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Sammanfattning 

Titel: Kunskapshanteringspåverkande omständigheter – En jämförelse mellan privat och 

offentlig sektor 

Författare: Christopher Hanson och Elias Lindgren 

Handledare: Camilla Wernersson 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns anledning att göra 

skillnad på organisationer i forskning om kunskapshantering. 

Syftet med den här uppsatsen är också att besvara om och i sådana fall hur och varför 

hanteringen av kunskap skiljer sig mellan organisationer i offentlig sektor och organisationer 

i privat sektor. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats, då en sådan lämpade sig bäst för att besvara 

uppsatsens syfte. Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. 

Intervjuerna genomfördes med en organisation från privat sektor och en organisation från 

offentlig sektor. Utifrån den teoretiska referensramen analyserades empirin. 

Slutsatser: Båda organisationerna arbetar med kunskapshantering även om det ofta sker på 

ett omedvetet sätt. Vilka aktiviteter de ägnar sig åt som kan klassas som kunskapshantering 

sker därför undermedvetet och ger inte de effekterna på organisationen som de skulle 

kunna få. Skillnaderna i hur organisationerna i de olika sektorerna arbetar med 

kunskapshantering går att härleda till konkurrenssituationen de båda organisationerna 

upplever. Även skillnader i utbyte av individer inom organisationerna och att antalet 

nyanställningar skiljer sig markant mellan organisationerna är bidragande faktorer till deras 

olikheter i arbetet kring kunskapshantering. 
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Abstract 

Title: Factors that influence knowledge management – a distinction between the private and 

public sectors 

Authors: Christopher Hanson och Elias Lindgren 

Supervisor: Camilla Wernersson 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: The purpose of this thesis is to determine whether or not there is reason to 

distinguish between organizations in research on knowledge management. 

The purpose of this thesis is to determine whether, and if so, how and why knowledge 

management differs between organizations in the public and private sectors. 

Method: The study has a qualitative aim as this is best suited when responding to the 

purpose of the thesis. Semi-structured interviews were implemented as a data- 

accumulating method. The interviews were carried out within an organization representing 

the private sector as well as one from the public sector. Based on the theoretical reference 

framework, the empirical investigation was analyzed. 

Results: Both of these organizations work with knowledge management even though this 

sometimes is fulfilled in a subconscious way. Therefore, those activities they place emphasis 

on and which can be classified as knowledge management are carried out subconsciously 

and do not influence each of the organizations to their full extent. The differences in how 

the organizations representing the two sectors work with knowledge management can be 

deduced as a result of the competitive situation they both experience. Even deviations when 

substituting individuals within the two organizations as well as the fact that the number of 

newly recruited employees differs considerably between the organizations is an influencing 

factor which contributes to the contrasts in their respective ways of managing knowledge. 
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problemet som ska behandlas presenteras för 

att mynna ut i uppsatsens syfte. Efter det specificeras uppsatsens omfattning under rubrikerna fokus 

och avgränsningar, samt kort information som behövs för att förstå syftet. I slutet förklaras 

uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vad hårda tillgångar är i organisationer är naturligt. Anläggningstillgångar och monetära tillgångar 

räknas som hårda tillgångar. Men det finns andra tillgångar i organisationer, mjuka tillgångar. Det är 

tillgångar som inte är fysiska och svårare att få grepp om och värdera. Patent, goodwill och 

intellektuellt kapital hör till den kategorin.1 

Flera försök har gjorts att definiera vad intellektuellt kapital är, det är dock få av dem som ger en 

tydlig definition av vad intellektuellt kapital faktiskt är. Istället tenderar definitionerna att beskriva 

intellektuellt kapital eller beskriva vad som kan åstadkommas om intellektuellt kapital förvaltas väl. 

Definitionerna tycks dock generellt specificera att det handlar om kunskap och att den ska användas 

för innovation och förbättringar. Det är ofta också områden som är svåra att mäta och sätta siffror 

på. Thomas A. Stewart skriver att intellektuellt kapital är: 

”summan av en organisations patent, tillverkningsmetoder, kompetens hos de anställda, 

teknologi, information om kunder och leverantörer samt traditionell erfarenhet” 

(Thomas A. Stewart, 1999, s. 98.) 

Thomas A. Stewart strävar med sin definition av intellektuellt kapital efter att tydliggöra värdet av de 

icke finansiella tillgångar han nämner, i förhållande till finansiella tillgångar. Det intellektuella 

kapitalet ges ett värde och skulle på så sätt kunna synliggöras i en balansräkning. Hans definition är 

dock mer beskrivande av vad intellektuellt kapital är än en bestämning av begreppets betydelse. 

Thomas A. Stewart för även fram en definition av Hugh MacDonald som mer faller i kategorin av 

definitioner som beskriver vad som kan åstadkommas med hjälp av intellektuellt kapital. Enligt Hugh 

MacDonald är intellektuellt kapital kunskap i organisationer som kan användas för att skapa fördelar 

för organisationerna genom att särskilja dem från dess konkurrenter. Det är enligt Thomas A. Stewart 

en något bättre definition.2 

Andra definitioner har gjorts där större vikt har givits åt att kunskap ska användas för innovation och 

förbättring. Om det intellektuella kapitalet inte används för innovation och förbättring bör det istället 

kategoriseras som intellektuellt material. Intellektuellt material kan förklaras som intellektuellt 

kapital som inte kommer till användning och därför inte är av betydande värde för dess ägare. 

Intellektuellt kapital skapar mervärde i organisationer och är en anledning till att de kan värderas 

högre än deras materiella tillgångar.3 

                                                           
1
 Stewart, Thomas A. (1999) 

2
 Stewart, Thomas A. (1999) 

3
 Stewart, Thomas A. (1999) 
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Ur intellektuellt kapital kan två delar särskiljas, intellektuellt kapital och intellektuellt arbetande 

kapital. Intellektuellt arbetande kapital är information någon behöver i sitt dagliga arbete. 

Intellektuellt kapital är istället kunskap om hur information kan anskaffas och förstås genom att 

sättas i sammanhang.4 

Intellektuellt kapital kan härledas till tre områden, humankapital, strukturkapital och kundkapital. De 

två förstnämnda finns inom organisationer, humankapital hos människor i organisationer och 

strukturkapital i organisationer. Kundkapital handlar om externa relationer. 

Humankapital är det intellektuella kapital som finns hos individer. Det kan ta sig form av innovativa 

idéer och lösningar på problem. För att öka värdet av humankapital i organisationer bör de anställda 

ges utmanande arbetsuppgifter där de stimuleras att utveckla och att utvecklas. Att erbjuda 

utbildning och att uppmuntra nätverk för kunskapsutbyte är också sätt att öka organisationers 

humankapital. Sådana nätverk ska uppstå ur initiativ från de anställda där de frivilligt och kreativt 

utbyter kunskap. För att knyta humankapital till en organisation är det viktigt att skapa en känsla av 

tillhörighet bland de anställda.5  

Strukturkapital utgörs av förutsättningar för att sprida och skapa intellektuellt kapital. Det handlar 

om värdet av de vägar organisationer administrerar som existerar för att skapa kunskap. Om en 

organisation strukturerats på ett sätt som gynnar skapande och spridande av kunskap kan det utgöra 

strukturkapital. Likaså kan laboratorier och informationssystem utgöra strukturkapital. 

Strukturkapital är intellektuellt kapital som gjorts beständigt och ägs av organisationer.6 

Begreppet kundkapital har sin grund i värdet av organisationers relationer till deras kunder. Det kan 

mätas i form av nyckeltal, till exempel kundlojalitet eller marknadspenetration. För att generalisera 

begreppet handlar det om värdet av externa relationer, det vill säga att även relationer till 

leverantörer kan tillskrivas ett värde och räknas som intellektuellt kapital i form av kundkapital.7 

1.2 Knowledge management 
Kunskap är en del av intellektuellt kapital. Synen på kunskap som kapital väcker tankar om att 

kunskap kan förvaltas olika. Att styra kunskap i organisationer kallas med engelska ord för knowledge 

management.8 Benämningen knowledge management är vanligt förekommande i företagsekonomisk 

litteratur. Knowledge management handlar alltså om att styra kunskap som finns i organisationer. 

Kunskap som intellektuellt kapital i organisationer har blivit mer uppmärksammat som en form av 

mjuk tillgång. Antalet publikationer om knowledge management ökade markant under andra halvan 

av 1990-talet.9  Intresset för kunskap som en viktig tillgång har ökat mycket. 10  På grund av 

organisationers ökade intresse för kunskapshantering är det många organisationer som ökat sina 

satsningar på kunskapshantering, men tyvärr är det många organisationer som inte kommer längre 

                                                           
4
 Stewart, Thomas A. (1999) 

5
 Stewart, Thomas A. (1999) 

6
 Stewart, Thomas A. (1999) 

7
 Stewart, Thomas A. (1999) 

8
 Sveriges Tekniska Attachéer (1999) 

9
 Hislop, Donald (2005) 

10
 Styhre, Alexander (2003) 
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än till goda intentioner. Von Krogh et al. skriver att det finns tre vanliga fallgropar som organisationer 

kan stöta på som hindrar dem från att lyckas med sin kunskapshantering. Fallgrop ett handlar om att 

organisationer bara hanterar information, inte kunskap. Fallgrop två handlar om att 

kunskapshanteringen hos organisationer i för stor utsträckning handlar om att skapa verktyg för att 

inventera kunskapssituationen men att verktygen kan bli för generella. Att fokusera för mycket på 

verktyg blir därför en barriär mot lyckad kunskapshantering. Fallgrop tre handlar om att det ofta är 

en person som ansvarar för en organisations kunskapshantering, men att dennes arbetsuppgifter i 

för stor utsträckning handlar om att arbeta med mätverktyg för kunskap och att denne inte heller 

kan vara med överallt där kunskap är en viktig resurs.11  

Kunskap förs fram som organisationers mest centrala resurs. Knowledge management är ett 

strategiskt verktyg för att hantera kunskap på ett slagkraftigt sätt, till exempel för att öka inkomster, 

vinster och tillväxt.12 Knowledge management kan också användas för att skapa kunskap, som in sin 

tur används för att skapa innovativa lösningar och produkter som sedan ger organisationerna 

fördelar gentemot sina konkurrenter.13 

Tidigare låg fokus för knowledge management på att behandla information medan det i dagsläget 

ges större fokus åt att skapa och sprida kunskap. Innovation som exempel kan inte förklaras endast 

med hjälp av problemlösning eller informationsbehandling, utan måste ses som en process där 

problem som uppkommer i organisationen definieras. För att lösa de problem som uppkommer krävs 

det kunskap, kunskap som organisationen inte alltid har. Det kräver att ny kunskap skapas inom 

organisationen.14 

1.3 Förlust av kunskap 
Om antalet anställda minskar i organisationer är det inte givet att någon tar över samma 

arbetsuppgifter, någon naturlig mottagare av den kunskap individerna som lämnar organisationerna 

har finns således inte då de lämnar organisationerna. Det är exempel på en situation då 

organisationer kan dra nytta av sitt arbete med kunskapshantering. 

Under februari 2008 varslades 3100 personer om uppsägning, motsvarande siffra under februari 

2009 var 15 800 personer. Det är den högsta nivån som uppmätts under februari månad sedan 

jämförbar statistik infördes under 1970-talet. Även arbetslösheten i Sverige ökar.15 Det innebär att 

många människor lämnar de organisationer de verkar inom. När de gör det tar de med sig sin 

kunskap om till exempel organisationerna och de arbetsuppgifter de haft. Utan åtgärder riskerar 

organisationerna då att förlora värdefull kunskap.16 Det är rimligt att det är ett samband som råder 

även under andra liknande omständigheter, till exempel vid hög personalomsättning eller stora 

pensionsavgångar, alltså oavsett om individer lämnar organisationer frivilligt eller på grund av beslut 

som fattas inom organisationerna. 

                                                           
11

 Von Krogh, Georg et al. (2000) 
12

 Kluge, Jürgen el al. (2001) citerad i Hislop, Donald (2005) 
13

 Nonaka, Sachiko & Takeuchi, Nobuko (1995) 
14

 Von Krogh, Georg et al. (2000) 
15

 http://www.arbetsformedlingen.se/Publech/article_print.aspxc=1000026&a=83681/ Hämtat 2009-04-28 
16

 Marquardt, Michael J. (1996) 
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Med en ökande arbetslöshet och många varsel om uppsägning är det troligt att många 

organisationer därför står inför en utmanande uppgift att i så stor utsträckning som möjligt bevara de 

varslades kunskap inom sina organisationer. Det kan handla om anställdas relationer till leverantörer 

eller de kunskaper de behöver i sitt dagliga arbete. Här kan organisationer ha användning av sitt 

strukturkapital genom fungerande vägar att sprida kunskap. 

Det finns stora summor pengar att spara på att effektivisera kunskapshantering i organisationer.17 

Ändå är det många chefer som inte har en fullständig bild av vad kunskap är och förstår vilken roll 

kunskap spelar i organisationer.18 

1.4 Kunskap som tillgång 
”Medan de avgörande produktionsfaktorerna en gång i tiden var mark sedan kapital … 

är i dag den avgörande faktorn i stigande omfattning människan själv, det vill säga 

hennes kunskap.” (Johannes Paulus II citerad i Stewart, Thomas A., 1999, s. 38.) 

Värdet av hårda tillgångar, pengar och fastigheter som ägs av organisationer är en självklar grund för 

vilket värde organisationerna värderas till. Vad som sedan gör att värdet en organisation värderas till 

skiljer sig från värdet av dess hårda tillgångar är hur organisationens mjuka tillgångar värderas.19 

Ett flertal författare, så som Kaplan och Norton20 samt Olve et al.21 använder begrepp som till 

exempel intellektuellt kapital och humankapital för att beskriva mjuka tillgångar som finns i 

organisationer. De begreppen är tänkta att innefatta de anställdas relevanta kunskap. Utan åtgärder 

från organisationers sida ökar risken att kunskap binds till specifika individer och inte sprids i 

organisationerna där den kan användas av fler för innovation och förbättring. 

För organisationer kan det komma att bli ett problem att det inte är organisationerna som 

kontrollerar de redskap i form av kunskap som används i verksamheten, de anställda förvaltar i sig 

själva kunskap som organisationerna är beroende av. När en anställd lämnar en organisation 

försvinner inte bara den anställde utan även mjuka tillgångar i form av den anställdes erfarenhet och 

kunskap från organisationen. 22  Det kan därför vara lämpligt för organisationer att överföra 

humankapital till strukturkapital, alltså överföra de anställdas kunskap till mer konkreta och 

beständiga tillgångar som förvaltas av organisationen. Det kan göras genom att till exempel skapa 

manualer eller kunddatabaser där anställda kan spara värdefull kunskap om kunder för till exempel 

kundmöten. På så sätt är det inte bara till exempel en säljare som har värdefull kunskap om en kund, 

samtliga säljare i organisationen i behov av kunskapen kan ta del av den.23 Säljare kan läsa om en 

kund före ett kundmöte och därmed ha bättre möjlighet att skapa personlig kontakt till kunden vilket 

kan leda till att kundens förtroende för organisationen ökar. Självinsikten rörande kunskapshantering 

är dock dålig. Organisationer som anser sig bevara humankapital kanske i själva verket bara bevarar 

                                                           
17

 Dixon, Nancy M. (2004) 
18

 Von Krogh, Georg et al. (2000) 
19

 Olve, Nils-Göran et al. (2004) 
20

 Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (2000) 
21

 Olve, Nils-Göran et al. (2004) 
22

 Marquardt, Michael J. (1996) 
23

 Stewart, Thomas A. (1999) 
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”toppen på isberget”, det som ligger dolt under ytan kommer gå förlorat då anställda lämnar 

organisationen.24 

1.5 Vad är kunskap? 
För att kunna hantera kunskap är det viktigt att veta vad kunskap är. För att då definiera kunskap bör 

ett par centrala begrepp i diskussioner kring kunskap definieras. Vad är kunskap och hur förhåller det 

sig till information och data? 

1.5.1 Data 

Att förklara vad data är görs enklast genom exempel. Data kan till exempel vara text, siffror, bilder 

eller svar på en undersökning som inte ännu analyserats.25 

”Data: Temperaturen är 23 grader” (Thomas A. Stewart, 1999, s. 101.) 

Många organisationer hanterar stora mängder data, vissa organisationer är till och med uppbyggda 

kring databehandling. Exempel på sådana organisationer är banker. Davenport och Prusak menar att 

data i organisationer är ett strukturerat register över dess transaktioner. De talar även om att data 

inte beskriver om en händelse kommer inträffa igen eller varför den inträffat. Det går inte heller att 

utläsa hur händelsen upplevdes.26  

Davenport och Prusak talar om att organisationer ibland skapar mycket data som de sedan använder 

som beslutsunderlag. De menar dock att det är ett felaktigt tillvägagångssätt då det kan vara svårt för 

organisationer att särskilja relevant från icke-relevant data.27 

1.5.2 Information 

Data kan bli information genom att den arrangeras på sätt som ger den mening för betraktaren. 

Citatet ovan som påstår att temperaturen är 23 grader säger oss inte mycket förrän det satts i ett 

sammanhang. Kan data analyseras för att ges mening blir den information.28 

”Information: Det är varmt för årstiden” (Thomas A. Stewart, 1999, s. 101.) 

Davenport och Prusak beskriver information som budskap som kan kommuniceras och lagras, till 

exempel i dokument. Alla budskap är menade att ha en avsändare och en mottagare. Syftet med 

information är att mottagaren ska uppfatta och förstå någonting. För att budskapet ska ses som 

information krävs det att mottagaren uppfattar det som information. Alltså spelar det ingen roll att 

avsändaren ser det som information om mottagaren inte gör det. Därför är det av stor vikt att 

avsändaren kan kommunicera på ett sätt som gör att budskapet når fram till mottagaren.29 Som 

beskrevs ovan gällande data är det omöjligt att använda den innan den satts i ett sammanhang. Att 

temperaturen är 23 grader ges en innebörd då vi också förstår att det är varmt för årstiden. 

                                                           
24

 Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (2000) 
25

 Hislop, Donald (2005) 
26

 Davenport, Thomas H. & Prusak, Laurence (1998) 
27

 Davenport, Thomas H. & Prusak, Laurence (1998) 
28

 Hislop, Donald (2005) 
29

 Davenport, Thomas H. & Prusak, Laurence (1998) 
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1.5.3 Kunskap 

Kunskap är slutsatser som dras från data och information som i sin tur kan användas praktiskt. När 

information kopplas till tidigare kunskap och leder till produktiv användning av informationen har 

kunskap skapats.30 

”Kunskap: Vi bör skjuta upp skidturen eller jordens uppvärmning är ett större problem 

än vi trodde” (Thomas A. Stewart, 1999, s. 101.) 

Det förekommer dock fler definitioner av kunskap än den som Thomas A. Stewart ger. 

Nationalencyklopedin ger följande hänvisning: 

”kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande 

frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad 

kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar 

vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?” (Nationalencyklopedin, sökord: 

kunskap) 

Att Nationalencyklopedin inte direkt förklarar vad kunskap är, utan i sin förklaring av kunskap 

hänvisar till en definition av kunskapsteori visar i sig på hur svårt det är att ge en universell definition 

av kunskap. Nationalencyklopedins förklaring pekar istället på olika frågor som bör tas i beaktande 

för att definiera kunskap. De val som görs i de frågor Nationalencyklopedin ställer resulterar i olika 

syn på kunskap, hur den skapas och hur den kan förvaltas och överföras mellan människor. 

1.5.4 Historisk syn på kunskap 

Historiskt har frågan om vad kunskap egentligen är diskuterats och argumenterats kring av filosofer i 

århundraden. Det är en av de mest grundläggande frågorna för vår förståelse av vår omvärld. Frågan 

har blivit än mer aktuell när intresset för kunskapshantering ökat.31 

Stora delar av den kunskapsteori som utvecklats i västvärlden utgår från Platons tidiga definition av 

kunskap. Han definierade kunskap som sann, berättigad tro. Det handlar om att skilja vetenskap från 

personliga åsikter genom att objektivt motivera åsikterna, de kan då anses vara kunskap. Platons 

synsätt kan ses som grunden för den än idag rådande västerländska vetenskapssynen.32 Sann 

berättigad tro, alltså kunskap, kan förmedlas genom text, uttalas och undervisas för att på så sätt 

spridas mellan människor och lagras över tid.33 Att någonting är sant är givetvis centralt inom 

kunskapsteori då själva syftet med att bedriva vetenskaplig verksamhet är att skapa en uppfattning 

om vad som är sant.34 Att någon tror att någonting förhåller sig på ett visst sätt krävs också, annars 

kan ingen anses ha kunskap om det. Att det sedan är berättigat, att det finns goda skäl för att tro 

någonting skiljer kunskap från antaganden. 
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Platons uppfattning av kunskap har dock ifrågasatts. Gettier menar att de argument Platon ställer för 

att definiera kunskap kan uppfyllas utan att för den skull kvalificera någonting som kunskap.35 Vad 

som är sant för en individ behöver till exempel inte vara sant för en annan individ. Det är individens 

egen uppfattning och egna observationer av omvärlden som avgör vad som är sant och vad som är 

falskt. Individens uppfattning kommer därmed färga individens kunskap på ett eller annat sätt. Det 

går med andra ord inte att se sanning som ett universellt ting.36 

Platons kunskapssyn utvecklades av hans lärjunge, Aristoteles. I Aristoteles kunskapsbegrepp ryms 

fem delar där Platons vetenskapliga kunskapssyn utgör en av dem. De övriga fyra delarna är praktisk 

kunskap, teknisk kunskap, intuitiv kunskap och vishet. Den praktiska kunskapen är kopplad till en 

individ, dess handlingar och de erfarenheter individen får av dessa. Det handlar om att sätta saker i 

perspektiv, se samband och reflektera över kopplingen mellan teori och praktik. Aristoteles skiljer på 

kunskap som handlar om att veta, och kunskap som handlar om att kunna. Att veta innebär att ha 

kunskap om världen, samhället och människan. Att kunna är istället att ha kunskap om hur någonting 

utförs praktiskt, att ha färdigheter och förmågor. 37  Med Aristoteles syn på kunskap ökar 

komplexiteten i att skapa och hantera kunskap på grund av kopplingen mellan kunskap och individ. 

Kunskap kan med Aristoteles kunskapssyn inte alltid överföras på samma sätt som med Platons 

kunskapssyn, alltså inte alltid genom texter och instruktioner.38 Där Platon ser kunskap som ett ting 

menar andra teorier att kunskap kan finnas i människor.39 

1.5.5 Filosofiska inriktningar 

Inom epistemologin finns ett flertal olika åskådningar. De ger olika svar på frågor som definierar 

grundläggande förutsättningar för kunskap. Skepticism som kunskapsteori innebär i sin striktaste 

form att ingenting kan betraktas som säkert och ingenting kan bevisas. Om någon förklaring annan 

än den som antas vara korrekt förekommer finns det anledning att betvivla alla antaganden, oavsett 

hur långsökta de övriga förklaringarna tycks vara. Även då inga andra teorier förekommer bör 

antaganden ifrågasättas på grund av att våra sinnen bedrar oss. Vi kan inte lita på det våra sinnen 

säger oss, vi kan därför inte heller lita på de slutsatser vi drar utifrån våra sinnesintryck. Det närmaste 

kunskap vi kan komma är sannolik kunskap, kunskap som rimligtvis är sann.40 

Empirismen har större tilltro till våra sinnen. Det är de erfarenheter våra sinnen förmedlar som leder 

till kunskap. Den kunskap individer har erhålls genom slutsatser dragna från de intryck deras sinnen 

förmedlar. Det innebär både att individer inte har mycket kunskap när de föds och att de behöver 

sinnesintryck för att skapa kunskap.41 

Rationalismen kan ses som en lösning på de effekter skepticismens synsätt ger på empirismen. 

Empirismens tilltro till våra sinnesintryck är enligt skepticismen omöjlig, rationalismen menar då 
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istället att kunskap kan uppstå genom sunt förnuft och tänkande. Förnuft och tänkande är överlägset 

sinnesintryck, då sinnesintryck kan bedra oss.42 

Empirismen förefaller vara mest relevant för kunskapshantering med sin syn på kunskap som 

någonting som skapas genom insamlande av fakta baserat på observationer. Empirismen ställer 

större krav på att kunskap ska vara objektiv. Kunskap enligt rationalismen är i större utsträckning 

bunden till en specifik individ och kan baseras på dess individuella tolkningar. 

1.6 Explicit och tyst kunskap 
Begreppet kunskap har utvecklats vidare i delarna explicit och tyst kunskap.43 Explicit kunskap är 

formell, systematisk och lätt att sprida genom kommunikation eller skrift. Tyst kunskap är personlig, 

den finns inom individer. Den tysta kunskapen är svår att förklara med ord vilket gör det 

problematiskt att förmedla den med hjälp av kommunikation eller skrift.44 

1.6.1 Explicit kunskap 

Explicit kunskap kan lagras och överföras genom att den skrivs ner, formuleras i meningar eller 

förklaras genom teckningar och ritningar.45 En byggnadsarkitekt kan till exempel dela med sig av sin 

explicita kunskap genom att göra ritningar och specifikationer över en byggnad. Därmed kan de som 

är i behov av att ta del av arkitektens kunskap göra det och därefter använda den på önskat sätt. 

Kokböcker är ett annat exempel där kunskap förmedlas på ett explicit sätt. En person behöver inte 

vara duktig på att laga mat för att kunna göra en god maträtt, så länge kokboken används på rätt 

sätt. 

Explicit kunskap kan vara objektbaserad eller regelbaserad. Om den är objektbaserad kan den till 

exempel beskrivas med symboler som bokstäver, ord eller siffror. Objektbaserad explicit kunskap kan 

också lagras som inspelningar av ljud och bild, som foton, ritningar, prototyper, verktyg, patent, 

produkter och så vidare. Är explicit kunskap istället regelbaserad kan den lagras till exempel som 

regler, instruktioner, utrustning, dokument eller modeller. Den kan vara materiell eller immateriell. 

På grund av den explicita kunskapens egenskaper är den lätt att överföra och sprida. Den explicita 

kunskapen är därför också lättare att använda för att till exempel skapa program för att lära upp 

nyanställda.46 En problematik med explicit kunskap är att den kan misstolkas. Om den lagras med ord 

i ett dokument är det möjligt att individen som önskar ta del av kunskapen inte är bekant med den 

terminologi som används av författaren och därför missförstår innebörden. Kunskapen finns alltså 

lagrad i dokumentet men är ändå inte tillgänglig för alla.47 

1.6.2 Tyst kunskap 

Det finns flera olika definitioner av tyst kunskap. Tyst kunskap kan vara kunskap en individ inte 

förmår sätta ord på, till exempel kunskap om hur ett ansikte ser ut, men individen kan vara 

oförmögen att beskriva det så att någon annan klarar av att känna igen det. Den typen av tyst 

kunskap innebär inte nödvändigtvis att det är omöjligt att sätta ord på kunskapen. Att inte kunna 
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sätta ord på kunskapen handlar om att inte kunna beskriva den verbalt. Att kunskapen inte kan 

förmedlas verbalt betyder inte att den inte kan förmedlas alls, det kan vara möjligt att förmedla den 

med till exempel kroppsspråk eller gestalta den i konst, musik och litteratur.48  

Kunskap kan vara tyst för att den är nedtystad. Det kan då handla om att kunskapen är tabubelagd 

eller förbjuden. Den typen av nedtystad kunskap kan dock plockas fram under gynnsamma 

förutsättningar. Kunskapen kan då bli praktiskt användbar samt socialt och kulturellt befriande.49  

Kunskap kan också vara tyst på grund av att den är okänd för individer. Det handlar då om att 

individerna inte är medvetna om att de har kunskap. Det kan handla om att känna igen gynnsamma 

omständigheter utan att kunna förklara vad som gör att omständigheterna uppfattas som 

gynnsamma. Individen kan alltså inte härleda sin tysta kunskap till explicit kunskap.50 

Ytterligare en form av tyst kunskap argumenteras för av Michael Polanyi. Han menar att tyst kunskap 

även kan vara kunskap som ännu inte upptäckts, alltså företeelser som med Platons definition skulle 

vara sanna och berättigade för någon att tro, om de kände till företeelsen. Det är alltså kunskap som 

är okänd, men inte finns i individer. Om kunskap som inte ännu upptäckts inte räknades som tyst 

kunskap och all kunskap ska rymmas i begreppen tyst och explicit kunskap, skulle det innebära att 

mänskligheten redan veta allt som går att veta. Således är det också kunskap även om det inte ännu 

dokumenterats. Polanyi menar också att tyst kunskap finns överallt, i det han benämner som den 

tysta dimensionen.51 

Tyst kunskap anses ofta vara bunden till individer.52 Så är dock inte alltid fallet, tyst kunskap kan 

också finnas i organisationer.53 Thomas A. Stewart skriver: 

”Det förhåller sig likadant med organisationer som med individer. De har stora tillgångar 

tyst kunskap: intuition, tumregler, tankesätt, oskrivna regler om mitt revir och ditt revir, 

omedvetna värderingar.” (Stewart, Thomas A., 1999, s. 104.)  

När tyst kunskap finns i organisationer kan den alltså ses som kollektiv kunskap, kunskap som delas 

av flera individer i en organisation. 

Med tyst kunskap menas fortsättningsvis kunskap som är svåruttryckt, tabubelagd eller omedveten. 

1.7 Kunskap i organisationer 
Var kunskap finns och vilken form den har ger olika förutsättningar att hantera den. Kunskap kan 

lagras av organisationer på olika sätt, till exempel i form av patent. Det är dock bara explicit kunskap 

som kan materialiseras.54 Den organisatoriska kunskapen är ofta tyst och därför svår att formulera i 
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ord.55 Det gör den organisatoriska kunskapen svår att lagra i dokument för att på så sätt överföra den 

till explicit kunskap som kan lagras varaktigt inom organisationen. 

En definition av vad kunskapshantering innebär är att det handlar om två företeelser, att göra 

individuell kunskap till organisatorisk kunskap och om att göra tyst kunskap till explicit kunskap. Att 

göra individuell kunskap till organisatoriskt kunskap handlar om att överföra kunskap från individer 

till organisationer. Att göra tyst kunskap till explicit kunskap kan i viss mån göras genom att helt 

enkelt beskriva någonting. Tyst kunskap kan alltså i vissa fall göras explicit genom att uttrycka den 

tydligt, till exempel i ett dokument, för någon annan att använda och förstå.56 Det är dock inte 

möjligt att helt transformera tyst kunskap till explicit kunskap då människor inte är kapabla att 

beskriva allt de vet.57 Det bör följaktligen vara omöjligt att helt behålla individuell tyst kunskap inom 

organisationer genom att göra den till explicit organisatorisk kunskap. Kunskap bör kunna behållas 

som tyst organisatorisk kunskap, till exempel genom att någon i organisationen lär sig samma 

uppgifter, men inte som explicit kunskap då all tyst kunskap inte kan göras explicit. 

Organisationer kan bli beroende av specifika individer på grund av att de ensamt eller tillsammans 

med ett fåtal andra individer besitter kunskap som är mycket värdefull för organisationerna. För att 

minska beroendet av dessa individer kan organisationer göra insatser för att bevara deras kunskap. 

Om individernas kunskap kan bevaras i organisationer skadas de inte i lika stor utsträckning av att 

individer slutar, varslas om uppsägning eller av annan anledning lämnar organisationerna och tar 

med sig sin kunskap. Istället för att organisationerna förlorar kunskap finns den bevarad i 

organisationerna. 

Att organisationer kan stöta på problem på grund av att viktig kunskap endast finns hos de anställda 

blir givetvis extra tydligt när någon av de anställda lämnar organisationen. När en anställd lämnar en 

organisation försvinner den kunskap denne har från organisationen om inga åtgärder för att bevara 

den kunskapen gjorts. Det blir desto mer uppenbart i tider med många varsel då stora grupper 

människor lämnar organisationer. Stora pensionsavgångar är en annan situation där många 

människor lämnar organisationer med allt vad det innebär för den kunskap de samlat på sig under 

sitt yrkesverksamma liv. 

Kunskap är ett aktuellt område i företagsvärlden. Skatteförvaltningen i Finland arbetar för fullt med 

att försöka bevara tyst kunskap som finns i organisationen. De gör det för att ett omfattande 

generationsskifte pågår där ungefär hälften av de som arbetar med skattegranskning pensioneras 

inom en snar framtid. Kunskapsbevarande är en viktig fråga för skatteförvaltningen då de räknar med 

att det tar ungefär fem år för en skattegranskare att bli självständig i sitt arbetsutövande. Dessutom 

kan mycket av den kunskap som krävs inte läras genom teoretiska studier utan upptas från dagligt 

arbete. Det krävs därför att de nyanställda ges möjlighet att ställa frågor till de anställda som inom en 

snar framtid lämnar skatteförvaltningen, och därefter inte längre är tillgängliga. Hannu Hautamäki 

som är kontorschef vid skattegranskningsenheten berättar att det kommer bli en väldigt krävande 
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uppgift för de som blir kvar att utbilda och vägleda de nyanställda då de förväntas prestera lika 

mycket av sitt dagliga arbete samtidigt som de ska utbilda de nya.58 

1.8 Organisationers olikheter 
Men är organisationer homogena, det finns mycket som kan skilja en organisation från en annan. 

Olika struktur, olika individer i ledningen, olika utbildningsgrad hos de anställda, olika stort behov av 

andra avdelningars tjänster, olika kunder och olika konkurrenssituation är omständigheter som kan 

ge olika förutsättningar för organisationer att hantera kunskap. Olikheter som vilka individer som 

sitter i ledningen för organisationer eller vilken konkurrenssituation organisationerna verkar i skiljer 

sig till exempel mellan organisationer i offentlig sektor och organisationer i privat sektor. I offentlig 

sektor utgörs beslutsfattarna av politiker som byts vid val, i privat sektor anställs ledningen av 

organisationen. Litteratur och tidigare forskning lägger inte fokus på hur hantering av kunskap skiljer 

sig mellan olika typer av organisationer eller sektorer. De beskriver ofta organisationerna som 

studeras men drar inga längre resonemang kring vad deras olikheter kan resultera i. Organisationer i 

offentlig sektor har ofta monopol på sin verksamhet vilket inte gäller för organisationer i privat 

sektor. Dessa uppenbara skillnader gör det intressant att undersöka om de, och andra 

omständigheter som kan kopplas samman med offentlig eller privat sektor ger effekter för hur 

organisationer i respektive sektor hanterar kunskap. 

1.9 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns anledning att göra skillnad på 

organisationer i forskning om kunskapshantering. 

Syftet med den här uppsatsen är också att besvara om och i sådana fall hur och varför hanteringen av 

kunskap skiljer sig mellan organisationer i offentlig sektor och organisationer i privat sektor. 

1.10 Privat och offentlig sektor 
De företag som verkar inom det privata näringslivet med dess skiftande företagsformer, tillhör den 

privata sektorn. Med det menas de företag som inte tillhör stat, kommun eller landsting.59 De företag 

som däremot tillhör stat, kommun eller landsting verkar inom den offentliga sektorn.60 

1.11 Disposition 
För att göra det enklare att orientera sig i uppsatsen och följa resonemang följer här en förklaring av 

uppsatsens disposition. I kapitel två beskrivs och motiveras den valda metoden. Kapitel tre rymmer 

den teoretiska referensram som bedömts relevant för uppsatsen. I kapitel fyra redovisas den 

insamlade empirin vilken analyseras i kapitel fem. I kapitel sex sammanfattas uppsatsens resultat. 

Efter slutsatserna följer källförteckningen. 

  

                                                           
58

 Henriksdotter, Clara (2006) 
59

 Nationalencyklopedin. Sökord: Privata sektorn 
60

 Nationalencyklopedin. Sökord: Offentliga sektorn 



19 

 

2. Metod 
I följande kapitel kommer diskussion kring metodologi föras. Diskussionen leder fram till de metoder 

som sedan används för att uppnå syftet. 

2.1 Vad är problemet? 
Vid forskning brukar två typer av metoder särskiljas vid insamling av den empiri som ska komma att 

användas. De två typerna är kvantitativa eller kvalitativa metoder.61 Det är främst undersökningens 

syfte som avgör vilken typ av metod som lämpar sig bäst.62 

Data som samlas in med kvantitativa metoder kan värderas eller mätas numeriskt. Av naturliga skäl 

är det svårare att värdera en organisations tillgångar i form av kunskap än att värdera dess finansiella 

tillgångar. Svårigheten att kvantifiera kunskap betyder att det skulle kunna vara svårare att besvara 

syftet med en kvantitativ metod. Att allt inte går att kvantifiera minskar möjligheterna att generera 

kunskap genom kvantitativa metoder. Enkäter samt matematiska modeller och metoder används i 

stor utsträckning vid kvantitativa undersökningar. Kvalitativa metoder används för att skapa en 

djupare förståelse för ett område. En kvalitativ datainsamlingsmetod som djupgående intervjuer ger 

också bättre kontroll över datainsamlingen då frågor kan omformuleras vid behov för att styra 

datainsamlingen så att den passar uppsatsens syfte. Det är det praktiska tillvägagångssättet som 

avgör om data som insamlats är kvantitativ eller kvalitativ. Kvalitativa metoder minskar dock 

möjligheterna till statistisk generalisering i förhållande till kvantitativa metoder.63 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns anledning att göra skillnad på 

organisationer i forskning om kunskapshantering. Uppsatsens syfte är också att undersöka om och i 

sådana fall hur och varför hanteringen av kunskap skiljer sig mellan organisationer i offentlig sektor 

och organisationer i privat sektor. Därför lämpar sig kvalitativa metoder bäst då syftena innebär att 

skapa djupare förståelse för hur organisationer hanterar kunskap. Av den anledningen kommer vi 

använda en kvalitativ ansats. Att det ger bättre kontroll över datainsamlingen är ännu en anledning 

till det valet. 

2.2 Hur får vi kunskap om det? 
Då syftet är övervägande kvalitativt kommer metoden genomföras kvalitativt. Observationer är en 

möjlig metod för att besvara uppsatsens syfte då det är en metod som förknippas med explorativa 

syften, att undersöka beteenden och skeenden i naturliga situationer. Observationer är dock dyrt och 

tidskrävande.64 Istället genomfördes intervjuer då de lämpar sig bättre i fråga om möjlighet att 

besvara syftet i kombination med begränsade resurser. Intervjuer gav möjlighet att omformulera 

frågor som missuppfattades eller utveckla intervjun med följdfrågor för att finna mer information 

som kunde vara av nytta för studien, det ger ökad möjlighet till förståelse. Vid en intervju finns även 

möjlighet att läsa av och tolka respondentens kroppsspråk.65 Att kunna läsa av kroppsspråk ger 

ytterligare en dimension av data som kan tolkas för att ge en komplett bild av respondentens 

uppfattning. De möjligheterna skulle inte funnits om frågor till exempel ställts i enkätform. 
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2.3 Urval av studieobjekt 
Studieobjekt har sökts med jämförbarhet i åtanke. Båda studieobjekten bör vara av tillräcklig storlek 

för att på central nivå kunna använda lösningar för kunskapshantering. Fåmansföretag har naturligt 

lägre behov av arbete kring kunskapshantering då organisationerna är mindre och de anställda har 

bättre kontakt med varandra i det dagliga arbetet. Geografiskt har sökandet begränsats till södra 

Sverige på grund av att ett större geografiskt område hade inneburit större kostnader i form av resor 

då vi valt intervjuer som metod för insamling av empirin. Det kan minska möjligheten till 

generalisering om slutsatser kopplade till organisationers geografiska läge. 

2.4 Intervjuförfarande 
Antal intervjutillfällen har begränsats till två, ett hos respektive studieobjekt. Det för att vi anser att 

det är tillräckligt för att besvara uppsatsens syfte. Intervjuerna hos studieobjekten varade i cirka en 

och en halv timme. 

Patel och Davidsson talar om två olika aspekter som bör tas i beaktande vid insamling av data. 

Graden av standardisering beror på hur stort ansvar intervjuaren tar för frågornas utformning och 

ordning under intervjun. Under en standardiserad intervju är intervjufrågorna bestämda i förväg, 

alltid samma och oberoende av vem som är respondent. Det finns därför likheter mellan 

standardiserade intervjuer och enkäter. En skillnad är att det under en intervju är möjligt att tolka 

respondentens kroppsspråk. Under en ickestandardiserad intervju är frågornas utformning och 

ordning inte fastställd utan kan formuleras olika beroende på respondent. Diskussionen utgår alltså 

snarare från områden än fastställda frågor. Standardiserade intervjuer är med sina fastställda frågor 

och ordningsföljd bättre lämpad för kvantitativa undersökningar där större statistisk 

generaliserbarhet och möjlighet till jämförelse eftersträvas. En fördel med ickestrukturerade 

intervjuer är att frågorna i större grad är möjliga att anpassa till olika situationer och ger 

respondenten större utrymme att svara.66 Vi kommer därför använda oss av intervjuer med lägre 

grad av standardisering då de lämpar sig bättre vid ett kvalitativt metodval. 

Björklund och Paulsson talar om att intervjuer även kan delas upp i olika sätt att strukturera 

intervjuförfarandet. De är antingen strukturerade eller semi-strukturerade. En strukturerad intervju 

är uppbyggd på samma sätt som en standardiserad intervju. En semi-strukturerad intervju fungerar 

istället som en ickestandardiserad intervju, då frågorna kan anpassas för situationen. De talar om 

ytterligare en form av intervju, ostrukturerade intervjuer, där intervjun förs i form av ett samtal och 

frågorna uppkommer efter hand.67 

Med ett kvalitativt angreppssätt lämpar sig semi-strukturerade och ickestandardiserade intervjuer 

bäst. De ger möjlighet att anpassa frågorna efter hand och därmed ha möjlighet att ta del av 

information som inte hade kommit fram vid val av annan intervjuform samt att styra intervjuerna i 

önskad riktning. Före intervjuerna gavs respondenten ett frågeformulär som berörde de frågor kring 

ämnet som skulle diskuteras under intervjun. Det gav respondenten chans att förbereda sig på vad 

det var för typ av frågor som skulle komma att ställas under intervjun. Under intervjuerna tilläts 

respondenterna lämna fullständigt öppna svar och utveckla frågorna i den riktning de kände var 
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relevant. Under intervjun förklarades och utvecklades frågor vid tillfällen då respondenterna inte 

förstod frågorna eller lämnade irrelevanta svar. Om fler svar behövdes formulerades följdfrågor 

efterhand. 

Intervjuerna spelades in med diktafon efter att respondenterna gett sitt godkännande till det. Det 

gav möjlighet att hålla koncentration på ämnet och dynamiken i intervjun. Att intervjuerna spelades 

in gav också möjlighet att återgå till intervjuerna för att göra noggranna tolkningar av 

respondenternas svar och minskade risken för att svar förvrängdes eller glömdes bort.68 Att 

intervjuerna spelades in kunde givetvis fått respondenterna att bli mer återhållsamma med sina 

svar.69 De intervjuade gavs dock möjlighet att vara anonyma vilket minskade risken för att få 

missvisande svar där respondenterna kunnat justera sina svar på grund av att de känt oro över att få 

opassande formuleringar inspelade. 

2.5 Analysmetod 
Grundläggande analys gjordes löpande under intervjuerna för att göra den insamlade empirin mer 

hanterbar, för att underlätta den slutgiltiga analysen och för att säkerställa att analysen vilar på en 

säker grund. Det gav också bättre möjlighet att föra intervjun framåt. På grund av att uppsatsens 

syfte är explorativt valde vi att följa intressanta aspekter som framkom under intervjuerna för att 

tolka dem mer ingående. Den metoden valdes framför en mer systematisk analys av materialet vilket 

mer lämpar sig för att testa hypoteser.70 

Arbetet med att analysera intervjuerna medan de fortgick följde de steg Kvale och Brinkmann 

beskriver som vanliga för intervjuer.71 

 Respondenten beskriver sitt förhållande till ämnet. 

 Respondenten ges möjlighet att analysera sina uttalanden. 

 Intervjuaren tokar respondentens uttalanden och respondenten ges möjlighet att korrigera 

tolkningarna. 

 Intervjun bearbetas av intervjuaren. 

Intervjuerna startade ledigt med att respondenterna berättade om sin syn på ämnet utan direkt 

analys. När sedan oklarheter uppstod gavs respondenterna möjlighet till mer ingående förklaringar 

eller egna tolkningar av vad som sagts. Om oklarheter fortfarande förekom tolkade vi det som sagts 

för att ge respondenten möjlighet att bekräfta eller dementera tolkningen. 

Målsättningen var att tillsammans med respondenterna skapa en gemensam uppfattning av området 

som studerades. Efter att intervjuerna genomförts skrevs de ut för att göra materialet mer 

överskådligt. Utskrifterna fungerade som verktyg för att enklare kunna återgå till specifika passager i 

de inspelade intervjuerna om så behövdes för tolkningar. Utskrifterna användes på så sätt inte för att 

ersätta intervjuerna, att reducera dem till samlingar av ord, utan som möjlighet att kategorisera och 

återgå till samtalen. Det minskade också risken att innebörden översimplifierades för att förenkla 
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kategoriseringen. Det är trots allt innebörden och inte kategoriseringen i sig som är det 

betydelsefulla.72 

När texten skrivits ut användes i första skedet meningskodning för att skapa överskådlighet av 

materialet. Meningskodning innebär att material knyts till nyckelord för att visa vad det beskriver. 

Om meningskodningen är begreppsstyrd innebär det att de nyckelord som används bestämts på 

förhand. Är meningskodningen istället datastyrd bestäms nyckelord under genomgången av 

materialet.73 Vi använde oss av datastyrd meningskodning på grund av att vi inte på förhand visste 

vad vi skulle behöva för nyckelord. Meningskodning användes framförallt för att identifiera och 

synliggöra organisationernas olika sätt att arbeta med kunskapshantering eftersom kategorisering 

gör materialet från de olika intervjuerna mer överskådligt och jämförbart. 

Meningskoncentrering har likheter med meningskodning då båda metoderna handlar om att ge 

tydligare översikt av material. Meningskoncentrering innebär att andemeningen av meningsenheter 

urskiljs ur det respondenten beskriver för att sedan sammanfattas som teman i kortare meningar. 

Meningskoncentrering lämpar sig alltså för att finna dolda företeelser och orsaker där dessa 

framkommer som den egentliga innebörden av respondentens beskrivningar. 74 

Meningskoncentrering användes till exempel för att finna metoder för kunskapshantering, metoder 

som inte beskrevs tydligt av respondenterna utan mer framkom genom resonemang kring hur 

organisationerna arbetade. 

Meningstolkning innebär att försöka finna mer än respondenten berättar. Det kan handla om att 

tolka även vad respondenten inte berättar om och vad det betyder. Då meningskodning och 

meningskoncentrering innebär att empiriskt material reduceras i omfång för att finna det 

betydelsefulla innebär meningstolkning istället att det empiriska materialet utvecklas i vidare 

resonemang.75 På grund av att meningstolkning är användbart för utvecklande resonemang kring 

bakomliggande orsaker har det framförallt använts för att mer ingående förklara orsaker och effekter 

av respondenternas resonemang och beskrivningar. 

De olika analysmetoderna har resulterat i att ett flertal betydelsefulla områden uppdagats. De 

områdena har sedan sammanställts i analyskapitlet. 
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3. Referensram 
I följande kapitel kommer centrala begrepp som används i uppsatsen definieras. Relevant data och 

relevanta teorier kommer också presenteras liksom tidigare relevanta studier inom området. 

3.1 Individuell eller organisatorisk kunskap 
Kunskap som används i en organisation kan vara problematisk att förklara eller beskriva även om den 

som innesitter kunskapen inte upplever svårigheter att använda den. Det är i regel tyst kunskap som 

organisationer vill omvandla till explicit kunskap för att på så sätt kunna bevara den som 

organisatorisk kunskap. Nonaka och Takeuchi anser att det är möjligt att bevara kunskap på det 

sättet.76 Andra, såsom Josefson anser att det inte är möjligt då det inte går att beskriva en individs 

yrkeskunskap.77 

Individuell kunskap används för att individer ska kunna handla i sina roller i organisationer. 

Individuell kunskap är både objektiv och subjektiv. Objektiv för att andra förväntas komma fram till 

samma slutsatser, subjektiv för att grunden till slutsatserna kan påverkas av personliga egenskaper, 

till exempel samvete eller värderingar hos individer.78 

En anledning till varför kunskap i viss utsträckning förblir individuell är på grund av att den i första 

hand återanvänds av individen som insamlat den. Lyckas inte omvandlandet av individuell kunskap 

till kollektiv kunskap finns stor risk att kunskapen försvinner tillsammans med individen då denne 

lämnar organisationen.79 Det blir inte lika kostsamt för organisationer om omvandlandet från 

individuell till kollektiv kunskap lyckats då övriga anställda inte är i lika stort behov av utbildning inom 

området som om kunskapen gått förlorad. 

När en individ förmedlar kunskap till andra individer och de förstår den blir den individuella 

kunskapen gemensam kunskap. Schutz och Luckmann benämner gemensam kunskap som kollektiv 

kunskap då den delas av två eller fler individer. Kan kunskapen delas mellan individer kan den även 

tas upp av en organisation och därmed bli organisatorisk kunskap.80 Polanyi talar också om detta 

men säger samtidigt att det inte är möjligt att helt transformera tyst kunskap till explicit kunskap då 

människor inte är kapabla att beskriva allt de vet.81 Följaktligen är det också omöjligt att helt behålla 

individuell tyst kunskap inom organisationer genom att göra den till explicit organisatorisk kunskap. 

Kunskapen kan behållas som tyst organisatorisk kunskap, till exempel genom att någon lär sig samma 

uppgifter, men inte som explicit kunskap då all tyst kunskap inte kan beskrivas och därmed göras 

explicit. 

3.1.1 Knowledge overload 

Det är eftersträvansvärt att hitta en balans mellan individuell och organisatorisk kunskap. Det kan 

vara tillfredsställande för individer att lära sig nya saker men om organisationer verkligen bör sträva 

efter att lära sig allt är inte lika säkert. På senare tid har begreppet knowledge overload 
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uppmärksammats vilket talar om att det som individer i organisationer lär sig måste vara relevant för 

organisationen de verkar i. Värdet för organisationer av att individerna i organisationerna lär sig 

saker de inte har användning för i sina arbetsuppgifter är litet.82 

3.2 Metoder för hantering av kunskap 

3.2.1 Explicit kunskap till explicit kunskap 

Explicit kunskap kan överföras genom att individer delar med sig av dokument eller andra medier för 

lagring av explicit kunskap. Explicit kunskap kan också bearbetas för att skapa ny kunskap. Exempel 

på metoder för att bearbeta kunskap kan vara att sortera, kategorisera eller kombinera kunskap med 

annan kunskap.83 

En metod för att lagra kunskap är att göra det med hjälp av lärcykler. Enligt Allee genomgår lärcykler 

fyra faser vilka är planering, handling, reflektion och konceptualisering.84 Nevis et al. menar att den 

uppdelningen är bristfällig då den saknar en fas. 85  Visserligen talar de bara om tre faser, 

kunskapsinhämtning, kunskapsdelning och kunskapsutnyttjande, men Allees fyra faser ingår i de 

första två faserna. Under kunskapsinhämtningen är syftet att utveckla relationer och förmågor. I 

kunskapsdelningsfasen används de utvecklade relationerna och förmågorna för att sedan sprida de 

kunskaper som erhållits. Under kunskapsutnyttjandet, som är utmärkande för deras teori, är det 

tänkt att kunskapen ska kopplas till ett generaliserbart sammanhang eller syfte för att möjliggöra 

tillämpning vid andra situationer.86 Det framgår att det är en relativt allmän uppfattning att kunskap 

sprids, och därmed kan lagras, i organisationer genom dagligt arbete. 

Dyer talar om olika tekniska hjälpmedel för att hantera kunskap, för att öka organisationers 

produktivitet. Tekniska hjälpmedel för kunskapshantering hjälper organisationer att bli mer 

konkurrenskraftiga då information görs lättillgänglig. Med tekniska hjälpmedel menar Dyer bland 

annat e-post, intranät och sökmotorer.87 Soliman och Spooner menar att det inte räcker med sådana 

tekniska hjälpmedel, istället är det personliga relationer och kommunikation mellan de som verkar i 

organisationer som är avgörande för en fungerande kunskapshantering.88 

3.2.2 Explicit kunskap till tyst kunskap 

Explicit kunskap kan bearbetas på sätt som gör att den istället blir tyst inom individer. Någon kan till 

exempel läsa ett dokument och dra personliga slutsatser av det och på så sätt skapa kunskap inom 

sig. Transformationen från explicit till tyst kunskap underlättas om kunskap samlas i dokument i form 

av text eller bilder, eller sprids i form av muntliga berättelser då det förenklar spridning av kunskap 

som individer sedan kan använda för att skapa individuell kunskap. Kunskap kan alltså lagras i 

manualer och liknande för att enklare förstås och på så sätt bli del av individers tysta kunskap. Tyst 

kunskap kan också skapas genom arbete, att till exempel testa någonting för att se vilken effekt det 
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ger skapar ny kunskap hos individer. De har då skapat tyst kunskap genom erfarenhet.89 Även 

Stewart menar att explicit kunskap kan bli del av individers tysta kunskap genom tillämpning av 

den.90 

Dimmlich anser att inlärning av ny kunskap sker i beteendemönster, vilket betyder att individer 

skapar manus.91 Med manus menar han att individer till exempel lär sig laga en punktering på en 

cykel, om de sedan får en ny punktering är det lättare för dem att laga punkteringen. Manus 

individer samlat på sig under sin uppväxt gör att de inte alltid behöver tänka på hur de ska bete sig i 

olika situationer vilket betyder att det mesta i vår vardag sker automatiskt eftersom det redan är 

färdigtänkt. Med hjälp av det tysta minnessystemet kan individer hämta information som redan är 

färdigtänkt. Information som måste hämtas på ett medvetet sätt görs istället genom det explicita 

minnessystemet. Att genomföra ett arbetsmoment många gånger kan leda till överinlärning som 

med ett ordspråk beskrivs som att kunskapen "sitter i ryggraden”. Har det skett har kunskap 

överförts från det explicita minnet till det tysta.92 

3.2.3 Tyst kunskap till tyst kunskap 

Kunskap kan skapas, överföras och lagras genom observation, imitation och övning. Det handlar om 

att dela med sig av kunskap, till exempel i ett lärlingssystem eller genom jämsides arbete.93 Att 

kunskap överförs genom jämsides arbete kan tolkas som att det snarare är gammal kunskap som 

överförs än ny. Det då erfarenhet antas framkomma genom arbete inom ett visst område under 

längre tid. Om en individ lär sig själv, till exempel genom experiment, kan det antas att det istället är 

ny kunskap som skapas. Att övning tas på allvar samt att rutiner och regler följs är enligt Molander en 

viktig del i inlärningsprocessen.94 

Choo menar att för att kunna ta del av tyst kunskap kan individer som är i behov av sådan kunskap 

göra observationer av de som besitter den eftersökta kunskapen. De som observerar bör också öva 

på det iakttagna momentet för att inte riskera att glömma någon del av det och därför gå miste om 

kunskap som underlättar utförandet av momentet.95 Momentet bör utföras upprepade gånger för att 

kunskap om momentet ska överinläras.96 Till slut besitter individen själv tillräcklig kunskap om 

momentet och behöver inte göra fler observationer för att dra lärdomar om momentet. Resultatet 

blir att kunskapen överförts. Metoden är bara möjlig om individen som besitter kunskap och ska 

observeras finns tillgänglig för frågor eller handledning. Om en individ ska observeras då ett moment 

utförs för att den tysta kunskapen ska överföras kan det bli både tidskrävande och dyrt då en 

organisation betalar dubbla löner under upplärningsperioden. Det kan dock bli ännu dyrare för 

organisationer att behöva återupptäcka gammal kunskap, snarare än att återanvända kunskap.97 
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Rolf har en liknande syn som Choo då han menar att kunskap kan överföras mellan individer genom 

att de arbetar tillsammans. För överföring av kunskap från en individ till en annan är det bra om den 

som besitter kunskapen är villig att dela med sig av den samt att den som ska ta emot kunskapen vill 

ha den.98 Även Stewart poängterar vikten av att anställda vill dela med sig av kunskap. Han menar att 

förlusterna av kunskap kan minskas genom att minska förluster av dess behållare. Det kan handla om 

att värna om de anställda, se till att de trivs och inte lämnar organisationen. Om de trivs är de också 

mer villiga att dela med sig av sin kunskap.99  

Levitt och March talar om att rutiner är en viktig del i inlärningsprocessen. Rutiner är tillämpningar av 

kunskap som överförts till en organisation. 100  Att arbeta med rutiner gör det möjligt för 

organisationer att minnas historiska lärdomar genom fortsatt arbete enligt dem. Organisationerna 

har på så sätt lärt sig.101 

3.2.4 Tyst kunskap till explicit kunskap 

Nonaka och Takeuchi beskriver att tyst kunskap kan lagras genom att den omvandlas till explicit 

kunskap. Det kan då handla om att tyst kunskap formuleras i text eller verbalt för att skapa 

metaforer, hypoteser och modeller. 102  Även Hoberg menar att kunskap kan lagras genom 

dialogseminarier där individer gemensamt formulerar beskrivningar av tyst kunskap.103 Att tyst 

kunskap görs explicit gör det enklare att sprida den.104 

Ofta finns en plats på arbetsplatser dit de anställda kan gå för att ta en paus och slappna av en stund. 

Det som ofta ses som en sådan plats är fikarummet, där kan de anställda samtala på ett mer öppet 

och informellt sätt än vid organiserade möten och därmed ha ökad möjlighet att dela med sig av sina 

tankar och åsikter. Det anses skapa fördelar för organisationer då kunskap kan spridas som annars 

inte framkommit vid formella möten, till individer som annars inte hade fått ta del av den.105 Att 

individerna samtalar avslappnat bidrar alltså till att kunskap sprids effektivare, individerna skapar 

grupper för kunskapsutbyte. 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras det material som samlats in. Det insamlade materialet utgör sedan 

grund för analysen. 

4.1 Presentation 
Det empiriska materialet har på begäran från ett av de två studieobjekten gjorts anonymt. 

Studieobjekt 1 är en organisation i privat sektor och studieobjekt 2 är en organisation i offentlig 

sektor. 

4.2 Studieobjekt 1 
Studieobjekt 1 representerar i sammanhanget privat sektor och kommer att kallas för Organisation P. 

4.2.1 Organisation P 

Organisationen var till en början positionerad i Sverige, men har idag vuxit till en global organisation 

med över 10 000 anställda varav cirka 2000 i Sverige. Organisationen tillverkar produkter för 

industriföretag. De säljer sina produkter i cirka 100 länder och har en stark lokal närvaro med 

säljkontor i över hälften av dessa länder. Organisationen beskrivs som platt, med innebörden att 

avståndet mellan de arbetande i fabrikerna och den högsta ledningen inte är stort. Personen vi har 

varit i kontakt med är HR Business Partner för ett par segment. 

4.2.2 Attityder 

Organisationen beskrivs som en organisation med högt i tak och stor öppenhet. Den beskrivs även 

som en tung organisation som samtidigt har en stark entreprenörsanda. De anställda uppmuntras att 

driva igenom sina idéer men också att dela med sig av tankar och frågor de har. Då organisationen 

har ett tydligt driv anses det färga av sig på de anställda som därmed blir framåtsträvande och 

samarbetsvilliga. 

Kunskapshantering ses som en viktig del i den dagliga verksamheten men samtidigt finns det ingen 

ansvarig för området. Hantering av kunskap anses genomsyra hela organisationen då de så mycket 

som möjligt försöker jobba på bredden, mellan segmenten. Genom att riva murarna mellan de olika 

segmenten och därmed göra det lättare att kommunicera blir hela organisationen bredare. 

4.2.3 Kunskapsutbyte 

Inom segmenten jobbar de nästan uteslutande i grupper vilka är hårt knutna till segmentchefer för 

att segmentcheferna sedan ska kommunicera sinsemellan för att sprida relevant information mellan 

grupperna. Kommunikationen mellan segmentcheferna förekommer ofta i work shops eller formella 

möten. Kommunikationen mellan de som arbetar i segmenten sker framför allt genom informella 

möten, såsom vid kaffemaskinen eller via telefon. 

Samtliga anställda har tillgång till ett intranät, där finns väldigt mycket information som kan hjälpa 

dem med sina arbetsuppgifter. Det finns dock på gränsen till för mycket information för att det ska 

vara lätt att hitta det som söks. 

Allt fler lathundar genereras i organisationen då det visat sig vara en bra metod för att bevara 

kunskap inom de flesta område. Även ett kommunikationssystem kallat ”Share Point” används, men 

bara inom ett av organisationens ansvarsområden. Genom ”Share Point” ställer cheferna frågor som 
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segmenten sedan jobbar med. Det går även att göra kommentarer på frågeställningar och föra 

diskussioner kring dessa vilket anses underlätta det dagliga arbetet för både chefer och anställda då 

de slipper massutskick via e-post eller liknande. 

Då en position ska tillsättas sker rekryteringen ofta internt vilket underlättar för samtliga parter då 

övergången kan ske mer successivt än vid nyanställningar. På så sätt kan den anställda sprida 

kunskap mellan sin tidigare avdelning och den nya avdelningen och föra fram nya idéer. 

4.2.4 Kunskapsinventering 

Work shops används flitigt på högre nivå för att komma fram till viktiga beslut för organisationens 

framtid. Det är framför allt segmentchefer och ledningen som deltar i dessa work shops för att fatta 

beslut som berör delar eller hela organisationen. 

Utvecklingssamtal genomförs årligen där de anställda får värdera sig själva på skalor inom olika 

områden. Segmentchefen gör sedan en likadan värdering av de anställda, som sedan ställs emot 

varandra och skillnader diskuteras. Även en så kallad 360-undersökning på de anställda och deras 

chefer görs vilken går ut på att de betygsätter varandra på olika skalor. Resultatet av 

undersökningarna används också vid utvärderingen av de anställda. Framöver ska det även finnas 

mått för de anställdas kunskap/kompetens där det ska gå att utläsa att en anställd till exempel har en 

tvåa på en viss del där den egentligen bör ha en fyra. På så sätt är det lättare att veta vilken 

internutbildning som bör prioriteras och den anställde vet också på vilka områden den kan 

förbättras. 

4.2.5 Kunskapspåverkande scenarier 

Då en nyanställning görs förekommer alltid jämsides arbete för att den nyanställde snabbt ska 

komma in i arbetet. Det är också viktigt för den nyanställdes utveckling att det alltid finns någon att 

fråga vilket även är en bidragande faktor till att jämsides arbete används. 

Organisationen försöker uppmuntra de anställda att vara öppna och berätta om de har planer på att 

lämna organisationen för att på så sätt ha möjlighet att hjälpa varandra. Organisationen kan bistå 

den anställde med kontakter och referenser och den anställda kan hjälpa organisationen genom att 

dela med sig av sin kunskap till antingen en befintlig medarbetare eller vara en mentor för individen 

som ska överta arbetsuppgifterna. De är medvetna om att det kan vara svårt att få anställda att vara 

öppna med eventuella planer på att sluta, anställda kan vara oroliga att det kan komma att påverkar 

dem negativt. De kanske inte får samma möjligheter till vidareutbildning om deras arbetsgivare vet 

att de planerar att sluta, eller uppfattas som illojala även om de sedan blir kvar i organisationen. 

Då en anställd lämnat organisationen startar en process där berörda segmentchefer och högre chefer 

tittar på vad segmentet har för kunskap i dagsläget. Därefter beslutar de om positionen ska fyllas 

med en individ med liknande kunskap eller om en annan kunskap ska eftersökas. Dessa beslut fattas 

delvis med hjälp av work shops då de generellt anses ger ett bättre resultat än formella möten. För 

att säkerställa att eftersökt kunskap rekryteras till organisationen används arbetsbeskrivningar. De 

chefer som är inblandade i skapandet av arbetsbeskrivningar tittar både på vilka hårda kunskaper 

och vilka mjuka kunskaper som önskas i organisationen. Hårda kunskaper kan till exempel vara 

utbildningar och meriter av olika slag och mjuka kunskaper kan till exempel vara drivkrafter och 

social kompetens. 
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Om det blir överskott på anställda på grund av minskning av arbetsuppgifter vill organisationen hellre 

flytta runt anställda i organisationen än att varsla dem. De gör så för att bevara de anställdas 

kunskap. Om de blir tvungna att varsla undersöker de om det finns flera anställda med liknande 

kunskap då de hellre varslar en av dem då det innebär en mindre kunskapsförlust för organisationen. 

Därmed lämnar inte lika mycket kunskap organisationen och kan därmed fortsätta att spridas inom 

organisationen. Vid varsel är det generellt den senast anställda som först får lämna organisationen. 

På frågan hur lång tid det generellt tar att återskapa kunskapen som behövs för att en anställd kan 

arbeta självständigt efter att någon lämnat organisationen gavs svaret; ”Det är jättesvårt att svara på, 

hur långt är ett snöre liksom. Men det tar någonstans mellan sex och tolv månader”. 

4.2.6 Individerna 

Vad gäller bevaring av tyst kunskap finns inga riktlinjer för hur detta ska göras men det finns 

anställda som är medvetna om behovet av att bevara tyst kunskap och därför nätverkar för att hjälpa 

varandra att frigöra varandras tysta kunskap. De anser att en avslappnad miljö uppmuntrar det till 

konversation vilket anses avgörande för att kunna dela med sig av kunskap på ett effektivt sätt. 

Det finns inga riktlinjer för hur kunskap ska lagras, organisationen förlitar sig på att de anställda 

sprider sin kunskap till övriga anställda. Eftersom de anser att deras organisation är framgångsrik och 

ständigt utvecklas läggs inte något större energi på att se till att kunskap bevaras på ett strukturerat 

sätt. 

4.3 Studieobjekt 2 
Studieobjekt 2 är en medelstor svensk kommun och representerar i sammanhanget offentlig sektor. 

Hänsyn bör dock tas till att svenska kommuner är suveräna och kan själva bestämma hur de ska 

arbeta och organisera sig. Det ger utrymme för variationer i olika kommuner. Då studieobjekten 

presenteras anonymt kommer kommunen fortsättningsvis kallas för Organisation O. 

4.3.1 Organisation O 

Organisation O är en kommun belägen i södra Sverige med cirka 30 000 invånare. Ungefär 2 500 

personer är anställda av Organisation O. Hos Organisation O har vi samtalat med chefen för 

personalenheten. Chefen för personalenheten är den högst ansvarig tjänstemannen för 

personalfrågor. Chefen för personalenheten lyder dock under de folkvalda politikerna. Exekutiva 

politiker sitter i personalutskottet där chefen för personalenheten bistår dem i personalfrågor. 

Personalenhetens roll är att övergripande leda och samordna personalfrågor. 

4.3.2 Attityder 

Från ledningens sida i Organisation O är attityden till kunskapshantering som företeelse positiv. 

Kunskapshantering beskrivs i positiva ordalag som någonting som kan resultera i resurssparande i, 

och effektiviserande av verksamheten. Kunskapshantering är dock inte ett centralt fokusområde utan 

tänkt att vara någonting som genomsyrar verksamheten. Det finns ingen instans i Organisation O 

som specifikt arbetar med kunskapsfrågor. Ansvaret för kunskapshantering ligger på cheferna i de 

olika verksamheterna som drivs under Organisation O. Det är dock inte ett tydligt uttalat ansvar utan 

snarare ett ansvarsområde som följer med det totala ansvaret varje chef har. 

Det råder också osäkerhet hos Organisation O i fråga om vilka vinningar som kan göras med 

förbättrad kunskapshantering. En viss skepsis mot ökat fokus på kunskapshantering visas i 
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diskussioner kring vilken kunskap kommunen har högst intresse av att värna om. Att förbättrad 

kunskapshantering till exempel kan minska dubbelarbete ställer de mot att viss kunskap kanske inte 

längre är önskvärd i organisationen då den kan vara utdaterad eller till och med felaktig. Om den 

kunskapen inte bevaras i organisationen utgör det alltså ingen förlust. De anser således att det finns 

positiva sidor både med att aktivt arbeta med kunskapshantering och med att avsiktligt ignorera 

eventuella kunskapsförluster. 

4.3.3 Kunskapsutbyte 

Kunskapsutbyte sker både formellt och informellt i Organisation O. Ett formellt forum för 

kunskapsutbyte sker i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. SKL är en central 

stödorganisation till vilken kommuner som är medlemmar i SKL kan vända sig för råd och stöd. SKL 

erbjuder också föreläsningar och seminarier där kommunrepresentanter kan träffas både för att ta 

del av och dela med sig av kunskap. 

Det förekommer formella möten i organisationen som kan ge ökat kunskapsutbyte. Exempel på 

sådana möten är arbetsplattsträffar, de sker dock inte ofta och är inte något centralt forum för 

kunskapsspridning. Vilka andra möten de olika verksamheterna under kommunen anser sig behöva 

regleras inte centralt utan är fritt för de underställda verksamheterna att bestämma. 

De anställda i Organisation O vänder sig också till varandra för hjälp med problem som uppstår i det 

dagliga arbetet, ett mer informellt kunskapsutbyte. Organisation O anser att det är en effektiv metod 

i avdelningar eller grupper där flera personer har liknande arbetsuppgifter. På mer centrala 

positioner, till exempel för chefer, finns inte lika stor möjlighet att finna råd och stöd hos kolleger. Än 

mer informellt är det kunskapsutbyte som sker utan direkt koppling till specifika arbetsuppgifter eller 

arbetssituationer, till exempel i fikarum där anställda träffas och diskuterar fritt. De är dock av 

uppfattningen att sådan avslappnad kommunikation sällan ger kunskapsvinster för organisationen. 

4.3.4 Kunskapsinventering 

Cheferna i Organisation O har en återkommande möjlighet att inventera kunskapstillståndet hos 

varje enskild anställd en gång per år i så kallade medarbetarsamtal. Det är tänkt att chefen då ska 

skapa sig en uppfattning om vilken kunskap som existerar i organisationen och om annan kunskap 

kan behövas. Under de samtalen finns ett block som handlar om kompetens och 

kompetensutveckling. Den tid varje chef lägger på kompetens och kompetensutveckling under 

medarbetarsamtalen anses vara den mest resurskrävande aktiviteten i fråga om kunskapshantering. 

Kunskapsnivån i organisationen eller hos de anställda mäts dock inte på något ytterligare sätt. Det är 

en grundtanke i organisationen att samtliga anställda har lika stort värde, oavsett vad de arbetar med 

och var i organisationen de arbetar. Av den anledningen anses det inte vara gångbart att mäta de 

anställdas kunskap då det skulle innebära att jämföra de anställda och värdera dem olika. 

4.3.5 Kunskapspåverkande scenarier 

I Organisation O råder en uppfattning om hur dess organisation behöver se ut. Uppfattningen 

handlar om vilka funktioner som behövs för att verksamheten ska fungera. Den rådande 

uppfattningen om hur organisationen behöver se ut fungerar i praktiken som en barriär som 

förhindrar utvärdering av kunskapssituationen. Om någon lämnar organisationen finns redan en 

förutfattad idé att någon måste återrekryteras för att organisationen ska fungera som det är tänkt. 
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När någon lämnar organisationen är det chefernas ansvar att utvärdera situationen och besluta hur 

situationen ska hanteras. Cheferna kan få råd och stöd från personalenheten, men ansvaret ligger 

hos dem, inte hos personalenheten eller någon annan styrande instans. Cheferna ska utvärdera 

alternativa lösningar som att skapa förändring i organisationen genom att till exempel anställa någon 

med en annan typ av kunskap än den som förlorats eller att rationalisera verksamheten genom att 

fördela de arbetsuppgifter ingen längre arbetar med på andra individer i organisationen. I regel 

återrekryteras dock någon med samma kunskap som lämnat organisationen. Den typen av 

återrekrytering sker nästan reflexmässigt. Att någon i regel återrekryteras betyder att situationen där 

arbetsuppgifter sprids på andra individer är sällsynt, något tillvägagångssätt för att hantera kunskap i 

sådana situationer finns därför inte. 

Vid nyanställningar är det framförallt de formella krav som ställs på de sökande som är ämnade att 

säkerställa att korrekt kunskap rekryteras till organisationen. När sedan den första utsållningen gjorts 

baserat på vilka som uppfyller de formella kraven intervjuas de resterande sökande för att finna den 

person som är bäst lämpad för tjänsten. Organisation O har en önskan att generellt kunna höja 

kraven på de sökande som söker tjänster i organisationen. Med högre krav handlar det dock inte i 

någon uttryckt mening om att hitta sökande som är bättre lämpade att hantera kunskap för 

organisationens bästa utan till exempel en önskan om att kunna begära att de sökande har 

grundläggande datorkunskaper. Organisation O har i regel få sökande till tjänster med högre 

akademiska krav så som högskole- eller universitetsutbildning. 

Att prata om varsel av anställda är en mer känslig fråga än att prata om nyanställningar. Varsel 

beskrivs som någonting de är väldigt dåliga på i Organisation O. De flesta anställda i Organisation O 

har arbetat där under lång tid. De anser att det är viktigt att de anställda känner sig trygga på sin 

arbetsplats, det är någonting de arbetat med under flera decennier. Utöver det har det inte heller 

hänt så mycket, verksamheten har tillåtits rulla på. 

Att nyanställda arbetar jämsides med till exempel personen som slutar i organisationen är ovanligt. 

Det beskrivs som önskvärt att nyanställda i alla fall på nyckelpositioner så som chefer ges möjlighet 

att arbeta jämsides under åtminstone två veckor. 

4.3.6 Individerna 

Det framkommer under intervjun att majoriteten av de anställda i Organisation O inte arbetar 

mycket för att sprida kunskap. De flesta är blyga och delar av den anledningen inte med sig mycket 

av sin kunskap. Många är också ointresserade av att lära sig nya saker. Det finns givetvis undantag, 

anställda som gör allt de kan för att lära sig nytt och även för att dela med sig av allt de lär sig. Vad de 

anställda lägger sin energi på att lära sig kontrolleras eller styrs inte centralt. Det förekommer därför 

att anställda lär sig nytt, men att det inte är ny kunskap som kommer kommunen till gagn. 

Ansvaret för kunskapshantering ligger hos cheferna, hur cheferna arbetar med kunskapsfrågor 

kontrolleras eller styrs inte centralt. Cheferna beskrivs också som olika lämpade att ansvara för 

hantering av kunskap. 

Explicit kunskap lagras lite varstans i Organisation O. Det kan handla om lathundar eller instruktioner. 

Hur och var explicit kunskaps lagras styrs inte heller det centralt, det är upp till var och en att lagra 

explicit kunskap de känner är lämplig att lagra.  
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5. Analys 

5.1 Studieobjekten 
Både Organisation O och Organisation P är stora organisationer. Organisation P är ett multinationellt 

företag. Verksamheten i Organisation O är naturligt begränsad till den aktuella kommunen. 

5.2 Vad? 
Attityden till kunskapshantering tycks vid en första anblick vara genomgående positiv både från 

Organisation O och från Organisation P, när intervjuerna fortsätter uppenbaras dock en annan bild. 

Om än att kunskapshantering talas om i positiva ordalag i Organisation O, men den positiva 

inställningen tycks inte resultera i stora insatser för kunskapshantering. Organisation P tycks å andra 

sidan på ett helt annat sätt få arbete med kunskapshantering att genomsyra verksamheten, så som 

de även själva beskrev situationen. Där återfinns många kända metoder för att hantera kunskap. Det 

är möjligt att attityden gentemot kunskapshantering uppfattas som positiv på grund av att 

respondenterna vill visa sig medvetna om ämnet som ska diskuteras. Det kan samtidigt vara av 

artighet mot oss som intervjuare, att de inte vill ge intrycket av att tycka att ämnet vi fattat tycke för 

är obetydligt. 

Organisation P är inte medveten om att de använder dokumenterade metoder för att omvandla tyst 

kunskap till explicit kunskap. Nonaka och Takeuchi samt Hoberg talar om att kunskap sprids genom 

att individer arbetar i work shops. Under work shops och liknande mötesformer kan individer 

kommunicera och observera varandra för att lära sig själva eller varandra.106 Work shop som metod 

för att sprida kunskap är vanligt förekommande i Organisation P, dock utan att de visar medvetenhet 

om metodens positiva effekter på kunskapsläget. Även observationer som metod för att sprida 

kunskap används på ett sätt som genomsyrar hela organisationen, framförallt vid nyanställningar då 

jämsides arbete alltid används tills individen känner sig bekväm i sin arbetsroll. Att observationer 

används beror rimligtvis på att organisationen uppfattat positiva effekter av sådan upplärning, men 

det beror inte på att organisationen sammankopplat observationer med ökad kunskap. De arbetar 

alltså omedvetet på ett sätt som är bra för kunskapshantering. 

Frågan är om jämsides arbetet alltid är så effektivt som beskrivs av till exempel Nonaka och 

Takeuchi107. I vissa fall rör det sig om att byta ut en anställd mot en annan vilket inte alltid är självvalt 

av den som lämnar organisationen. I ett sådant scenario är det inte säkert att individen är intresserad 

av att dela med sig av sin kunskap. Stewart förespråkar att organisationer bör värna om sina 

anställda så att de trivs på sin arbetsplats för att undvika sådana situationer. Gör de det är chansen 

större att de anställda är villiga att dela med sig av sin kunskap.108 Organisation P ger intryck av att de 

arbetar mycket med att skapa en trivsam miljö för sina anställda. Det kan ge positiva effekter på 

organisationens kunskapshantering. En anställd som trivs på sin arbetsplats och känner sig som en 

del av dess processer är troligtvis mer benägen att stanna i organisationen och jobba både för sitt 

och organisationens bästa. 
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Någon form av strukturerad inlärningsprocess såsom lärcykler, som bland annat Allee talar om, 

förekommer inte hos Organisation P enligt dem själva. De har dock möten som berör planering, 

handling och reflektion, vilka alla är moment som ingår i Allees modell för kunskapsspridning.109 Det 

betyder att de använder lärcykler som en form av strukturerad inlärningsprocess utan att vara 

medvetna om det. På samma sätt förekommer det lärcykler i Organisation O, men också de är 

omedvetna om det. De visar inte heller någon medvetenhet kring att de företeelser som ses som 

lärcykler kan ge effekter på kunskapsspridningen. Majoriteten av de anställda beskrivs som 

reserverade och ointresserade av att lära sig nya saker. Det finns dock undantag, individer som bland 

annat ägnar sig åt lärcykler, men det förekommer bara i liten utsträckning. Det förekommer dock 

ingen kontroll av vad individerna lär sig på eget initiativ. Det kan leda till knowledge overload, alltså 

att individerna lär sig saker som inte kommer organisationen till gagn.110 

Organisationernas omedvetenhet kring kunskapspåverkande aktiviteter medför att de inte heller är 

medvetna om varför vissa aktiviteter, som kan kopplas samman med kunskapshantering, ger positiva 

effekter för organisationen. Ökad medvetenhet och kunskap om kunskapshantering skulle kunna 

medföra tilldelande av större resurser för sådana aktiviteter då samband mellan orsak och verkan 

skulle framgå tydligare. 

Vilka möten som ska hållas eller hur de ska genomföras styrs inte centralt i Organisation O. Det är 

upp till varje verksamhet att själv bestämma vilka möten som behövs för att verksamheten ska 

fungera och hur de ska genomföras. Därmed förekommer ingen centralt bestämd rutin gällande 

kunskapshantering för de möten som hålls. Det är möjligt att enskilda chefer använder rutiner och 

instiftar möten för kunskapshantering. Det beskrivs dock som ovanligt, om det ens existerar. Det kan 

betyda att vissa delar av organisationen arbetar effektivt med kunskapshantering. Om så är fallet 

fungerar uppenbarligen inte kunskapshanteringen i stort då sådana lärdomar och tillvägagångssätt 

stannar i de effektiva delarna. Ökad medvetenhet i organisationen kan gynna hela organisationen då 

de effektiva tillvägagångssätten snabbare identifieras och spridas i hela organisationen. 

Någon uppmuntran till initiativ eller att testa idéer förekommer inte i Organisation O. Organisation P 

däremot uppmuntrar sina anställda att ta initiativ och prova idéer de har som kan komma 

organisationen till gagn. Det är det Molander talar om då han poängterar vikten av ”kunskap genom 

handling”, där syftet med metoden är att ta till sig kunskap genom övning.111 Organisation P 

använder alltså även Molanders teori utan att vara medvetna om det. När kunskap på det sättet 

skapas hos individer i organisationen ökar den sammanlagda mängden kunskap i organisationen. 

”Share Point” är en form av informationskanal som Organisation P använder för att sprida nya idéer 

och information för feedback och tillämpning inom organisationen. Den informationskanalen leder 

till skapande av kunskap genom att idéer och information utbyts. De anser att den typen av 

informationskanal är betydligt effektivare än till exempel e-post. Deras uppfattning om sitt tekniska 

hjälpmedel som effektivt för informationsutbyte kan tyda på en övertro på tekniska hjälpmedel.112 

Istället för att vara ett effektivt verktyg för kunskapshantering kan det fungera som en barriär som 
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hindrar dem från att uppfatta andra effektiva metoder för att identifiera och sprida kunskap på. Det 

kan vara negativt för arbetet med kunskapshantering att bygga informationshanteringssystem då de 

inte alltid ger de effekter som planerades. Det framkommer också att de inte gjort en noggrann 

utvärdering av informationshanteringssystemet vilket ytterligare stärker bilden av det som en barriär 

vilken ger dem känsla av att tillräckligt gjorts för kunskapshantering. 

I Organisation O återfinns inte lika tydliga strukturer och metoder för kunskapshantering som hos 

Organisation P. Organisation O ger intryck av att fokusera på egenarbete framför grupparbete vilket 

tar avstånd från Nonaka och Takeuchis teori om kunskapsbevaring genom observationer.113 Jämsides 

arbete vid nyanställningar är något som förekommer ytterst sällan i Organisation O vilket de själva 

inte tycker är ett stort problem. Det är givetvis troligt att individer i Organisation O arbetar jämsides 

med varandra i det dagliga arbetet. Om så är fallet är det på grund av att individerna själva söker 

sådana arbetsformer, eller att en enskild chef beslutat att jämsides arbete ska förekomma, inte på 

grund av beslut från ledningen att sådana arbetsformer bör uppmuntras. 

Fikarum eller andra neutrala miljöer anses vara platser där anställda talar med varandra på ett 

avslappnat sätt. Det talar om saker som annars inte skulle föras fram i direkt anslutning till 

individernas arbetsuppgifter, med individer de inte nödvändigtvis arbetar i direkt anslutning till. 

Genom den kommunikationen sprider de kunskap.114 Den typen av avslappnad kommunikation som 

gynnar organisationen förekommer mycket sällan hos Organisation O. Det framkommer under 

intervjun att de anställda ogillar att berätta om saker de lärt sig för sina kolleger. De flesta talar inte 

gärna inför andra människor. Det kan få anställda att inte våga uttala sig om saker de lärt sig, utge sig 

för att kunna, för att då riskera att uppmärksammas och därmed känna sig tvingade att berätta om 

sina lärdomar inför kolleger. Att anställda mot sin vilja tvingas tala inför grupp kan på så sätt påverka 

den övriga kommunikationen på arbetsplatsen negativt. Det kan också ge positiva effekter då de 

anställda får erfarenhet av att tala inför grupp och därför kan öka sin kommunikation på 

arbetsplatsen. Ellström menar att kunskap skapas genom erfarenhet, att övning ger färdighet.115 Om 

de anställda tvingas tala inför grupp kommer de alltså bli bättre på det, och därför även bättre på att 

sprida kunskap i andra situationer. 

Rolf talar om vikten av att ge och ta.116 För att det utbytet ska vara möjligt måste de anställda 

kommunicera med varandra. Även Soliman och Spooner menar att kommunikationen och relationen 

mellan de anställda är avgörande för att möjliggöra kunskapsspridning.117 Organisationen i den 

offentliga sektorn är medveten om att ökad kommunikation mellan de anställda kan resultera i ökad 

kunskapsspridning, trots det finns det ingen strategi för att öka kommunikationen. Avsaknaden av 

strategi för att öka kommunikationen är ett tydligt tecken på att även där medvetenhet visas för att 

en viss aktivitet kan ge ökad kunskap och att ökad kunskap är bra för organisationen, tar de i alla fall 

inte tag i situationen och arbetar för att öka förekomsten av aktiviteten. 
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Organisation O använder intranät och e-post, men användandet av dem för att sprida kunskap inom 

organisationen är sällsynt. Dyer poängterar att sådana tekniska hjälpmedel är viktiga för utvecklingen 

av kunskapshanteringssystem. Användande av dem hjälper organisationer att utvecklas och gör dem 

konkurrenskraftiga.118 

De metoder och strukturer som förekommer i Organisation O som ger effekter för kunskapshantering 

är inte skapade eller införda på grund av sina effekter för kunskapshanteringen. De effekter de ger 

för kunskapshanteringen tycks istället vara positiva bieffekter av metoder och strukturer som 

existerar i organisationen av andra anledningar. 

Det finns ingen specifik instans eller avdelning som ansvarar för kunskapshantering i någon av 

organisationerna, ansvaret för kunskapshantering ligger istället hos cheferna i respektive 

organisation. I Organisation O ansvarar cheferna för kunskapshantering, det tycks dock inte vara ett 

betonat ansvar. Ansvaret för kunskapshantering ligger hos cheferna på grund av att de ansvarar för 

allt under dem i organisationen, däribland även kunskapshantering. Att kunskapshantering inte ges 

fokus ökar risken för att kunskapsfrågor hamnar i skymundan. 

Cheferna i Organisation P har starkare fokus på kunskapshantering som ansvarsområde, men de är 

inte alltid själva medvetna om det. De har bland annat arbetsuppgifter som kan förknippas med 

kunskapsarbete, till exempel deras uppgift att kommunicera mellan grupperingar som själva inte har 

naturliga kommunikationsvägar mellan varandra. Det är exempel som återspeglar hur Organisation P 

i praktiken ger större fokus åt kunskapsfrågor än Organisation O, trots att direkta associationer till 

kunskapshantering är sällsynta. 

Kunskapen och medvetenheten om kunskapshantering är begränsad i båda organisationerna. På raka 

frågor om kunskapshantering är svaren ofta trevande och nekande. När diskussionen sedan utvecklas 

framkommer flera kunskapshanterande företeelser som de inte sammankopplar med just 

kunskapshantering. Några av dessa företeelser är inte unika för organisationerna eller sällsynta. Det 

kan till exempel handla om möten, en företeelse som inte är unik eller ger organisationerna stora 

fördelar mot andra organisationer. Möten kan ge effekter på kunskapshantering. 119  Det 

uppmärksammas dock inte av organisationerna. Det är inte en fråga om skillnader i begrepp som gör 

att organisationerna inte är medvetna om att de ägnar sig åt kunskapshantering. De använder inte 

andra begrepp som kan kopplas samman med kunskapshantering för de företeelserna, de kopplar 

helt enkelt inte samman företeelserna med kunskapshantering. Anledningen till att Organisation P 

bedriver fler aktiviteter som kan sammankopplas med kunskapshantering än Organisation O kan bero 

på att de har identifierat aktiviteternas positiva effekter, men de har inte härlett de positiva 

effekterna till kunskapshantering. 

Den största delen av ansvaret för kunskapshantering tycks i båda organisationerna ligga på 

individnivå. Likheterna ligger dock snarare i hur ansvaret fördelas än hur arbetet med kunskapsfrågor 

sker. Organisation O ger inte intryck av att uppmuntra arbete med kunskapsfrågor. Att 

kunskapshantering uppmuntras betyder inte att det sedan blir realitet i organisationen, men deras 

uppmuntran kan ses som en åtgärd för att öka förekomsten av kunskapshantering, och därför även 
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som en del i det kunskapsarbete organisationen bedriver. Ansvaret för kunskapsfrågor tycks till 

största delen falla mellan fingrarna på de ansvariga. Organisation P har samma utformning av 

ansvarsfördelning, men ger intryck av att ha ett helt annat driv kring kunskapsfrågor. De har en 

struktur som utformats med kunskapsfrågor i åtanke. 

Om cheferna i Organisation O arbetar med kunskapsfrågor beskrivs det som ett resultat av att de är 

individer som uppvisar lämplighet för sådant arbete. Det krävs ett personligt intresse för att cheferna 

ska engagera sig i kunskapsfrågor. I Organisation P har avdelningscheferna givits faktiska 

arbetsuppgifter som berör kunskapsfrågor, någonting som säkerställer att arbetet inte faller mellan 

fingrarna. 

Det finns driftiga individer som tar chanser att utföra arbete som är gynnsamt för 

kunskapssituationen i både Organisation O och Organisation P. Organisation P tycks dock göra mer 

för att attrahera den typen av driftiga individer, och tycks även lyckas bättre i det arbetet. Det kan 

bero på skillnader i arbetsuppgifter hos de olika organisationerna. De anställda i Organisation P har 

arbetsuppgifter som starkare kan kopplas till innovation. Organisation O å sin sida arbetar med mer 

förvaltning. Om organisationerna strikt ser till den kunskap de behöver för att driva sin verksamhet 

kommer Organisation P söka individer som är duktiga på innovation. Organisation O skulle istället 

söka individer som är intresserade av förvaltning. De skillnaderna i arbetsinriktning kan ge effekter på 

kunskapshanteringen. Kunskapshantering kan ligga utanför de ordinarie arbetsuppgifterna, men 

inom individernas intresse. De kan därför välja att arbeta med kunskapshantering även om det inte 

är bestämt i deras arbetsbeskrivning. Att Organisation P är mer konkurrensutsatt är en annan möjlig 

anledning till att de arbetar mer med att finna driftiga medarbetare. Organisationens fortlevnad 

påverkas i större grad av medarbetarna då efterfrågan på organisationens produkter baseras på 

medarbetarnas förmåga att skapa attraktiva produkter. Anledningen till att de lyckas bättre kan vara 

ett resultat av större ansträngningar, men också att möjligheterna till karriär uppfattas som mer 

gynnsamma i den privata sektorn. Individer som är intresserade av att göra karriär kan alltså i större 

utsträckning vara benägna att söka sig till organisationer i den privata sektorn. När de väl är där gör 

de också mer utöver sina ordinarie arbetsuppgifter för att utmärka sig i mängden. Det kan leda till 

ökade initiativ för kunskapshantering i de organisationer de verkar inom. I Organisation O finns 

individer som frivilligt och gladeligen lägger ner både tid och energi på kunskapsarbete. De är dock 

ovanliga, majoriteten av de anställda är inte intresserade av sådant engagemang. Några direkta 

incitament för individer att engagera sig i sådant arbete förekommer inte heller. Det är olyckligt för 

Organisation O att så få anställda engagerar sig i kunskapsarbete, då de i större utsträckning än 

Organisation P förlitar sig på att driftiga individer ska arbeta med kunskapsfrågor. Organisation P 

arbetar mer med att aktivt rekrytera individer med sådant engagemang vilket kan ge resultat för 

kunskapsarbetet i Organisation P. Om någonting görs i Organisation O beror det på engagemang hos 

enskilda individer. Vare sig det är chefer som lägger fokus på sitt ansvar för kunskapsfrågor eller 

andra anställda som tar initiativ för att förbättra kunskapsläget beror det på deras individuella 

engagemang och inte på central styrning. Drivna individer som sprider kunskap utan direktiv uppifrån 

ger inte samma effekt på kunskapshanteringen som om hela organisationen jobbar tillsammans för 

att sprida kunskap. Det är fråga om lagarbete, om inte alla arbetar mot samma mål spelar det liten 

roll om en individ ensam anstränger sig till det yttersta. En fotbollsspelare vinner inte en match på 

egen hand, det är viktigt att alla i laget jobbar mot samma mål. En aktivare rekryteringsprocess där 
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fler individer med intresse för kunskapshantering rekryteras till Organisation O skulle kunna göra det 

spridda kunskapsarbetet mer effektivt då fler skulle ägna sig åt sådant arbete. 

Både Organisation O och Organisation P startar processer för att hantera situationen som uppstår 

när någon lämnar de respektive organisationerna. Det handlar då om att utvärdera situationen för 

att finna den bästa lösningen. Det gäller att till exempel ta reda på om organisationen fortfarande är i 

behov av den vakanta funktionen och i sådana fall om den förlorade kunskapen bör återrekryteras 

eller om någon med kunskap inom andra områden bör sökas. Om funktionen inte längre behövs kan 

den avvecklas, om det finns ledig kapacitet bland personalen kan arbetsuppgifterna fördelas på 

andra individer och funktioner i organisationerna. 

I Organisation O är det chefen för den berörda avdelningen som utvärderar situationen. Chefen kan 

få råd och stöd från personalenheten vilket kan ses som ett kunskapsutbyte. Det förefaller dock som 

att personalenheten sällan rådfrågas i jakt på den bästa lösningen. Det framkommer också att det är 

mycket ovanligt att cheferna finner originella lösningar på sådana situationer. I regel återrekryteras 

den förlorade kunskapen nästan reflexmässigt. Cheferna i Organisation P ansvarar även de för att 

utvärdera situationen som uppstår när någon lämnar organisationen. Det arbetet gör de tillsammans 

med andra chefer, ofta i form av work shops vilket leder till ökad kommunikation och 

kunskapsutbyte. I Organisation P är det vanligt förekommande med intern rekrytering vilket bevarar 

de anställdas kunskap inom organisationen. 

I Organisation O anser de att det vid nyanställningar på nyckelpositioner vore önskvärt att den 

individen som anställs ges möjlighet att arbeta parallellt med någon som har kunskap om 

arbetsuppgifterna. De skulle vilja att sådant jämsides arbete pågår i åtminstone två veckor. Det 

verkar dock vara just en önskan snarare än en rutin. I Organisation P arbetar alla nyanställda 

parallellt med någon för att snabbare skolas in i arbetsuppgifter och rutiner. Jämsides arbete är en 

metod för att överföra kunskap från en individ till en annan. Det kan också bidra till att skapa ny 

kunskap då individerna ges möjlighet att kombinera sina kunskaper till ny kunskap. Metoden skulle 

alltså kunna användas genom hela organisationsstrukturen. Det framkommer att anledningen till att 

Organisation O bara ser fördelar med att använda jämsides arbete på nyckelpositioner är att de anser 

att behovet är högst på positioner med komplexa arbetsuppgifter och behov av interaktion med 

många andra. Det är alltså fråga om resurssparande, att inte uppmuntra jämsides arbete i hela 

organisationen beror på att värdet av den kunskap som kan bevaras inte alltid är högre än kostnaden 

för att bedriva jämsides arbete. Det kan också vara fråga om svårigheter att få de individer som 

lämnar organisationen att vilja dela med sig av sina kunskaper, alltså svårigheter att motivera dem 

att dela med sig av sin kunskap. 

5.3 Varför? 

5.3.1 Konkurrenssituation 

De båda organisationerna är utsatta för olika stor konkurrens. Organisation O upplever att deras 

arbete kunnat fortlöpa utan stora förändringar eller konsekvenser. När de inte känt sig 

konkurrensutsatta har de heller inte känt behov av att aktivt arbeta med kunskapshantering för att 

effektivisera verksamheten. Effekten av att inte vara konkurrensutsatta har blivit att de är bekväma i 

sin situation, de har inte arbetat med kunskapshantering på grund av att det inte varit nödvändigt för 
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organisationens överlevnad. Konkurrenssituationen upplevs som mer påtaglig i Organisation P. 

Organisation P känner sig även mer konkurrensutsatta vilket är en trolig anledning till att de också 

arbetar mer aktivt med kunskapsfrågor, om än i många fall utan att kopplas ihop med 

kunskapshantering. 

5.3.2 Samhällsansvar 

Organisation O beskriver sig som väldigt dåliga på att varsla anställda. Det framkommer att de i 

princip inte alls gör det. Majoriteten av de anställda har arbetat i organisationen under en längre tid. 

De enda situationerna där individer lämnar organisationen är därför när de gör det av egen vilja eller 

när de pensioneras. En möjlig anledning till att Organisation O inte varslar anställda är att de känner 

ett ansvar för att garantera anställningstrygghet i samhället även under lågkonjunkturer, någonting 

de beskriver att de gjort under flera decennier. 

Organisation P har under den rådande lågkonjunkturen varslat hundratals anställda. Situationen där 

individer lämnar organisationen är mycket mer frekvent förekommande i Organisation P. Följaktligen 

är också problem med kunskap bunden till individer som lämnar organisationen större i Organisation 

P. Det kan vara en anledning till att kunskapshantering givits högre prioritet i Organisation P, 

problemen med kunskapsförluster är helt enkelt större där. På motsvarande sätt kan avsaknaden av 

engagemang i Organisation O förklaras med att problemen med kunskapsförluster på grund av att 

individer lämnar organisationen inte är lika stora där. 

5.3.3 Värderingar 

Organisation O värnar om jämställdhet genom att tydligt slå fast att alla i organisationen har lika 

stort värde, oavsett titel eller arbetsuppgifter. Den här policyn om människors lika värde kan ha givit 

effekt på kunskapsarbetet. Den effekten är att kunskapsinventering inte anses gångbart. Om 

individernas kunskap till exempel skulle mätas i jämförbara termer skulle det också innebära att de 

skulle kunna rangordnas efter sina kunskaper. Det är alltså inte till exempel mätning av kunskap som 

är problemet, utan att individerna skulle visa sig vara olika duktiga och därför också olika värdefulla 

för organisationen. Det gäller inte bara för mätning med jämförbara termer utan också för godtycklig 

värdering av anställda. Policyn tycks skapa en mental barriär där det inte ens är tillåtet att fundera 

kring frågor om var kunskap finns som är värdefull för organisationen eller vem som kan tänkas 

besitta sådan kunskap. För att inte skapa motsättningar mellan anställda på grund av att de värderas 

eller känner sig olika värderade väljer organisationen istället att inte ägna sig åt kunskapsmätning och 

uppföljning av kunskapspåverkande insatser. Organisation P ger inte heller intrycket av att ha en 

klandervärd människosyn, men de har inte kopplat ihop kunskapsarbete med värderingar om 

människors lika värde på så sätt som Organisation O gjort. Organisation P kan därför ägna sig åt 

sådant kunskapsarbete utan att arbeta mot någon policy om människors lika värde. 

5.3.4 Individerna 

Mycket kunskapsarbete utförs av enskilda individer i båda organisationerna. Utan individernas 

engagemang och initiativ skulle deras arbete för kunskapshantering försvinna. Avsaknaden av 

centrala initiativ för kunskapshantering skulle då bli mer påtaglig. I Organisation O förekommer inte 

lika mycket formellt kunskapshanterande arbete som i Organisation P. Det tycks inte heller 

förekomma lika mycket informellt arbete med kunskapshantering. Det arbete med 

kunskapshantering som förekommer i Organisation O utförs dock av individer på deras eget initiativ. 
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Trots att Organisation O förlitar sig mer på individer med engagemang för kunskapshantering lägger 

de inte fokus på sådana egenskaper vid nyrekryteringar. Organisation P är noggrannare och mer 

aktivt sökande efter egenskaper som kan ge positiva effekter för kunskapssituationen i 

organisationen vid nyrekryteringar. Resultatet är att fler individer som ökar arbetet med 

kunskapshantering hamnar i Organisation P än i Organisation O. Det i sin tur borde vara en anledning 

till att mer kunskapshanterande arbete förekommer i Organisation P. Rekryteringsprocessen i sig är 

alltså en del av det kunskapshanterande arbetet. 
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6. Slutsatser 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns anledning att göra skillnad på 

organisationer i forskning om kunskapshantering. 

Syftet med den här uppsatsen är också att besvara om och i sådana fall hur och varför hanteringen av 

kunskap skiljer sig mellan organisationer i offentlig sektor och organisationer i privat sektor. 

Det är tydligt att det förekommer skillnader mellan hur Organisation O och Organisation P arbetar 

med kunskapshantering. Skillnaderna kan i flera fall härledas till förutsättningar som tycks vara 

karaktäristiska för privat och offentlig sektor. 

Skillnaderna utgörs bland annat av konkreta företeelser som att Organisation P frekvent använder sig 

av work shops medan Organisation O inte gör det. Organisation P låter alltid nyanställda arbeta 

jämsides med någon som känner arbetsuppgifterna, Organisation O gör det bara vid sällsynta 

tillfällen. 

Det finns också mindre tydliga skillnader mellan hur Organisation O och Organisation P hanterar 

kunskap. Organisation P lägger fokus på kunskapshantering medan Organisation O inte gör det. Att 

det förekommer likheter i vilka aktiviteter organisationerna ägnar sig åt för kunskapshantering 

betyder inte att aktiviteterna kan likställas. Liknande aktiviteter genomförs med olika stort fokus på 

kunskapshantering i de olika organisationerna. 

Båda organisationerna startar processer för att utvärdera situationerna som uppstår när individer 

lämnar organisationerna. Processerna i Organisation P är omfattande där flera chefer samlas i work 

shops för att diskutera hur situationerna ska lösas. Organisation O förlitar sig på att den ansvariga 

chefen själv utvärderar situationen, ett tillvägagångssätt som tycks ha brister i fråga om 

kunskapshantering då cheferna kan lägga olika vikt vid kunskapsaspekterna i processen. Ledningen i 

Organisation O styr alltså inte processen formellt med kunskapshantering i åtanke. 

Organisation P gör i regel mer arbete som formellt kan förknippas med kunskapshantering än 

Organisation O gör. Organisation P utför också de fler aktiviteter som mer informellt kan förknippas 

med kunskapshantering och med större fokus på kunskapshanteringen än Organisation O. 

Vi har identifierat fyra anledningar till varför skillnader i kunskapshantering förekommer mellan 

Organisation O och Organisation P. 

 Organisation O är inte konkurrensutsatt. De har inte varit i behov av att ständigt utveckla 

verksamheten för att överleva. Det har resulterat i att de inte ägnar sig åt kunskapshantering. 

Organisation P är utsatta för konkurrens och arbetar därför mer aktivt med 

kunskapshantering. 

 Organisation O har lägre personalomsättning i organisationen. De varslar inte anställda om 

uppsägning och anställda lämnar sällan organisationen av andra anledningar. Det betyder att 

problemen med kunskapsförluster är lägre i Organisation O än i Organisation P som har 

högre personalomsättning. Anledningen till att Organisation O inte varslar anställda om 

uppsägning är att de är av uppfattningen att de då de verkar i offentlig sektor har stort 

ansvar för anställningstrygghet. Den uppfattningen är inte lika stark i Organisation P. 
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 Organisation O har slagit fast att samtliga i organisationen har lika stort värde. 

Organisationen förväxlar de värderingarna om människors lika värde med att alla anställda är 

av lika värde för organisationen. De tillämpar därför inte kunskapshantering på grund av att 

det skulle kunna identifiera viktig kunskap hos specifika individer och därför leda till 

särbehandling av de specifika individerna. 

 Organisation O fokuserar inte på kunskapshantering. Av den anledningen ges inte 

kunskapshantering tonvikt vid nyanställningar. Det leder till att mindre kunskapshantering 

sker spontant bland de anställda i Organisation O än Organisation P där kunskapshantering 

ges större tonvikt vid nyanställningar. 

Att kunskapshanteringen skiljer sig beror inte på att den allmänna kunskapen om kunskapshantering 

skiljer sig nämnvärt mellan Organisation O och Organisation P. Det framkommer att båda 

organisationerna generellt är omedvetna om vilka kunskapshanteringseffekter som kan komma av 

aktiviteter de ägnar sig åt. 

6.1 Generalisering av resultat 
Det är svårt att generalisera kring vilka metoder som används i organisationer i offentlig sektor och 

organisationer i privat sektor. Mindre variationer i val av metoder för kunskapshantering i 

organisationerna kan ge orimligt stora utslag om skillnader när resultaten generaliseras. 

Variationerna behöver inte nödvändigtvis vara representativa för hela sektorn. 

Större generaliserbarhet finns då i resultaten om varför kunskapshanteringssituationen ser olika ut i 

Organisation P och Organisation O baserat på deras olikheter som till exempel kan förknippas med 

om de verkar i privat sektor eller offentlig sektor. Det är rimligt att sambandet mellan 

konkurrenssituation och kunskapshantering råder även utanför de undersökta organisationerna. Det 

är också rimligt att konkurrenssituationen är mer påtaglig i privat sektor än i offentlig sektor. Det 

betyder att det är mindre troligt att organisationer i offentlig sektor arbetar aktivt med 

kunskapshantering än det är för organisationer i privat sektor att göra detsamma. Det kan även gälla 

för andra mindre konkurrensutsatta organisationer, till exempel i monopolsituationer. 

Det är troligt att problemet med förlorad kunskap är större i Organisation P än i Organisation O på 

grund av att anställda mer frekvent varslas om uppsägning i organisationer i privat sektor generellt. 

Organisationer i offentlig sektor skulle alltså vara mindre benägna att varsla anställda om uppsägning 

och därför också förlora mindre kunskap på grund av att anställda lämnar organisationen. Det är 

alltså troligt att organisationer i offentlig sektor arbetar mindre aktivt med kunskapshantering än 

organisationer i privat sektor då problemet med kunskapsförluster är lägre i organisationer i offentlig 

sektor. 

Den omedvetenhet de båda organisationerna visar kring kunskapshantering skulle kunna vara en 

indikation på rådande omedvetenhet kring kunskapshantering i organisationer i allmänhet. 
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6.2 Förankring av resultat 
Nonaka och Takeuchi beskriver att skapande av kunskap leder till kontinuerlig innovation vilket i sin 

tur leder till konkurrensfördelar enligt nedan.120 

 

Resultaten av den här studien visar att konkurrens kommer före skapande av kunskap. Utan 

konkurrens är organisationer mindre motiverade att engagera sig i kunskapshanterande aktiviteter. 

Vilken miljö, till exempel privat eller offentlig sektor, som en organisation verkar i kan därför vara 

anledning till att deras arbete med kunskapshantering skiljer sig. Vi menar att modellen bör inkludera 

konkurrens som ett första steg enligt nedan för att tydligare visa att konkurrens motiverar 

organisationer att arbeta med kunskapshantering. 

 

Resultaten av den här studien visar att konkurrens är viktigt för att organisationer ska känna behov 

av att arbeta hängivet med kunskapshantering och även att det ger effekter på hur 

kunskapshantering tillämpas i organisationer som inte i stor utsträckning är konkurrensutsatta. 

                                                           
120

 Nonaka, Sachiko & Takeuchi, Nobuko (1995) 

Skapande av kunskap

Kontinuerlig innovation

Konkurrensfördelar

Konkurrens

Skapande av kunskap

Kontinuerlig innovation

Konkurrensfördelar



43 

 

Donald Hislop för fram en motivering till dagens intresse för kunskapshantering skriven av Kluge et al. 

Där beskrivs kunskapshantering som intressant för att öka inkomster, vinster och tillväxt. 121 

Möjligheten att finna konkurrensfördelar genom kunskapshantering förefaller dock vara viktigare för 

organisationer än nyttomaximering så som ökade inkomster. Både en konkurrensutsatt organisation 

och en icke konkurrensutsatt organisation kan ha nytta av kunskapshantering för att få ut mer av sin 

verksamhet. Det tycks dock inte vara motiverande nog att effektivisera verksamheten, viktigare är att 

skapa en organisation som har konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. För att motivera 

organisationer att ägna sig åt kunskapshantering bör därför faktorer som ökade inkomster, vinster 

och tillväxt relateras till konkurrenter snarare än att själva utgöra motivationen. 

Von Krogh et al. skriver att intresset för kunskapshantering är stort.122 Det finns här anledning att 

göra skillnad på organisationer. Intresset för kunskapshantering är inte lika stort i alla organisationer. 

Det är möjligt att härleda skillnaderna i intresse till faktorer som konkurrenssituation och 

personalpolitik. 

Von Krogh et al. skriver även om tre vanliga fallgropar som kan förklara varför organisationer 

misslyckas med sina satsningar på kunskapshantering.123 Utifrån resultatet av den här uppsatsen 

menar vi att deras tre fallgropar kan kompletteras med ytterligare en omständighet som kan förklara 

varför organisationer blir olika lyckosamma i sina satsningar på kunskapshantering. Även 

organisationers olikheter kan påverka utfallet av deras satsningar på kunskapshantering. 

Personalpolitik eller avsaknad av konkurrens är exempel på sådana omständigheter. 

Kaplan och Norton beskriver organisationers självinsikt rörande kunskapshantering som dålig och att 

de i många fall endast lyckas bevara en liten del av den kunskap organisationerna skulle ha nytta av 

att bevara.124 Resultaten av den här uppsatsen styrker deras påstående om dålig självinsikt bland 

organisationer rörande kunskapshantering. Deras bristande medvetenhet rörande sitt arbete med 

kunskapshantering kan innebära att de inte bevarar kunskap som skulle kunna vara av värde för 

organisationerna. 

6.3 Uppslag till nya studier 
Under arbetet med uppsatsen har olika infallsvinklar kring ämnet kunskapshantering upptäckts och 

väckt intresse för tänkbara fortsatta studier inom området. Det kan till exempel vara intressant att 

undersöka om valet av intervjuer som metod för uppsatsen gav effekt på resultaten. Skulle andra 

resultat erhållas om observationer använts istället för intervjuer. För vidare forskning inom ämnet 

kan även en studie där fokus läggs på att undersöka vilka metoder som lämpar sig bäst för 

organisationers kunskapshantering vara intressant. Det kan vidare vara intressant att även här se om 

metodernas effekt skiljer sig mellan organisationer baserat på deras olikheter, till exempel om de 

verkar i privat eller offentlig sektor. 
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