
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur chefer som ansvarar för arbetsmiljöåtgärder upplever 

förutsättningar för kunskapsspridning inom organisationer 

 

 

 

 

plever kunskapsspridning inom organisationer 

 

 

 

Karin Hägg Green 
 
 
 

 
 

 

 

2016Karin Hägg Green 
 
 
 

 
 

 

2016 
  

 
 

 

 

2016 
  

 
 

 

Examensarbete, avancerad nivå (masterexamen), 30 hp 
Arbetshälsovetenskap 

Examensarbete i arbetshälsovetenskap 
Masterprogram i arbetshälsovetenskap 

 

  

 
 

Handledare: Sven Svensson  
Examinator: Fredrik Hellström 

 

 



 

 

 

Abstract 

Karin Hägg Green 

Title: How managers responsible for health and safety measures are experiencing 

conditions for knowledge transfer within organisations 

Course: Degree thesis in the main area Work and Health  

Institution: University of Gävle 

Problem definition: There must be a knowledge transfer within the organisation to 

prevent illness and accidents at work.  

Aim: Is to examine and describe how opportunities to share knowledge with other 

organisational members experienced by managers with occupational health and safety 

responsibilities. 

Method: A qualitative case study with semi-structured interviews from N=10 

informants.   

Main results: Managers' experience are perceived to be the possession of a superior 

power and that they need to bring in non-relational resources to dissemination 

knowledge. 

Conclusion: Theory suggests that by creating relationships by using communication 

and interaction to access trust and reciprocity, there are great opportunities for 

knowledge transfer. We have taken part of the informants' experiences, we have come 

to the conclusion it's not the easy to implement relationships in the work environment 

because it does not always precondition for this. Because of cultural differences, 

experience-and competence differences and organisational characteristics. 

Keywords:  Knowledge transfer, managers, health and safety, intra-organizational  

 

 



 

 

 

Sammanfattaning 

Karin Hägg Green 

Titel: Hur chefer som ansvarar för arbetsmiljöåtgärder upplever förutsättningar för 

kunskapsspridning inom organisationer 

Kurs: Examensarbete i arbetshälsovetenskap, masterprogram i arbetshälsovetenskap,  

Lärosäte: Högskolan i Gävle 

Problemformulering: I arbetet förekommer det stora risker för ohälsa och olyckor, för 

att kunna minimera dessa risker måste det ske en kunskapsspridning inom 

organisationen. Att sprida kunskap gällande arbetsmiljö är en viktig faktor i alla 

arbetsområden i samhället, dock är spridningen inte det enklaste. För att kunna sprida 

kunskap behöver vi undersöka hur chefer som ansvarar för arbetsmiljö upplever sina 

förutsättningar för kunskapsspridning inom organisationer. För att sedan ta del av detta 

och skapa förutsättningar som främjar spridningen av kunskap. 

Syfte: Att undersöka och beskriva hur förutsättningar att dela med sig av kunskap till 

andra organisationsmedlemmar upplevs av chefer med arbetsmiljöansvar 

Metod: En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer från N=10 

informanter. Innehållsanalys har används för att analysera data. 

Huvudresultat: Skapandet av relationer är inte det enklaste tillvägagångsättet för att 

sprida kunskap. Chefernas förutsättningar upplevs vara att inneha en överordnad 

position och att de behöver/vill ta in icke-relationella resurser för att kunskapen enklare 

skall spridas.  

Slutsats: Teorin menar att nära relationer som byggs upp med hjälp av kommunikation 

och interaktion för att komma åt tillit och ömsesidighet medför stora förutsättningar för 

kunskapsspridning. Denna studie visar att tänket att skapa värdefulla relationer finns 

hos cheferna. Men på något vis är det inte det enklaste att genomföra, eftersom det inte 

alltid finns förutsättningar för detta. Det vill säga förutsättningar som, kulturella 

skillnader, erfarenhet- och kompetenskillnader och organisatoriska egenskaper. 

Nyckelord: Förutsättningar, kunskapsspridning, chefer, arbetsmiljö, inomorganisatorisk 
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Bakgrund 

År 2014 anmäldes nästan 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan. Av dessa handlade drygt 

31 000 om arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro och drygt 61 000 om arbetsolyckor som inte 

medfört sjukfrånvaro. Knappt 10 000 olyckor gällde olyckor på väg till eller från arbetet och 

cirka 12 000 gällde arbetssjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2015:10). 

Som framgår av ovanstående citat är behovet av forskning för att förhindra arbetsskador 

och arbetsolyckor stort. Det behövs forskning om hur arbetsmiljöarbete organiseras för 

att förebygga arbetsrelaterade skador och olyckor. För att underlätta att 

forskningsresultat ska komma till praktisk användning i arbetslivet bör en spridning av 

kunskap ske inom organisationen (Kramer et al., 2013) det vill säga kunskapsspridning. 

Kunskapsspridning benämns bland annat som knowledge sharing, knowledge flow, 

knowledge transfer (van Wijk, Jansen, & Lyles, 2008) och knowledge translation 

(Kerner & Hall, 2009). I den här uppsatsen är det kunskapsspridning i följande 

betydelse som studerats “Organizational knowledge transfer refers to the process 

through which organizational actors – teams, units, or organizations – exchange, receive 

and are influenced by the experience and knowledge of others” (Van Wijk, et al., 

2008:832). 

Uppsatsen avgränsas till det första steget i kunskapsspridning, det vill säga utbytet av 

kunskap. Ytterligare en distinktion som kan göras är kunskapsspridning inom (intra) 

respektive mellan (inter) organisationer, i den här uppsatsen är det kunskapsspridning 

inom organisationer som ska studeras. I en meta-analys som undersökte möjligheter och 

konsekvenser för kunskapsspridning, intra respektive interorganisationer, identifierades 

att kvaliteten på sociala relationer, definierat som socialt kapital, var en av de viktigaste 

faktorerna för lyckad kunskapsspridning (Van Wijk, et al., 2008).  

Socialt kapital  

Socialt kapital är ett begrepp vars innebörd skiftar beroende på kontext. Begreppet 

formades och har sitt ursprung i olika teorier angående social rörlighet (Bourdieu, 1986) 

och social sammanhållning (Putnam, 2000) på samhällsnivå. Socialt kapital definieras 

som: “Connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity 

and trustworthiness that arise from them” (Putnam 2000:19). Coleman beskriver vidare 

socialt kapital som: ” a variety of entities with two elements in common: they all consist 
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of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors ... within 

the structure” (Coleman, 1988:98).  

Socialt kapital kan alltså betraktas som en form av resurs som underlättar utbytet mellan 

medlemmarna i olika typer av nätverk. Socialt kapital kan vara de kontakter och 

relationer som människor får tillgång till genom att tillhöra olika nätverk, samtidigt som 

det är kvaliteten på relationerna i sig, i termer av tillit, ömsesidighet och delade normer. 

Det skulle kunna göras en jämförelse mellan ekonomiskt kapital och socialt kapitalt. 

Ekonomiskt kapital handlar om materiella tillgångar. Det är en resurs som beroende på 

kontext ger människor olika förutsättningar. Det sociala kapitalet handlar istället om 

tillgångar i termer av antalet sociala relationer och på samma gång kvalitén på dessa 

sociala relationer. Liksom ekonomiskt kapital ger det sociala kapitalet, beroende på 

kontext, människor olika förutsättningar. Socialt kapital kan syfta på sociala relationer i 

olika typer av sociala grupper som till exempel hela nationer, städer eller olika 

arbetsplatser (Villalonga-Olives & Kawachi, 2015). I senare teoriutveckling har 

begreppet tillämpats på en organisatorisk analysnivå (Inkpen & Tsang, 2005). Det är i 

den sistnämnda betydelsen som begreppet används för att analysera kunskapsspridning 

inom organisationer. Organisatoriskt socialt kapital kan definieras som tillit och 

ömsesidigt delade normer i en inomorganisatorisk kontext (Alder & Kwon, 2002; 

Villalonga-Olives & Kawachi, 2015) och kan även delas in i tre olika dimensioner; 

strukturell, - relationell, - och kognitiv dimension (Van Wijk, et al., 2008). Den 

relationella dimensionen innebär att relationer medför användbar kunskap (idéer och 

resurser) vilket ökar kunskapsspridningen inom organisationen (ibid). Det är i mötet 

med andra människor som vi bildar tillit och relationer. Det är där som vi skapar socialt 

kapital och där det sker ett utbyte av kunskap (Steinfield, DiMicco, Ellison, & Lampe, 

2009). Socialt kapital innebär bland annat relationer som vi bildar med andra människor 

och beroende på relationernas kvalité främjar eller hämmar det kunskapsspridningen. 

Tidigare studier har visat hur socialt kapital främjar kunskapsspridning. 

Relationer, ömsesidighet och tillit ökar chanserna för kunskapsspridning.  

En given förutsättning för socialt kapital är att det finns en ömsesidig relation mellan de 

parter där kunskapen ska delas, det vill säga en gedigen relation från bådas sidor. Ett 

existerande socialt kapital mellan organisationsmedlemmar är däremot inte en självklar 
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garanti för att kunskapsspridningen ska fungera. Förankring i ett nätverk underlättar 

kunskapsspridningen och relationer mellan medlemmar i organisationer bör byggas på 

gemensamma eller professionella intressen för att främja kunskapsspridningen (Martin, 

2013). Inkpen och Tsang (2005) argumenterar på ett liknande sätt att tillit är en 

förutsättning för kunskapsspridning. Bakker, Leenders, Gabbay, Kratzer och Van 

Engelen (2006) genomförde en studie med syftet att ta reda på vilken roll tillit hade 

inom socialt kapital i samband med kunskapsspridning. Studien visade att tillit inte 

medförde förutsättning för bättre kunskapsspridning. Dock menade de att tillit skulle 

kunna öka motivationen för kunskapsspridning och att det sker främst vid gemensamma 

mål och visioner (Bakker et al., 2006). Socialt kapital enligt van den Driessen Mareeuw, 

Vaandrager, Klerkx, Naaldenberg och Koelen (2015) borde stärkas genom att öka 

deltagandet hos de anställda och att de anställda borde ha en mer central roll i processen 

för att främja kunskapsspridning. Det är även viktigt att anställda får stöd för att kunna 

utvecklas och förstå kontexten av åtgärderna. Kunskapen skall även komma från fler 

håll för att lättare kunna användas i praktiken (ibid). Tidigare forskning är tvetydlig 

angående vilka komponenter som är viktiga för kunskapsspridning. Den bild som 

förmedlas är ändå att relationer, delaktighet och tillit det vill säga socialt kapital, ökar 

chansen för kunskapsspridning.  

Chefers uppdrag att stärka relationer 

Van Wijk et al. (2008) identifierar att styrkan i relationerna och tilliten mellan 

organisationsmedlemmarna kan betraktas som två huvudsakliga faktorer för att främja 

kunskapsspridning. Styrkan i relationerna bildas av kommunikation och interaktion 

mellan parterna, vilket medför att det bildas starka band som därmed möjliggör bättre 

kunskapsspridning. Tillit medför att parterna litar på varandra och känner skyldighet i 

relationen som har bildats. Detta medför ett engagemang hos parterna att hjälpa 

varandra för att sprida kunskap (ibid).  

Den organisationen som parterna tillhör kan främja eller hämma förutsättningarna för 

spridandet och mottagandet av kunskap (Van Wijk, et al., 2008). Faktorer inom 

organisationen som kan vara betydande för kunskapsspridning är: typ av kunskap, 

organisationsegenskaper (storlek, ålder) och nätverksegenskaper (sociala resurser inom 

nätverk) (Van Wijk, et al., 2008). Det har uppmärksammats i forskning hur sociala 
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relationer inom organisationer (Kramer & Cole, 2003) och tillit mellan medlemmar i 

organisationer där den nya kunskapen ska spridas, är avgörande för hur väl 

kunskapsspridningen lyckas (Inkpen & Tsang, 2005).  

Kunskapsspridning främjas eller hämmas beroende på resurser inom relationen, det vill 

säga normer och värderingar samt visioner eller kulturella skillnader. Delade visioner 

främjar kunskapsspridning eftersom det medför avgörande mekanismer som hjälper 

kunskapsspridningen (Van Wijk, et al., 2008). Tidigare forskning påpekar upprepande 

att relationer och tillit är grundläggande för kunskapsspridning. En chefs roll är både 

viktig för arbetshälsan och för anställdas engagemang mot ett gemensamt mål. 

Chefernas roll är även att skapa relationer och tillit till sina medarbetare. En skicklig 

chef (enligt Ledarna- Sveriges chefsorganisation, 2016) bör ha en ”förmåga att skapa 

förtroendefulla relationer”. Framgång för organisationen och en bättre hälsa hos de 

anställda menar Larsson och Vinberg (2010) baseras på ett relationsorienterat ledaskap. 

Främjandet av kunskapsspridning grundas mer eller mindre i sociala relationer, 

chefernas stora utmaning är att skapa relationer och tillit till sina anställda. Trots att 

chefernas roll är viktig för skapandet av sociala relationer inom organisationen finns det 

begränsad forskning om chefers upplevelser av förutsättningar för kunskapsspridning.  

Tidigare forskning om chefers roll för kunskapsspridning inom organisationer 

Som konstaterat tidigare är chefers roll betydande för skapandet av relationer till övriga 

anställa och relationerna främjar kunskapsspridningen. En litteraturöversikt en så kallad 

rapid review gjordes för att titta på chefers upplevelser av förutsättningar för 

kunskapsspridning inom organisationer. Översikten resulterade i att endast sex artiklar 

hittades. En kvalitativ studie med hög kvalité hade huvudfokus på relationer och 

kunskapsspridning (dock mellan organisationer) (Werr, Blomberg och Löwstedt, 2009) 

med N=31 chefer. Resultatet var att 65 % av cheferna nämnde att kunskapskällan kom 

från hierarkiska relationer, det vill säga från relationer mellan cheferna och 

företagsägarna, förvaltningsbolagen samt dotterbolagen. Caimo och Lomis, (2015) 

studieresultat (N=47) visade också att hierarkiska relationer tenderar till 

kunskapsspridning. Kunskapskällan från högre ledning medför en bättre utgångspunkt 

för att kunskapsspridning skall ske. 
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Chefers ansvarsområden påverkar kunskapsspridning  

Chefer upplevde att tillit medgav en bättre förutsättning för kunskapsspridning och att 

kunskapsspridningen etableras bättre i en organisation då relationerna delade normer 

och värderingar (Werr et al., 2009; Caimo & Lomis, 2015). Detta framhäver återigen att 

resurser från det sociala kapitalet har betydelse för kunskapsspridning. En kvalitativ 

studie (Girard, Rochette, & Fillion, 2013) (dock var urvalet väldigt litet N=3 vilket kan 

göra det svårt att generalisera och överföra resultaten), kom fram till att cheferna 

upplevde att kunskapsspridning var viktigt men något som föll bort, eftersom de hade 

andra ansvarsområden som tog tid. Resultaten indikerar även att cheferna inte upplevde 

att de hade huvudansvaret för kunskapsspridning då de menade att de anställda skulle ta 

sitt eget ansvar för att hjälpa till. I studierna från Qureshi och Evans, (2015) (N=7) och 

Wai Ling, Sandhu och Kishore Jain, (2009) (N=81) som fick hög kvalité respektive 

medelhög kvalité i granskningen visade att cheferna hade en medvetenhet om 

kunskapsspridning och fördelarna med detta. Cheferna antydde även att det fanns en 

önskan om lärdom om kunskapsspridning. Cheferna menar att det finns andra 

ansvarsområden som tar bort fokus från kunskapsspridning men att kunskapsspridning 

är viktigt och de anställda borde hjälpa till för att föra kunskapen vidare. Detta visar att 

kunskapsspridning sker beroende på omständigheter inom organisationen, 

”Organisation is extremely busy and do not have time to think and plan for any activity 

that does not have direct and short-term commercial benefits” (Qureshi & Evans, 

2015:307). Det handlar även om en ömsesidig relation och tillit för att kunna hjälpa 

varandra att kunna sprida kunskap (ibid.) 

Chefer- en förebild för de anställda att sprida kunskap 

I en studie (Wai Ling et al., 2009) hade 27 % av cheferna besvarat i enkäten att de inte 

var villiga att dela med sig av sin kunskap till andra. Boh och Wong, (2015) framförde 

att kunskapsspridning är ett socialt inlärt beteende och att chefer bidrar med normer och 

värderingar inom företaget och att de kan påverka de anställdas syn på 

kunskapsspridning inom organisationen. I studien medverkar N=157 chefer och 

N=1057 anställda (inom organisationer) (samt N=1060 anställda i olika organisationer) 

och det visade sig att cheferna har en signifikant påverkan på den individuella 

kunskapsspridningen. Det innebär att cheferna påverkar de anställda till att bidra med 

kunskapsspridningen inom organisationen (ibid). Chefer har en roll att skapa relationer 
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och skapa normer samt värderingar inom organisation. Finns det då chefer som inte vill 

sprida kunskap och som ses som förebilder för övriga anställda, kan de anställda 

påverkas av cheferna att inte vilja sprida kunskap.   

Problemställning 

Kunskapsspridning är en viktig faktor för att kunna nyttja ny kunskap gällande 

arbetsmiljöåtgärder. I tidigare forskning har det konstaterats hur kunskapsspridning kan 

vara förenad med svårigheter. Forskning framvisar konkreta åtgärder som kan förbättra 

arbetsmiljön men det har visat sig att spridningen av dessa åtgärder, det vill säga 

spridningen av kunskap inom organisationer, ofta avstannar och att förändring därför 

uteblir (Carlan et al., 2011).  

Den främsta bilden som framträder ur litteratur och forskning om kunskapsspridning 

inom organisationer, är att kunskapsspridning kan främjas i det fall det finns ett stort 

socialt kapital inom organisationer (Van Wijk, et al., 2008).  Chefer har ett stort 

inflytande på relationer och kunskapsspridning hos de anställda inom organisationen, 

vilket kan både främja eller hämma kunskapsspridningen. Beaktat chefernas centrala 

roll är det anmärkningsvärt få studier som explicit har haft till syfte att studera 

upplevelsen av kunskapsspridning ur chefers perspektiv. Det finns olika faktorer i den 

inomorganisatoriska kontexten och i organisationers omgivning som kan försvåra eller 

främja ett utbyte av kunskap, till exempel organisationsegenskaper, typ av kunskap eller 

kvaliteten på sociala relationer (Van Wijk, et al., 2008). 

Ovanstående beskrivning visar att kunskapsspridning inom organisationer är en 

komplex process.  Det finns begränsad forskning om hur chefer upplever sina 

förutsättningar för kunskapsspridning. Det framkommer att chefer upplever att 

kunskapsspridning främjas av goda relationer och tillit samt att organisatoriska 

egenskaper kan försvåra eller möjliggöra kunskapsspridning. Även att cheferna 

upplever att de har ett inflytande på normer och värderingar kring spridningen av 

kunskap. Normer och värderingar förs sedan vidare till de resterande anställda (Van 

Wijk, et al., 2008). Det framkommer inte om det finns andra förutsättningar, som chefer 

upplever främjar eller hindrar kunskapsspridningen inom organisationer. Inom 

arbetshälsovetenskapen är det viktigt att förstå varför spridningen av 

arbetsmiljöåtgärder i organisationer lyckas respektive misslyckas. Som ett första steg 
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finns därför ett behov av att ta del av erfarenheter från chefer som varit involverade i 

kunskapsspridning och studera hur de upplever sina förutsättningar att sprida kunskap. 

Syfte 

Syftet med följande studie är att undersöka och beskriva hur förutsättningar att dela med 

sig av kunskap till andra organisationsmedlemmar upplevs av chefer med 

arbetsmiljöansvar. 
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Metod  

Här nedan kommer det att presenteras vilka metodval som har tagits i denna uppsats och 

litteraturöversikten som ligger till grund för uppsatsen kommer även att presenters här 

nedan. 

Design  

Detta är en kvalitativ fallstudie (Eisenhardt, 1989), denna studie har 10 fall vilket 

innebär att varje chef ses som ett fall (ibid). En fallstudie innefattar kvalitativ data (ibid) 

det vill säga data som insamlas från de intervjuer som hållits i studien. Valet för vilka 

fall som skall vara med i studien är viktigt eftersom det påverkar vilka generaliseringar 

kan göras på basis av resultaten (ibid). Det är inte nödvändigt att genomföra ett 

randomiserat urval. Det är snarare viktigt att välja sådana fall som är olika och ger en 

stor bredd (ibid). Fallen för denna studie ger en stor bredd då cheferna arbetar på olika 

stora företag och har olika längd av erfarenhet inom olika branscher. Dessutom är de 

valda fallen från två nationella kontexter.  

Urval  

Urvalet för denna studie presenteras i tabell 1 nedan. Studiens urval baseras på N=10 

individer som är verksamma chefer med ansvar för arbetsmiljöarbete. Inklusions 

kriterierna för studien var att deltagaren skulle inneha någon slags chefsposition och 

vara ansvarig för arbetsmiljön på företaget. Exklusions kriterierna var informanter som 

inte var ansvariga för arbetsmiljö. Urvalet behandlar fem stycken chefer i Sverige och 

fem stycken chefer i England.  Kontakt togs med personerna via e-post (Bilaga 1) för att 

sedan följas upp med ett telefonsamtal två dagar senare för att boka in en intervju. 

Urvalet baseras på bekvämlighetsurval det vill säga att kontakt har tagits med personer 

inom olika företag för att sedan bli hänvisad till individen med arbetsmiljöansvar och 

sedan använt de personer i urvalet som varit tillgängliga först. Kontakt togs med 19 

stycken chefer, 10 stycken intervjuer bokades, dock avslutade tre stycken informanter 

intervjuerna. Två avslutade intervjuerna på grund av personliga skäl och den tredje 

informanten avslutade intervjun på grund av bristande erfarenhet i frågan men 

hänvisade mig till en anställd som har ansvar för arbetsmiljöarbete men ingen chefstitel 
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(nummer 4 i tabell 1). Under en av intervjuerna i England hade personen mindre 

erfarenhet, vilket ledde till att efter genomförd intervju hänvisade till att intervjua 

ytterligare en chef med ansvar inom arbetsmiljö på samma företag men med mer 

erfarenhet. Även denna person hänvisade mig senare till att intervjua en annan chef som 

hade mer praktisk erfarenhet av kunskapsspridande där av behandlar urvalet tre 

personer i samma företag (nummer 6-8 i tabell 1). Detta resulterade i att urvalet nu 

behandlar sammanlagt N=10 informanter.  

Tabell 1 – Urval för studien  

^Uthyrningskoncern = Uthyrning av större maskiner 

LAND VERKSAMHET TITEL ARBETAT 

SEDAN 

ANTAL 

ANSTÄLLDA 

1 SVERIGE  

2 SVERIGE 

3 SVERIGE 

4 SVERIGE 

5 SVERIGE  

6 ENGLAND 

7 ENGLAND  

8 ENGLAND 

9 ENGLAND  

10 ENGLAND  

Persontransport 

Persontransport 

Persontransport 

Entreprenad bygg 

Entreprenad mark 

Uthyrningskoncern^ 

Uthyrningskoncern^ 

Uthyrningskoncern^ 

Försäkringsföretag 

Entreprenad bygg 

Chef 

Chef 

Chef 

Ingen cheftitel 

Chef  

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

2008 

1990 

2015 

2013 

2003 

2015 

2012 

2011 

2012 

2013 

Mer är 100  

Mindre än 100 

Mindre än 100 

Mer än 1000 

Mindre än 100 

Mindre än 100 

Mindre än 100 

Mindre än 100 

Mer än 100 

Mindre än 100 

 

Under ”verksamhet” i tabell 1 har branscherna generaliserats på grund av anonymitet.  

Redovisning av ” antal anställda” och ” arbetat sedan” är för att både storlek av företag 

och längd av erfarenhet visar att urvalet innefattar ett brett spektra. Medianen av antal 

anställa inom företaget är 55 stycken anställda och medelvärdet av antal års erfarenhet i 

den titel som de hade under intervjun är 6,8 års erfarenhet (medianen är 4 års 

erfarenhet). Alla 10 informanter har medverkat i en fullgjord intervju och som tack för 

sin medverkan får de en summering av studien när den är färdig.  
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Litteratursökning  

Inför denna studie genomfördes en rapid review (se Grant & Booth, 2009 för mer 

information). Sökningen gjordes med tre olika ordgrupper (Bilaga 2) i tre databaser; 

psycINFO, socINDEX och Academic Search Elite (Sökningen finns i bilaga 2). I 

litteratursökningen kombinerades sökorden med de booleska operatorerna, OR mellan 

sökord som har liknade betydelse och AND mellan sökord som ska vara med. 

Sökningen gjordes på samma sätt inom de olika databaserna och med samma 

inklusions- och exklusions kriterier. Inklusions kriterierna var: PDF fulltext, 

systematiska litteraturöversikter, artiklar som genomgått peer review och artiklar mellan 

2006-2016 samt artiklar med chefer som urval. Att bara inkludera artiklar från 2006 

gjordes för att försöka få ny forskning kring ämnet. Exklusions kriterierna var: artiklar 

som var äldre än 2006, på andra språk utöver engelska, artiklar som inte behandlar 

chefer i urvalet och litteraturöversikter som inte varit systematiska.  

Efter enskilda sökningar med respektive ordgrupp, gjordes en sammansättning av orden 

och bildade en söksträng: organisation OR organization AND manger* AND 

”knowledge transfer” OR ”knowledge sharing” OR ”knowledge translation” OR 

”knowledge flow”. Sedan sattes inklusions- och exklusions kriterierna in. Detta 

resulterade i den slutliga sökningen. Artiklarna som blev kvar gallrades genom 

titelläsning och syftesläsning. Artiklarna som behölls innehöll någon anknytning till 

kunskapsspridning inom en organisation (exempelvis studier med organisationer som 

innehar dotterbolag ses fortfarande som kunskapsspridning inom organisationen). En 

ytterligare gallring efter genomläsning av abstrakt skedde och då gallrades artiklar bort 

om de inte innehöll urval med chefer. De artiklarna som sparades i detta skede blev 

igenomlästa. Artiklar som inte sparades var artiklar som var reviews och inte var 

systematiska. Artiklar som inte fokuserade på kunskapsspridning eller artiklar som inte 

medförde information som tillämpar syftet valdes också bort. Sökningen resulterade i 

sex artiklar, eftersom det inte fanns särskilt många artiklar som behandlade chefers 

upplevelse av kunskapsspridning inom organisationen har artiklar som har behandlat 

chefer som urval blivit valda (Werr et al., 2009, gallrades inte bort även om studien 

behandlar kunskapsspridning mellan organisationer). Fem artiklar var dubbletter. 

Resterande sökträffar finns redovisade i figur 1 och i bilaga 2. 
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Figur 1 – Antal träffar vid sökningen och antal artiklar efter gallring 

 

Granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

Granskningsmallen som användes vid kvalitetsgranskningen för de kvalitativa studierna 

var Statens beredning för medicins och social utvärderings (2014) (SBU) mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

(bilaga 3). Mallen blev reviderad för att enklare bedöma resultaten. För 

kvalitetsgranskningen för kvantitativa studier användes en reviderad granskningsmall 

från Röda Korsets Högskola (2005) (bilaga 4). Den valdes för att enbart behöva 

använda en mall för de kvantitativa studier och revideringen gjordes för att enklare 

kunna göra en bedömning. Båda mallarnas bedömningssystem reviderades för att få en 

enhetlig bild av resultatet från granskningen. 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen (Artikelmatris finns i bilaga 5) gjordes två gånger för att testa 

mallarna eftersom de blivit reviderade. Sökningen resulterade i att sex artiklar blev 

granskade, tre var kvalitativa studier, (Qureshi & Evans, 2015; Werr et al., 2009; Girard 

et al., 2013) och tre var kvantitativa studier (Wai Ling et al., 2009; Caimo & Lomi, 

2015; Boh och Wong, 2015). Fem artiklar behandlar kunskapsspridning inom 

organisationen med ett urval av chefer (några studier har även med urval från anställda). 

En artikel (Werr et al., 2009) behandlar kunskapsspridning mellan organisationer med 

chefer som urval men fick kvarstå eftersom det baserades på kunskapsspridning utifrån 

chefers upplevelse. Kvalitetsgranskningen resulterade i två artiklar (Werr et al., 2009; 

Qureshi & Evans, 2015) som hade hög kvalitet då de har haft med de väsentligaste 

punkterna från granskningsmallen. De resterande artiklarna (Boh och Wong, 2015; 

Caimo & Lomi, 2015; Girard et al., 2013; Wai Ling et al., 2009) hade medelhög kvalité 
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då vissa punkter var bristande. I tabell 2 redovisas vilka punkter som har varit bristande 

i respektive studie. En cirkel indikerar att informationen finns med i studien och en 

kryss indikerar bristande information. 

Tabell 2 – Kvalitetsgranskning, bedömning av artiklar 

Författare Syfte Urval/Etiskt resonemang Datainsamling Analys Resultat 

Boh et al., 2015  

Caimo et al., 2015 

Girard et al., 2013 

Qureshi et al., 2015 

Wai Ling et al., 

2009  

Werr et al., 2009 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

X 

X 

X 

O 

X 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

Från tabell 2, kan vi se att artiklarna som hade medelhög kvalité varit bristande i 

beskrivning av urval eller etiskt resonemang. 

Datainsamling 

Kontakt togs med cheferna (bilaga 1) via e-post om de ville medverka i denna uppsats. 

Där angavs en beskrivning av studiens syfte. I enlighet med Vetenskapsrådet (2016) 

informerades informanterna även om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Cirka två dagar senare blev de uppringda 

för att konfirmera deltagande och för att boka tid för intervju. Under datainsamlingen 

genomfördes semistrukturerad intervju, där informanten fick berätta fritt och reflektera 

över sina upplevelser. Till hjälp fanns en intervjuguide (bilaga 6) för att underlätta 

samtalsområden där en lista med frågor fanns som skulle diskuteras. Intervjuguiden 

behandlar frågor om situationer när kunskapsspridning är problematiskt och när 

kunskapsspridning är lättare, och en fråga om vilka komponenter som upplevs som 

viktiga för att kunskapsspridning skall ske.  

En pilotintervju visade att intervjuguiden innehöll många begrepp som behövde 

förklaras och definieras, något som gjorde det svårt att hålla i både röd tråd och 

genomföra intervjun enligt bestämd tid. Pilotintervjun visade även att intervjuguiden 

innehöll för många frågor. Intervjuguiden innehåller nu färre frågor och mer 

övergripande frågor som inte använder begrepp som är svåra att förstå. En engelsk 
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intervjuguide (fortsättning i bilaga 6) gjordes eftersom vissa intervjuer hölls i England. 

Den engelska intervjuguiden pilottestades på en svensk person som har bott i England 

större delar av sitt liv och för att se om den stämde överens med den svenska 

intervjuguiden vilket den gjorde. Alla intervjuer genomfördes under en två 

veckorsperiod och var cirka 30-40 minuter långa. Tre av intervjuerna med engelska 

informanter och alla intervjuer med de svenska informanterna genomfördes per telefon. 

Två av informanterna i England valde att ha en fysisk intervju på deras respektive 

arbetsplatser. Telefonintervjuerna spelades in i ett inspelningsprogram på dator (sound 

recorder) och högtalartelefon användes för att kunna spela in både intervjuaren och 

informanten. Vid de andra två intervjuerna användes samma program på datorn som 

stod på i bakgrunden. Intervjuerna hölls i ett slutet rum på informanternas arbetsplatser 

och där ingen kunde höra konversationen. Efter intervjuerna transkriberades 

intervjuerna direkt för att enklare kunna sammanställas. 

Tillvägagångsätt 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Texten lästes igenom flera gånger för att få 

en förståelse för helheten i texten. Meningsenheter, det vill säga ord eller meningar som 

relaterade till den centrala innebörden av texten, plockades ut efter genomläsningen, 

(Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna kondenseras efteråt, men för att 

kvarstå med kvalité används termen kondensering vilket innebär mindre delar som 

innehåller den väsentliga kärnan (ibid). De kondenserade meningarna blev därefter 

abstraktioner för att kunna skapa koder, de ses som ett verktyg som användes för att 

tänka med för att försöka skapa en ny bild av vad innehållet berättar (ibid). Dessa koder 

jämfördes och delades sedan upp i grupper, vilket gjordes för hand om de hade liknade 

information. De delades sedan in i subkategorier, kategorier, sub-tema och slutligen ett 

tema. I tabell 3 visas hur meningsenheter har gått från kondenserade meningar till 

koder, dessa klipptes sedan i sär, för att delas upp i olika grupper. 

Tabell 3 – Kondenserad data: meningsenheter, kondenserade meningar och koder 

Meningsenheter Kondenserade meningar Koder  

Sen har vi varje vecka ett möte med 
arbetstagarna i grupper 

Möte med personalen i grupper  Kommunikation i mindre grupper 
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Awkward people are just awkward 

whatever you give them  

Bångstyriga människor är jobbiga Vissa individer svåra att arbeta med 

Det skulle ju kunna vara så att det behövs 

hjälp utifrån 

Hjälp utifrån skulle kunna vara bra. Fundering kring utomstående hjälp 

When it’s in their face, when it’s 

something that they deal with every day.  

Något som sker dagligen är lättare att 

förmedla  

Kunskapen når ut bättre vid vardagliga 

saker 

Jag försöker hela tiden ha en dialog med 

personalen och försöka fixa lösningar på 
problem.  

Försöker ha dialog med personalen och 

lösa problem 

Dialog med personal för att lösa problem 

Eftersom det var mycket data som skulle delas in i kategorier och subkategorier 

genomfördes det ytterligare en indelning av de kvarstående kategorierna. Indelningen av 

kategorierna och subkategorierna upprepades flera gånger för att kunna skapa 

grupperingar som innehöll liknelser. Dessa kategorier hjälper till att se innebörden av 

texten och ett slutligt tema bör kunna svara på frågan -hur? (Graneheim & Lundman, 

2004). Analysens komprimering visas även i figur 2, temat blir svaret på syftet hur 

chefer med arbetsmiljöansvar upplever kunskapsspridning inom organisationen.  

Figur 2 – Antal kategorier och subkategorier 

 

Tillförlitlighet  

Det finns några begrepp som man bör betrakta i en kvalitativstudie och det är 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdighet innebär att författaren har följt och beskrivit de regler som används för att 

studien ska vara trovärdig. Det är också bra att tänka på trovärdighet när val av 

informanter sker, för att belysa olika bakgrunder och upplevelser för att därigenom få 

bredare svar och möjlighet att belysa forskningsfrågan ur fler aspekter (ibid). 

Trovärdighet handlar också om hur mycket data som samlats in och hur 

meningsenheter, koder, kategorier och teman har byggds upp (ibid). Om 

meningsenheterna är för breda kan det bli svårare att kondensera dem, då de kan ha 

olika betydelser (ibid). Pålitlighet innebär att författaren bör beskriva alla 

forskningsförfaranden i texten. Alla detaljer är där för att vägleda läsaren att förstå vad 

som har hänt under studien. Pålitlighet innebär också att man bör tänka på att 
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insamlingen av data kan ändras med tiden det vill säga att intervjuerna sker på olika sätt 

om tiden mellan intervjuerna blir för lång. Det kan innebära att det kan vara en risk 

för bristande överensstämmelse mellan intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). I 

en kvalitativstudie måste vi överväga möjligheten för generaliserbarheten, i en 

kvalitativstudie undersöks en mindre grupp människor och går djupare än att bara visa 

ett tal eller ett svar. Det är viktigt och ger en bättre generaliserbarhet om citat finns med 

i resultaten som visar hur deltagaren har svarat (ibid).  

Analys  

Denna uppsats använde en innehållsanalys, vilket kan användas både i kvalitativa och 

kvantitativa studier (Hsieh & Shannon, 2005). Innehållsanalys används ofta inom 

hälsovetenskapen som ett verktyg för att analysera olika texter (ibid). Som hjälp för att 

genomföra en systematisk analys användes en kvalitativ innehållsanalys och den 

gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004) vilket innebar att analysen följde vissa 

steg i en process. Innehållsanalys gjordes eftersom syftet med studien var att undersöka 

och beskriva chefers upplevelser av förutsättningar. Det är en analys av en text 

(transkriberade intervjuer), innehållsanalys ger struktur och gör det enklare att kunna 

göra den igen då analysen har beskrivits i steg (ibid).  

Innehållsanalys kan delas in i olika kategorier beroende på den grad av tolkning som 

forskaren gör i analysen (Bos & Tarnai, 1999; Hsieh & Shannon, 2005). Till exempel 

kan en indelning i kategorierna konventionell, riktad eller sammanfattande 

innehållsanalys göras (Hsieh & Shannon, 2005). Den konventionella metoden utgår från 

att finna ett fenomen som det finns mindre forskat kring. Den riktade metoden utgår 

från en teori eller tidigare forskning och den sammanfattande metoden används då en 

jämförelse behövs göras (ibid). För denna studie används den riktade metoden, det vill 

säga att utgå från de teorier och tidigare forskning som har hittats i samband med 

problemställningen. Teorier och tidigare forskning hjälper till för att hålla fokus på 

forskningsfrågan samt att hjälpa till vid kodning och kategorisering (ibid). Fördelen 

med att använda den riktade metoden i innehållsanalys är att teorier och tidigare 

forskning finns som en guide i diskussionen för att komma fram till ett slutresultat 

(ibid). När man utgår från denna metod är det svårt att hålla en naivförförståelse till det 

som studeras (ibid). Det vill säga att forskarens förförståelse angående den tidigare 
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forskning och teorin används för att tolka resultaten (Bos & Tarnai, 1999; Fleming, 

Gaidys, & Robb, 2003;Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005). 

Tolkningen kan variera beroende på författaren, det vill säga att tolkningen av data sker 

i olika djup och abstraktioner beroende på författarens förförståelse (Bos & Tarnai, 

1999; Fleming et al., 2003; Graneheim och Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005). 

Det är med hjälp av förförståelse och erfarenheter som tolkningar av diverse texter görs 

för att finna meningen i texten som leder fram till ny kunskap (Bos & Tarnai, 1999). 

När det sker en tolkning av något närmar det sig hermeneutik och vid en hermeneutisks 

ansats sker det en förståelseprocess. För att skapa en förståelse av en text gäller det att 

inte försöka se upplevelsen utifrån personens ögon, eftersom gapet mellan förståelse och 

situationen blir större då det inte går att bortse från författarens förförståelse (Fleming et 

al., 2003).  

Forskningsetiska överväganden 

De etiska principerna som behandlas i denna studie var; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dessa följdes enligt 

Vetenskapsrådet (2016). Informationskravet innebär att alla informanter fick reda på 

syftet med studien innan deltagande, de fick delta frivilligt och fick reda på vilka 

moment som ingick i studien. Samtyckeskravet innebär att informanterna bestämde över 

sin medverkan i studien, klargjorde att de fick avsluta studien när de vill utan att behöva 

förklara varför. Konfidentialitetskravet innebär att deras uppgifter är konfidentiella 

vilket innebar att intervjuerna kodades, inga uppgifter eller andra identifikationer är 

kopplade till informanterna. Nyttjandekravet tydliggjordes att deras uppgifter endas 

kommer att användas för forskningens ändamål och inget annat. De fick reda på de 

forskningsetiska överväganden och studiens syfte via e-post som skickades ut samt att 

de diskuterades innan intervjun började. Informanterna behövde även godkänna 

muntligt att intervjun kunde börja.   

Guidelines 

Denna uppsats har utgått från COREQ guidelines/check lista som användas vid 

intervjustudier (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007).  
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Resultat  

Med hjälp av en riktad innehållsanalys har insamlad data kategoriseras och reducerats 

till ett tema (hela analysen med respektive koder, sub- och kategorier och tema finns i 

bilaga 7). Ett tema ska kunna svara på frågan Hur? (Graneheim och Lundman, 2004). 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur förutsättningar att dela med sig 

av kunskap till andra organisationsmedlemmar upplevs av chefer med 

arbetsmiljöansvar. Temat och svaret på syftet är: ”Överordnad position i ett kontrollerat 

nätverk av sociala relationer och hjälp av andra icke-relationella resurser är 

förutsättningar för kunskapsspridning”. Temat är baserat på tre sub-teman som 

framträdde ur analysen, de är: ”att inneha auktoritet”; ”nära relationer för att kunna 

anpassa kunskapen till individen” och ”ta hjälp av befintliga omständigheter och icke-

relationella resurser”.  

Sub-tema 1) Att inneha auktoritet 

Cheferna upplever att förutsättningarna för kunskapsspridning inom organisationen är 

att de behöver ha inflytande över anställda. De upplever att de behöver ha en 

överordnad position för att kunskapsspridning skall ske och att de behöver ha kontroller 

och uppföljning med de anställda.  Att ha en överordnad position till de anställda 

innebär att cheferna upplever att de behöver precisera konsekvenser och använda sig av 

skrämseltaktik för att kunskapsspridningen skall ske.  

”faktiskt ha lite av en skrämseltaktik, att är du medveten om att om det kommer 

något ner och det landar då får du hål i huvudet” (Informant 51). 

Det handlar även om att visa bilder och videoklipp för att skrämma de anställda för att 

de ska inse att kunskapen som cheferna förmedlar är viktig. 

“Jag måste chocka dem och berätta och visa dem konsekvenserna av vad som kan 

hända. Jag måste visa dem bilder och filmer av människor som förlorar sina armar 

och fingrar. Att människor kan skadas, det är därför det är så viktigt att följa våra 

riktlinjer, de måste förstå vad de kan göra och inte göra” (Informant 8). 

                                                 

1 Numret symboliserar vilken informant det är citerat från, tabell 1, s.9  



 

18 

 

Cheferna upplevde även att förutsättningarna för kunskapsspridning är att det behöver 

finnas någon typ av konsekvens, för att de anställda ska förstå att kunskapen som de 

förmedlar är viktig. Konsekvenserna skulle kunna vara en varning eller uppsägning. 

Många chefer tog upp att det är viktigt att kunskapen når fram till de anställda då de 

arbetar med olycksrisker och hälsofaktorer. Det handlar om säkerhet både för de 

anställda, chefen och företaget.  Om något händer kan chefen bli dömd och det kan vara 

en fara för andra. Det kan också medföra konsekvenser för den anställdes familj. 

”Pratar vi om säkerhet i arbetarmiljön då ska ju ett sånt problem alltid ha nån 

konsekvens för att det är ju inte bara du som utsätter dig själv för osäkerhet utan 

du har ju oftast en familj som också drabbas” (Informant 1). 

Att genomföra kontroller och uppföljning upplevde många chefer var en förutsättning 

för kunskapsspridning. 

“Påbörjar ju kontroller hela tiden” (Informant 2).  

Men det var även något som upplevdes svårt eftersom det ibland var tidsbrist eller ovilja 

att kontrollera att kunskapen har nått fram. 

”det är ju där man brister som arbetsledare (tidsbrist för att kontrollera), vi har ju 

pratat om det och vi är överens, ska jag då behöva kontrollera det?” (Informant 1).  

Cheferna berättar att de upplever att de på något vis behöver ha ett inflytande över 

anställda vare sig det är genom skrämseltaktik, konsekvenser eller uppföljning och 

kontroller. De upplever att förutsättningarna för kunskapsspridning är att de behöver 

utföra auktoritet för att kunskapsspridningen skall ske. 

Sub-tema 2) Nära relationer för att kunna anpassa kunskapen till individen 

En viktig och påtaglig faktor som framkom vid intervjuerna var att interaktion och 

kommunikation var en förutsättning för kunskapsspridningen. En interaktion med andra 

människor skapar sociala relationer. Cheferna upplevde att olika gruppförutsättningar 

hade betydande roll för hur de upplevde förutsättningarna för kunskapsspridning. Att 

hantera olika grupper och dynamiken i gruppen var av betydande karaktär. Cheferna 

upplevde att förutsättningarna för spridningen av kunskap var enklare om grupperna var 

mindre.  
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“Vi måste försöka att se till att alla förstår. Vi delar upp dem i grupper eftersom 

det är svårt att nå fram till dom alla, det är det svåraste om jag ska vara ärlig” 

(Informant 7). 

De upplevde även att det var enklare att dela med sig av kunskap till dem som var nära. 

Det vill säga att de upplevde att kunskapen nådde fram enklare till personer som man 

hade en nära relation till. 

”Det är väl snarare att det är de i den närmsta cirkeln som det är lättare att dela 

med sig av kunskapen till” (Informant 4).  

 En annan informant upplever även att en nära relation till sina underchefer möjliggör 

för kunskapsspridning  

”Jag jobbar ju nära med mina två underchefer vi är ju back-up för varann” 

(Informant 1). 

Många chefer upplevde även att förutsättningarna för kunskapsspridningen skilde sig 

mellan vilka individer som man riktade sig emot. Att personliga drag, attityder och 

beteenden ställde stora krav på hur kunskapsspridningen togs an. Alla individer har 

olika förutsättningar både avseende kunskap och egenskaper, vilket ledde till att de 

behövde anpassa kunskapen till individen. 

“Det är enklare när människor har erfarenhet och har kunskap än när folk har 

mindre erfarenhet. När du arbetar med anställda som egentligen inte har en aning 

om vad som gäller blir det svårt, men när du arbetar med H & S2 med chefer och 

personer som vet, är det mycket lättare” (Informant 8). 

“Alla är ju olika och alla har ju olika personligheter, alla har ju positiva och 

negativa sidor” (Informant 3). 

När kunskapen ges ut i större grupper upplevdes det som att grupptrycket mellan de 

anställda var en faktor som bidrog till att de anställda inte sa emot och gav 

förutsättningar för kunskapsspridning.  

                                                 

2 H & S – Health and safety (författarens kommentar) 
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”Ja framför allt vid personalmöten då jag har vi alla samlade och då det är ju 

ingen som säger att det här är väldigt onödigt” (Informant 5). 

När det gäller relationer, upplevde cheferna att det var viktigt att de anställda även var 

delaktiga för att bilda relationer. De anställda måste vara en del av organisationen och 

känna att de är delaktiga i beslut som tas.  

”Jag diskuterar alltid med de anställda vad de tycker vi ska göra för att ändra vår 

arbetsmiljö, så att de känner att de är med mig, vilket innebär att det då är lättare 

att sprida kunskap till dem om de har varit inblandade” (Informant 10).  

Att de anställda skall vara delaktiga och vara med för att främja kommunikationen 

upplevdes som en viktig förutsättning. Det upplevdes även viktigt att planera inför 

spridningen av kunskap.  

”Sedan handlar det om att anpassa budskapet till mottagaren. Det är lättare att ta 

till sig information som är riktad till en själv. Olika mottagare har olika behov och 

knyter an till olika budskap på olika sätt. Det finns ju olika personligheter som tar 

åt sig information på olika sätt” (Informant 4). 

Att skapa relationer inom en organisation som arbetar med skiftarbete kan medföra 

problem och svårigheter för att nå ut och skapa de värdefulla kontakterna, eftersom det 

eventuellt inte blir något personligt möte på arbetsplatsen. Där av blir det svårt att finna 

tid och plats för ett möte för att bilda de värdefulla relationerna. 

 ”Att jobba systematiskt i ett skiftarbete när jag som chef kanske är på plats 40 

procent av arbetstiden som arbetstagarna är på plats, ger ett dilemma … du som 

ansvarig får en väldigt begränsad möjlighet att möta andra och jobba med detta, 

det skapar ju en problematik” (Informant 1).  

Kommunikation är inte alltid enkelt då det finns kulturella skillnader, det vill säga när 

de anställda är från olika länder och inte har kunskap i språket som talas på 

arbetsplatsen kan det leda till bristande kommunikation. 

”När de pratar engelska är det mycket lättare, annars blir det svårt att 

kommunicera med dom” (Informant 6). 

 Översättningen var inte det enklaste på arbetsplatsen när de anställda inte pratade 

samma språk.  
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“Vi har en ung flicka på kontoret för att hjälpa oss att översätta, men jag vet inte 

om hon säger till dom vad vi tala om för henne. Men så länge som de undertecknar 

ett papper är vi okej” (Informant 6). 

Att inte veta om de anställda förstår kunskapen som förmedlas upplevs som hämmande 

för kunskapsspridningen, men cheferna upplevde att de kunde skydda sig själva genom 

att de anställda skrev på ett intyg oberoende om den anställda förstod eller inte.  

Upplevelsen var att sociala relationer framkom av kommunikation och interaktion med 

de anställda vilket gjorde att kunskapsspridningen främjades. Men beroende på vilka 

förutsättningar det fanns hos individerna var det viktigt att planera och organisera 

kunskapen innan mottagaren skulle ta del av kunskapen.  

”Man behöver se individen själv för att enklare kunna anpassa kunskapen till 

individen, om inte individen har någon förståelse i det som jag pratar som blir det 

mycket svårt. Därför försöker jag anpassa mig till den jag pratar med, det handlar 

mer eller mindre om att planera i förväg vad det är jag vill få fram” (Informant 9). 

Sub-tema 3) Ta hjälp av befintliga omständigheter och icke-relationella resurser 

Många chefer upplevde att förutsättningarna att sprida kunskap genom att visa praktiska 

exempel var lättare. Att sätta kunskapen i en kontext eller att ta hjälp från utomstående 

källor det vill säga redskap eller experter. 

”Vårt område har faktiskt drabbats av en dödsolycka på en arbetsplats. Så det är 

väldigt enkelt för mig att prata kring den här frågan ännu mer. Nu när det är lite 

aktuellt” (Informant 5) 

De upplevde att de anställda då kunde bearbeta kunskapen lättare för att sedan använda 

den i praktiken. Det handlar om att det ger bättre förutsättning att befinna sig på plats 

för att visa konkreta exempel på vilka förändringar som behövs än att förmedla 

kunskapen i ett kontorsrum. Cheferna menade även att de upplevde att kunskapen 

hanterades lättare om något redan hade hänt, att man lär sig efter misstag. Det vill säga 

att spridningen av kunskap för att förhindra olyckor och ohälsa var svårare när det var 

taget från tomma intet.  

”För det mesta är det genom en reaktion snarare än genom förebyggande” 

(Informant 6).  
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Cheferna upplevde även att spridningen av kunskapen togs emot lättare om de anställda 

förstod varför kunskapen var viktig, det vill säga att cheferna behöver ha förutsättningar 

att kunna berätta vilket sammanhang kunskapen kommer in.  

 ”Har man fakta måste man också berätta varför vi gör saker och ting, kan vi inte 

berätta varför saker och ting så är det väldigt svårt att få folk att acceptera” 

(Informant 1). 

Det handlar om att kunna berätta varför den kunskapen som cheferna sprider är viktig, 

en av informanterna berättade att de anställda inte tog det som sades seriöst  

”De ser mig som någon som bara pekar. Ibland tar de mig inte på allvar. Jag gör 

det inte för min skull, det är för deras hälsa, men de förstår inte varför jag är så 

ihållande om saker. Men när jag säger varför vi sätter dessa regler förstår de det 

bättre” (Informant 9).  

Cheferna upplever att det är viktigt att kunna visa kunskapen på ett praktiskt sätt än att 

bara prata.  

”Jag försöker gå ut och visa dem vad som är fel och vad som inte är fel, så att de 

förstår, om jag säger till dem på ett möte om jag inte gillar saker på golvet kommer 

ingenting att hända. I stället för ett möte kanske vi tar en liten rundtur i området 

och sedan tillsammans tittar vi på saker som är rätt eller fel. Jag upplever att det 

är en bättre väg för att nå ut till dom” (Informant 10). 

Cheferna upplever att en av förutsättningarna för kunskapsspridning är att prata utifrån 

verkligheten och praktiska exempel samt att kunskapen finns i en kontext. Det är viktigt 

att de förklarar varför kunskapen är viktig och vad det kan leda till. Det finns olika 

förutsättningar för detta till exempel, att kunna använda tragiska olyckor till något som 

man kan lära sig av för att det inte ska hända igen. Att använda den arbetsmiljön som de 

anställda befinner sig i för att enklare kunna komma med praktisk kunskap.  

Cheferna upplevde att de behövde eller att det fanns en vilja att ta in hjälp från 

utomstående källor, det vill säga olika redskap så som videoklipp eller experter för att få 

hjälp att förmedla kunskapen.  

”Det skulle ju kunna vara så att det behövs hjälp utifrån” (Informant 2).  



 

23 

 

Cheferna upplevde att de inte alltid hade förutsättningar för kunskapsspridning därför 

ansåg de sig behöva ytterligare hjälp utifrån.  

”Vi använder en utomstående organisation för att hjälpa oss med diverse saker för 

att enklare kunna sprida den kunskap som behövs” (Informant 6).  

Det kan vara både kompetens utifrån eller olika verktyg som datorsystem eller tillbehör 

som lokaler eller videoklipp. 

"Jag tror att det är att använda någon form av film det är det enklaste sättet och 

säkrare sätt att sprida, de behöver inte läsa och de behöver inte förstå, allt de 

behöver göra är att titta på det" (Informant 7). 

Cheferna upplevde alltså att det finns ett behov att använda olika typer av icke-

relationella resurser för att öka förutsättningarna för kunskapsspridningen. 

Diskussion 

Här nedan kommer det först en resultatdiskussion som relaterar fynden från denna 

studie till den tidigare forskningen. Sedan kommer en metoddiskussion där styrkor och 

svagheter med uppsatsen tas upp. 

Resultatdiskussion  

Denna uppsats beskriver och undersöker hur chefer med arbetsmiljöansvar upplever 

sina förutsättningar för att sprida kunskap inom organisationen. Resultaten pekar på att 

chefernas upplevda förutsättningar är: att ha överordnad position i ett kontrollerat 

nätverk av sociala relationer och hjälp av andra icke-relationella resurser är 

förutsättningar för kunskapsspridning. Det främsta som forskningen behandlar inom 

kunskapsspridning är ett förhållande till socialt kapital och att förutsättningarna för 

kunskapsspridning är att bilda nära relationer, tillit och ha en ömsesidighet med de 

anställda (Caimo & Lomi, 2015; Girard et al., 2013; Inkpen & Tsang, 2005; Martin, 

2013; van den Driessen Mareeuw et al., 2015; van Wijk et al., 2008; Werr et al., 2009). 

De chefer som har deltagit i denna studie upplever att förutsättningar för 

kunskapsspridning är att bygga upp relationer med hjälp av kommunikation och 

interaktion samt deltagande med de anställda. Cheferna nämner bland annat att de 

upplever att förutsättningarna för kunskapsspridning är att arbeta i mindre grupper för 
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att lättare få kontakt med alla, att de anställda ska vara med och del ta i bestämmelser 

och så vidare.  

Två tidigare studier (Caimo & Lomi, 2015; Werr et al., 2009) diskuterar att chefer 

upplever att förutsättningar för kunskapsspridning är att inneha någon slags av 

hierarkisk ordning, att kunskapsspridningen sker bättre då kunskapskällan kommer från 

en högre position. I denna studie ges en bild av just detta, att cheferna upplever att deras 

förutsättningar för kunskapsspridning har betydelse hur maktspelet är mellan chefen och 

de anställda. Cheferna beskriver att de behöver införa konsekvenser och kontrollera sina 

anställda för att kunskapsspridning skall ske. Litteraturen om organisatoriskt socialt 

kapital diskuterar tillit som en viktig komponent för att skapa värdefulla relationer 

(Bakker et al., 2006; Inkpen & Tsang, 2005; Martin, 2013; van Wijk et al., 2008). 

Beskrivningarna från informanterna av att hot eller maktspel anses nödvändiga för att 

någon skall lyssna eller ta till sig information, förmedlar dessvärre att det inte finns 

någon tillit mellan cheferna och de anställda. Istället för att skapa tillit som enligt 

tidigare forskning skulle främja kunskapsspridandet upplever cheferna i denna studie att 

de behöver kontrollera och styra för att kunskapsspridningen ska ske. De upplever inte 

att det finns tillräckligt med förutsättningar för att skapa tillit mellan dem för att de ska 

lita på varandra. Enligt van Wijk et al. (2008) meta-analys bridrar nära relationer till ett 

samspel mellan parter som bygger upp tillit och skyldighet mellan de två som sedan 

leder vidare till bättre förutsättningar för kunskapsspridning. 

I tidigare forskning finns det inte många artiklar som undersöker chefernas upplevelser 

av förutsättningar för kunskapsspridning. Många tidigare studier diskuterar att den 

viktigaste komponenten för kunskapsspridning är just tillit och god kvalitet på 

relationen. Det är svårt att veta vilka förutsättningar som chefer har för att kunna bilda 

relationer och tillit som sedan medför förutsättningar för kunskapsspring då blir det 

desto viktigare att ta del av de resultaten som finns i denna studie. Det låter bra i teorin 

att bilda ömsesidiga relationer och tillit, men om det inte finns förutsättningar för det, 

blir den informationen irrelevant.  

För att vara kvar i teorin om socialt kapital diskuteras det i den tidigare forskningen att 

det är viktigt med deltagande och att bilda nära relationer med de anställda (Girard et 

al., 2013; van den Driessen Mareeuw et al., 2015). Här finns det likheter med teorin, det 

vill säga att cheferna upplever att förutsättningarna för kunskapsspridning är bättre när 
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de arbetar med mindre grupper, helst dela in dem i små grupper för att kunna prata med 

alla. Det upplevs även viktigt att bilda sig en uppfattning om vilka individer dessa 

anställda är, för att kunna anpassa kunskapen som ska spridas till den som ska erhålla 

den. Men det upplevs dock inte vara det enklaste att kunna individanpassa allt till alla. 

Cheferna försöker så gått det går men upplever en osäkerhet om kunskapen som är 

avsedd kommer fram till dem som är berörda. Där kan det vara både kulturella och 

erfarenhets skillnader eller organisationsegenskaper som gör det svårt för 

förutsättningarna att sprida kunskap. Exempelvis om den anställde och chefer inte pratar 

samma språk, det kan betyda att de pratar olika språk och det blir komplicerat med 

översättning. Det kan även betyda att de pratar samma språk men på olika 

kunskapssnivåer. Men det skulle även kunna vara organisationsensegenskaper som 

inverkar på förutsättningarna för kunskapsspridning, det vill säga att det är många 

anställda inom organisationen och chefen hinner inte träffa alla. Även att de arbetar i 

skift vilket innebär att chefen och den anställde inte är på plats samtidigt för fysiska 

träffar. Det är här det kan bli svårt för förutsättningar att bilda nära relationer som den 

tidigare forskningen påpekar är viktigt för spridningen av kunskapen. Det som skulle 

kunna tänkas är att cheferna har förutsättningarna för att sprida kunskap och bilda dessa 

relationer och tillit. Men att det individuella samspelet gör det komplicerat och därför 

skulle det eventuellt vara enklare att använda sig av konkreta konsekvenser och en 

maktposition, för att det ska blir en enkelspårig kommunikation. Det i sin tur leder till 

att det inte blir en ömsesidig relation. 

Något som har varit påtagligt i studiens resultat är att cheferna upplever att de behöver 

ha/vill ha olika icke-relationella resurser som hjälper dem för att få bättre förutsättningar 

för kunskapsspridning. Det skulle kunna vara olika redskap eller verkliga exempel eller 

en utomstående person. Detta är inget som den tidigare forskningen har visat vara någon 

av de viktigaste förutsättningarna även om, det har nämnts att det är bra om kunskapen 

kommer från fler håll (van den Driessen Mareeuw et al., 2015) men inte något som är 

uppenbart. Man skulle kunna anta att cheferna inte känner att de kan sprida kunskapen 

själva utan att de behöver hjälp för att det ska nå ut till de anställda. Det skulle kunna 

ses som en självklarhet att använda sig av exempel, redskap eller andra kompetenta 

människor för att nå ut med budskapet. Det är en förutsättning som skulle kunna vara 

relativt enkelt att åtgärda om cheferna vet med sig att kunskapen annars inte når ut till 
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dem som man vill nå. Detta skulle kunna vara en start för att få igång tankebanorna hos 

cheferna, vad som de skulle kunna använda för att sprida kunskap och nå ut tydligare 

och snabbare till fler anställda.  

Det som framkom tydligt i denna studie som inte har varit en stor faktor i den tidigare 

forskningen är att cheferna anser sig behöva använda sig av sin överordnade position för 

att sprida kunskap. Att de upplever att vara överordnad som en viktigare förutsättning 

för kunskapsspridning än att bilda viktiga relationer och tillit. Den andra nya kunskapen 

som framträder i denna uppsats är att informanterna upplever att deras egen förmåga att 

sprida kunskap inte räcker till och att de behöver ta hjälp av olika icke-relationella 

resurser. Vi kan däremot entydigt säga att teorin om organisatoriskt socialt kapital, 

tidigare forskning och deltagarna i studien upplever att förutsättningarna för 

kunskapsspridning är att bilda relationer. Resultatet från denna studie beskriver hur 

cheferna upplever att det inte är enkelt att bilda relationer vilket i sin tur gör att de 

upplever sig behöva ta till andra metoder, så som att använda sig av sin överordnade 

ställning, det vill säga auktoritet. 

Kunskapsspridning sker i alla olika organisationer och kontext men det är extra viktigt 

att få en förståelse hur förutsättningarna för kunskapsspridning upplevs av chefer som 

ansvarar för arbetsmiljö. I alla organisationer arbetas det med att minska olycksrisker 

och ohälsa. För att kunna ta del av all den forskning som görs inom 

arbetshälsovetenskap är det viktigt att kunna sprida forskningen vidare till de anställda 

som behöver ta del av den för att minska risker och ohälsa. Chefer har ett stort uppdrag 

för både organisation och de anställda att skapa en bra arbetsmiljö därför är det viktigt 

att ta del av deras upplevelser om deras förutsättningar att kunna sprida kunskap. Det är 

användbart att veta att tidigare forskning menar att relationer, tillit och ömsesidighet är 

viktiga faktorer för kunskapsspridning. Det är därför intressant att denna studie 

undersökt chefernas upplevelser av förutsättningar för kunskapsspridning som visar att 

skapandet av relationer inte är det mest påtagliga och enklaste vägen för att kunna 

sprida kunskap. Utan att deras förutsättningar upplevs vara en överordnad position och 

att de behöver/vill ta in icke-relationella resurser för att kunskapen enklare skall spridas. 

Användningen av dessa resultat från denna studie skulle kunna minska behovet att 

behöva använda andra typer av icke-relationella resurser för att främja spridningen av 

kunskap. För att i stället börja arbeta med relationella resurser för att minska misstro hos 
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anställda och chefer för att skapa bättre förutsättningar för kunskapsspridning. Detta 

skulle kunna vara att arbeta med att stärka relationerna och banden mellan chefer och 

anställda för att främja kunskapsspridningen. För att senare kunna använda den kunskap 

om arbetsmiljö för att minska ohälsa och olyckor på arbetet. Utan att behöva använda 

oss av ett maktspel.  

Metoddiskussion  

Min förförståelse för detta område, kunskapsspridning inom organisationer, var väldigt 

vagt innan jag började. Jag hade inte riktigt någon medveten förförståelse hur chefer 

skulle uppleva sina förutsättningar för kunskapsspridning sedan innan. Däremot under 

sökningen av litteratur och forskning, byggdes förförståelsen upp, framför allt då 

tidigare forskning var sammanslutna att relationer är en stor del i detta. Det var även 

därför som valet av en riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) valdes då det 

både fanns någon typ av teorigrund att stå på och att min förförståelse alltid kommer att 

finns med i både analysen, resultatdelen och diskussionen. Det går inte att undgå att min 

förförståelse har haft betydelse under dessa delar i arbetet.   

I studien genomfördes en rapid review där tre databaser låg till grund för sökningen för 

tidigare forskning. På grund av att enbart tre databaser används, kan det förekomma att 

det finns forskning inom området som inte finns med i studien. En litteratursökning 

kräver mycket tid och kompetens för att kunna samla de artiklarna som är av både 

kvalité och relevans för studien. Eftersom det är fanns en tidsbegränsning för uppsatsen 

har en rapid review används men det kan fortfarande finnas artiklar som har blivit 

utelämnande. Kvalitén på de artiklar som är med i arbetet har till största del medelhög 

kvalité, då det fanns brister i urval och etiska åtaganden. En av artiklarna (Girard et al., 

2013) har ett urval på tre stycken informanter vilket är få, men de har själva diskuterat 

detta i artikeln och är medvetna om att det kan påverka generaliserbarheten. 

Styrkor gällande metod i uppsatsen är att det har genomförts en kvalitativ studie för att 

få ett djupare svar för att kunna besvara syftet. Det har av skäl bestämts att det inte ska 

finnas någon frågeställning. Syfte har istället blivit noggrant utvalt och har med de 

grundligaste komponenter som beskriver vad det är som ska undersökas. Inom 

kvalitativ traditionen förekommer det oftast ingen frågeställning, så länge syftet är 

beskrivande. Det är en sak som ska undersökas, om det finns en frågeställning skulle det 
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eventuellt innebära att det är fler saker som man är ute efter som kan göra 

datainsamlingen svår. 

Urvalet för studien baseras på personer som har chefsposition som ansvarar för 

arbetsmiljö. Dessvärre är det en av informanterna som är inte har en chefstitel. Valet för 

detta var att chefen som skulle intervjuas inte kände sig bekväm och avslutade 

intervjun, där av hänvisning till denna informant som hade mer erfarenhet av både 

arbetsmiljö och kunskapsspridning. Urvalet baseras i två nationella kontexter (Sverige 

och England) detta genomfördes för att få ett brett spektrum mellan informanterna för 

att fånga upp olika förutsättningar och upplevelser. Att ha ett brett spektra i urvalet är 

något som är viktigt i en fallstudie (Eisenhardt, 1989). Dock är svagheten att tre av 10 

informanter arbetar inom samma företag, då det blev två stycken bortfall användes 

tidigare rekommendation (en av informanterna rekommenderade att intervjua en annan 

chef på företaget, även den chefen hänvisade att intervjua en till på förtaget) att 

intervjua ytterligare två till inom samma organisation för att fortfarande erhålla 10 

informanter. Detta skulle kunna minska generaliserbarheten eftersom urvalet baseras på 

30 % på ett och samma företag vilket minskar spektrumet i urvalet. Då bortfallet var två 

stycken informanter togs beslutet att det är bättre att ha med fler än färre informanter. 

Informanterna som arbetar på samma företag har däremot olika längd av erfarenhet och 

är ansvariga för olika avdelningar på företaget.  

Urvalet baseras som redan konstaterats från två olika nationella kontexter detta ger en 

större bredd men det är även viktigt att fundera på om länderna har olika förutsättningar. 

Både Sverige och England är med i EU och har båda regelsystem som behövs följas när 

det gäller arbetsmiljö. I England ansvarar Health and Safety Executive (HSE) för 

arbetsmiljöfrågor. HSE ansvarar för arbetsmiljön på 600 000 större företag och har 

tillsyn och vägleder lokala myndigheter för de mindre företagen (Frick & Johansson, 

2013).  Båda länderna har likheter och olikheter i det stora hela, med grundläggande 

förutsättningar är det samma. Fundering om kulturella skillnader skulle kunna påverka 

hur de upplever förutsättningarna för kunskapsspridning. Bägge länderna är 

industriländer och har liknade förutsättningar när det gäller kulturella skillnader inom 

organisationen. De ekonomiska skillnaderna borde inte påverka informanternas 

upplevelse och förutsättningar för kunskapsspridning beroende vilket land de arbetar i. 

Urvalet tar redan med informanter från olika stora företag vilket då inte borde vara 



 

29 

 

någon svaghet utan snarare en styrka. Att ha ett urval som baseras på olika nationella 

kontexter kan ses som en styrka för att skapa en bredd, men även en svaghet om det 

finns omedvetna förutsättningar som skulle kunna påverka resultaten. 

Datainsamlingen skedde på två olika sätt det vill säga intervjuer via telefon till åtta 

stycken informanter och intervjuer via möten till två stycken informanter. Varför två av 

intervjuerna skedde via möten var för att informanterna bad om detta och beslutet togs 

att hellre genomföra intervjuerna än att inte ha några informanter. Samma 

inspelningsinstrument användes, likaså samma frågor och längd för alla intervjuer. Alla 

hade så gott som samma förutsättningar. Det upplevdes inte påverka hur informanterna 

svarade eller kände sig beroende på om intervjun var via telefon eller möte. 

När det gäller resultat och analys finns det både styrkor och svagheter. 

Innehållsanalysen användes som ett analysverktyg för att på ett systematiskt sätt komma 

fram till kategorier och tema (Graneheim & Lundman, 2004). Här kan det dock vara en 

svaghet eftersom detta är första gången som jag har arbetat med en stor mängd data i en 

innehållsanalys. Det kan även ligga en svaghet i hur beskrivande kategorierna och 

teman är eftersom detta är ett väldigt svårt steg i processen. Eftersom det används en 

riktad innehållsanalys och det finns en förförståelse med i processen kan tolkningen 

begränsa generaliserbarheten (Hsieh & Shannon, 2005). Dock har analysen genomförts 

flera upprepande gånger för hand och varje gång kommit fram till liknade saker fast 

med olika benämningar. Den insamlade data och analysen känns som mättad. Det är 

svårt att generalisera kvalitativa studier då urvalet är mindre och det sker en 

tolkningsprocess i analysen, vilket färgas av författarens tidigare erfarenheter och 

förförståelse (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005).  

Uppsatsen är genomgjord för att försöka besvara syftet, det vill säga chefers upplevelser 

om förutsättningar för spridningen av kunskap. Detta gjordes med intervjuer och en 

intervjuguide till hjälp för att höja validiteten för uppsatsen. Den interna validiteten: 

förförståelse, datainsamling, urval och analys har beskrivit i sådan mån att den som 

läser skall få en redogörelse hur tillvägagångsättet har varit. Detta görs även för att 

skapa trovärdighet för studien. Den yttre validiteten, generaliserbarheter är läsarens 

uppgift att fundera över, det är inget som jag kan förutse.   
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Slutsats 

Slutsatsen för denna studie är att, teorin menar att genom att skapa relationer med hjälp 

av kommunikation och interaktion för att komma åt tillit och ömsesidighet finns det 

stora förutsättningar för kunskapsspridning. Men eftersom jag har tagit del av chefers 

upplevelser och deras förutsättningar för kunskapsspridning har jag kommit fram till att 

det inte är enkelt i praktiken. Det innebär att denna studie framvisar att, tänket att skapa 

värdefulla relationer finns där på arbetsplatsen hos cheferna. Men att det på något vis 

inte är det enklaste att genomföra eftersom det inte alltid finns förutsättningar för detta. 

Det vill säga att inte kunna skapa dessa relationer i verkligheten eftersom 

förutsättningarna inte finns. 

Att arbeta som chef i en organisation innebär ett stort antal möten med anställda med 

skiftande individuella egenskaper. Sådana egenskaper kan vara kulturellt betingade eller 

resultatet av andra sorts skiftande erfarenheter som för med sig olika synsätt och olika 

förståelser av fenomen. Det innebär att chefer möter en stor utmaning när de har i 

uppgift att kommunicera kunskap i interaktion med de anställda. I fallet med 

arbetsmiljöfrågor kan det innebära att kunskapen inte när ända fram, vilket i slutänden 

kan innebära risker för de anställda, chefen eller för företaget. Eftersom chefen befinner 

sig i en position där de har ett personligt ansvar för sådana konsekvenser tar chefen till 

hot och skrämseltaktik för att kunskapen ska nå fram, det vill säga att det blir en 

enkelspårig kommunikationsväg. Detta genomförs via hjälp av auktoritet och makt, det 

blir alltså inte en ömsesidig kommunikation. Detta kan i sin tur leda till misstro och 

behov av kontroller och en styrande hand. 

Summeringen av studien är att chefer upplever att deras förutsättningar för 

kunskapsspridning är att skapa relationer men att det finns andra förutsättningar som 

sätter käppen i hjulet vilket leder till en ökad misstro och sämre förutsättningar för 

kunskapsspridning.  

Fortsattforskning 

Förslag till fortsattforskning är att forska om hur vi skulle kunna skapa förutsättningar 

för chefer och anställda för att skapa nära relationer som innefattar tillit och 
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ömsesidighet. Så att vi en dag kan sprida den värdefulla forskningen och kunskapen för 

att minska ohälsa och olyckor på arbetsplatsen för att främja en god arbetsmiljö. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev  

(utskick via e-post till de svenska informanterna) 

Hej! 

Jag heter Karin H Green och det är nämligen så att jag är student på Högskolan i Gävle 

där jag gör min sista termin på mastersprogrammet i arbetshälsovetenskap, jag arbetar 

just nu med mitt examensarbete.  

Min studie handlar om kunskapsspridning med syftet att: undersöka och beskriva hur 

förutsättningar att dela med sig av kunskap till andra anställda upplevs av chefer med 

arbetsmiljöansvar.  

För att bättre förstå varför spridningen av arbetsmiljöåtgärder i organisationer lyckas 

respektive misslyckas och kunna utforma arbetssätt som främjar kunskapsspridning. 

Finns det därför behov av att ta del av erfarenheter från chefer som varit involverade i 

kunskapsspridning och studera hur de upplever sina förutsättningar att sprida kunskap. 

Din erfarenhet och kunskap är värdefull för mig därför skulle jag vilja intervjua dig för 

denna studie. Intervjun kommer att ske mellan 2 mars- 14 mars via telefon och vara 

cirka 30-40 minuter lång. Deltagande i studien är frivilligt och intervjun kommer att 

kodas så din identitet är anonym. Intervjun kommer endas att användas för studien 

ändamål vilket är att få en uppfattning kring ämnet. 

 

Jag hoppas att vi kan boka in en intervju 

Med vänliga hälsningar Karin H Green 

 

Karin H Green   

Sven Svensson (Handledare)  
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Fortsättning bilaga 1 

Informationsbrev  

(utskick via e-post till de engelska informanterna) 

 

Hi! 

My name is Karin H Green and I'm a student at University of Gävle in Sweden, where I 

am doing my final semester in Master’s program in occupational health. I am writing 

my thesis in the subject of occupational health. 

My study is about the health and safety measures with the aim: investigate and describe 

how opportunities to share knowledge to other employees experienced by managers 

with health and safety responsibilities. 

To better understand why the translation of health and safety measures in organisation 

succeed or fail. There is therefore a need to take advantage of the experience of 

managers who have been involved in the translation of knowledge and study how they 

experience their potential to translation knowledge. 

Your experience and knowledge is valuable to me, therefore, I would like to interview 

you for this study. The interview will take place on the 2nd - 14th of March and would be 

about 30-40 minutes long. The interview would be a phone interview or a face-to-face 

interview whatever is best for you.  Participation in the study is voluntary and the 

interview will be encoded so your identity is anonymous. The interview will only be 

used for study purposes.  

I hope we can schedule an interview soon. 

Kind regards Karin H Green 

  

Karin H Green    

Sven Svensson (Supervisor)   
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Bilaga 2 - Litteratursökning 

Sökord och resultat av litteratursökningen i databasen psycINFO, scoINDEX och 

Academic Search Elite. 

Sökord, ordgrupper och inklusions- och exklusions kriterier 

Ordgrupp 1 Ordgrupp 2 Ordgrupp 3 

Organization 

Organisation 

 

Manager* “Knowledge transfer” 

“Knowledge flow” 

“Knowledge translation” 

“Knowledge sharing” 

 

Inklusions kriterier 

 Artiklar från 2006 

 PDF Fulltext (Hig) 

 Peer review 

 Vetenskapliga artiklar, 

meta analyser och 

Systematiska 
litteraturöversikter 

 Urval chefer 

 

Exklusions kriterier 

 Artiklar äldre än 2006 

 Artiklar på andra språk utöver engelska 

 Artiklar som inte behandlar chefers 
utgångspunkt dvs. chefer i urvalet 

 Litteraturöversikter som inte varit 

systematiska 

Förklaringar 

”specifik ordföljd”, *trunkering, ord inom gruppen sammansatt med OR grupperna 
kombinerades med AND 

 

Sökresultat i de tre databaserna 

Söksträngar Träffar 

psycINFO 

 

socINDEX 

 

Academic 

Search 

Elite 

Totalt 

Ordgrupp 1-  

organisation OR organization  

224 828 

 

275 445 

 

1 016 770 

 

1 517043 

 

Ordgrupp 2- 

Manager* 

56 375 

 

32 091 

 

224 455 

 

312 921 

 

Ordgrupp 3-  

”knowledge transfer” OR ”knowledge sharing” 

OR ”knowledge translation” OR ”knowledge 

4352 

 

850 

 

5808 

 

11 010 
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flow”  

organisation OR organization AND manager* 

AND ”knowledge transfer” OR ”knowledge 

sharing” OR ”knowledge translation” OR 

”knowledge flow” 

285 43 173 501 

Inklusions kriterier 

PDF fulltext och peer review  

 

2006-2016 

 

282 

 

237 

 

 

30 

 

21 

 

 

125 

 

114 

 

 

437 

 

372 

Genomläsning av titlar och syften 237 
21 

 

114 

 

372 

 

Genomläsning av abstrakt 83 21 114 
218 

 

Sparade artiklar  14 5 5 24 

Dubbletter  2 3 -5 

Kvalitetsgranskade artiklar 4 0 2 6 
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Bilaga 3 - Mall för kvalitetsgranskning för kvalitativa artiklar 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (SBU, 2014) mallen är reviderad av Karin H Green 2016-04-06. 

 

För att få hög kvalité ska poängställningen vara minst: 13A 

För att få medelhög kvalité ska poängställningen vara minst: 11A 

För att få låg kvalité ska poängställningen vara under:  11A 

 

B och C poäng visar om något extra är med eller att något fattas, det väsentliga är att A 

poängen uppfylls till största mån. Det vill säga att poängställningen kan se ut: 

13A+3B+2C det innebär att artikeln får hög kvalité, den innehåller tre extra punkter 

men saknar två. 9A+8B+4C: denna artikel får låg kvalité, innehar 8 extra punkter men 

inte de som är väsentliga och fyra punkter som fattas. 

 
Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” 

väljs när frågan inte är relevant.  
 

 

 Ja Nej Oklart/Ej 

tillämpl 

Syfte: 

Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

A C  

Urval: 

Är urvalet relevant? 

 

A 

 

C 

 

 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
A C  

 

Är kontexten tydligt beskriven? 
B C  

 

Finns relevant etiskt resonemang? 
A C  

 

Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
B C  

Datainsamling: 

Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

 

A 

 

C 

 

 

 

Är datainsamlingen relevant? 
A C  

 

Råder datamättnad? 
A C  

 

Har forskaren hanterat sig egen förförståelse i relation 

till datainsamlingen? 

B C  

Analys: 

Är analysen tydligt beskriven? 

 

A 

 

C 
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Den totala bedömningen utgår främst från att syfte, urval, etiskt resonemang, 

datainsamling, analys och resultat är tydligt beskrivet och relevant för studien, infinner 

sig detta i artikeln bedöms den som hög kvalité, saknas dock något av detta i studien blir 

artikeln bedömd som medelhög eller låg kvalité beroende på hur mycket eller hur lite 

information som finns. De fetmarkerade frågorna är de mest relevanta delarna. 

 

Är analysförförandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

A C  

 

Råder analysmättnad? 
A C  

 

Har forskaren hanterat sig egen förförståelse i relation 

till analysen? 

B C  

Resultat: 

Är resultatet logiskt? 

 

A 

 

C 

 

 

 

Är resultatet begripligt? 
B C  

 

Är resultatet tydligt beskrivet? 
A C  

 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

B C  

 

Genereras hypotes/teori/modell? 
B C  

 

Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

A C  

 

Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang 

(kontext)? 

B C  



 

7 

 

Bilaga 4 - Mall för kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar Röda Korsets Högskola CF, ÅK 

november, 2005. Mallen är reviderad av Karin H Green 2016-04-13 

 

För att få hög kvalité ska poängställningen vara minst:  12A 

För att få medelhög kvalité ska poängställningen vara minst:  10A 

För att få låg kvalité ska poängställningen vara under:   10A 

 

B och C poäng visar om något extra är med eller att något fattas, det väsentliga är att A 

poängen uppfylls till största mån. Det vill säga att poängställningen kan se ut: 

12A+3B+2C det innebär att artikeln får hög kvalité, den innehåller tre extra punkter 

men saknar två. 8A+2B+4C: denna artikel får låg kvalité, innehar två extra punkter men 

inte de som är väsentliga och fyra punkter som fattas. 

 
Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” 

väljs när frågan inte är relevant 

 Syfte   JA Nej Oklart/ Ej 

tillämp 

Tydligt syftet med studien/undersökningen?  A C  

Finns det några specifika frågeställningar formulerade?  A C  

Bakgrund     

Refererar författaren till tidigare forskning?  B C  

Presenteras en teori som utgör ramen för studien?  A C  

Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade?  B C  

 
Metod  JA Nej Oklart/ 

Ej 

tillämp 

Presenteras vilken typ av studie som utfördes (ex. experiment)?  A C  

Presenteras vilken miljö som studien genomfördes i ex. sjukhus, skola, 

laboratorium)?  

B C  

Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. försökspersoner, var 

de unika på något sätt eller “normaltyper”.  

A C  

Förklaras: Hur gick man tillväga för att välja 

deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, konsekutivt, 

strategiskt urval)? Finns det inklusions och exklusions kriterier? 

A C  

Förklaras: Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien?  A C  

Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det hur 

försökspersonernas identitet skyddades och frivillighet garanterades?  

 

A C  

Förklaras: Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, 

intervjuer, observationer)?  

A C  

Beskrivs det på vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder, 

begreppsanalys, viss tolkningsmetod etc.)?   

B C  

Resultat  JA Nej Oklart/ 

Ej 

tillämp 
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Fanns beskrivning av resultaten av undersökningen.  
 

A C  

Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är statistiskt 

signifikanta och ange signifikansnivån.  

A C  

Diskussion och/eller konklusion  JA Nej Oklart/ 

Ej 

tillämp 

Förklaras vilka slutsatser drar forskaren?  

 

B C  

Diskuteras det vilka begränsningar diskuterar forskaren? A C  

Räkna författarna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller 

egna.  

B C  

Den totala bedömningen utgår främst från att syfte, urval, etiskt resonemang, 

datainsamling, analys och resultat är tydligt beskrivet och relevant för studien, infinner 

sig detta i artikeln bedöms den som hög kvalité, saknas dock något av detta i studien blir 

artikeln bedömd som medelhög eller låg kvalité beroende på hur mycket eller hur lite 

information som finns. De fetmarkerade frågorna är de mest relevanta delarna. 
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Bilaga 5 - Artikelmatris  

Författare/år Syfte Urval & 

Bortfall 
Datainsamling Analys Resultat Kvalité 

Boh & Wong, 

2015  

Syfte att undersöka 
hur sociala normer 

påverkar individers 

kunskapsspridning 
inom och utanför 

sina dotterbolag. 

N=157 av 183 
chefer  

86 % 

Svarsfrekvens. 

N=1057 

Inom 

dotterbolag, 
N=1060  

Utanför 

dotterbolag 

Svarsfrekvens: 

93.1% och 

93,8%  

29 

fokusgrupps 

intervjuer- 
totalt 85st 

informanter 

Multipel-
enkätundersökningar 

design 

Multilevel 
strukturell 

ekvation 

modellering 
(SEM). 

Påvisade att 
kunskapsspridning 

är ett socialt inlärt 

beteende, och att 
chefer utger 

normerna inom 

företaget till de 
anställda för 

kunskapsspridning 

inom 
organisationen. 

 

11A+6B+
1C 

Medelhög 

kvalité 

 

Caimo & 

Lomi, 2015 

Syftet är att förstå 

hur organisatoriska 
och sociala 

processer 

samverkar för att 
stödja överföring 

av kunskap som 

bärs av relationer. 

N=47 chefer i 

5 olika företag 

  

0 % bortfall 

Frågeformulär 

  

  

  

  

 

Bayesian 

Analys 

  

Informell kunskap 

delar förbindelser 
över organisatoriska 

subenheter som 

tenderar att uppstå 
med ömsesidiga 

förbindelser 

interpersonell 
hierarkiska 

underordning. 

 11A+6B+

1C 

Medelhög 

kvalité 

Girard, 

Rochette, & 

Fillion, 2013 

Syftet är att 

utforska betydelsen 
av 

kunskapsöverföring 
och förbättra praxis 

från utsiktspunkten. 

  

N=3 chefer Semi strukturerade 

intervjuer 

Analys med 

QDAMiner 

 

Kunskapsöverföring 

är viktigt men det 
verkar vara mindre 

av en prioritet på 
grund av sina 

många andra 

ansvarsområden. De 
nämnde att de skulle 

vilja vara mer 

strukturerade i sitt 
förhållningssätt. 

Bristen på 

organisatoriska 
struktur att främja 

enhetlig 

kunskapsspridning 
över alla kliniker, 

även om cheferna 

förväntar sig att det 
ska hända i den 

närmaste framtiden 

eller vill se den i en 
idealisk värld. 

12A(-1A 

generalise
rbarhet) 

+5B+1C 

Medelhög 

kvalité 

  

Qureshi & 

Evans, 2015 

Syfte att utforska 

medel för 

kunskapsutbyte i 
läkemedels 

tillverkning.   

N=7 

chefer/forskare 

 

Semistrukturerade 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

analys med 

NVivo 10 

Resultaten visade att 

kunskapsutbyte 

finns i organisation 
både inom och 

mellan organisation 

nivåer samt 
dominoeffekter 

orsakas av bristen 

13A+5B+

1C 

Hög 
kvalité 
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på kunskapsutbyte, 

det finns en önskan 

att dela kunskap och 
lära sig från 

lärdomar av andra 

Wai Ling, 

Sandhu, & 

Kishore Jain, 

2009  

Syfte att undersöka 

åsikterna hos 
chefer som arbetar 

i en amerikansk 

baserat 
multinationellt 

företag om 
kunskapsdelning, 

hindrar för utbyte 

av kunskap och 
strategier för att 

främja 

kunskapsutbyte 

  

N=81 chefer 

  

Otydligt med 

bortfall 

  

Enkät och e-

postbaserade 
frågeformulär 

  

Cronbach's 

alpha 
korrelation 

De flesta var 

överens om att det 
finns en 

kunskapsspridnings 

strategi och det 
finns en växande 

medvetenhet om 
fördelarna med 

kunskapsspridning i 

organisationen, 22 
% av de tillfrågade 

valde: höll inte och 

starkt höll inte med 
på frågan: 

"kunskapsspridning 

är viktigt för 
organisationen". När 

det gäller "vilja att 

dela kunskap", 27 % 
av informanterna 

var inte villiga att 

dela kunskap och 
19,8 % var neutrala 

i deras uppfattning 

 11A+6B+

1C 

Medelhög 

kvalité 

Werr, 

Blomberg, & 

Löwstedt, 

2009 

Syftet är att 

undersöka 
interorganisatoriskt 

kunskapsutbyte 

från perspektiv av 
enskilda manager, 

studera typer av 

relationer hos 

chefer i små och 

medelstora företag. 

N= 31 chefer Intervjuer Intervjuerna 

analyserades 
NVivo 

65 % av cheferna 

nämnde att 
kunskapsspridning 

skedde bättre om 

det fanns 
hierarkiska 

relationer mellan 

cheferna och 

resterande anställda 

i organisationen. 

13A+5B+

3C 

Hög 

kvalité 
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Bilaga 6 - Intervjuguide 

Då tänkte jag börja med att berätta vad syftet är på studien och det är: att undersöka och 

beskriva hur förutsättningar att dela med sig av kunskap till andra 

organisationsmedlemmar upplevs av chefer med arbetsmiljöansvar. 

 

Intervjun är frivillig 

Intervjun kommer att spelas in 

Din medverkan kommer att vara anonym 

Om du vill avsluta intervjun är det ok 

Materialet kommer endast att användas för denna studie och insamlad data kommer att 

kasseras efteråt 

Får jag ditt godkännande att börja intervjun? 

 

Inledning 
Vilken arbetsposition har du? 

Hur många anställda är ni? 

Hur länge har du varit där? 

Skulle du kunna berätta hur du arbetar med arbetsmiljöfrågor? 

 

Skulle du kunna beskriva hur du arbetar med att dela med dig av ny kunskap om 

arbetsmiljöarbete till andra människor på din arbetsplats? 

 Vilka parter är involverade i ett sådant arbete?  

Sker arbetet/informationsspridandet på olika sätt beroende på vilka parter 

som är berörda?  

 

Skulle du kunna beskriva en situation då det har varit svårt för dig att nå ut med 

ny kunskap om arbetsmiljöarbete till andra människor på din arbetsplats? 

 

Hur löste du det problemet? 

Hur tror du att liknande situationer kan undvikas i framtiden? 

 

   

Skulle du kunna beskriva en situation när du upplevt att det har varit lätt för dig 

att nå ut med ny kunskap om arbetsmiljöarbete till andra människor på din 

arbetsplats? 

Varför tror du att det är lättare i detta sammanhang? 

   

 

Skulle du kunna beskriva vilka komponenter som du tycker är viktiga för att 

kunna dela med dig av kunskap om arbetsmiljöåtgärder till andra människor på 

din arbetsplats? 

  Varför är dessa viktiga? 
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Försättning bilaga 6 -Engelsk intervjuguide 

 

English version 

I thought I'd start by telling you that the aim is: to investigate and describe 

opportunities to share knowledge with other staff members experienced by 

managers with health and safety responsibilities. 
  

The interview is voluntary 

The interview will be recorded 

Your participation will remain anonymous 

If you would like to stop the interview that’s ok 

The material will only be used for this study and the collected data will be discarded 

afterwards 

Do I have your approval to begin the interview? 

  

Introduction 
What is your title at work? 

How many employees do you have?  

How long have you worked there? 

Could you tell me how you work with health and safety? 

 

Could you describe how you are working to share new knowledge about health and 

safety at work to other people in your workplace? 

 

What parties involved in such work? 

Is the work different depending on what parties you work with? 
  

Would you be able to describe a situation in which it has been difficult for you to 

reach out with new knowledge about health and safety to other people in your 

workplace? 
  

How do you solve this problem? 

How do you think such situations could be avoided in the future? 

  

Would you be able to describe a situation when you experienced that it has been 

easy for you to reach out with new knowledge about health and safety in your 

workplace? 

 

            Why do you think it is easier in this context? 

  

What factors do you experience are most important to share knowledge about 

health and safety? 
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Bilaga 7 - Analys 

 

Koder Subkategori Kategori Sub-tema Tema  

Ge anställda direktiv. 

Vara strikt och framföra vad som gäller för att de ska 

lyssna. 

Behöva vara strikt och bestämd gällande regler 

Vara tydlig  Påtagliga policys 

som behöver följas 

Att inneha 

auktoritet 

 

Upprepande information kring vad som gäller. 

För att implementering skall fungera skall det finns 

uppföljning. 

Repetera kunskap. 

Uppföljning och rutiner. 

Uppföljning sker för att alla inte fullföljer 

Ha fasta rutiner   

Brister som arbetsledare vid kontrollering av förändring. 

Förändringar ska dokumenteras 

Skyddsronder och felrapporteringar skall kontrolleras. 

Förändringar stannar inte om de inte kontrolleras av 

driven person eller ansvarig. 

Kontroller för att få medarbetarna att använda ny 

utrustning. 

Använda kontroller och diskutera förhållningssätt. 

Arbeta med skyddsombud och policys. 

Arbeta med policys för att personal ska veta vad som 

gäller. 

Behov av kontroller  Överordnad 

position i ett 

kontrollerat 

nätverk av sociala 

relationer och 

hjälp av andra 

icke-relationella 

resurser är 

förutsättningar för 

kunskapsspridning. 

Hålla deras ord emot dom. 

Alla samlade och ingen vågar säga emot att 

informationen är onödig. 

Bilda grupptryck mot den som smiter undan.  

Påminnelse för anställda om olika olyckor. 

Använda skrämseltaktik för att anställda ska förstå hur 

viktigt det är. 

Skrämma anställda för att de ska få upp ögonen att det är 

viktigt och farligt. 

Videoklipp av amputerade armar och fingrar för att 

skrämmas för att förstå att regler är till för att följas 

Behöva använda 

skrämseltaktik  

Inneha en 

maktposition  

 

Arbetsgivare kan bli dömd därför införs konsekvenser 

vid brist av säkerhet. 

Brist av säkerhet medför konsekvenser. 

Konsekvenser vid psykosociala problem är svårt. 

Använda varningssystem för att inte arbetet skall 

misskötas. 

Uppsägning kan vara en konsekvens. 

Lyssnar de inte går det vidare till ledningen 

Användning av 

konsekvenser är en 

förutsättning  

 

Skiftarbete medför problem då ansvarig inte är på plats 

hela tiden. 

Skiftarbete medför dilemma angående systematiskt 

arbete. 

Fasta arbetstider har bättre förutsättningar. 

Att ha fysiska möten 

under arbetstid 

Lättare vid fysiska 

kommunikativa 

möten i mindre 

grupper 

 

Nära relationer för 

att kunna anpassa 

kunskapen till 

individen 
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Svårt att nå ut med kunskap om de anställda inte är på 

plats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbar nära arbetsledningen och kommunicerar om 

viktiga åtgärder. 

Kunskap genom fysiskt tillvägagångsätt. 

Vara synlig på arbetsplatsen för att se de risker som 

finns. 

Finna stöd och kommunikation hos underchefer. 

Kommunicera öga för öga. 

Hellre öga för öga än vid mail. 

Information till anställda sker oftast via mail och möten. 

Kommuniceras via mail eller möten. 

Kommunikation via verbala möten av olika slag. 

Nära kontakt med skyddsombudet. 

Regelbunden feedback från skiftledarna. 

Personalmöten i grupper för att diskutera arbetsmiljö. 

Personalen delaktiga i processen att välja vilka 

installationer som är användbara. 

Diskutera med gruppen och ha överenstämmelser. 

Alla ska vara involverade i förslag och rapportering av 

fel. 

Delaktighet från de anställda i beslutsprocessen. 

Diskussion kring val av utrustning. 

Delaktighet i problemlösning, vägen dit mindre viktig.  

Dialog med personal för att lösa problem. 

Diskussion och anteckningar för att föra vidare 

informationen 

Kommunicera och 

skapa närhet  

 

 

Parbildning inom företaget kan medföra problem. 

Organisationssvårigheter i större grupper. 

Lättare med mindre grupper. 

Lättare att nå ut till mindre grupper. 

Nya anställda kan medföra problem i grupper. 

Beroende på omständigheter delas de in i grupper 

Gruppens närhet 

och storlek har 

betydelse 

 

 

Unga arbetare kan vara omogna.  

Tar del utan att vara aktiva. 

Vissa individer tar åt sig ansvaret. 

Ingen ska behöva ta allt ansvar. 

Dålig arbetsmiljö om en individ tar allt ansvar. 

Vissa individer svåra att arbeta med 

Svårt när personer inte vill genomföra det som de 

behöver. 

Vissa individer är svåra att jobba med  

Svårt att anpassa alla områden till enskilda individer. 

Svårt då vissa individer inte är nöjda. 

Svårigheter med enskilda individer.  

Prat men ingen verkstad hos personalen.  

Acceptansen hos anställda vad gäller regler är svårt. 

Vissa individer tar det inte seriöst. 

Måste ta hänsyn till 

individuella 

omständigheter 

Anpassa till 

individernas 

omständigheter 

  

Diskutera på den anställdas kunskapsnivå. Individanpassa 

kommunikationen 
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Individanpassa information efter mottagarens behov och 

kunskap. 

Individuell information via lönespecifikationer  

Individanpassad information  

Se mottagarens behov och erfarenheter. 

Individuella utskick via lönespecifikation för att vara 

säker att det når alla 

Språkskillnader gör att kunskapsförmedling är svår. 

Svårighet att förmedla till anställda utan tidigare 

erfarenhet och kunskap 

till anställda  

Utgå från kunskap genom praktiska exempel som redan 

skett. 

Svårigheter att implementera regler som förhindrar. 

Igenkända situationer är en bättre förutsättning för att nå 

ut med kunskap. 

Förmedla kunskap om sådant som redan skett. 

Regler träder enklare i kraft när något redan inträffat. 

Kunskap som kan ges med tydligare exempel är enklare. 

Konkreta exempel på vad som har hänt gör det enklare 

och mer aktuellt att prata om risker. 

Diskutera riktiga händelser och ta tillvara på situationer 

för att det inte skal hända igen. 

Få information och kunskap på plats i miljön som den 

ska användas. 

Visa praktiska fel på arbetsplatsen i den rätta miljön för 

att anställda ska förstå 

Använda sig av 

verklighetsbaserad 

kunskap  

Kunskapen ska vara 

verklighetsförankrat 

Ta hjälp av 

befintliga 

omständigheter 

och icke-

relationella 

resurser 

 

Enklare att fördela kunskap om saker som är på enkel 

nivå  

Använd redan existerande förutsättningar. 

Vardagliga problem som borde vara enklast att åtgärda 

är svårast. 

Kunskapen når ut bättre vid vardagliga saker. 

Använda enkla 

vardagliga lösningar  

 

Utomstående personer är välutbildade och kan skapa en 

bättre arbetsplats. 

Utomstående hjälp för att förmedla etik och moral. 

Material och hjälp från utomstående verksamhet. 

Utomstående organisation som bidrar med 

implementeringen av åtgärder. 

Fundering kring utomstående hjälp. 

Tar hjälp med översättning  

Tar in hjälp från konsultföretag vid stora projekt. 

Ha tillgång till 

extern expertis  

Behov av olika 

icke-relationella 

resurser  

  

Samlingslokal med redskap som hjälper att nå ut med 

kunskap. 

Organiserat arbete och system är lättare att följa. 

System som fungerar gör det enkelt. 

Utrustning som film hjälper att ge information och 

kunskap 

Tidigare inget system då var det svårt. 

Skönt att använda system som stöd. 

Utrustning som video medför att det är lättare att nå ut 

med kunskapen. 

Direktiv om vilka olika verktyg som behövs för att nå 

information. 

Använder videoklipp som redskap för att förmedla 

Använda hjälpmedel   
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kunskap. 

Redskap som nyhetsbrev och intranät för att föra 

kunskapen ner i organisationen. 

Medarbetartidningen som redskap för att komma ut med 

informationen. 

Dataprogram som skickar påminnelse 



 

 

 


