och bidrar till att kunskap genereras 

snabbare (Campbell, Saxton & Banerjee, 2014). När individer deltar i ”communities of 

practice” (praktikbaserade gemenskaper) aktiveras och delas deras kunskap via omfattande 

interaktioner vid en given tidpunkt, specifik plats och till sitt specifika sammanhang uppger 

Spraggon och Bodolica (2012). 

 

3.3.3.2 Communities of practice 

 

Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte kan vara inbäddade i bredare organisatoriska nätverk 

såsom ”communities of practice”, eller fritt översatt; praktikbaserade gemenskaper, menar 

Wang och Noe (2010). De band som skapas inom dessa sociala nätverk kan möjliggöra och 

understödja kunskapsdelningen (Hansen et al., 1999). Wang och Noe (2010) pekar på individers 

förhoppning att bevara och stärka sina sociala förbindelser genom att regelbundet delta i 

professionella webbaserade forum har visat sig positivt påverka individers avsikt att delge 

kunskap och kompetens. Genom att upprätta communities of practice för att sammanlänka 

individer som innehar ett gemensamt intresse av något slag och en angelägenhet att dela 

kunskap, leder detta till att öka lärandet och uppmuntra både erkännande, nyttjande och 

spridning av tyst och uttalad kunskap hävdar Smith (2001). Medlemmarna inom dessa forum 

bygger därmed ny kunskap för företaget och ny personlig kunskap genom informella kontakter 

och kommunikation. I en typisk elektronisk community of practice (COP) ställer medlemmarna 

frågor, formulerar svar på frågor som andra registrerat eller inleder diskussioner (Earl, 2001). 

Organisationer bör följaktligen ge COP tekniskt stöd så att kunskap som inte fångas upp genom 

olika databaser istället dyker upp i samspelet mellan individer med ömsesidiga intressen 

förklarar Bartol och Srivastava (2002). 

 

3.3.3.3 Virtuella processer   
 

De teknikbaserade processerna betonar enligt Earl (2001) användning av IT-verktyg som 

kanaler för kunskapsöverföring. Dessa verktyg eller hjälpmedel innefattar enligt Spraggon och 
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Bodolica (2012) två olika kategorier, statiska och dynamiska. Statiska virtuella metoder 

exemplifieras som databaser, utvärderingar och mallar (Spraggon & Bodolica, 2012). Dessa är 

bäst lämpade för överföring av informationsbaserad kunskap som ska vara lättolkad för 

mottagaren menar de. De dynamiska virtuella metoderna exemplifieras som telefonsamtal och 

e-post och präglas i en högre grad av ett interaktivt arbete mellan överföraren och mottagaren. 

Tekniken spelar en nyckelroll i insamling och kodifiering av kunskap som avses att spridas 

vidare (Smith, 2001). Genom utvecklade och informationsstarka IT-ramverk kan information 

och kunskap systematiskt lagras och delas. Vid valet av teknik måste dock hänsyn tas till vissa 

variabler såsom funktionell-, teknisk- och kulturell passform men även ta i beräkning att det är 

en kostsam investering (ibid.). 

 

Smith (2001) betonar en tydlig relation mellan teknik och kunskapsdelning och menar att 

tekniken ska ses som ett möjliggörande verktyg. Men detta till trots är det ändå individens val 

att avgöra vilken kunskap denne vill dela. Kharabsheh et al. (2014) tillika Spraggon och 

Bodolica (2012) redogör för de olika verktyg som kan finnas tillhanda för organisationer, såsom 

diskussionsforum, databaser, intranät, intelligenta sökmotorer, virtuella konferensrum, e-post, 

bibliotek och kunskapskataloger och menar att förekomsten av en effektiv infrastruktur inom 

organisationen leder till högre nivåer av kunskapsdelning. De nämnda hjälpmedlen för 

tvåvägskommunikation förväntas enligt Salis och Williams (2010) att förbättra utbytet av 

kunskap som enkelt kan kodifieras och spridas inom organisationen (uttalad kunskap). Det kan 

i detta fall röra sig om interaktiva nätverk eller telefonsystem som båda två inte kännetecknas 

av fysisk kontakt. Intranätverk bör enligt Edenius (2003) ses som ett verktyg som möjliggör 

arbete i organisationen från olika platser och kan därmed liknas vid ett ”virtuellt kontor”. Stora 

mängder data kan även distribueras till de individer som är sammankopplade i nätverket och 

kan fånga upp och sprida den kunskap som finns inom företaget. E-postsystemen har enligt 

Edenius (2003) idag blivit en allmänt vedertagen teknologi för kommunikation (ibid.). Fördelen 

med denna skriftliga kommunikation ligger i dess saklighet och bestående natur till skillnad 

från den muntliga kommunikationen som direkt försvinner. Dock kan överbelastning av 

information ske i nyttjandet av e-postkommunikation. 

 

Utöver dessa mekanismer kan formella undersökningar av anställda (vilka utgör 

tvåvägskommunikationer i närvaro av feedback från ledningen) leda till ett kunskapsutbyte trots 

att det utesluter ett verbalt samspel mellan individer (Salis & Williams, 2010). 
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Få studier har undersökt skillnaderna mellan kunskapsdelning via virtuella processer eller face-

to-face interaktion menar Wang och Noe (2010). Bordia, Irmer och Abusah (2006) är ett av 

undantagen. De har i sin studie tagit upp debatten huruvida virtuell kommunikation är ett 

lönsamt alternativ till face-to-face kommunikation. I en modell (se fig. 5 nedan) redogör de för 

de båda processernas för- och nackdelar. 

 

Virtuell kommunikation                       Face-to-face kommunikation 

 

Fig 5. Fördelar och nackdelar, kunskapsöverföringsprocesser. Konstruerad efter Bordia et al.(2006). 

 

Oavsett debatten kring huruvida virtuella processer är kostnads och tidseffektiva i jämförelse 

med face-to-face processer, bör organisationer inse att virtuell kommunikation är hållbar hävdar 

Bordia et al. (2006). De menar att med rätt verktyg, teknik och människor kan organisationer 

använda virtuell teknik för att uppnå hög kvalitet och tillfredsställande resultat.  

Hall och Andriani (2003) redogör för olika kombinationer av de processmetoder som Spraggon 

och Bodolica (2012) illustrerar i sin multidimensionella taxonomi.  

 

Organisationer som är ute efter att skapa innovationer som leder till förbättringar av befintliga 

produkter och därmed vill försöka uppnå förutsägbara resultat, kan nyttja statiska virtuella eller 
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vedertagna face-to-face processer på grundval av dess förhöjda grad av programmerbarhet (Hall 

& Andriani, 2003). De företag som däremot vill skapa innovativa genombrott och skapa 

betydande konkurrensfördelar, genom att avbryta rådande branschpraxis, kan istället bruka mer 

icke vedertagna face-to-face metoder för att främja medarbetares kreativitet. Forskarna (ibid.) 

poängterar med sin forskning att chefer och ledning effektivt kan förbättra sina respektive 

organisationers innovationsinsatser om de uppmärksammar och lyfter fram det interna 

kunskapsflödet. 

3.3.4 Möjliga barriärer  

 

Kunskapsdelning i komplexa miljöer är förenat med utmaningar då det gäller att skapa en 

uppfattning om kunskapens karaktär men även på grund av miljöernas egenskaper 

exemplifierade av frågor som tidspress, personalomsättning, skiftgång, begränsande 

företagskulturer och förlust av erfarna nyckelfigurer (Snyder & Lee-Partridge, 2013). Faktum 

är att forskare såsom Davenport och Prusak (2000) hävdar att kunskapsdelning egentligen är en 

för människan onaturlig företeelse. Den inneboende tendensen är att samla egen kunskap och 

vara misstänksam mot andras kunskap.  

 

Wang och Noe (2010) tillika Chong och Besharati (2014) har uppmärksammat att det hos en 

del individer finns en naturlig rädsla att förlora makten som kommer ur deras expertisinnehav 

och därmed väljer att avstå från att dela sina erfarenheter och kunskap med andra. Denna fruktan 

att dela med sig av erfarenheter och kunskap kan bero på att det råder inbördes konkurrens 

mellan medarbetare (Chong & Besharati, 2014). De poängterar att detta kan förhindras genom 

ett förtroendeskapande mellan individer där individer istället ser sig som samspelta kollegor 

(ibid.). Wang och Noe (2010) förklarar att känslan att förlora makt upplevs större när delningen 

sker i ett elektroniskt forum där kunskapen lagras och kan noteras av vem som helst. Men på 

samma gång kan individen uppleva känslan av att vinna makt genom att nyttja detta forum, då 

tekniken underlättar för att nå en större publik och på så vis bidrar till möjligheter att få många 

personliga erkännanden (ibid.). 

 

Det finns ytterligare hinder för kunskapsdelning. Weinberg (2015) pekar på tidsaspekten och 

menar att delningsprocesser tar både tid, ansträngning och energi från individer inom 

organisationen, vilket många gånger gör att en önskvärd kunskapsöverföring delvis eller helt 

uteblir. Chong och Besharati (2014) har funnit att bristande intresse från medarbetare, ineffektiv 

information, brist på en kunskapsöverförande företagskultur, brist på kompetens hos 
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medarbetare samt brist på incitament från ledning, utgör betydande barriärer bland större 

organisationer. Vi finner i deras forskning främst barriärer kopplade till mänskliga och 

organisatoriska faktorer. Men teknik kan även det utgöra barriärer då organisationer som önskar 

att genomföra intern kunskapsdelning via virtuella processer bör vara beredda på att detta 

kräver tunga investeringar i IT-system för att kunna ansluta kompetenta medarbetares 

kodifierade kunskap hävdar Spraggon och Bodolica (2012). 

 

För att möjliggöra kunskapsdelning i organisationer, bör medlemmarna enligt Weiberg (2015) 

ha tillgång till en arena vilken stimulerar individbaserade dialoger. Arbetslagsinteraktioner ger 

ett sammanhang där individer kan engagera sig i en sådan dialog (ibid.). Det har alltså utifrån 

tidigare forskning visat sig att det handlar om tre huvudkategorier vilka har inverkan på 

organisationers kunskapsdelning: individbaserade barriärer, organisatoriska barriärer och 

tekniska barriärer. Chong och Besharati (2014) redogör för de främsta hindren inom respektive 

kategori och markerar brist på förtroende som en av de betydande individuella barriärerna. De 

hävdar att ett ömsesidigt förtroende och social tillit många gånger är avgörande för att förbättra 

samspelet mellan medarbetare och främja kunskapsöverföring inom organisationen. Tidigare 

forskning (Wang & Noe, 2010) har visat fram en koppling mellan kommunikation och nivån 

på kunskapsöverföring. De företag som inrättar informella nätverk till sina anställda har visat 

sig öka mängden kommunikation och därmed även överföring av kunskap och kompetenser. 

3.3.5 Incitament och motivation 

 

Organisationer kan enligt Bartol och Srivastava (2002) på olika sätt motivera medlemmarna till 

kunskapsdelning. Belöning och erkännande har ett positivt samband med kunskapsutbytet och 

stödjandet av organisationskulturen i företag (Kharabsheh et al., 2014; Bartol & Srivastava, 

2002), men forskningen har varit mångtydig här anser Wang och Noe (2010). Yttre belöningar 

i form av exempelvis höjd lön för en speciell prestation pekar på en ökad kunskapsdelning, men 

i motsats till denna positiva effekt kan det även ha en hindrande effekt, då det kan uppstå en 

känsla av tvång och nöjdhet hos individer som gör att de tappar den inre drivkraften (Wang & 

Noe, 2010). Kharabsheh et al. (2014) anser att mjuka incitament som till exempel en känsla av 

tillit och rättvisa leder till att kunskapsdelning ökar. De mjuka belöningarna generar till att 

individer växer som person och bidrar till ett välmående, man kan säga att det är känslor som 

är kopplat till belöning (ibid.). 
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I team och arbetsgrupper gäller det att skapa belöningar som är gruppbaserade för att uppmuntra 

kunskapsdelning mellan medlemmarna hävdar Bartol och Srivastava (2002). Det gäller med 

andra ord att utveckla ett sätt att motivera som hela gruppen accepterar, en svårighet är att 

individer har olika värderingar och erfarenheter det gäller att frambringa ett samspel (ibid.).  

3.4  Organisatorisk kunskap 

 
Antagandet att kunskapsöverföring är en kollektiv och social process har lett till ett stort intresse 

bland både forskare och praktiker för att kunna skapa villkor som leder till ökat lärande både 

för organisationen som enhet och för enskilda individer (Davenport & Prusak, 2000). I studiens 

inledning beskrivs vikten av individuell och organisatorisk kunskap för organisationers strävan 

att generera hållbara konkurrensfördelar. Coff (1997) är en av de forskare som belyser värdet 

av denna omvandling där ett långsiktigt bevarande av kunskap erhålls och uppmanar 

organisationer att främja dessa processer. Edenius (2003) menar att den sociala dimensionen av 

kunskap har lett till att knowledge management-litteratur mynnat ut i två grenar: dels hur 

individer kan betraktas som resurser för kunskap och kompetensskapande, dels på hur kunskap 

kan skapas i olika sammanhang.  

 

Vi har noterat att det finns olika uppfattningar om vad som definierar organisatorisk kunskap. 

Det råder även meningsskiljaktigheter huruvida en organisation ens kan inneha kunskap. Bhatt 

(2002) menar att det ligger en svårighet i att definiera individbaserad kunskap, då kunskap för 

en individ kan betyda information för en annan. Här anser Wright (2005) att individuell kunskap 

är ett pågående lärande, som sker både formellt och informellt, genom kommunikation, möten 

och observationer. Detta bidrar till att den enskilda individens tysta kunskapsbas utökas. 

Nonaka (1994) menar att det är utifrån den ständiga dialog som individers tysta och uttalade 

kunskap för som den organisatoriska kunskapen skapas. Han hävdar att organisatorisk kunskap 

kommer ifrån individer men att det är företagen som uttalar och förstärker den och därigenom 

uppstår organisatorisk kunskap. Bhatt (2002) pekar istället mer på det praktiska samarbetet 

mellan olika medarbetare. Ett samarbete som i sig skapar den organisatoriska kunskapen 

eftersom individers tysta kunskap inte går att kommunicera utan kan bara uppfattas av individen 

själv. Den organisatoriska kunskapen innefattas av idéer, föreskrifter och tillvägagångssätt 

(ibid.). Organisationers viktigaste uppgift är själva processen att ombilda individers kunskap 

till organisatorisk kunskap hävdar Bartol och Srivastava (2002).  
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Genom en ökad medvetenhet inom organisationer angående sin förfogade kunskapsresurs, kan 

företagen hantera utmaningarna i dagens föränderliga samhälle (Greiner, Böhman & Krcmar, 

2007). Campbell et al. (2014) menar att det är av relevans att lyckas behålla kunskapen inom 

organisationer i ett samhälle där individer rör på sig. De förklarar det med att då individer 

förflyttar sig lätt innebär att det blir enklare för företag att erhålla kunskap men det innebär även 

det motsatta. Den kunskap vilken medarbetare erhållit i organisationer kan lättare tas emot av 

andra. Samma åsikt har Greiner et al.(2007) då de konstaterar vikten av kunskapsdelning inom 

organisationer. De förklarar det med att en organisation som är medvetna om medarbetarnas 

inneboende kunskap och nyttjar en kunskapshantering som överensstämmer med verksamheten 

besitter en styrka gentemot sina konkurrenter. Individers kunnande i form av kunskap, 

färdigheter och förmågor vilket erhållits inom organisationer och sociala kompetenser, bidrar 

till att de blir eftertraktade på marknaden då en stor del av kunskapen redan finns där vid 

övertagandet (Campbell et al., 2014; Greiner et al., 2007). Det utgör därmed största delen av 

företagsvärdet. De hävdar vidare att det, trots vissa risker, är viktigt att skapa organisatorisk 

kunskap eftersom det bidrar till en värdeökning hos verksamheten. Denna värdeökning erhålls 

genom att individer har möjlighet att utföra fler uppgifter, på grund av de snabba förändringarna 

i samhället och konkurrensen med att det är köparens marknad (Campbell et al., 2014; Greiner 

et al., 2007). 

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Genom att sammanfatta det material vi redogjort för i den teoretiska referensramen ovan, har 

vi valt att i en modell förtydliga vad studien vidare tar med sig från detta teoriavsnitt.  

 

Inom forskningslitteratur (Spraggon & Bodolica, 2012; Davenport & Prusak, 2000; Grant, 

1996) hävdas att kunskap är en värdefull resurs för organisationer vilket genererar hållbara 

konkurrensfördelar i dagens föränderliga samhälle. Dock existerar meningsskiljaktigheter kring 

begreppets karaktär (Bartol & Srivastava, 2002; Davenport & Prusak, 2000). Kunskap är ofta 

indelad i två kategorier inom teorin, den uttalade och den tysta kunskapen (Davenport & Prusak, 

2000; Nonaka, 1994). Den typ av kunskap som enkelt kommuniceras både verbalt och i skrift 

kategoriseras som uttalad kunskap medan kunskap vilket grundar sig i individers förståelser 

och erfarenheter blir den tysta (Nonaka, 1994). Den tysta kunskapen är svår att kommunicera 

då den är inbäddad i individen och denne ofta är omedveten om vilken kunskap den besitter 

(Smith, 2001). Den individbaserade kunskapen som skapas och överförs internt är av vikt för 
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att säkra organisationers konkurrenskraft, då den både är unik och svårimiterad (Spraggon & 

Bodolica, 2012). En förutsättning för att skapa konkurrensfördelar för en organisation är att 

kunna hantera dess inneboende kunskap utifrån dess verksamhet (Hislop, 2010; Hitt, 2002; 

Smith, 2001).  

 

Kunskapshantering eller knowledge management är ingen ny företeelse, utan i takt med den 

ökade globaliseringen, har organisationer länge innehaft en medvetenhet kring detta och 

därmed ökande uppmärksammat de anställdas förmågor och kapacitet att skapa och samordna 

kunskap (Edenius, 2003). När det kommer till kunskapshantering har ledningen en viktig 

uppgift genom att uppmuntra och skapa metoder vilka bidrar till att medarbetarna känner sig 

villiga att dela med sig av sin individuella kunskap (Wang & Noe, 2010; Kharabsheh et al., 

2014; Segarra-Cipres et al., 2014). Det handlar om att generera system vilka tillvaratar 

kunskapen, samlar den och sprider den vidare så att den stannar kvar i organisationen oavsett 

vilka individer som agerar där (Groth, 2000).  

 

För att möjliggöra en lyckad kunskapsöverföringsprocess bör olika förutsättningar uppfyllas. 

Ledningen kan bidra med detta genom att skapa en företagskultur vilken uppmuntrar 

kunskapsdelning, flexibilitet och innovation (Kharabsheh et al., 2014; Hall & Andriani, 2003). 

Med verktyg som underlättar kommunikation skapas en känsla av tillit och förtroende hos 

medarbetarna, vilket möjliggör att organisationer når måluppfyllelse genom att individer vill åt 

samma håll (Bartol & Srivastava, 2002; Wang & Noe, 2010 ). Genom att skapa processer vilken 

underlättar kommunikation av erhållen kunskap till alla aktörer inom organisationen så behålls 

kunskapen och kan generera långsiktiga konkurrensfördelar (Wang & Noe, 2010; Kavoos, 

2012). För att spridning av kunskap ska nå framgång, krävs att det utvecklas en för 

verksamheten passande kunskapsöverföringsprocess (Mårtensson, 2000; Davenport & Prusak, 

2000; McLaughlin et al., 2008). Flertalet forskningsteorier skiljer på tekniska och 

personifierade processer, vilka de menar passar till spridning av olika sorters kunskap (Nonaka, 

1994; Hansen et al., 1999; Bartol & Srivastava, 2002; Spraggon & Bodolica, 2012). De menar 

att tekniska hjälpmedel lämpar sig bäst till kunskap vilken är lätt att kommunicera och förstå. 

Kunskap som kan förklaras i bokstäver och siffror (kodifieras) betecknas även som den uttalade 

kunskapen. Personifierade hjälpmedel kan med fördel användas när det kommer till kunskap 

vilken är svårtolkad och svårförklarad menar Hansen et al. (1999). Det kan vara kunskap av 

mer känslig eller allvarlig sort, den så kallade tysta kunskapen (ibid.). En stor del av litteraturen 

inom kunskapshantering stödjer det faktum att personifierade processer, som bygger på fysiskt 
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möte och dialog, sannolikt bidrar till spridningen av tyst kunskap inom hela organisationen 

(Salis & Williams, 2010).  

 

 

 

Figur 6. Egenarbetad översiktsmodell av studiens teoretiska referensram. 

 

Tillskillnad från individuell kunskap, vilket genererade konkurrensfördelar, skapar 

organisatorisk kunskap en förutsättning för att erhålla mer långsiktiga konkurrensfördelar för 

organisationer (Davenport & Prusak 2000; Grant, 1996; Hitt et al., 2002; Bartol & Srivastava, 

2002). Nonaka (1994) anser att det är genom att individer kommunicerar sin tysta och uttalade 

kunskap som organisatorisk kunskap uppstår. Bhatt (2002) däremot menar att det endast är 

individers uttalade kunskap som kan generera organisatorisk kunskap då den tysta kunskapen 

inte går att kommunicera. Flertalet teorier betonar ändå vikten av att skapa organisatorisk 

kunskap, då den på grund av dess svårighet att imitera är en viktig resurs i dagens föränderliga 

samhälle där individer lätt förflyttar sig (Bartol & Srivastava, 2002; Greiner et al., 

2007;Campbell et al., 2014). Forskning betonar vikten av organisatorisk kunskap men visar 

även på barriärer som kan uppstå. Det är betydelsefullt för företagen att omvandla den 

individbaserade kunskapen till organisatorisk kunskap, då det bidrar till att värdet på den 

organisatoriska verksamheten ökar genom att individer har möjlighet att utföra fler uppgifter, 

på grund av de snabba förändringarna i samhället och konkurrensen med att det är köparens 

marknad (Campbell et al., 2014; Greiner et al., 2007). 
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4. Empiri 
 

Studiens empiriska data bygger på elva semistrukturerade intervjuer vilka genomförts mellan 

den 26 mars och 10 april, med ledare ifrån skilda branscher. Då ledarna önskat anonymitet har 

vi valt att benämna dem Ledare A-K. I tabellen nedan ger vi en översikt över respektive ledares 

tid i organisationen, antal medarbetare och vilken bransch de verkar i.  

 

 
Tabell 1. Presentation av studiens intervjudeltagare. 

 

4.1 Individbaserad kunskap 
 

Vi har noterat att samtliga ledare unisont värdesätter organisationens mänskliga resurser, såsom 

kunskap och kompetens. Det leder även till att kunskapsutvecklingen värderas högt. Ledare J 

menar att: 

 

”För oss är personalen de viktigaste vi har, så det gäller ju att både bredda kunskapen och 

spetskompetensen. Eftersom vi ”säljer” kunskap så handlar det om att bygga en bra CV på var 

och en. Ju högre kompetens och ju bättre kunskapsbank desto lättare blir personen att sälja in” 

(Ledare J) 
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Samme ledare beskriver detta som företagets största utmaning dels för att det krävs finansiella 

resurser men även för att det krävs tid att avsätta. Det senare tenderar att utgöra det främsta 

problemet menar han.   

 

Det talas under empiristudien om spetskompetens vilken ständigt måste förnyas och underhållas 

genom fortbildningar och utbildningar. Denna kompetens är i många fall företagsspecifik. Ett 

fåtal av ledarna menar att det inte förekommer något större utbud inom deras specifika 

yrkesområde utan fortbildning istället främst sker genom att lära av varandra. De påtalar vidare 

bristen på utbildningar och kurser i deras fall då de arbetar med specialkonstruktioner. Detta 

medför att medarbetarna istället får förlita sig på sin egen kunskap och hitta interna metoder 

och lösningar att delge kunskap.”Det finns exempelvis de dagar när våra konstruktörer visar 

fram det teoretiska i verkstan och då kan personalen tillsammans med dem hitta det bästa sättet 

att utföra arbetet på” (Ledare F) 

 

Vi kan, utifrån den insamlade empirin, se att kunskapsutvecklingen främst sker internt inom 

organisationen genom att medarbetare delger varandra kunskap och håller föredrag eller 

undervisar varandra under möten eller arbetsplatsträffar. Vilken ledare I förklarar med:  

”På våra arbetsplatsträffar lyfts det fram om någon har varit på kurs. Det innebär att hon eller 

han ska informera de andra på mötet om den nya kunskapen” (Ledare I)  

 

Det utförs fortlöpande avstämningar ute bland flera av studiens representerade organisationer.  

Medarbetarsamtal ses som ett forum där personalansvarige inventerar företagets innehavande 

kunskapsbas och bland annat stämmer av vad och vem som behöver utvecklas mer: ”men även 

utifall medarbetarna själva har något önskemål till vidareutveckling” (Ledare E). Ledarna 

säger sig arbeta mot individbaserade utvecklingsplaner som är avsedda att följas upp vid nästa 

medarbetarsamtal.  

 

Vissa utbildningar eller kurser ska medarbetarna genomföra ”oavsett om de önskar det eller 

inte” menar ledare B. Det kan handla om grundutbildningar eller vissa kriteriekrav. 

Kunskapsutvecklingen på företagen sker därmed både på frivillig och ”ofrivillig” basis och 

ledarna beskriver det som en ren nödvändighet i vissa fall. Tre av studiens företag, som 

benämner sig själva som kunskapsintensiva företag, menar att de ständigt bör vara väl insatta i 

det arbete de utför särskilt med tanke på om de är tekniskt inriktade eftersom det är ett område 

som ständigt förändras.  
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I studien tittar vi vidare på ledarnas upplevda effekter av kunskapsutvecklingen och noterar att 

flertalet säger sig se betydelsefulla effekter genom exempelvis ökad lönsamhet och lägre 

personalomsättning. Effekterna visar sig först på längre sikt menar de. Det gäller enligt ledare 

A: ”att kunna se investeringen i våra s.k. mjuka värden ur ett långsiktigt perspektiv även om 

det inte är enkelt att göra det i dagens konkurrenssamhälle” (Ledare A) 

4.1.1 Uttalad och tyst kunskap 

 

Vår empiriska undersökning lyfter särskilt fram den hos individerna, inneboende tysta 

kunskapen. Denna aspekt på kunskap beskrivs bland annat av ledarna som erfarenheter som 

erhållits genom många års vana i arbetslivet. Någon benämner den också som en individspecifik 

kunskap som går att liknas vid en ”fingertoppskänsla” (Ledare J) eller en ”särskild talang” 

(Ledare K). Denna kategori av kunskap kan vara mycket svår att förvärva genom utbildning. 

Erfarenhet är den mest frekvent förekommande definitionen på vad tyst kunskap innebär för 

ledarna. ”När det handlar om tyst kunskap så handlar det egentligen om erfarenheter. 

Erfarenheter handlar i sin tur om det vi har lärt oss och om personliga upplevelser” (Ledare 

D)  

 

Flertalet menar att den långa arbetslivserfarenhet som en del medarbetare besitter, utgör 

organisationens tysta kunskapsbank. Dessa individer tenderar att bli några av organisationens 

nyckelpersoner. Att som medarbetare inneha ett stort kontaktnätverk värderas även det högt: 

”det är viktigt i vår bransch eftersom folk måste veta vem vi är och vad vi går för” (Ledare F)  

 

Det finns delade åsikter angående organisationsmedlemmarnas medvetenhet kring deras egen 

tysta kunskap. Trots att flertalet av studiens ledare upplever att deras medarbetare innehar 

kännedom om den finns det de som hävdar det motsatta. En ledare menar att tyst kunskap sker 

per automatik och därför inte noteras av dennes medarbetare. ”Ofta ser inte personalen vilket 

fantastiskt bra jobb de gjort i ett särskilt ärende. Då är det viktigt att vi chefer lyfter och 

synliggör vad de faktiskt åstadkommit” (Ledare E). På liknande vis hävdar (Ledare J) att 

medarbetarna helt enkelt förutsätter denna kunskap och tar den för givet. Innerst inne finns en 

självmedvetenhet kring respektive individs unika kunskap men det också handlar om en 

yrkesstolthet som byggts upp och som inte går att enkelt uttrycka i ord. Ledare J fortsätter: 
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”Vi märker att även våra kunder efterfrågar personer som har en viss typ av erfarenhet eller 

förmåga då de vet om våra konsulters kunskap eller tysta kunskap genom att de anlitat dessa 

tidigare eller talat med andra som gjort det” (Ledare J)  

 

Vår empiriska undersökning pekar bland annat på att medvetandegörandet av tyst kunskap sker 

genom att lyfta detta på möten och under individuella samtal. Flertalet av de intervjuade är 

eniga kring den överhängande risken att förlora viktig kunskap då en medarbetare lämnar 

organisationen. ”Det handlar dels om kunskap som skaffats både genom interna- och externa 

utbildningar och dels kunskap baserad på yrkesmässig erfarenhet som försvinner då en 

medarbetare väljer att sluta hos oss” (Ledare B)  

 

Medarbetaren innehar full insyn i företagets visioner, mål och specifika arbetsmetoder som 

denne sedan bär med sig vidare till nästa arbetsplats. Detta kan komma att gynna nästa företag 

förklarar en av de intervjuade. En annan betydande risk som ledarna i två av studiens små 

företag belyser, är den sårbarhet som existerar då medarbetare många gånger täcker upp ett 

bredare kompetensområde där än i större företag. Ledare A hävdar att man måste försöka släppa 

den tanken och våga investera i sin personal trots allt. Dels för att hänga med rent 

konkurrensmässigt men även för att motivera medarbetaren att stanna kvar i organisationen.  

”Det är en ständig balansgång att veta hur mycket resurser man bör lägga ner på sin personal. 

Risken att de bara byter till ett annat företag finns alltid där i bakhuvudet” (Ledare A) Ledare 

E resonerar istället: ”Tänker man för mycket på det så vågar man aldrig satsa på sin personal. 

Jag vänder på det istället, om ingen vågar satsa på dig som anställd, varför ska du då vara 

kvar?”(Ledare E)  

 

Det råder en talande enighet kring detta dilemma och fler av de intervjuade förklarar att det är 

en risk man som företagare idag bör vara beredd på att ta.  

 

4.2 Knowledge management 
 

I frågan om knowledge management säger sig samtliga ledare vara införstådda i 

kunskapshanteringens relevans för deras företag. De innehar en vetskap om att många inom 

organisationen sitter på olika sorters kunskap, vilket kräver anpassade metoder för 

kunskapshantering. Ledare A menar att: 
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”Det är viktigt att hitta en balans mellan de tekniska och personliga ”hjälpmedel” som finns 

att använda eftersom de tekniska underlättar när det gäller att sprida information medan de 

personliga är bättre när det gäller lärande” (Ledare A) 

 

Här betonar samtliga ledare vikten för dem, i egenskap av ledare, att skapa förutsättningar för 

medarbetarna att bli medvetna om den kunskap de besitter men även med avsikt att ge dem 

verktyg för att dela med sig av den. ”Kunskap är något som måste underhållas genom 

fortbildning vilket numer utgör ett krav för att hålla sig kvar på marknaden” (Ledare B)  

 

För att bevara den erhållna kunskapen inom företagen fordras att organisationsmedlemmar är 

villiga att delge varandra sina erfarenheter och kompetenser. Det har visat sig att detta sällan 

utgör något större problem men det finns, som vi beskriver ovan, trots allt de som av någon 

anledning inte ser incitament till kunskapsdelning. Flertalet av ledarna menar att 

organisationskulturen spelar en viktig roll i detta avseende. Genom att skapa en företagskultur 

som är öppen och inbjuder till delaktighet, blir medarbetare mer villiga att dela med sig av sin 

erfarenhet och inneboende kunskap.”Främjandet av en sådan organisationskultur bidrar till 

att den erhållna kunskapen sprids mellan individer och får till följd att den bibehålls inom 

företaget” (Ledare J) 

 

Vårt empiriska data visar att samtliga ledare säger sig uppleva att deras medarbetare är villiga 

att delge erfarenheter och kunskap. Ledare E hävdar att vilja är en förutsättning för att 

kunskapsdelning alls ska förekomma. Detta är ledare C enig med men poängterar att då kunskap 

utgör individens främsta verktyg utgör det också en säkerhet för individen att vara betydelsefull 

för en organisation. Därför blir detta verktyg individens makt- och konkurrensmedel mot de 

övriga och kan vara förklaringen till en inneboende ovilja att delge kunskap.  

 

När det kommer till att bevara kunskap inom organisationer menar ledarna att de i egenskap av 

ledare har en betydande roll genom att tillhandahålla de förutsättningar som krävs för att detta 

ska fungera. 

4.2.1 Ledarskap 

 

Gemensamt för samtliga ledare är att de ser sig som ledare och inte som chefer. ”Chef är en 

titel som vem som helst kan erhålla medan ledarskapet är något som en person förtjänar” 

(Ledare J). Chefskapet ses mer som en formell status, här menar flertalet av ledarna att det 
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handlar om rättigheter och skyldigheter medan ledarskapet handlar om att motivera och 

vägleda. Motivera dels genom att ge medarbetarna de rätta redskapen för att de ska ha en 

möjlighet att göra ett bra jobb, men även genom att skapa en känsla av delaktighet så de känner 

att de är en del av organisationen. Delaktighet menar de skapas genom en kultur vilken 

innefattar tillit och förtroende mellan medlemmarna.”Men även genom en öppen 

kommunikation där alla kan ta del av vad ledarna gör och dessutom får en chans att själva 

lägga fram sin åsikt är en ingrediens till en öppen företagskultur” förklarar ledare I.  

 

Ledare F lyfter fram vikten av att framhålla sig som ledare istället för chef eftersom ledaren 

mer utgår ifrån medarbetarnas premisser erhåller han eller hon lättare deras respekt.  

”Det kan både förekomma för- och nackdelar med att vara en stark ledare, det kan bidra till 

ett starkt driv i gruppen men även innebära en fara att det blir totalt motsatt effekt” (Ledare 

D). Ledare E redogör för sitt arbetssätt ”Som ledare vill jag ge mina medarbetare de rätta 

förutsättningarna så de har möjlighet att genomföra ett bra jobb”(Ledare E). Medan en annan 

ledare betonar vikten av uppmärksammande: ”Det handlar otroligt mycket om att se och 

bekräfta sina anställda”(Ledare K).  

 

Ett begrepp samtliga ledare nämner är delaktighet och vikten av att låta medarbetarna känna sig 

behövda och viktiga. Här skapas förutsättningar för att få alla att sträva mot samma mål. ”En 

medarbetare som känner sig delaktig vågar komma med egna idéer och åsikter vilket absolut 

bidrar till ett öppnare klimat” påstår ledare B. Det övervägande antalet ledare säger sig verka 

för att få medarbetare att sträva mot ett gemensamt mål. Främst genom att skapa en rättfram 

och trygg företagskultur.  

 

”Kulturen i vårt företag skulle jag säga är öppen, vi försöker skapa ett en teamkänsla där det 

är högt till tak. Alla medarbetare ska få känna sig delaktiga och betydelsefulla eftersom det är 

viktigt att de är med på tåget för att det ska fungera” (Ledare A)   

 

De av studiens ledare som verkar inom vård och behandling belyser vikten att anta en 

gemensam grundsyn vilket verksamheten vilar på. Denna hålls ständigt levande och uppdaterad 

(Ledare E, I och K). ”Det blir något av ett levande arbetsdokument vilket alla inom 

organisationen bör ta del av” menar ledare K. 
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4.2.2 Organisationskultur 

 

Företagskultur är enligt flertalet ledare, organisationens kärna eller grund. Att skapa en känsla 

av förtroende och tillit till varandra bidrar till att medarbetarna känner sig trygga och utifrån det 

kommunicerar de mer med varandra. Här menar ledarna att det är viktigt att det skapas en 

ömsesidighet mellan dem och medarbetarna. ”Genom att delegera och ge dem mycket eget 

ansvar så skapar jag en relation där vi känner ett ömsesidigt förtroende gentemot 

varandra”(Ledare E). Att låta medarbetarna delta vid utformande av organisationens mål 

medverkar det till att dessa i större utsträckning erhåller en känsla av delaktighet. Men även till 

att se sin egen vinning av måluppfyllandet. Detta anser deltagarna uppmuntrar medarbetarna 

till att sträva mot samma mål som organisationen.  

 

”Genom att hela tiden inkludera medarbetarna i allt som händer och tala om vilka 

framtidsplaner vi i företaget har, bidrar det till att de känner sig mer delaktiga och engagerade. 

Det gör att de ger det lilla extra när de är här om dagarna och det tror jag skulle vara svårt 

om de inte känt sig delaktiga och motiverade till allt som händer i företaget”(Ledare H) 

 

4.3 Kunskapsöverföringsprocesser 
 

Studiens intervjuguide har lånat en stor del av de punkter som ingår i Spraggon och Bodolicas 

(2012) multidimensionella taxonomi, vid utformningen av frågeställningarna, eftersom vi ansåg 

att taxonomin täcker ett omfattande område över de olika tillvägagångssätt eller medel som 

finns att tillgå vid kunskapsöverföring. Empiriundersökningen visar som väntat fram ett 

varierande antal metoder som nyttjas ute på företagen. 

4.3.1 Vedertagna face-to-face processer 

 

Det framgår av intervjustudien att kunskapsöverföring genom direkta möten mellan 

organisationens medlemmar, värdesätts högst av ledarna. Anledningen till detta är 

mångfacetterad. Dels handlar det om ett ökat tillitsskapande och en betydelsefull närvaro men 

det handlar även om att erhålla nyanser i kommunikationen eller att undvika feltolkningar och 

missförstånd som lättare uppstår vid kodifiering. ”Här uppmuntrar vi främst till fysiska möten 

och direktkommunikation även om det inte sker under formella tillfällen utan mer spontant” 

(Ledare D) Ledare F fortsätter:”Om man möts på kontoret eller i fikarummet så hinner man 

prata om mycket som troligtvis inte hade noterats i mejlet” (Ledare F). 
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I studiens teoretiska ramverk klargörs att vedertagna face-to-face metoder exempelvis handlar 

om formella möten såsom personalmöten eller arbetsplatsträffar, undervisning, brainstorming, 

team och projektgrupper samt utvärdering och uppföljning. Det talas främst om formella 

situationer där en spridning av kunskap ges möjlighet att äga rum. Flertalet ledare nämner 

arbetsplatsträffar eller liknande möten med målet att samla alla medarbetare. På frågan hur 

ledarna ser på kunskapsspridningen inom detta forum svarade det övervägande antalet att det 

gör det men att det vilar ett ansvar att ledaren främjar detta och skapar ramar för ett bra innehåll. 

I detta sammanhang redogör flera ledare kring utmaningen att hitta tiden att hålla möten och att 

avvara personal till det. Någon menar att trots att det är betydelsefullt för att säkerställa 

kunskapen inom organisationen, så är det lättare sagt än gjort att verkställa olika forum för 

kunskapsspridning. ”Vi har ett sådant tryck på oss just nu vilket gör det svårare att avsätta den 

där viktiga tiden. Det blir helt enkelt svårt med det då efterfrågan är högre än tillgångarna” 

förklarar ledare D. I likhet med detta påpekar ledare F att:  

”Det är såklart viktigt att dela med sig av sina kompetenser eller erfarenheter, men det får 

heller inte ta för mycket tid från produktionen. Den får inte stanna av. Tyvärr är det här en svår 

balansgång för oss” (Ledare F) 

 

Vi ser utifrån intervjuerna att hinder för kunskapsöverföring kan bygga på den höga 

arbetsbelastning som många medarbetare utsätts för. Ledare K säger sig ha utformat givande 

mötessituationer där alla förväntas bidra och påverka. Vidare så ser hon till att varannan 

arbetsplatsträff innefattar någon form av utbildning eller undervisning för att ge medarbetarna 

en bredare kunskapsbas. Ledare B beskriver hur de med jämna mellanrum ordnar med olika 

work-shops under mötestiden som ska bidra till internutbildning. Ledare J förklarar att: 

 ”Vi har givande möten med aspekten att delge varandra kunskap eftersom vi sedan länge har 

infört en inledande informativ stund i samband med mötet. Då kan resten av tiden istället 

användas till andra diskussioner” (Ledare J) 

  

Ledare K tillika ledare E menar att det rent utav är en omöjlighet att skapa ett förtroende mellan 

organisationsmedlemmar utan att interagera med varandra ansikte mot ansikte. Ledare H 

poängterar att dennes organisation skiljer sig från många andra genom att inneha korta 

planerade mötessituationer där målet är att konkretisera de åtgärder som tas upp för att sedan 

kunna direkt verkställa dessa. Vid kommande möte sker en spridning av de nya erfarenheter 

som har uppstått.  ”Jag tror att de allra flesta möten mest handlar om att fastställa det och det 

men att man sällan diskuterar hur det ska gå till rent praktiskt” (Ledare H) 
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I en av studiens konsultbolag nyttjas ett virtuellt kommunikationssystem vid möten för att 

undvika för många resor mellan varandra. Ledaren (J) förklarar att det uppstår svårigheter att 

höra vem det är som talar och då en talar sitter alla tysta. Trots att en webbkamera samtidigt 

nyttjas, skapas ingen levande diskussion och kan därmed inte likställas vid om alla var fysiskt 

närvarande i rummet. ”Kommunikationssystemet fungerar däremot bra i rent 

informationssyfte” förklarar han. En annan ledare menar dock att det främst handlar om en god 

kommunikation där tillvägagångssättet spelar mindre roll.  

 

Flera av ledarna har ett tätt samarbete med sina medarbetare där de innehar en möjlighet att ofta 

träffas fysiskt. De menar att det ständigt pågår en diskussion dem emellan även utanför den 

formella mötestiden. Därmed blir heller inte behovet för planerade sammankomster lika stort 

som i andra fall. Ledare F förklarar att de formella möten han håller, ibland tenderar att bli mer 

informella till sin karaktär. Att inte träffas fysiskt och kommunicera ansikte mot ansikte kan 

alltså försämra möjligheterna till kunskapsöverföring mellan organisationsmedlemmar. Särskilt 

märkbart blir detta inom bemanningsföretag där medarbetare är utplacerade på olika 

arbetsplatser. ”Det största hindret för oss är att många av oss arbetar endast en och en från 

företaget. Det gör att man träffar vissa enbart på arbetsplatsträffar. De dagliga mötena sker 

istället med personerna i uppdragsföretaget” (Ledare J)  

 

Detta problem medför att de mest kompetenta individerna inom organisationen riskerar att bli 

upplåsta på flera år inom ett och samma ställe. Det leder vidare till färre tillfällen till 

kunskapsdelning mellan organisationsmedlemmarna. En av studiens ledare vill införa ett mer 

systematiskt mötesschema för att få mer kontinuitet och större vana att samla ihop alla. Han 

tror på korta men mer frekvent förekommande direkta möten med och mellan sina medarbetare.  

”Regelbunden, avsatt tid för deltagande samtal skulle helt klart öka vår kunskapsspridning” 

(Ledare I) 

 

Vi kan konstatera att ”brainstorming” utförs hos de flesta av studiens ledare. Det nyttjas med 

fördel vid problemlösning, förändringar eller förbättringar av olika slag med avsikten att 

samtliga medlemmar ska delta och komma till tals. Individerna tar då del av både varandras 

tankar och kunskaper och kunskapsöverföring möjliggörs. Ledare H förordar tillämpandet av 

deltagande brainstorming eftersom det visat sig vara ett givande sätt att utbyta erfarenheter och 

kunskap inom dennes organisation. Gemensamt för flera ledare är att brainstorming är en 
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ständigt pågående process. Det behöver inte innebära planerade situationer utan sker i det 

dagliga samtalet mellan organisationsmedlemmar då de allra flesta företagare strävar mot 

förbättringar eller effektiviseringar.   

 

Teambaserad verksamhet sägs främja kunskapsdelning mellan individer. På frågan hur ledarna 

ser på den saken inom respektive organisation så erhöll vi relativt eniga svar. Hälften av våra 

ledare säger sig aktivt verka för teamarbete.  

”Vi jobbar alltid i olika team där dialogen är fortgående och som jag sa tidigare så handlar 

det mest om direkta möten mellan teammedlemmarna” beskriver ledare F.  

I ledare E:s organisation har man rullande team där två och två arbetar tillsammans men växlar 

teammedlemmar kontinuerligt. Ledare B förklarar ”Vi fem här är ett arbetslag, så med tanke 

på kunskapsdelning så används teamverksamhet frekvent”. Den andra hälften av ledarna 

redogör för olika anledningar till varför detta inte sker: 

”Vi arbetar kanske inte alltid i team eller projektgrupper men vi försöker ändå att skapa en 

teamkänsla på företaget. Ingen ska uppleva sig stå ensam med uppgifterna” (Ledare A)  

Ledare D innehar en annan orsak till att de inte arbetar i grupp;  

”I vårt läge är det väl svårare att ingå i ett team här på företaget eftersom vi är utspridda hos 

kund. Projektgrupperna tillhör ofta kunden” (Ledare D)  

Både ledare C och ledare H förklarar att de är få till antalet medarbetare vilket gör att de främst 

arbetar individuellt.  

”Synd nog är vi för några här men jag är säker på att det skulle öka kunskapsutbytet mellan 

oss” tänker ledare C. 

4.3.2 Icke vedertagna face-to-face processer 

 

De kanske inte lika allmänna överföringsmetoderna beskrivs som processer som uppstår mer 

informellt. Det kan handla om platser eller nätverk där det sker kunskapsutbyten. Det kan även 

innebära att organisationsmedlemmar tar på sig uppgiften som coach eller mentor och 

därigenom delar med sig av sina kompetenser till någon som ännu inte besitter tillräckliga 

sådana. Av studien framgår delade svar i frågan om informella nätverk. Ett större antal ledare 

säger sig veta att det förekommer bland medarbetarna på företaget medan resten är osäkra eller 

hävdar att så är inte fallet.”Det förekommer absolut. Det är ju vissa personer som fungerar bra 

ihop och då har de skapat sitt egna lilla nätverk”(Ledare J) 
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Någon menar att det existerar informella nätverk inom alla organisationer. Oftast inom samma 

verksamhetsgren eller yrkesroll förklarar ledare C. ”Det är främst däremellan det sker ett utbyte 

genom att alla behöver någon att bolla med för att komma vidare”(Ledare C)  

Samme ledare nämner även ”after work” som en slags informellt nätverk som medarbetare 

själva ordnar och deltar i tillsammans. Man lär känna varandra under trevliga omständigheter 

vilket bäddar för att skapa gemenskap och förtroende. Därmed ökar möjligheten att delge 

varandra viktig kunskap både då de träffas och umgås men även tillbaka på arbetet.  

 

I ett par av studiens organisationer har medlemmarna på eget bevåg gått ihop och skapat så 

kallade ”communities of practice” (praktikbaserade gemenskaper). Det kan vara individer som 

delar en arbetsinriktning eller intresse för något som skapat gemensamma grupper där de ses 

och diskuterar med varandra och utbyter erfarenheter.  

 

”Här hos oss är det många som inte ses särskilt ofta för att de är utspridda geografiskt men 

som arbetar inom samma område och behöver snacka om det med varandra. Jag är övertygad 

om att det sker en hel del viktig kunskapsöverföring dem emellan” förklarar ledare D.  

 

På liknande vis beskriver ledare J att det runt om i organisationen finns interna forum för 

erfarenhetsutbyte. Dessa båda är konsultföretag med anställda som är inhyrda och spridda på 

olika företag. Dock sker de informella mötena inte enbart ansikte mot ansikte utan likväl via 

telefon. Samtliga individer inom en organisation besitter olika sorters kunskap och erfarenheter. 

En del av dessa individer innehar en särskild kännedom eller kunskapsbank som förvärvats 

under flera år i företaget. Flertalet utfrågade har många gånger sett att nyrekryteringar erhåller 

betydelsefullt stöd av någon annan kunnig medarbetare. Ledare B förklarar att han många 

gånger själv agerat mentor då det har behövts. Detta håller ledare H även med om: ”ja man 

känner ju ett ansvar att göra det”  

Ledare K som verkar inom privatvården resonerar: 

”De som arbetat här länge gör det automatiskt. Vi har liksom ett sådant klimat här. Men vi vill 

också uppmuntra detta hos våra nyanställda. Jag vet inte säkert men detta kanske främjas mer 

i en bransch som vår där man arbetar med människor. Inte går man och håller på sitt när målet 

är att hjälpa individer” (Ledare K)  

 

Enligt ledarna kan coachning handla om att ge feedback, uppmuntran, positiva kommentarer 

eller stöttning medan mentorskap handlar främst om lärande. Coachingen sker förslagsvis vid 
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medarbetarsamtal eller vid vissa personalmöten, dock under mer formella förhållanden menar 

ett par av de intervjuade. Men övervägande delen respondenter hävdar motsatsen. 

 

”Eftersom vi på företaget vill att allt ska flyta på så krävs det att man lär ut vissa färdigheter 

till varandra. Det lämpar sig så bra att hos oss finns det alltid någon som tar på sig denna roll 

just för att de innehar viktig kunskap” (Ledare J)  

 

Ledare F förklarar att ”coaching och mentorskap sker ute i verkstaden där de erfarna lär de 

andra. Det är klart att vi uppmuntrar det men det sker ändå” Ledare C förklarar vidare att ”den 

främsta källan till kunskap är ju att lära av varandra och så fungerar det överallt, i samhället 

och på arbetsplatsen” 

 

För att skapa en känsla av tillhörighet och förtroende spelar situationer, där medarbetarna 

socialiserar med varandra, en viktig funktion. I vår studie framhåller samtliga ledare dess 

betydelse för kunskapsöverföring. Någon hävdar att det är främst under dessa informella 

omständigheter som den viktiga kunskapsdelningen sker.  

”Om det skapas ett internt nätverk med sina kollegor under trevliga former är det sedan lättare 

att kontakta varandra senare av andra orsaker” (Ledare I)  

Som vi talat om tidigare visar studien att tillit mellan varandra är en betydande faktor för att 

individer ska vilja delge varandra sina erfarenheter och kunskaper. På frågan hur tillit skapas 

så poängterar flertalet ledare just vikten av samkväm. Ledare A hävdar att tillit också är 

nödvändigt för att deltagarna ska våga träda fram. ”Här har vi chefer ett stort ansvar” (Ledare 

A) 

 

I empiriundersökningen framgår det att ledningen tillhandahåller allt från arbetsresor till 

middagar eller ”kick-offer”. Ledare J förklarar att de vid sina sociala sammankomster försöker 

prata så lite arbetsrelaterat som möjligt men att samtalen oundvikligen leder in på det ändå. En 

annan ledare berättar att man istället för ”fikalag” ser till att alla går och fikar tillsammans. 

Detta fungerar kanske inte i alla företag menar ledare A men tanken är att medarbetarna ska få 

möjlighet att socialisera med alla inte enbart de samma varje dag.  

 

I vår empiriska undersökning har vi tittat på huruvida ledningen medvetet och strategiskt har 

skapat mötesplatser för att främja informell kunskapsöverföring. Resultatet visar att endast två 

av företagsledarna säger sig ha haft det i åtanke. Ledare H beskriver att: 
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”Våra fina lokaler har olika avdelningar som ska uppmuntra till att personalen spontant 

samtalar. Vi har nyligen infört öppna kontorslandskap för att vi tror det kan bidra till mer 

social kontakt och kunskapsspridning eller annat utbyte av varandras kunnande” (Ledare H) 

 

Ledare J poängterar vikten av att ha träffpunkter på kontoret: ”Vi har ju inte så stort kontor 

men vi försöker alltid fika tillsammans, så gott det går förstås. Då samtalas det om allt möjligt. 

Eftersom vi har en platt organisation och vi delägare arbetar ute i projekt på samma vis som 

våra anställda så tror jag inte att diskussionerna är särskilt annorlunda då vi inte deltar” 

(Ledare J)Samme respondent förklarar vidare att ”vi sitter ju allihop inne på enskilda kontor 

men så länge vi inte sitter i möte så hålls dörrarna öppna. Så när någon tar en bensträckare 

brukar hon eller han att titta in hos oss andra och prata. Då utbyts det många tankar och idéer 

och så lite struntprat såklart” (Ledare J) 

 

Övriga utfrågade berättar att utformningen av arbetsplatsen inte skett särskilt planerat men ett 

par av företagsledarna säger att de funderar på att skapa tydligare öppna kontorslandskap.  

”Jag tror på närkontakten. Dels för att ha bättre koll vad var och en jobbar med och dels för 

att göra det enkelt att gå till varandra vid behov av hjälp eller värdefulla åsikter” (Ledare B)  

 

Samtliga nämner fikarummet eller personalrummet som en informell mötesplats. På företag A 

har personalchefen infört promenader på lunchrasterna. ”Det har faktiskt uppskattats mycket 

bland våra anställda. Samtidigt som de kommer ut och rör på sig så hinner de också ventilera 

både kring privata och jobbrelaterade ärenden, med varandra”(Ledare A) 

4.3.3 Statiska virtuella processer 

 

De processer som innehar en relativt oföränderlig form exemplifieras i studien av e- dokument, 

rapporter, databaser och presentationer. ”Olika typer av e-dokument används till allt möjligt, 

även i kunskapsspridningssyfte” förklarar ledare H. Ledare J anser dock motsatsen; ”De e-

dokument som vi använder fungerar bra men inte för kunskapsöverföring. Då behöver de 

förändras och förbättras”. Hos den övervägande delen av studiens ledare anses e-

dokumentation utgöra underlag för lärande eller spridning av information. På frågan om 

medarbetarna brukar ta del av dessa dokument erhåller vi varierade svar. ”Det handlar väl om 

att ta sig den tiden helt enkelt. De ligger ju där i avsikt att underlätta kunskapsöverföringen” 

(Ledare F) 
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Fler av företagens databaser innehåller ett affärssystem. För att affärssystemen ska fungera i 

syfte att överföra kunskap så hävdar ledare A det förutsätter att samtliga vet hur systemen ska 

användas: ”Här sätter intresset ofta stopp för det, vilket är synd” Hon tillika ytterligare två av 

ledarna förklarar att de låter några medarbetare kontinuerligt gå datakurser för att sedan delge 

den erhållna IT-kunskapen till de övriga. Något som anses ha fungerat bra i praktiken. ”Sen 

vilar det ju faktiskt ett ansvar på den anställda själv att försöka hänga med i utvecklingen” 

(Ledare A). Överlag är upplevelsen att databaser eller olika IT-system nyttjas frekvent i 

spridning av information inte främst kunskap. Ledare K klargör att: ”Vi förväntar oss att våra 

nyrekryteringar går in och läser våra olika dokument och register för att sätta sig in i 

verksamheten. Det är inte enbart ledningen som har tillgång till databaserna”. 

  

En ledare (H) hävdar under intervjun att deras affärssystem snarare hindrar än främjar 

kunskapsöverföringen på företaget: 

 

”Affärssystemet som vi nu använder har gett oss en hel del svåra utmaningar eftersom det är 

både föråldrat och krångligt. Alla kan inte hantera det vilket är ett incitament att skaffa ett 

bättre men det fattas vissa viktiga funktioner i systemet och de som finns kan vara onödiga och 

tidsödande. Men eftersom vi snart byter till ett mer skräddarsytt system så tror jag att det 

kommer användas mer till kunskapsdelning” (Ledare H) 

 

Ett fåtal av studiens ledare talar om problem med implementeringen av IT-system varav ledare 

K hävdar att ledningen måste försöka motivera till dess användning: ”det är helt och hållet upp 

till mig och mina chefskollegor att få igång ett användande som inte avtar direkt” (Ledare K) 

Affärssystemet är en förutsättning för informationshanteringen enligt ledare C. I övrigt ska det 

tillgodose organisationens behov av styrning och administration. En del av studiens ledare har 

noterat fördelar med affärssystem samtidigt som andra ger affärssystemet skulden för dåligt 

utförda implementeringar inom företaget. Utöver e-dokument tillhandahåller företagen även 

rapporter eller protokoll. Ledare H säger sig flitigt använda PowerPoint-dokumentation vid 

presentationer eller vid kursverksamhet. Flertalet ledare instämmer med föregående och 

beskriver verktyget som ett hjälpmedel vid redogörelse av viktig information.  

”Vi försöker tydliggöra för personalen när vi presenterar våra mål och visioner eller vid 

redovisningen av koncernens resultat” poängterar ledare D.  
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Även om övervägande andelen ledare föredrar ansikte mot ansikte processer vid 

kunskapsdelning betonar de flesta även vikten av tekniska hjälpmedel då information ska 

spridas omgående. Ledare E anser att det ibland tenderar att bli för mycket arbete med 

rapportskrivning i relation till hur mycket dessa dokument används vidare. ”Det gäller alltså 

att vi skapar förhållandevis enkla och lättarbetade dokumentsunderlag för att personalen ska 

känna att de har tid med dokumentation. En del saker måste ju helt enkelt skrivas ner för att vi 

ska kunna följa upp senare” (Ledare E) 

 

4.3.4 Dynamiska virtuella processer 

 

De verktyg som är förknippade med dynamiska processer innehar en mer föränderlig natur än 

ovanstående. Hit hör e-post, telefon, intranät eller virtuella ”communities of practice” där fler 

av verktygen erbjuder en tvåvägskommunikation vilket inte de statiska processerna gör på 

samma vis. Större delen av studiens utfrågade ledare ser mejlkontakten som ett viktigt 

hjälpmedel för att nå ut till organisationsmedlemmar. Flertalet har daglig mejlkommunikation 

med medarbetare vilket understödjer kontaktskapandet. Någon tvekar på frågan om det främjar 

kunskapsdelning och menar att det alltför ofta sker i rent informativt syfte. Ledare J förklarar 

att: ”Vi mejlar extremt mycket till varandra så massor med information går via mejl men som 

kunskapsöverföringsmetod är det nog inte det bästa kanske. Åtminstone inte för intern 

kunskapsdelning då, utan i så fall mer mellan oss och kunder” (Ledare J). Ledare B tillika G 

instämmer att det sker främst i kontakt med kunder och leverantörer. 

  

”Jag tror att en kort frågeställning i skrift riskerar att få ett kort skriftligt svar i jämförelse med 

fysiska möten där en kort frågeställning många gånger kan leda till en lång diskussion och 

ibland även involvera fler personer som ”råkar” höra” (Ledare D)  

 

Samme person förklarar att de på företaget främst nyttjar telefon, då medarbetarna är utspridda 

ute på olika uppdrag. ”Även om vi inte ses så ofta värdesätter både jag och mina anställda att 

ha en direktkommunikation istället för att knappa på datorn fram och tillbaka mellan 

varandra” (Ledare D). Mer än hälften av ledarna instämmer att telefonkontakt fyller ett högre 

syfte än e-postförbindelser i avseende att delge kunskap och erfarenheter. ”Ja, det är nog det 

vi använder mest när vi kommunicerar med varandra eller sprider information vidare. Det går 

snabbt och enkelt och är ändå en muntlig konversation”(Ledare F)  
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Ledare J berättar: ”Det fungerar jättebra för oss eftersom många är mest ute och rör på sig 

med många timmar i bilen”. Ledare G instämmer med dessa båda och anser att telefonsamtal 

och sms är viktiga hjälpmedel för internt bruk, särskilt då det inte finns möjlighet till 

sammankomst.  

Samtliga ledare säger sig ha personliga intranät på sina respektive företag. Flertalet hävdar att 

det mesta av personalinformationen går att hämta där. ”Vi har ett intranät där alla anställda 

kan gå in och läsa och få information” förklarar ledare E.  

”Ja vi har personliga intranät där det finns en hel del info att hämta. Men det är inget som vi 

använder med avsikten att delge kunskap” (Ledare J). Detta är en åsikt som delas av flera 

ledare. Istället tror en ledare att det sker en kunskapsöverföring i en större utsträckning inom de 

virtuella praktikbaserade gemenskaperna (virtual communities of practice). Dessa forum anses 

mer dynamiska i jämförelse med intranäten. Ledare D tror att det bland annat kan bero på att 

ledningen inte ingår i dessa utan de involverar enbart de medarbetare som skapat ”gruppen”.  

Ledare J berättar att ledningen uppmuntrar sådana gemenskaper då de upplever att de är viktiga 

för medarbetare.”De virtuella gemenskaperna används förmodligen mer än de som sker i 

direktkontakt eftersom det ger möjlighet att ”träffas” mer spontant” (Ledare J) 

 

Ledare H är av uppfattningen att virtuella ”communities of practice” nyttjas mer på större 

företag. ”Vi blir så nära varandra ändå eftersom vi är förhållandevis få som jobbar här” 

förklarar han. Denna metod för kunskapsöverföring finns inte hos det övervägande antalet 

ledare. Åtminstone inte vad de vet om. Eftersom medarbetarna själva skapar grupper av det här 

slaget sker det alltså inte alltid i vetskap hos ledningen. 

 

4.4 Organisatorisk kunskap 
 

Studien visar att samtliga ledare uppmuntrar personalen till spridning av individbaserad 

kunskap till organisatorisk kunskap genom att ständigt utveckla medarbetares kunnande och 

vidare låta andra organisationsmedlemmar ta del av denna vetskap genom olika metoder. 

Ledarna menar att skapandet av organisatorisk kunskap är ett krav i dagens föränderliga 

samhälle, då individer inte stannar på samma ställe hela arbetslivet. För att minska risk för 

stagnation anser ledarna att det ständigt krävs att främja medarbetarnas utveckling och 

uppmuntra dem i deras arbete genom att göra dem medvetna om dess inneboende kunskap. 

Utmaningen ligger sedan, enligt ledarna, i att omvandla denna kunskap genom att låta fler i 

organisationen ta del av den så att den bevaras i organisationen. Ledare F förklarar att de strävar 
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efter att öka kompetensbredden hos sina medarbetare för att på så vis behärska flera moment 

inom produktionen och vidare kunna täcka mellan individerna.  

”Det gäller att försöka få fler att ta del av denna kunskap innan de slutar. Det handlar om att 

låta de yngre mer oerfarna jobba med de äldre mer erfarna och försöka hinna lära sig så 

mycket som möjligt. Oavsett om de slutar eller blir sjuka så är det ju viktigt att få en bredd det 

vill säga få fler som kan mer” (Ledare J) 

 

Flertalet ledare påpekar vikten av att alltid ha kunniga medarbetare i sin organisation, på så vis 

ökar möjligheten att lyckas skapa organisatorisk kunskap. Då det är den organisatoriska 

kunskapen och kompetensen som behövs för konkurrensen på marknaderna och att det skapar 

en trygghet i organisationen så att produktionen inte hänger på en person. För att få individer 

att vilja delge sina kompetenser bör det finnas tillräckliga incitament för detta menar ett antal 

ledare. I tre av fallen ingår idag kunskapsspridning som ett lönekriterium och speglar därmed 

av sig på lönen eller bonusen.  Ledare J klargör att:  

 

”vi har ju ganska tydliga incitament här som vi baserar vår lönesättning på. Vi vill bland annat 

att man bidrar genom att hålla kurser inom bolaget. Det är alltså ett kriterium i vår individuella 

handlingsplan som vi också följer upp och utvärderar varje år då vi sätter lönen” (Ledare J)  

 

Två olika ledare säger sig sakna motiverande incitament då den bakomliggande orsaken till 

behovet av kunskapsspridning helt enkelt handlar om företagets överlevnad.”Våra 

medarbetare är införstådda med det, de vill ju ha sina jobb kvar” förklarar ledare H.  

Flertalet av ledarna anser att organisatorisk kunskap kan separeras i två olika grupperingar, den 

kunskap som är lätt att sprida och den mer svår definierade. De fortsätter med att förklara den 

kunskap som är lätt att sprida som information, lättförklarlig och lättförstådd. Den består till 

störst del av ”allmän kunskap”, vilken fler benämner som information. Kunskap som är svår att 

definiera och sprida består mer av känslig och svårtolkad kunskap, där ledarna betonar att det 

är av vikt att den sprids verbalt mellan individer. 

 

Samtliga intervjuade ledare poängterar återkommande den mänskliga kunskapens betydelse för 

deras respektive organisationer. Det råder ingen tvekan om att det finns en medvetenhet kring 

detta. Ledarna talar om vikten av rätt hantering av de individbaserade kompetenser och 

erfarenheter som finns inom företagen för att på så vis kunna skapa organisatorisk kunskap för 
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att generera konkurrensfördelar. Flertalet av de utfrågade medger att de aktivt verkar för att 

främja kunskapsutveckling för möjliggöra bevarandet av denna tillgång i organisationen. 
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5. Analys 
 

5.1 Individbaserad kunskap 
 

Individer fungerar som en central roll i processen för kunskapsdelning (Nonaka & Takeuchi, 

1995). Den empiriska studien visar en medvetenhet hos samtliga deltagare angående betydelsen 

av medarbetares kunskap för att erhålla konkurrensfördelar vilket ligger i linje med vad forskare 

såsom Davenport och Prusak (2000) tillika Kavoos (2012) avser. Dessa forskare hävdar att det 

är en avgörande resurs för att överhuvud taget kunna konkurrera i ett dynamiskt och föränderligt 

samhälle. Samtidigt framgår det av forskning (Nonaka & Takeuchi, 1995) att den individ-

specifika kunskapen är den mest komplexa tillgången en organisation har att tillgå. Denna syn 

har noterats även bland ledarna i studien som beskriver den som mångfasetterad eftersom den 

innefattar personliga värderingar, erfarenheter och sakkunnighet. Vi anser att det likaså 

innefattar hur individen tolkar kunskapen. Det som uppfattas som kunskap för en individ kan 

ses som information för en annan påpekar Bhatt (2002). Organisationer sitter ofta på unik 

spetskompetens som enligt forskning är svår för konkurrenter att imitera (Coff, 1997). 

Specialkunskap kräver ständig utveckling menar flertalet respondenter. Dock har vi noterat att 

önskvärd, specifik utbildning, inte alltid finns att tillgå. 

 

Vi har förstått att kunskapsutvecklingen på företagen sker både på frivillig och ”ofrivillig” basis 

då ledarna beskriver det som en ren nödvändighet i vissa fall. Det kan handla om 

grundutbildningar eller vissa kriteriekrav som organisationen bör följa. I övrigt har vi, genom 

insamlad empiri, konstaterat att kunskapsutvecklingen främst sker internt inom organisationen. 

Inom  forskningslitteratur anses kunskap som skapas och överförs internt vara särskilt värdefullt 

för att säkra företagets konkurrenskraft, eftersom det tenderar att vara unik just för den specifika 

organisationen (Spraggon & Bodolica, 2012). Utbildning utförs då genom att medarbetare 

delger varandra kunskap, håller föredrag eller undervisar varandra under möten eller 

arbetsplatsträffar. Den delgivna kunskapen tycks komma dels från tidigare erfarenheter, dels 

från externa utbildningar enligt empiristudien. Wright (2005) beskriver det som ett pågående 

lärande som sker både formellt och informellt genom kommunikation, möten och 

observationer. 

 

Vi avsåg vidare att titta på ledarnas upplevda effekter av kunskapsutveckling och har genom 

studien noterat att flertalet säger sig se betydelsefulla effekter genom exempelvis ökad 

lönsamhet och lägre personalomsättning. Detta visar sig dock först på sikt menar de.  
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Vår reflektion är att ledningen bör kunna se investeringen i organisationens så kallade ”mjuka 

värden” ur ett långsiktigt perspektiv för att generera mer hållbara fördelar. Studien tyder dock 

på att ledningen inte alltid är villiga att satsa pengar på personalens fortbildning då de säger sig 

uppleva en risk att individen lämnar företaget. Idag har det faktum att betydelsefulla 

medarbetare väljer att ”röra” på sig flera gånger under ett yrkesliv ökat avsevärt förklarar 

Vaiman (2008). Ledningen bör acceptera att kunskapen är flyttbar och kan därmed innebära 

kostnader i förlorade kunskapsinvesteringar (ibid.).  Det kan vidare innebära att den anställde 

då tar med sig värdefull kunskap i form av erfarenheter, professionell expertis och viktiga 

kundrelationer. Vi förmodar att detta blir än mer sårbart för studiens småföretag, där 

medarbetarna många gånger täcker upp för ett bredare kompetensområde.   

5.1.1 Uttalad och tyst kunskap 

 

Då studiens utfrågade ledare talar om individbaserad kunskap nämner samtliga begreppet 

erfarenheter. Denna aspekt på kunskap beskrivs bland annat av ledarna som erfarenheter som 

erhålls genom många års vana i arbetslivet. De benämner den också som en individspecifik 

kunskap som går att liknas vid en ”fingertoppskänsla” eller en ”särskild talang” och 

kännetecknas av att vara mycket svår att förvärva genom utbildning.  Inom teorin kategoriseras 

individbaserad kunskap i två grupper; uttalad respektive tyst kunskap (Nonaka & Takeuchi, 

1995). Den uttalade kunskapen associeras främst med kunskap anskaffad genom formell 

utbildning medan den tysta kunskapen förvärvas genom lärande på arbetet förklarar Hitt et al. 

(2002). Vi ser att begreppet erfarenhet återfinns inom den tysta kategorin enligt 

forskningslitteratur, eftersom det är något som individer erhåller genom egna upplevelser, 

rutiner och värderingar. Den tysta kunskapen blir därmed svår att formalisera främst för att den 

anses vara inbäddad i individen. Flertalet av studiens ledare menar att den långa 

arbetslivserfarenhet som vissa medarbetare äger utgör hela organisationens tysta kunskapsbank. 

Det gäller helt enkelt för organisationen att försöka få tillgång till denna kunskap även då någon 

väljer att lämna företaget (Vaiman, 2008). 

 

Bärarna av tyst kunskap är ofta omedvetna om att de besitter den (Smith, 2001) men studiens 

ledare har delade åsikter angående detta. De åsikter som går i linje med forskningen menar att 

den tysta kunskapen sker per automatik och därför inte noteras av individer eller att de helt 

enkelt förutsätter den och tar den för givet. I övrigt säger sig ledarna se en självmedvetenhet 

kring respektive individs unika kunskap men det också handlar om en yrkesstolthet som byggts 

upp och som inte går att enkelt uttrycka i ord.   
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Vi kan se att forskning (Edenius, 2003) på senare tid har tonat ner den individuella dimensionen 

av kunskap för att istället gå mot en mer social kunskapssyn. Denna syn innebär att individer, 

genom att interagera med varandra, antas utveckla identiteter och gemenskap samt olika sätt att 

lösa problem vilket alla bidrar till att skapa ny kunskap (ibid.). 

 

Trots att ledarna i empiristudien är medvetna om risken att gå miste om viktigt kunnande då en 

medarbetare lämnar företaget, är de överens om att ledningen likväl bör våga satsa på sitt 

humankapital. Vår tolkning är att detta kan bero dels på ledningens strävan att försöka hänga 

med konkurrensmässigt, dels på deras vilja att motivera sina medarbetare att stanna kvar i 

organisationen. I likhet med tidigare forskning är studiens ledare införstådda i att det krävs en 

organisationskultur som främjar kunskapsdelning bland medarbetare för att på så vis se till att 

fler får tillgång till det. Den viktigaste uppgiften ledningen får är själva processen att ombilda 

individers kunskap till organisatorisk kunskap hävdar Bartol och Srivastava (2002). På så vis 

ser vi att organisationen säkerställer att kunskapen stannar kvar. 

 

5.2 Knowledge Management 
 

Forskning betonar vikten av hanteringen av organisationsmedlemmarnas inneboende kunskap 

(Mårtensson, 2000) och hävdar att det kan vara avgörande för företagens överlevnad i ett 

ombytligt samhälle. Under studiens semistrukturerade intervjuer har det klargjorts att samtliga 

ledare är väl medvetna om de olika sorters kunskap deras respektive organisation innehar och 

vidare en medvetenhet kring kunskapshanteringens relevans. I detta avseende ser vi ingen direkt 

skillnad mellan de olika företagen i studien. Medvetenheten kring frågan tycks inte vara 

branschspecifik. För att lyckas väl med hanteringen av denna individbaserade kunskap fordras 

dock att ledningen finner en metod som passar just för verksamheten. Här ser vi ett 

betydelsefullt arbete att även inkludera andra verksamhetsbranscher i samtida forskning 

eftersom tidigare forskning tillhandahåller främst studier av kunskapsintensiva organisationer 

inom forskningsområdet (Wright, 2005; Vaiman, 2008; Smith, 2001; Alvesson, 2001).  

 

Kunskapshantering handlar enligt teorin om hur företag erhåller, underhåller och behåller 

kunskapen (Hislop, 2010; Davenport & Prusak, 2000). Vi har noterat att samtliga ledare är väl 

insatta i företeelsen kunskapshantering då de använder ord som ”hjälpmedel”, ”fortbildning” 

och ”bevarande genom delgivning”. I rollen som ledare blir strategiuppbyggandet kring hur 

kunskapen hanteras i företaget en betydelsefull uppgift. Här anser vi att ett av de viktigaste 
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åtaganden ledningen har är att få medarbetarna medvetna om den kunskap de innehar och vidare 

erbjuda dem verktyg för att ges möjlighet att dela med sig av den (Alvesson, 2001). Wright 

(2005) poängterar att kunskapshantering handlar om förhållandet mellan individer, kunskap 

och arbete och lägger fokus på den kunskap individer erhåller i sitt sociala liv. Empiristudien 

åskådliggör medarbetarnas inneboende kunskap som något vilket erhålls genom fortbildning 

eller något som genereras ur deras vardag. 

 

Ledarna säger sig se en stor utmaning i att behålla kunskapen inom organisationen då det idag 

inte ”räcker” att vara en bra arbetsplats. Det finns många skäl till att individer vill flytta på sig 

yrkesmässigt och för att hantera denna risk fordras att organisationsmedlemmarna är villiga att 

dela med sig av sina kunskaper (Vaiman, 2008). När det under intervjun kommer till att bevara 

kunskapen inom organisationen ser alla ledare att de har en viktig roll genom att skapa de 

förutsättningar som behövs för att det ska fungera.  

5.2.1 Ledarskap 

 

Värt att notera är att samtliga ledare har svårt att se sig som chefer och istället upplever sig 

själva främst som ledare och medarbetare. De menar att chefskapet är mer formellt och innebär 

rättigheter och skyldigheter medan ledarskapet hellre kopplas samman med att vägleda och 

motivera. En ledare påpekar exempelvis att det finns fördelar med att lyfta fram sig som ledare 

istället för chef, då en ledare utgår mer från medarbetarens premisser och på så vis lättare 

erhåller medarbetarnas respekt. 

  

Vi har förstått att ledarskapet är av större betydelse för en organisation än chefskapet då en 

ledare tycks inneha möjlighet att påverka medlemmarna i en större omfattning. Detta genom att 

dels vara närvarande, dels genom att skapa en kommunikation som vidare genererar en känsla 

av delaktighet och gemenskap inom organisationen. Forskning lyfter fram vikten av 

ledarskapets betydelse för kunskapsdelning (Wang & Noe, 2010; Kharabsheh et al., 2014; 

Segarra-Ciprés et al., 2013) och menar att det krävs ständigt förtroendeskapande mellan ledaren 

och medarbetarna genom att skapa en miljö med tydlig och ärlig kommunikation (Bartol & 

Srivastava, 2002). Flertalet av ledarna delar denna uppfattning då de verkar för att skapa en 

öppen kommunikation där medarbetaren har möjlighet att ta del av det ledaren gör. En sådan 

kommunikation tros alltså bidra till en känsla av förtroende och tillit vilket vi såg tidigare 

konstaterats inneha en positiv inverkan på kunskapsdelning. Snyder och Lee-Partridge (2013) 
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hävdar att ledare i egenskap av sin position besitter möjligheter att ge medarbetarna de rätta 

redskapen vilka ger bästa förutsättningarna för främjandet av en delgivande kultur.  

 

Under samtliga intervjuer betonades vikten av att skapa en god organisationskultur vilken 

genomsyras av en upplevd delaktighet. Detta är i linje med den forskning som påstår att tillit 

och förtroende mellan individer skapar relationsstarka band vilket vidare utmynnar i en 

betydelsefull kunskapsdelning (Wang & Noe, 2010; Snyder & Lee-Partridge, 2013). 

5.2.2 Organisationskultur 

 

Studiens utfrågade ledare ser att företagskulturen har en inverkan på viljan till intern 

kunskapsdelning helt i likhet med den forskning (Kavoos, 2012; Wang & Noe, 2010; Snyder 

& Lee-Partridge, 2013) som anser att organisationers mest grundläggande uppgift inbegriper 

att skapa en kultur vilken stödjer och främjar delning av kunskap.  

 

Ett återkommande begrepp i empiristudien är delaktighet. Vår upplevelse är att om ledningen 

lyckas skapa ett klimat som genomsyras av detta, ökar förutsättningen att få samtliga 

organisationsmedlemmar att sträva mot samma mål vilket kan knytas till en ökad vilja att delge 

sina erfarenheter och sin inneboende kunskap. Fler forskare är eniga med detta resonemang och 

menar att det leder till ökade förutsättningar för en bra kultur men även till bättre 

kunskapsdelning (Wang & Noe, 2010; Kavoos, 2012). Några av ledarna talar om att skapa en 

företagskultur som uppmuntrar medlemmar att kommunicera öppet och lägga fram sin åsikt 

och därmed skapas en känsla av delaktighet. Med detta i beaktande menar vi att känslan av 

delaktighet föder en samhörighet mellan organisationsmedlemmar och skapar trygghet vilket i 

sin tur leder till kunskapsdelning. Gemenskap och förtroendet mellan individerna är alltså en 

bidragande motivering till kunskapsdelning (Snyder & Lee-Partridge, 2013) och i teorin 

konstateras likt ovanstående resonemang att företagskultur med de rätta inställningarna och 

rättvisa mellan medlemmarna ökar tilliten och viljan till delning av erfarenheter och kunskap 

(Wang & Noe, 2010; Snyder & Lee-Partridge, 2013). 

 

De tre ledarna vilka verkar inom vård och behandling belyser vikten av att samtliga inom 

verksamheten innehar en gemensam grundsyn vilket företaget vilar på. Denna grundsyn är 

något som ständigt bör hållas levande och uppdaterad för att bidra till kulturen på företaget.  

Samtliga ledare poängterar vikten av att främja en organisationskultur där en ständig pågående 

interaktion mellan dem och medarbetarna. Utifrån ovanstående resonemang ser vi att denna 
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interaktion kan frambringas genom delegering av arbetsuppgifter, eget ansvar och medverkan 

vid utformandet av organisationens mål. 

 

5.3 Kunskapsöverföringsprocesser 
 

Ur ett forskningsperspektiv anses kunskapsdelning inom organisationer vara en komplex 

process som påverkas av faktorer av organisatorisk, teknisk och kulturell karaktär (Hansen et 

al., 1999). De liknar kunskapsöverföringsprocessen vid en typisk kommunikationsprocess 

mellan en sändare (ägaren av kunskapen) och en mottagare (adressaten till kunskapen) i vilken 

ett särskilt meddelande (kunskap) ska kodas och sändas dem emellan. Nästa steg innebär att 

mottagaren ska avkoda och godkänna meddelandet (kunskapen).  

 

I denna förbindelse är valet av lämplig kommunikationskanal nyckeln till att skapa en 

framgångsrik kunskapsöverföringsprocess (ibid.). Studiens empiriska data ger oss en ökad 

förståelse kring organisationers val av process och verktyg för kunskapsöverföring från individ 

till organisation. Vi kan utläsa att dessa val skiljer sig mellan företagen. Några baserar valet på 

vad som är mest tillämpbart för det specifika företaget medan andra helt enkelt grundar det på 

tillgänglighet. Den bakomliggande orsaken till det senare är diverse hinder såsom tidsbrist och 

teknik och så vidare (Chong & Besharati, 2014; Spraggon & Bodolica, 2012; Weinberg, 2015). 

 

I teorin hävdas att uttalad respektive tyst kunskap kräver olika processer vid delning (Bartol & 

Srivastava, 2002) vilket vi under studiens gång konstaterat gäller även i praktiken då studiens 

ledare menar att den uttalade kunskapen med fördel delges via virtuella medel medan den mer 

komplexa tysta kunskapen lämpligast överförs via fysiska möten. Hansen et al.(1999) hävdar i 

likhet med ledarna att valet av strategi är kontextberoende och meningen med strategin är att 

kunna förvalta den sortens kunskap som företaget besitter. Består verksamheten av allmänna 

processer och öppen kunskap väljs kodifieringsstrategin, det vill säga att man utgår ifrån den 

uttalade kunskapen där tekniska hjälpmedel lagrar kunskap som sedan kan tas fram vid 

efterfrågan. Personifieringsstrategin däremot innebär att individer interagerar med varandra och 

nyttjas då verksamheten är innehavare av tyst kunskap (ibid). 

 

Ett flertal forskare har genom åren, alltsedan intresset för kunskapsdelning ökat, skapat olika 

modeller för kunskapsöverförings processer (Nonaka, 1994; Hansen et al. 1999; Earl, 2001; 

Spraggon & Bodolica, 2012). Dessa bygger i det stora hela på samma tanke, att det finns två 
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stora kategorier av processer: de tekniska/virtuella processerna och de personliga face-to-face 

processerna. Under vår empiriska studie har vi ställt frågor kring dessa båda sidor av 

kunskapsdelningsmetoder för att på så vis kartlägga vilka processer som föredras och vilka som 

faktiskt nyttjas. Vi har, som vi tidigare redogjort, inspirerats av den multidimensionella 

taxonomi som Spraggon och Bodolica (2012) skapat. Främst med anledning av dess holistiska 

förståelse för kunskapsöverföringsprocessen då pågående forskning tenderar att endast fokusera 

på en aspekt istället för att kombinera dem. 

5.3.1 Vedertagna face-to-face processer 

 

Spraggon och Bodolica (2012) förklarar att de vedertagna processerna för kunskapsöverföring 

uppvisar en högre grad av formalisering än de icke vedertagna processerna. De senare redogör 

vi för längre fram i analysen. Under intervjuerna har det tydligt framgått att kunskapsöverföring 

genom direkta möten mellan organisationernas medlemmar är den process som respondenterna 

värdesätter högst. Det är just genom face-to-face interaktion som möjligheten ökar att 

överföring av tyst kunskap sker hävdar Nonaka och Takeuchi (1995). Den teoretiska 

förklaringen till detta är att den upplevda osäkerhet och risk som förknippas med tyst 

kunskapsöverföring kan minskas genom att det skapas förtroendefulla relationer inom 

organisationen.  

 

I praktiken påtalar samtliga respondenter svårigheten att skapa tillitsfulla relationer utan att alls 

ses fysiskt. Men vi inser att det även handlar om att inte gå miste om värdefulla nyanser i 

kommunikationen eller att undvika missförstånd och feltolkningar som kan inträffa när 

kommunikationen sker genom kodifiering. Detta är även en bidragande anledning till att senare 

forskning kopplar samman användandet av face-to-face processer med kunskapsöverföring av 

känslig natur (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

I studiens teoretiska ramverk innebär vedertagna face-to-face metoder förslagsvis formella 

möten, undervisning, brainstorming, teambaserade projektgrupper och utvärdering eller 

uppföljning (Spraggon & Bodolica, 2012). Vi ser att formella möten såsom arbetsplatsträffar 

och personalmöten förekommer frekvent ute bland studiens olika organisationer. Dessa forum 

anses lämpliga i syfte att delge varandra erfarenheter, kunskap och sprida information. Den 

övervägande delen respondenter hävdar att det vilar ett betydande ansvar hos dem själva och 

den ledning de ingår i, att tillhandahålla och frigöra tid för dessa forum. Här står ledningen 
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enligt oss inför ett dilemma då företagsledningen menar att det ibland är svårt att använda tiden 

till detta då de på samma gång är högt belastade av operativt arbete som går i första hand. Att 

tidsbrist är ett hinder för kunskapsöverföring har samtliga ledare upplevt. Trots medvetenhet 

kring dess fördelar så menar de att det tidvis är svårt att avsätta den viktiga tiden till att 

verkställa olika forum för kunskapsdelning. Flera av de utfrågade ledarna har ett tätt samarbete 

med sina medarbetare där de innehar möjligheter att ofta ses fysiskt. Behovet av planerade 

möten blir då inte lika påtagligt som bland de företag som innefattar konsultverksamhet eller 

liknande typ av uppdragsverksamhet. Genom att medarbetare i dessa fall ofta är utspridda på 

olika företag, anser de ledarna att det istället blir en nödvändighet att då och då ordna 

sammankomster.  

 

Spraggon och Bodolica (2012) fann, i sin forskning kring face-to-face processers medverkan 

till bevarandet av kunskap, att deltagare som interagerar med varandra enklare erhåller ny 

kunskap och färdigheter. Utifrån empiristudien redogörs för fler överföringsmetoder såsom 

brainstorming och workshops för att bidra till internutbildning. Detta kan enligt Weinberg 

(2015) öppna upp för en kunskapsöverföringsprocess både inom och mellan arbetslag. I dessa 

forum ges då individer möjlighet att möta och skapa relationer med andra trots att de tillhör ett 

annat arbetslag. Vi upplever att detta även kan underlätta vidare kontakt.  

5.3.2 Icke vedertagna face-to-face processer 

 

Litteraturen inom kunskapshantering stödjer det faktum att sociala nätverk, som bygger på 

fysiska möten och direkta dialoger, sannolikt bidrar till spridningen av tyst kunskap inom hela 

organisationen förklarar Salis och Williams (2010). De menar därför att vi kan förvänta oss att 

arbetsplatser som främjar denna typ av nätverk innehar konkurrensfördelar gentemot 

arbetsplatser utan fokus på kunskapsutbyte. Detta påstående kräver dock mer empirisk testning 

(ibid.).  

 

De icke vedertagna face-to-face processerna är av en mer informell art i jämförelse med de 

planerade vedertagna processerna ovan. Dessa metoder utförs frivilligt av organisationens 

medlemmar och kan innefatta exempelvis informella möten, personliga mentorskap eller 

”communities of practice” enligt Spraggon och Bodolica (2012). Vi ser informella nätverk som 

betydelsefulla forum där medarbetarna på eget bevåg kan utbyta erfarenheter och tankar med 

andra organisationsmedlemmar. Av empiri studien framgår dock delade svar i frågan på 
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huruvida det förekommer sådana nätverk i organisationerna. Men samtliga ställer sig positiva 

till informella nätverk som forum för kunskapsutbyte mellan individer. I likhet med teorin 

(Mueller, 2015; Snyder & Lee-Partridge, 2013) upplever en del ledare att dessa nätverk är 

kopplade till individer inom samma verksamhetsgren då de menar att alla då och då behöver 

någon att ”bolla” med för att komma vidare och finna andra lösningar. Studiens ledare nämner 

även ”after work” som ett slags informellt nätverk. Denna liknelse bygger antagligen på att den 

sociala relationen då främjas genom samkväm, vilket i sin tur genererar ökade möjligheter till 

delgivning av kunskap och kompetenser.  

 

I vår teoretiska referensram har vi valt att belysa det som Wang och Noe (2010) benämner som 

”communities of practice”. Det kan enkelt förklaras som bredare organisatoriska nätverk. Inom 

dessa länkas individer samman som innehar ett gemensamt intresse av något slag och skapar 

möjlighet för medlemmarna att bygga ny kunskap för företaget samt skapa ny personlig 

kunskap genom nya kontakter och informell kommunikation (ibid.). I studien säger sig två av 

ledarna veta om att det finns denna typ av nätverk i deras respektive organisationer. I båda fall 

handlar det om så kallade kunskapsintensiva företag som bygger på konsultverksamhet. Vi drar 

utifrån detta slutsatsen att nätverkens uppkomst beror på behovet hos de många gånger 

utspridda konsulterna att emellanåt ses och delge varandra tankar och erfarenheter. Enligt 

Spraggon och Bodolica (2012) kan dessa ”communities of practice” både existera i virtuell- 

och fysisk form men den tidigare är den vanligaste förekommande.  

 

Den kanske mest förekommande kunskapsöverföringsprocessen inom de icke vedertagna face-

to-face processerna, enligt vår empiriska studie, bygger på mentorskap och till viss mån även 

coachning. I samtliga utfrågade ledares organisationer sitter individer på olika kännedom eller 

specifik kunskapsbank. Främst handlar det om de individer som verkat en längre tid i 

organisationen eller inom branschen, och frivilligt erbjuder sitt stöd och delger betydelsefull 

kunskap till nyrekryteringar. Detta värdesätts genomgående av respondenterna. Här anser vi att 

ledaren har ett ansvar att särskilt uppmärksamma de individers som utför mentorskap och på så 

vis uppmuntra och främja dessa handlingar. Om organisationskulturen genomsyras av detta 

upplever vi att gedigen erfarenhet kombinerat med nya synsätt skapar ett värdefullt ömsesidig 

kunskapsutbyte. Forskning fokuserar i detta fall främst på enkelriktad kunskapsöverföring och 

undanhåller det faktum att nyrekryteringar också besitter värdefulla erfarenheter från tidigare 

yrkesår eller aktuella utbildningar (Swap et al., 2001; Spraggon & Bodolica, 2012; Campbell 

et al., 2014). Det empiriska materialet visar att flertalet ledare själva agerar mentorer i olika 
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situationer och ser detta som en skyldighet gentemot organisationsmedlemmarna. Mentorskapet 

innehar dessutom den högsta graden av kunskapsöverföring av tyst kunskap enligt Swap et al. 

(2001). Genom att nyttja mentorskap så skapas en relation mellan individer, vilket innebär att 

tillit och förtroende uppstår och bidrar till att kunskap genereras snabbare (Campbell et al., 

2014). Till skillnad från mentorskap handlar coaching mer om att ge feedback, uppmuntra eller 

stötta medarbetare i sitt arbete. Studien visar att coachning förekommer och prioriteras på 

företagen men att de främst sker under formella förhållanden såsom medarbetarsamtal, 

lönesamtal eller arbetsplatsträffar.  

 

För att skapa en känsla av tillhörighet och skapa förtroende mellan organisationsmedlemmar 

fordras att dessa ges möjlighet att socialisera med varandra under icke arbetsrelaterade former. 

Detta redogör både forskning och empiri för (Spraggon & Bodolica, 2012). En ledare hävdar 

till och med att det främst är under dessa informella omständigheter som den värdefulla 

kunskapsdelningen sker. Vi kopplar detta till teorier kring att skapa tillit mellan individer. Wang 

och Noe (2010) tillika Snyder och Lee-Partridge (2013) hävdar att tillit är det som påverkar 

mest när det gäller delning av tyst kunskap mellan individer i en organisation. Då den tysta 

kunskapen sägs vara svåråtkomlig ser vi incitament hos ledning att i den mån det är möjligt 

tillhandahålla situationer för samvaro såsom personalmiddagar, arbetsresor eller ”kick-offer”. 

Det finns ett behov att skapa arbetsrelationer som bygger på förtroende mellan medarbetare 

även i den dagliga verksamheten anser Spraggon och Bodolica (2012) och betonar därav vikten 

av att skapa ”mötesplatser” på företaget som främjar till informella samtal och situationer för 

kunskapsöverföring. Vi har noterat att ledarna inte reflekterat eller prioriterat detta specifikt. I 

endast ett fåtal fall har detta funnits med i åtanke vid planeringen. Vi såg detta som överraskande 

då forskning i frågan pekar på vikten av detta (Alvesson, 2001; Edenius, 2003; Bordia et al., 

2006). Under intervjuerna inser däremot flertalet respondenter att de innehar olika ”rum” eller 

”platser” som kan tänkas främja kunskapsdelning vilka visar sig vara genomtänkta miljöer 

såsom öppna kontorslandskap, fikarum eller tid för gemensamma promenader och raster. 

5.3.3 Statiska virtuella processer  

 

Eftersom tekniken utvecklas och gränser upplöses, har virtuell kommunikation blivit norm för 

många organisationer (Smith, 2001). I empirin har det också visat sig att så gott som samtliga 

representerade organisationer använder sig i någon form av statisk virtuell process för 

kunskapsöverföring eller informationsspridning. Vi har dock under studiens gång noterat att 
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det råder olika uppfattningar kring dessa processer. Några menar att de är användbara vid 

kunskapsspridning men vissa anser att de enbart är användbara vid delgivning av information. 

Inom det här området är även forskning oense, då det både går att finna de som förespråkar det 

för kunskapsöverföring (Edenius, 2003) och de som anser att det endast är ämnat för 

informationsspridning (Smith, 2001; Salis & Williams, 2010; Spraggon & Bodolica, 2012). 

Att det finns ett behov för statiska virtuella verktyg bland de deltagande företagen, bekräftas 

genom hur de betonar vikten av att förbättra eller utarbeta fungerande system. Detta trots fler 

upplevda hinder som exempelvis tidsbrist, ointresse för teknik och implementeringssvårigheter. 

Vi ser att utmaningen här blir att skapa lätthanterliga system som alla kan behärska. Spraggon 

och Bodolica (2012) påtalar den betydande bristen på funktionella databaser och tillika en brist 

på utbildning kring dessa databaser för att kunna manövrera kunskap. Även om statiska virtuella 

processer står inför utmaningar, så ser vi utifrån både forskning och vår empiriska studie att 

organisationer fortsätter att snabbt anta virtuella kommunikationssystem. Vi upplever att det är 

viktigt att organisationer både inser och möter dessa utmaningar och därifrån lär sig att använda 

dessa system effektivt. Forskning (Bordia et al., 2006) poängterar vikten av att ägna särskild 

uppmärksamhet åt de mekanismer och medlemmar som är inblandade vid utnyttjande av 

virtuell kommunikation. Särskilt om det ska vara möjligt att säkerställa maximal nytta till 

organisationen (ibid.). Enligt teorin anses virtuella verktyg möjliggöra istället för det motsatta. 

Smith (2001) menar att verktygen systematiskt förenklar lagringen och spridningen av 

information och kunskap. 

 

De processer studiens ledare använder sig av är e-dokument, rapporter, affärssystem i databaser 

och presentationer. Den övervägande delen deltagare menar att av dessa utgör e-dokumentation 

underlag för lärande och spridning av information. Vi erhöll dock ingen tydlig bild över vad 

dessa e-dokument bestod av men troligtvis innefattas dessa av värdegrunder, mål och riktlinjer 

och liknande dokument. 

5.3.4 Dynamiska virtuella processer 

 

De dynamiska processerna präglas i en högre grad av ett interaktivt arbete mellan överföraren 

och mottagaren och exemplifieras av telefonsamtal, e-post, intranät eller virtuella ”communities 

of practice” menar Spraggon och Bodolica (2012). Då denna typ av processer används mer 

flitigt av studiens ledare, än de virtuella processer vi redogjort för ovan, drar vi slutsatsen att 

ledarna föredrar möjligheten till tvåvägskommunikation. I likhet med de statiska virtuella 
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metoderna så spelar tekniken även här en nyckelroll i insamlingen och kodifieringen av data 

(Kharabsheh et al., 2014). Utifrån empiristudien kan vi konstatera att e-post-kommunikation 

nyttjas frekvent av samtliga med motivet att det är ett bra sätt att snabbt nå ut medarbetare som 

ledare J uttrycker:  

 

”Vi mejlar extremt mycket till varandra, så massor med information går ju via mejl. Men som 

forum för kunskapsspridning är det nog inte den främsta metoden, åtminstone inte för internt 

bruk, utan i så fall mellan oss och kunderna” (Ledare J) 

 

Denna typ av åsikt delas av flera ledare som hävdar att mejlkontakt främst fyller syftet att delge 

och sprida information mellan medarbetare, ledning eller kunder. Forskning (Smith, 2003) som 

betonar en tydlig relation mellan teknik och kunskapsöverföring menar att tekniken bör ses som 

ett möjliggörande redskap och att förekomsten av en effektiv infrastruktur inom organisationen 

bäddar för högre nivåer av kunskapsdelning. Främst gäller detta de dynamiska virtuella 

processerna. I vissa förekommande fall har vi noterat att synen på teknik snarare är att det utgör 

ett komplement till de mer fysiska kunskapsdelningsprocesserna än som självständiga forum. 

Dock anser samtliga att ”båda sidor” är tillämpliga i olika sammanhang. 

 

Flertalet av de intervjuade ledarna värdesätter telefonkommunikation främst vid delgivning av 

kunskap med motiveringen att kunskapsdelning kräver verbal och direkt kommunikation. Som 

ledare D uttrycker det: ”Även om vi inte ses så ofta värdesätter både jag och mina anställda att 

föra en direktkonversation istället för att knappa på datorn fram och tillbaka mellan varandra” 

(Ledare D)  

 

Detta anser vi värt att lyfta fram då teorin pekar på en mer frekvent användning av e-post 

(Edenius, 2003; Salis & Williams, 2010) medan ledarna anser att telefonkommunikationen 

fyller ett högre syfte än andra virtuella metoder både i avseende för kunskapsdelning men även 

för dess tidseffektivitet i jämförelse med fysiska möten. Detta har vi dock inte funnit något 

tydligt stöd för i litteraturen.  

 

Interaktiva nätverk (virtuella communities of practice) kännetecknas också som icke fysiska 

forum för kunskapsöverföring, vilka enligt forskning kan leda till ett kunskapsutbyte trots att 

det utesluter ett verbalt samspel mellan individer (Wang & Noe, 2010). Men dessa processer 

nyttjas inte i någon vid utsträckning bland studiens ledare. Dock anses dessa ”communities” 
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vara mer dynamiska än intranäten (Edenius, 2003).  En ledare upplever att virtuella 

praktikbaserade forum främst tillämpas inom större företag där behovet många gånger är större. 

Mindre företag har enligt ledaren oftare en annan sammanhållning. 

 

Utifrån vår empiriska studie kan vi dra slutsatsen att respondenterna förutsätter en mer levande 

kommunikation vid kunskapsöverföring i relation med vad forskningen antyder (Salis & 

Williams, 2010). Förklaringen kan ligga i en vilja att erhålla den direkta versionen och de 

nyanser som riskerar utelämnas vid skriftlig konversation. Därmed reduceras missförstånd eller 

felskrivningar och dylikt (Spraggon & Bodolica, 2012). 

 

5.4 Organisatorisk kunskap 
 

Samtliga ledare säger sig se skapandet av organisatorisk kunskap som ett krav i dagens 

föränderliga samhälle. De förklarar att de kontinuerligt avser att utveckla sina medarbetares 

kunskapsbas och vidare genom olika metoder försöka sprida kunskapen till organisationens 

övriga medlemmar. Att behålla kunskapen inom organisationen bör ingå i ledningens 

strategiplaner för att skapa möjligheter till hållbara konkurrensfördelar och för att hålla sig kvar 

på marknaden menar forskningslitteraturen (Greiner et al., 2007; Campbell et al., 2014).  

Forskning med denna åsikt menar att individuell kunskap erbjuder konkurrensfördelar medan 

organisatorisk kunskap skapar konkurrensfördelar av långsiktig natur.  

 

Under intervjuerna har vi konstaterat att ledarna även ser andra fördelar med att bevara 

individspecifik kunskap inom organisationen. Några av dem påtalade vikten av att öka 

medarbetarnas kompetens i avseende att individer kan täcka upp för varandra då de behärskar 

fler moment. En god kunskapsöverföring mellan medlemmar ökar kompetensbredden vilket i 

sin tur genererar en trygghet hos organisationen menar Spraggon och Bodolica (2012). Det 

betyder att oavsett om det handlar om personalbortfall genom exempelvis pensionsavgångar 

eller sjukskrivningar, finns kunskap bevarad för att produktionen ska fungera. Men för att detta 

ska kunna ske anser ledarna att det krävs en vilja och en mening att delge sin specifika kunskap. 

I vår studie påtalar ledarna om vikten av att tillhandahålla tillräckliga incitament för att motivera 

individers att delge sina kompetenser och erfarenheter. I några av de representerade 

organisationerna ingår idag kunskapsspridning som ett lönekriterium och speglar därmed av sig 

på lönen eller som en bonus. Ett sådant kriterium kan illustreras genom att företaget ställer krav 

på att medlemmarna håller kurser inom företaget eller agerar mentorer och handledare till 

nyrekryteringar. Dessa kriterier följs sedan upp och utvärderas varje år vid lönesättningen. 
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Forskningen ställer sig däremot tudelad till belöningar som incitament. Medan en del forskning 

påvisar ett positivt samband (Kharabsheh et al., 2014; Bartol & Srivastava, 2002) menar andra 

forskare (Wang & Noe, 2010) att den konstaterade positiva effekten även kan utgöra ett hinder, 

genom att medarbetaren riskerar att blir nöjda och därmed tappar drivkraften. Samtliga ledare 

främjar kunskapsdelning i sina respektive organisationer genom att uppmuntra och stimulera 

dem till en öppen kommunikation vilket underlättar spridningen av kunskap till övriga 

medlemmar i organisationen. Några ledare säger sig dock sakna motiverande incitament då den 

bakomliggande orsaken till behovet av kunskapsspridning helt enkelt handlar om företagets 

överlevnad. Medarbetarna är medvetna om att det är något som krävs för företagets fortlevnad 

och deras chans till arbete. Vi ser dock att detta blir ett slags informellt incitament till 

kunskapsdelning. 

 

Chong och Besharati (2014) tillika Wang och Noe (2010) hävdar att individen i grunden innehar 

en ovilja att delge sina kunskaper med risken att bli mindre betydelsefull för organisationen. 

Detta kopplar vi till en fråga om makt. Denna aspekt berördes dock av endast en ledare. 

Troligtvis beroende på att det är ett känsligt område som ledarna väljer att inte tala om då det 

kan anses försämra bilden av företaget. Bryman och Bell (2013) påtalar denna risk i samband 

med intervjuer av individer i chefs och ledningsposition. 

 

Forskning påvisar det faktum att olika metoder passar olika verksamheter och att utmaningen 

ligger i att hitta en metod för kunskapsdelning som passar just den enskilda verksamheten 

(Bartol & Srivastava, 2002; Wright, 2005). Vi har dock noterat att forskare har olika 

uppfattningar kring möjligheten till att skapa organisatorisk kunskap då vissa menar att 

organisatorisk kunskap är endast något som kan överföras i praktisk handling medan andra 

menar att det är den ständiga dialogen mellan individen som skapar den. Samtliga ledare 

understryker att den optimala metoden inte alltid är genomförbar men att de utifrån 

förutsättningarna försöker skapa acceptabla alternativ, trots att det ger en minskad 

kunskapsöverföring. 
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6. Studiens bidrag 

 

 
Syftet med denna studie har varit att skapa en ökad förståelse kring ledningsdrivna processer 

och aktiviteter vilka avser att överföra individbaserad kunskap till organisatorisk kunskap. 

Studien bidrar till synen på kunskapsöverföring som en social process där den direkta 

kunskapsöverföringen värdesätts framför den skriftliga, som aldrig kan ersätta mänsklig 

interaktion. Samtliga individer i en organisation bidrar på olika sätt med sina personliga 

kunskaper och erfarenheter. Det är dessa individer som utgör grunden till den organisatoriska 

kunskapen (Wright, 2005). 

Med denna studie visar vi, både ur ett teoretiskt och empiriskt perspektiv, fram en mångfald av 

processer som nyttjas i olika sammanhang och lyfter fram de processer som föredras framför 

andra för att erhålla hållbara konkurrensfördelar. Studien belyser även barriärer och svårigheter 

som kan uppstå i samband med intern kunskapsöverföring. Därmed anser vi att vi svarar på det 

syfte vi avsett med studien. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 

Ett betydelsefullt teoretiskt bidrag är att både teknisk och mer individbaserad processorientering 

är nödvändig och kompletterar varandra, men att valet av process är kontextberoende. Dels 

bygger det på vilken typ av kunskap det är frågan om (uttalad eller tyst), dels i vilket syfte 

kunskapen ska brukas (Bartol & Srivastava, 2002). Det kan exempelvis bero på i vilken bransch 

företaget verkar eller hur medarbetarna är spridda under arbetstid, helt enkelt hur den dagliga 

verksamheten är utformad. Baserat på detta kan vi konstatera att det inte finns en allmän 

vedertagen ”rätt-” eller ”bästa” metod.  Modellen nedan är efter analysen återigen omarbetad 

utifrån Spraggon och Bodolicas (2012) multidimensionella taxonomi. I denna avser vi att lyfta 

fram ett teoretiskt bidrag som studien resulterat i.  

Studien avser att belysa de ledningsdrivna aktiviteter och processer som nyttjas och likhet med 

teorin (Nonaka & Takeuchi, 1995; Salis & Williams, 2010; Smith, 2001) väljer respondenterna 

främst face-to-face processer då avsikten är att få medarbetare att dela med sig av sina specifika 

och inneboende erfarenheter och kunskaper. Studiens empiriska data liksom teoretiska data 

stödjer det faktum att sociala, direkta möten, som bygger på fysisk dialog, sannolikt bidrar till 

spridningen av tyst kunskap inom hela organisationen. Då denna studie betonar processer kring 

kunskapsöverföring och inte informationsöverföring visar vi med den modifierade modellen att 
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den människoinriktade sidan av taxonomin nyttjas vid kunskapsöverföring medan den tekniska 

sidan nyttjas i syfte att sprida information.  Därmed bidrar studien till en ökad förståelse kring 

vikten av en direkt tvåvägskommunikation när man avser är att delge varandra av den 

personliga tysta kunskapen. Vi har utifrån empiristudien tolkat att i den mån fysiska möten inte 

är möjliga ersätts dessa främst av telefonförbindelse. Med detta i beaktande antyder vi, till 

skillnad från forskning (Spraggon & Bodolica, 2012; Edenius, 2003), att det viktigaste inte 

handlar om att förmedla den individspecifika kunskapen face-to-face, utan att det sker genom 

en verbal kommunikation mellan individer. För att tydliggöra detta resultat bryter vi ut 

telefonkommunikation från de virtuella tekniska processerna och ställer de istället till processer 

tillämpliga för kunskapsdelning. Detta lägger fokus på den verbala kommunikationens roll i 

hela omvandlingsprocessen av kunskap från individ till organisation då detta sägs utgöra 

grunden för både skapandet av delaktighet och en trygg och förtroendeingivande 

organisationskultur (Bartol & Srivastava, 2002; Kavoos, 2012; Snyder & Lee-Partridge, 2013; 

Wang & Noe, 2010). Vår upplevelse att det gäller i samtliga situationer där organisationers 

prestationer baseras på individers kunnande och kompetenser. Forskning (Wang & Noe, 2010) 

har också visat fram en koppling mellan kommunikation och nivån på kunskapsöverföring. De 

företag som i praktiken inrättar olika forum för informella utbyten mellan de anställda har visat 

sig öka mängden kommunikation och därmed även överföring av kunskap och kompetenser 

(ibid.). 

 
 

Figur 7. Studiens bidrag ställt i en utifrån Spraggon & Bodolicas (2012) taxonomi. 
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Kunskapsöverföring inom organisationer är enligt forskning en komplex process som påverkas 

av både individuella, organisatoriska, tekniska och kulturella faktorer (Snyder & Lee-Partridge, 

2013). Samma faktorer har visat sig även kunna utgöra hinder för en önskvärd 

kunskapsöverföring i organisationen. I denna studie har det framkommit att ledarna möter olika 

barriärer i praktiken. Det kan exempelvis handla om utspridda medarbetare genom bemanning 

och konsultverksamhet eller så kan det handla om tekniska hinder. Det senare tycks bero på 

implementeringssvårigheter, ointresse för teknik, dåligt anpassade IT-system etc. Det främsta 

hindret oavsett i vilken bransch företagen verkar i, har dock visat sig vara bristen på tid. En 

orsak till detta sägs vara den höga arbetsbelastning som många medarbetare och ledning utsätts 

för. Trots att studiens ledare förespråkar face-to-face processer vid kunskapsöverföring, kan 

planerade fysiska möten både vara tidskrävande att utföra och innebära kostsamma arbetsresor 

för utspridda medarbetare. Därigenom kan ledarna tvingas välja de smidigaste lösningarna för 

just sin verksamhet. Detta mot deras egen övertygelse om att kunskapsöverföringen skulle öka 

genom att nyttja andra metoder.  

 

Enligt vår mening visar studien avslutningsvis en betydelsefull aspekt angående vikten av 

kunskapsdelning för olika branscher. Nämligen att oavsett bransch innehar den individbaserade 

kunskapen en liknande roll genom att vara en unik och svårimiterad tillgång. Vi upplever ingen 

skillnad mellan respondenterna resonemang även om vissa har nått längre fram att hitta 

tillämpliga processer för kunskapsdelning mellan organisationsmedlemmar. Genom denna 

insikt kan vi till skillnad från de som menar att detta främst innehar betydelse för de så kallade 

kunskapsintensiva företag (Wright, 2005; Vaiman, 2008; Smith, 2001; Alvesson, 2001), istället 

visa fram att så länge verksamheten utförs av individer så är kunskapsbevarande genom 

kunskapsöverföring aktuellt.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 
 

Vi anser att studien även lämnar praktiska bidrag som kan vara betydelsefulla för företag som 

planerar att främja kunskapsöverföring mellan individer.  

Vi har funnit ett specifikt incitament som genom empiristudien visat sig fungera väl för 

ändamålet att delge kunskap. Det är att låta kunskapsöverföring utgöra ett lönekriterium så att 

det ingår i företagets visioner och handlingsplan. Ledarna som deltagit i studien har av praktisk 

erfarenhet upplevt att det på så vis lättare skapas en vilja och en mening att delge sina 
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erfarenheter då medarbetaren själv ”vinner” på det. Detta är bara en lösning på detta och därmed 

inte det enda alternativet. 

Studien har, som nämnts tidigare, även bidragit till att kartlägga ett antal barriärer som bör 

övervinnas för att kunskapsdelningen ska fungera optimalt. För att överkomma ett hinder såsom 

tidsbrist är vårt förslag att våga prioritera avsatt tid för att ge medarbetarna de forum och miljöer 

som krävs för att leda till kunskapsöverföring då både forskning och empiri har visat att detta 

lönar sig och många gånger kan vara avgörande för organisationers fortlevnad i ett hårt 

konkurrerande samhälle. Det krävs med andra ord ett aktivt arbete av ledningen där informella 

och formella aktiviteter för kunskapsöverföring till viss del blir rutinbaserade i organisationen 

med tanke på att strategiplaneringen i praktiken anses mer långsiktig med ett minskat fokus på 

här och nu. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång har vi noterat att flertalet studier behandlat forskningsområdet 

kunskapsöverföring inom organisationer, främst ur ett medarbetarperspektiv. Detta är ett av 

motiven bakom vårt val av perspektiv, det vill säga ledarperspektivet. Ett annat motiv grundar 

sig på ledaren som nyckelperson för möjliggöra kunskapsöverföring i organisationen. För att 

erhålla en mer nyanserad bild över ledningsdrivna processer och aktiviteter vilka avser att 

omvandla individbaserad kunskap till organisatorisk kunskap, föreslår vi att vidare forskning 

utgår både från ledning och medarbetare. Med bakgrund av detta skulle vi gärna se en liknande 

studie i form av fallstudier, där både ledare och medarbetare finns representerade. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att fördjupa sig i de barriärer som studiens ledare 

säger sig möta i sitt arbete att försöka främja och möjliggöra kunskapsöverföring mellan 

organisationsmedlemmar.  
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8. Bilaga 
 

8.1 Appendix 1 
 

Intervjuguide 

 
Allmänna inledande frågor 

Berätta kortfattat om din arbetssituation. 

Vad har du för position inom företaget? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Hur många anställda ansvarar du för? 

 

Kunskap (tyst/uttalad) 

Individbaserad kunskap- Uppmuntras kunskapsutveckling på företaget?  

Hur uttrycker den sig?  

Kan företaget se effekter av kunskapsutvecklingen? 

Anser du att ditt företag sitter på tyst kunskap? Kan du beskriva den? 

Hur upplever du medarbetarnas medvetenhet angående dess tysta kunskap? 

Ser du en risk att företaget går miste om betydelsefull kunskap då en medarbetare slutar på 

företaget? 

Beskriv era konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

Berätta om hur du upplever den rådande företagskulturen. 

 

Kunskapshantering (KM) 

Uppmuntras överföring av erfarenheter och kompetenser?  

Finns incitament att dela sin kunskap inom företaget, vilka då och är dessa tillräckliga? 

Upplever du att viljan att dela med sig av kunskap och erfarenheter finns bland dina 

medarbetare? Varför/Varför inte? 

Hur förmedlas era mål och visioner till medarbetarna? 

 

Ledarskapet 

Hur skiljer sig ledarskap från chefsskapet upplever du? 

Vad anser du, i egenskap av chef, är din viktigaste roll i företaget? 

Hur bör en chef uppmuntra medarbetare till att sträva mot samma måluppfyllelse? 

Hur skapar du som ledare ett förtroende hos dina medarbetare? 
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Hur bidrar du som ledare till att främja kunskapsöverföring mellan medarbetarna inom 

företaget? 

Uppmuntrar detta till överföring av tyst kunskap och färdigheter bland medarbetarna? 

Anser du att det är möjligt att skapa ett förtroende utan att interagera med varandra ansikte mot 

ansikte? I sådana fall hur? 

Delar du som ledare med dig av dina egna erfarenheter? 

Hur går du tillväga mer konkret för att förvalta medarbetarnas kunskaper? 

Hur värdesätts medarbetarnas engagemang att delge sin kunskap?  

Hur bevarar ni era sociala relationer med medarbetarna? 

 

Kunskapsöverföringsprocessen 

Vilken typ av kunskapsdelningsprocesser uppmuntras av företaget? 

Behöver kunskapsöverföringen utökas eller är denna tillräcklig? 

Vilka utmaningar är kopplade till kunskapsöverföring via kodifiering, dvs. tekniska 

hjälpmedel? 

Upplever du en förlust av viktig information i och med kodifieringen? Vidareutveckla! 

Innehar medarbetarna möjlighet att nå företagsinformation lättillgängligt? På vilket sätt? 

Hur ser du på kunskapsöverföringsprocessen som hållbar konkurrensfördel? 

 

”Kort”frågor: 

Svara med en mening utifrån situationen på ditt företag. Vilka processer bidrar till 

kunskapsöverföring samt vilka processer nyttjas på företaget? 

Processorientering, multidimensionella taxonomin (Spraggon & Bodelica, 2012) 

 

Vedertagna face-to-face processer 

 Team och projektgrupper 

 Formella möten  

 Brainstorming 

 Undervisning 

 Fortbildning 

 Utvärdering/uppföljning 

 ”Bästa metoden” 
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Icke vedertagna face-to-face processer 

 Informella nätverk 

 Informella mötesplatser 

 Praktikbaserad gemenskap 

 Informellt mentorskap och coaching 

 Sociala aktiviteter/samkväm 

 

Statiska virtuella processer 

 Patent 

 E-processuella manualer 

 E-dokument 

 Bedömning 

 Databaser 

 Recensioner 

 PM/Rapporter 

 Memos 

 Presentationer 

 

Dynamiska virtuella processer 

 E-mail 

 Wikis 

 Personliga intranät 

 Forum 

 Virtuella praktikbaserade gemenskaper 

 Bloggar 

 Telefonkommunikation 

 

Avslutande fråga: 

Hur skulle du beskriva en lyckad överföringsprocess? 

 


