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Sammanfattning 

Ett företags lönsamhet beror till stor del på den kunskap som finns inom organisationen. 

För att skapa hållbara konkurrensfördelar har därför hantering av kunskap blivit en viktig 

faktor vid styrning av dagens företag. Den tysta kunskapen är svår för konkurrenter att 

replikera då den finns inbäddad inom individen och inte kan uttryckas i ord och skrift. 

Hur den tysta kunskapen delas för att gynna hela organisationen blir därför en nyckelfråga 

för att skapa konkurrensfördelar.  

 

Social interaktion ansikte-mot-ansikte har visat sig vara den viktigaste faktorn vid delning 

av tyst kunskap varpå vi funnit det intressant att studera hur detta sker på arbetsplatser 

där de anställda framförallt arbetar på distans från varandra. Vi menar att inom 

kunskapsintensiva företag där anställda arbetar inom projekt och är utspridda på olika 

arbetsplatser saknas de naturliga mötesplatserna som tillåter interaktion ansikte-mot-

ansikte. Därav har studies syfte varit att finna hinder och möjligheter för delning av tyst 

kunskap och på så vis bidra med praktiska rekommendationer till ledningen inom 

kunskapsintensiva företag.  

 

Detta är en kvalitativ fallstudie som utförts på ett kunskapsintensivt företag. Det 

empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med personer 

inom företaget som innehar ledande befattningar samt individer inom deras respektive 

team. Genom att tolka och analysera det empiriska materialet mot studiens teoretiska 

referensram har studiens resultat vuxit fram.  

 

Slutsatserna visar att tyst kunskap delas genom fysiska sociala interaktioner. Vi har funnit 

att företagskulturen har en stark påverkan på delningen av den tysta kunskapen då den 

influerar anställdas öppenhet och vilja att hjälpa varandra. På arbetsplatser där anställda 

ofta arbetar på distans från varandra blir det ett ledningsansvar att skapa möjligheter till 

interaktioner. Relationer som skapas genom interaktion mellan kollegor där erfarenheter 

utbyts är därför en viktig möjliggörare för delning av tyst kunskap.  

 
Nyckelord: Knowledge Management, kunskapsdelning, tyst kunskap.   
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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till alla som varit med och bidragit till denna 

uppsats. Framförallt vill vi tacka vår handledare Sofia Isberg som visat stort engagemang 

och alltid utmanat oss att finna svar på våra egna frågor. Tack till alla klasskamrater som 

givit oss värdefull feedback under resans gång och till respondenterna vars svar gav 

underlag till denna studie. Slutligen vill vi tacka varandra för att vi tillsammans drivit 

arbetet framåt och haft kul på vägen.  
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1. Introduktion 
Det inledande kapitlet beskriver studiens bakgrund och det problem studien ämnar 

undersöka. Kapitlet introducerar tidigare forskning och redogör för identifierat teoretiskt 

gap. Kapitlet avslutas med att presentera problemformulering och studiens syfte.  

1.1 Problembakgrund 

"I en ekonomi där det enda säkra är det osäkra, blir den säkra källan till hållbara 

konkurrensfördelar kunskap" (Nonaka, 1991, s. 96).  

 

Företags lönsamhet har visat sig i stor utsträckning bero på förmågan att lära och anpassa 

sig (Tzortzaki & Mihiotis, 2014, s. 29). I ett samhälle som till stor del är baserat på 

kunskap blir förmågan att styra och hantera kunskapen ytterst betydelsefull (Dalkir, 2017, 

s. 2). Vad organisationer vet och har kunskap om samt hur snabbt de erhåller och använder 

ny kunskap är centrala faktorer för framgång (Schiuma, 2012, s. 516; Davenport & 

Prusak, 1998, s. 9; Yi, 2009, s. 65). Pasher och Ronen (2011, s. 12) lyfter kunskap som 

den främsta tillgången för en organisation och Tzortzaki och Mihiotis (2014, s. 29) säger 

att kunskap överträffar både maskiner och finansiella tillgångar som viktiga 

framgångsfaktorer. Vi menar därför att företag som hanterar kunskap vinner 

konkurrensfördelar gentemot organisationer som inte har tydliga strategier för 

hanteringen av kunskap. SvD Näringsliv publicerade 2012 en artikel om att svenskt 

näringsliv riskerar att förlora sin konkurrenskraft om man inte lyckas ta vara på den 

kunskap som byggs upp internt inom organisationen. Edenhall (2012) skrev i den artikeln 

efter en intervju med Anna Jonsson, universitetslektor vid Lunds universitet, att kunskap 

är det som utmärker framgångsrika företag.  
  
Systematiska angreppssätt för att fånga, strukturera, styra och sprida kunskap definieras 

som Knowledge Management (Earl, 2001, s. 215). En av många definitioner av kunskap 

är Johansson et al., (2014, s. 1) som beskriver kunskap som något en person vet eller kan. 

Nonaka (1994, s. 16) delar vidare in kunskap i dimensionerna explicit och tyst kunskap. 

Explicit kunskap kan uttryckas i språk, ord eller siffror och kan lagras i böcker eller 

system vilket tillåter enkel överföring och lagring inom organisationer (Polanyi, 1966, s. 

7). Tyst kunskap formas genom erfarenheter, uppfattningar och personliga värderingar 

vilket gör den svår att både lagra, kommunicera och dela mellan individer (Polanyi, 1966, 

s. 7; Ambrosini & Bowman, 2001, s. 811). Den tysta kunskapen är vidare djupt rotad i 

handling, engagemang och erfarenhet (Nonaka, 1994, s. 16). Tyst kunskap kan till 

exempel vara att sätta samman en högkvalitativ och komplex lyxklocka vilket kräver 

kunskaper som är svåra att hitta i en manual eller beskriva i ord. Tyst kunskap förstås 

intuitivt av de flesta, men är däremot svår för ledningen inom organisationen att förstå på 

en praktisk nivå. Knowledge Management omfattar hanteringen av både explicit och tyst 

kunskap (Bose, 2004, s. 458) och har enligt Lanke (2018, s. 30) kommit att bli en av de 

mest avgörande aktiviteterna för företag.  
  
Då det visat sig att framgång i stor utsträckning beror på kunskapen som finns inom ett 

företag menar vi att hanteringen av kunskap inom organisationer bör vara lika självklar 

som hanteringen av övriga mer traditionella resurser, exempelvis företagets ekonomi. Vi 

kan därför konstatera att kunskap är viktigt för företag vilket gör frågan om hur 

hanteringen av kunskap kan ske för att det ska bli en faktisk konkurrensfördel en 
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intressant fråga. Denna relevans understryks av Ipe (2003, s. 339) som menar att det finns 

en mängd litteratur om varför det är viktigt för organisationer att arbeta med Knowledge 

Management, men mindre forskning existerar kring hur företag kan arbeta för att 

identifiera, dela och utnyttja kunskap inom företaget.  
  
Inom ramen för hantering av kunskap har organisationens förmåga att dela kunskap 

mellan anställda, olika funktioner och geografiska platser visat sig vara en nyckelfaktor 

för framgången inom Knowledge Management (Paquette & Desouza, 2011, s. 179). För 

att kunna dra nytta och skapa värde av den kunskap som finns inom ett företag krävs det 

att kunskapen delas mellan anställda, teammedlemmar och kollegor (Paquette, 2011, s. 

179; Ipe, 2003, s. 341). Även Serenko och Bontis (2016, s. 1199) menar att 

kunskapsdelning har kommit att bli ett av det viktigaste området inom Knowledge 

Management. Då den tysta kunskapen beskrivs svår att skriva ner och lagra anser vi att 

den blir extra intressant att studera då vi förutsätter att tyst kunskap och hur den delas 

kräver en annan typ av uppmärksamhet från ledningen än explicit kunskap. Relevansen 

av att studera hanteringen av tyst kunskap underbyggs av Asrar-ul-Haq och Anwar (2016, 

s. 13) samt Goffin et al., (2010, s. 51) vilka menar att mer forskning om tyst kunskap och 

hur den delas behövs. Eriksson (2015) säger att ytterligare en fördel med att kunskap delas 

är att kollegor inspirerar varandra vilket leder till att nya idéer skapas. Grundat i detta vill 

vi genom denna studie undersöka hur företag arbetar för att den tysta kunskapen ska 

spridas inom organisationer.  
  
Eftersom tyst kunskap är abstrakt blir den svår att dela (Bou-Llusar & Segarra-Ciprés, 

2006, s. 100). Inom strategier för hantering av kunskap är både explicit och tyst kunskap 

viktig, däremot sägs det vara strategiskt viktigare att fokusera på tyst kunskap eftersom 

den blir svårare eller till och med omöjlig för konkurrenter att kopiera (Baloh et al., 2011, 

s. 50; Ambrosini & Bowman, 2001, s. 813). Lesser och Prusak (2001, s. 1) menar att en 

anställd som lämnar ett företag tar med sig värdefull tyst kunskap vilket betyder att 

kunskapen också försvinner från organisationen. Det sägs att Lao Zi för mer än 2600 år 

sedan myntade uttrycket vilket på svenska översatts till “Delad glädje är dubbel glädje” 

(Jmini, 2016). Med det i åtanke samt att kunskap beskrivs vara avgörande inom 

organisationer tänker vi oss att delad tyst kunskap kan leda till nytta för hela 

organisationen och inte bara till individen. Därför väljer vi att fokusera studien på 

delningen av tyst kunskap. 
 

Tyst kunskap beskrivs vara kontext-specifik, vilket innebär att den skapas i arbetet som 

utförs eller i situationen där den används (Nonaka, 1991, s. 97). De kontext-specifika 

egenskaperna hos tyst kunskap gör den även till ett kraftfullt verktyg för innovation 

(Nonaka et al., 2000, s. 7). Att nyttja kunskap blir framförallt viktigt för kunskapstäta 

företag vars främsta resurs är dess intellektuella kapital, alltså kunskapen som finns hos 

de anställda (Swart & Kinnie, 2003, s. 60). Kunskapsintensiva företag beskriver Alvesson 

(2000, s. 1101) som organisationer där den största delen av arbetet är av intellektuell natur 

och där välkvalificerade anställda formar majoriteten av arbetskraften. Att erkänna värdet 

av tyst kunskap och förstå hur den ska användas är en nyckelutmaning för 

kunskapsintensiva företag vilket kräver utvidgad kommunikation samt goda personliga 

relationer mellan de som delar med sig och tar del av kunskapen (Nonaka et al., 2000, s. 

7).  
  
Enligt Canto och Giangreco (2011, s. 240) råder det inga tvivel om att kunskapsintensiva 

organisationer har en stor marknadsandel och således en stor ekonomisk relevans för 

samhället. Framtida forskningsansatser bör därför fokusera på kunskapsintensiva 



 
3 

organisationers konkurrensfördelar (Canto & Giangreco, 2011, s. 240). En vanlig 

arbetsform inom kunskapsintensiva organisationer är projektform. Koskinen et al., (2003, 

s. 281) menar att inom projektrelaterade kontexter har vikten av tyst kunskap inte blivit 

tillräckligt förstådd av projektorganisationerna. 

 

En stor del av den kunskap som krävs för ett projekt är knutet till kunskap som inte finns 

nedskrivet i dokument utan realiseras genom expertis och förståelse från 

projektmedarbetarna (Koskinen et al., 2003, s. 281). Kunskapen som skapas och 

utvecklas inom kunskapstäta företag finns inbäddad i individen eller i den grupp av 

anställda som arbetar inom samma projekt (Hislop, 2009, s. 83). Detta gör att vi finner 

det speciellt intressant att studera hur kunskapsintensiva företag arbetar med delning av 

tyst kunskap. Även det faktum att projekt oftast varar under korta perioder, vilket innebär 

att människor hela tiden ändrar sin arbetssituation, har tidigare forskning inte tagit hänsyn 

till (Koskinen et al., 2003, s. 281). Det innebär att tidigare studier inte behandlat frågor 

om exempelvis förändrade arbetsgrupper vilket vår studie ämnar behandla. Detta belyser 

det gap som finns inom litteraturen samt underbygger relevansen av att studera delning 

av tyst kunskap inom just kunskapsintensiva företag.  
  
Sociala interaktioner har visat sig vara det bästa sättet att uppmuntra delning av tyst 

kunskap (Paquette & Desouza, 2011, s. 174; Roberts, 2000, s. 433; Koskinen et al., 2003, 

s. 285; Jonsson, 2012, s. 153). Hislop (2009, s. 85) menar att den projektbaserade naturen 

inom kunskapsintensiva företag då medarbetarna arbetar på distans från varandra samt 

inom olika grupperingar kan vara en förklaring till att kunskap inom dessa organisationer 

ofta är fragmenterad och splittrad. Vidare säger Jonsson (2012, s. 25) att många företag 

misslyckas med sina försöka att implementera en framgångsrik strategi för Knowledge 

Management för att fokus legat på metoder och verktyg för att överföra information, och 

de sociala aspekterna som behövts för att stödja delning av tyst kunskap har förbisetts. Vi 

menar att det således innebär svårigheter att dela tyst kunskap inom kunskapsintensiva 

företag då förutsättningarna för den sociala interaktionen som krävs inte alltid är möjlig. 

Detta innebär ett problem inom Knowledge Management vars uppgift är att finna 

strategier för att möjliggöra att kunskap delas i syfte att säkerställa konkurrensfördelar. 

Således vet vi idag inte hur kunskapsintensiva företag skapar möjligheter för att tyst 

kunskap delas mellan medarbetare. Detta styrks av Asrar-ul-Haq och Anwar (2016, s. 1) 

som menar att framtida studier bör undersöka relationen mellan kunskapsdelning och 

kommunikation inom organisationer.  
  
I anknytning till hur tidigare studier angriper ämnet har vi lokaliserat ett forskningsgap 

inom kunskapsintensiva företags arbete med tyst kunskap. Den forskning som existerar 

kring hur företag kan arbeta för att underlätta att tyst kunskap delas och stannar inom 

organisationen belyser vikten av social interaktion. Det projektrelaterade arbetssättet som 

ofta återfinns inom kunskapstäta företag där medarbetarna arbetar i olika team och 

projekt, ofta ute på externa arbetsplatser hos kunder eller uppdragsgivare kan göra att tyst 

kunskap skapas på andra ställen än hos arbetsgivaren. Således anser vi att det förmodligen 

kräver andra tillvägagångssätt för delning än vad som används när kollegorna sitter på 

samma kontor. Vad som händer när naturliga möjligheter till interaktion försvinner finns 

det idag ingen eller begränsad forskning om.   
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1.2 Problemformulering  

Hur delas tyst kunskap inom kunskapsintensiva företag som arbetar i projektform?  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hinder och möjligheter för delning av tyst kunskap 

inom kunskapsintensiva organisationer som arbetar i projektform för att ledningen ska 

förstå hur dessa hinder och möjligheter kan påverka delningen av tyst kunskap. Det 

praktiska bidraget innefattar att bistå företagsledningar med rekommendationer kring hur 

de kan skapa gynnsamma förutsättningar för att dela tyst kunskap mellan anställda och 

på så vis säkerställa konkurrensfördelar.  
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Det andra kapitlet inleds med att redogöra för det valda ämnet och författarnas 

förförståelse. Därefter presenteras vår syn på kunskap. I slutet av kapitlet presenteras en 

beskrivning av angreppssättet samt det perspektiv som studien antar. Kapitlet avslutas 

med en redovisning av litteratursökningen.  

2.1 Val av ämne 

Valet att skriva denna uppsats inom ramarna för Knowledge Management grundar sig i 

ett intresse att förstå hur kunskap behandlas ute i arbetslivet. Med utgångspunkt i det 

tankesätt vi genererat från Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management, 

där fokus legat på tjänstesektorn och att allt kan tjänstefieras, anser vi att 

kunskapsindustrin är särskilt intressant att studera. Kunskap är ett relativt väl utforskat 

ämne där mycket tidigare studier tar upp kunskap som en hållbar konkurrensfördel vilket 

gör det ytterligare intressant för oss att undersöka just hanteringen av kunskap.  

 

En djupdykning inom hanteringen av kunskap ute på arbetsplatser är även intressant att 

studera ur det perspektiv att vi båda snart skall gå från universitetet, där vi genererat 

mycket kunskap, till att använda kunskaperna i arbetslivet. Vi tror på en ökad mobilitet 

och rörelse på arbetsmarknaden vilket gör det ytterligare intressant att studera om företag 

kan hantera tyst kunskap på ett sätt så att den inte enbart är fångad inom individer.  

2.2 Förförståelse 

Vi som forskare har innan studiens start haft en såväl medveten som omedveten förståelse 

för ämnet vilken påverkat uppsatsens utfall. Denna förförståelse har genererats från bland 

annat tidigare kontakter med ämnet från våra universitetsstudier samt genom kontakt med 

arbetslivet. Bjereld et al., (2009, s. 14) talar om att kärnan i forskares resonemang bygger 

på att de alltid, både medvetet och omedvetet, har en viss förförståelse för det studerade 

ämnet.  

 

Innan studien tog sin början hade vi en tro om att tyst kunskap inte var ett uttalat fenomen 

som uppmärksammas eller hanteras på arbetsplatser. Uppfattningar som denna, samt 

omedvetna uppfattningar kopplade till kunskapsintensiva organisationer, kan därför 

inverka på studiens resultat. Alvehus (2013, s. 52) påtalar att vetenskapliga problem 

formuleras i relation till teori, och inte till forskarens förståelse av ämnet. Därför är det 

viktigt att förstå vad förförståelselsen består av och innebär för det aktuella ämnet 

(Alvehus, 2013, s. 52). Det betyder att vår uppfattning av tyst kunskap och 

kunskapsdelning har förändrats genom studiens gång vilket lett till skillnader i tolkningar 

vid studiens början och slut. Bjereld et al., (2009, s. 14) menar att påtala förförståelsen 

fyller flertalet syften, både för läsaren och författarna själva. När underbyggda tankar lyfts 

fram tydliggörs potentiella avvikelsen för läsaren samt ger ett viktigt stöd till författarna 

när det kommer till att förstå sin tankegång (Bjereld et al., 2009, s. 14). Då vi har ett 

intresse för kunskapsintensiva organisationer finns förförståelse kring deras 

organisationsuppbyggnad vilket kan ha styrt hur vi tolkat respondenternas svar samt de 

frågor vi valt att ställa.  
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2.3 Kunskapssyn 

För att undersöka de hinder och möjligheter som finns i samband med delning av tyst 

kunskap vill vi skapa en förståelse för vad kunskapsdelning grundar sig på. Vi har därför 

en tolkande syn på kunskap. Det menar Johansson-Lindfors (1993, s. 40) är en 

hermeneutisk kunskapssyn som handlar om att tolka och förmedla en subjektiv betydelse 

av en handling. I likhet med detta förklarar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 83) 

att kunskap med en hermeneutisk kunskapssyn skapas i samspelet mellan människor. För 

vår studie behöver vi därför undersöka relationer och hur människor påverkar varandra.  

 

May (2011, s. 25) menar vidare att det krävs att forskare med en hermeneutisk 

kunskapssynsyn är engagerad för att förstå det sociala livet och att forskarens sätt att tolka 

den sociala världen är en förutsättning för forskningen. Det innebär att vi är medvetna om 

att vår förkunskap kommer att spela in på hur vi väljer att tolka helhetsintryck om ämnet 

kunskapsdelning. Med ett hermeneutiskt synsätt menar Johansson-Lindfors (1993, s. 46) 

att alla delar behöver förstås i sitt sammanhang och att insamlad data därför inte ska brytas 

ner och studeras var för sig. Vi har därför valt att undersöka helhetsintrycket av 

respondenternas upplevelse av sin arbetsplats. Utifrån en förståelse för bland annat 

respondenternas arbetsuppgifter, trivsel på arbetsplatsen och samspelet mellan kollegor 

kan vi således samla information kring vad som kan påverka möjligheten och viljan att 

dela med sig av kunskap. Studien bygger på de utvalda respondenternas egna 

uppfattningar vilka kan konstrueras och förändras. Det gör att resultatet vi presenterar 

således är vår tolkning av den verklighet respondenterna presenterat.  

2.4 Angreppssätt 

Studien utgår från befintlig teori som sammanställts till en teoretisk referensram. Därefter 

har data samlats in för att sedan förklaras med hjälp av teorin. Ett angreppssätt där 

forskarna utgår från teori till empiri kallas för deduktion (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

55). Saunders et al., (2012, s. 144) menar att det deduktiva angreppssättet använder 

insamlad data för att utvärdera hypoteser eller påståenden mot den existerande teorin. 

Studien utgår inte ifrån förutbestämda hypoteser som undersöks utan snarare att insamlad 

data förklaras genom den valda teoretiska referensramen. På så vis kan vi skapa förståelse 

för hur tyst kunskap delas inom kunskapsintensiva bolag. Motsatsen till deduktion kallas 

induktion och innebär istället att empirin föregår teorier och att forskningen istället 

försöker finna teoretiska påståenden om det sociala livet (May, 2011, s. 44). Vi menar 

därför att vi genomför en deduktiv studie då vi utgår ifrån teori. Efter översikt av den 

teoretiska referensramen samt genomgång av det empiriska materialet tolkar vi det som 

att vår litteraturgenomgång saknar viktiga element för att förklara delar av det som 

respondenterna beskriver om kunskapsdelning. Därför får vår studie ett induktivt inslag 

då analysen kompletteras med ny teori för att lyckas beskriva det fenomen vi undersökt.  

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 56) menar att det deduktiva angreppssättet som regel 

förutsätter att forskarna har en mer objektiv kunskapssyn. Vi menar dock att vi utgår ifrån 

en hermeneutisk kunskapssyn genom att se kunskap som något vilket skapas i handling 

och samspel mellan människor trots den deduktiva forskningsansatsen. Vår studie är 

deduktiv då den teoretiska referensramen legat till grund för utformningen av 

intervjuguiden.  
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2.5 Perspektiv 

Studien utförs från ett ledningsperspektiv då syftet är att bistå ledningen inom 

kunskapsintensiva organisationer med förståelse för hur de identifierade möjligheterna 

och hindren kan påverka delning av tyst kunskap på arbetsplatsen. Genom att studera hur 

ledare idag arbetar med delning av tyst kunskap samt hur detta upplevs av anställda vill 

vi med studiens resultat komma med rekommendationer till ledningen kring hur de kan 

underlätta delningen av den tysta kunskapen. Rekommendationerna till ledningen är 

byggda på anställda och ledares upplevelser och resonemang. Då det både är ledare och 

övriga anställdas kunskap som ledningen behöver arbeta för att dela är alla anställdas 

synvinkel viktig. Därför har ledare och övriga anställda använts som respondenter i 

studien. Bjereld et al., (2009, s. 17) hävdar att forskning innebär att ge ett perspektiv på 

tillvaron. Därav anses redogörelsen ovan av det valda perspektivet viktigt för den 

genomförda studien. Det är vidare viktigt då perspektivet belyser hur ämnet är studerat 

och används för att undvika missförstånd och att läsaren själv skapar sina egna kriterier 

utifrån vilka den tolkar arbetet (Bjereld et al., 2009, s. 17).  

2.6 Litteratursökning 

Vi har utfört en narrativ litteraturgenomgång. Den syftar till att finna stora mängder 

material att använda sig av samt att ha ett öppet synsätt till vad som hittas (Bryman & 

Bell, 2017, s. 121). Det innebär att vi sökt efter litteratur med ett öppet sinne där artiklar 

och böcker inom ämnet fört oss vidare till andra författare och studier. Genom att börja 

litteratursökningen med att läsa artiklar vilka sammanfattat och behandlat ämnet som 

helhet har vi hittat författare som djupgående studerat de valda områdena.  

 

Vi har till största del använt oss av böcker och material funna via Umeå 

universitetsbibliotek samt artiklar från databaser kopplade till biblioteket. Som 

komplettering till dessa har även Google Scholar använts för att finna ytterligare relevanta 

vetenskapliga artiklar att använda i studien. Studien utgår från litteratur kring kunskap 

där vi vidare fokuserat på ämnet Knowledge Management vilket är det fokusområde vi 

sökt information inom. Vidare har sökningar fokuserat på tyst kunskap samt 

kunskapsdelning. Då majoriteten av tidigare forskning inom ämnet presenterats på 

engelska har vi framförallt använt engelska begrepp och global litteratur vid 

litteratursökning. 

2.7 Källkritik  

Källkritik beskrivs av Thurén (2013, s. 4) som en samling metodregler vilka används för 

att ta reda på vad som är sant eller bedöms vara sannolikt. Thurén (2013, s. 4) menar att 

källan är ursprunget till vår kunskap och att den kan vara såväl skriftlig i brev och 

protokoll, muntlig genom intervjuer eller offentliga tal eller materiell i form av byggnader 

eller fotspår. Källkritikens uppgift är att värdera källor samt bedöma deras tillförlitlighet 

(Thurén, 2013, s. 4). Vi har källkritiskt granskat insamlat material utifrån fyra kriterier 

vilka kommer att diskuteras nedan utifrån studiens sammanhang.  

 

Det första kriteriet handlar om äkthet vilket innebär att källan skall vara vad den utger sig 

för att vara (Thurén, 2013, s. 7). De vetenskapliga artiklar vi använt i studien har därför 

kommit från fackgranskade tidskrifter. I samband med detta har vi använt flera olika 

fackgranskade tidskrifter för att inte få en för snäv bild av det undersökta området. Det 
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andra kriteriet benämns som tidssamband vilket behandlar tiden som passerat mellan en 

händelse och källans berättelse av händelsen (Thurén, 2013, s. 7). Vi har eftersträvat att 

använda så nya och uppdaterade källor som möjligt genomgående under arbetets gång. 

Däremot bygger en del av teorin på källor som kan anses föråldrade, exempelvis Goerl 

från 1975 och Polanyi från 1983. Användning av dessa källor har dock ansetts relevant 

då de trots åldern är aktuella och ofta citerade i modern forskning. Vidare kommer 

flertalet källor från slutet av 1900-talet, exempelvis Nonaka samt Davenport och Prusak. 

Dessa har använts då området om tyst kunskap och kunskapsdelning tog sitt ursprung vid 

den tiden och därför har vi ansett de som viktiga för att bygga en trovärdig grund. Något 

värt att kommentera är användningen av verk från författare som Hislop från 2009 och 

Jonsson från 2012 då dessa till i stor utsträckning sammanfattar andra forskares studier. 

Även om Hislops bok från 2009 kan benämnas som en lärobok ser vi den relevant att 

använda för att bredden på innehållet täcker in en stor del av området för 

kunskapsdelning. Trost (2014, s. 71) poängterar att många läroböcker innehåller viktiga 

orginaluppgifter och inte enbart förmedlar vad andra författare kommit fram till. Därför 

har vi sett det relevant att använda böcker inom kategorin läroböcker. För att hantera detta 

har litteraturen främst används för att ge en övergripande bild av området samt inspiration 

till vidare läsning. De gånger Jonsson refererats har det varit med utgång från hennes egna 

studier och inte som en sekundärkälla av andra forskares material.  

 

Vi har i den största möjliga mån försökt att undvika användningen av sekundärkällor för 

att istället fokusera på primärkällor. I de fall där primärkällor inte gått att finna har 

sekundärkälla använts. I dessa fall har vi bedömt sekundärkällor som trovärdig utifrån de 

källkritiska principerna. Detta är i enlighet med den tredje principen kallad oberoende 

som innebär att källan skall stå för sig själv och inte vara avskrift eller referat av en annan 

källa (Thurén, 2013, s. 8). Den fjärde och sista principen behandlar tendensfrihet vilket 

innebär att källan inte skall misstänkas ge en falsk bild av verkligheten på grund av någons 

personliga, ekonomiska eller andra intressen som kan förvränga verklighetsbilden 

(Thurén, 2013, s. 8). Detta har vi tagit i beaktning genom en omfattande litteratursökning 

där vi försökt lokalisera objektiva källor vilka antagit olika perspektiv på ämnet. Vi har 

även försökt använda oss av välkända författare inom ämnet, till exempel har stor vikt 

lagts på Nonaka då han anses vara en pionjär inom ämnet för tyst kunskap.  
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3. Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet redogörs tidigare studier och litteratur inom området. Kapitlet inleds 

med en historisk tillbakablick på kunskap och olika varianter av kunskap för att därefter 

redogöra för Knowledge Management som forskningsområde. Efterföljande del av 

kapitlet behandlar kunskapsdelning och vad tidigare forskning presenterat för faktorer 

som kan påverka delning av tyst kunskap. Syftet med den teoretiska referensramen är att 

hjälpa till att forma studiens datainsamling samt ligga till grund när det empiriska 

materialet analyseras.  

 

I detta kapitel presenteras och förklaras den teori som legat till grund för studien. Von 

Krogh, Ichijo och Nonaka inleder sin bok Enabling Knowledge Creation från 2000 med 

att definiera kunskap och de två olika varianter kunskap delas in i. De fortsätter sedan 

med att beskriva de specifika karaktärsdragen kopplat till de två varianterna av kunskap. 

På samma vis inleds detta kapitel med en redogörelse av vad kunskap är innan vi går in 

på olika varianter av kunskap, där vikt läggs vid den tysta kunskapen som är i fokus i vår 

studie. Därefter redogörs den valda varianten av kunskap innan Knowledge Management 

beskrivs för att sedan smalna av och redogöra för kunskapsdelning. Kapitlet avslutas med 

att koppla samman den tysta kunskapen som beskrivs i början av kapitlet med vad 

forskningen säger om kunskapsdelning.  

3.1 Kunskap, information och data 

Den första definitionen av kunskap härstammar från omkring år 400 före Kristus. Den 

grekiska filosofen och författaren Platon definierade vid den tiden kunskap med 

utgångspunkt från vad vi tror är sant, men för att tron ska bli till kunskap måste vi ha 

argument som berättigar och bevisar att det vi tror på är sant (Gustavsson, 2002, s. 50). I 

den västerländska kulturen har uppfattningen om att den sanna och riktiga kunskapen 

enbart nås genom tänkande och teoretisk verksamhet varit långlivad och viktig (Burman, 

2013). Kunskap kan vidare beskrivas som “Justified true belief” (Nonaka & von Krogh, 

2009, s. 636; Von Krogh et al., 2000, s. 6; Nonaka et al., 2000, s. 7). Ichikawa och Steup 

(2017) beskriver justified true belief som en tredelad analys med kriterierna; sanning, tro 

och berättigande. Med sanningskriteriet menas att ingen kan veta något som är falskt, 

vilket betyder att man bara kan ha kunskap om saker som är sanna (Ichikawa & Steup, 

2017). Trokriteriet handlar om att individer bara kan ha kunskap om vad de starkt och 

djupt tror på (Ichikawa & Steup, 2017). Det sista kriteriet säger att för att ha kunskap om 

något ska man ha grunder till att tro det, vilket innebär att tron måste vara berättigad 

(Ichikawa & Steup, 2017). Von Krogh et al., (2000, s. 6) definierar “justified true belief” 

som att en individ motiverar sanningen i sin övertygelse eller trosföreställning genom 

observationer av världen. Dessa observationer beror i sin tur på unika synsätt, personlig 

medvetenhet, och individuella erfarenheter (Von Krogh et al., 2000, s. 6). Därför, när 

någon skapar ny kunskap, skapar han eller hon förståelse av en ny situation genom att 

förbinda berättigade övertygelser till sig (Von Krogh et al., 2000, s. 6). Under denna 

definition är kunskap en konstruktion av verkligheten snarare än något som är sant i ett 

abstrakt eller universellt sätt (Von Krogh et al., 2000, s. 6). Att skapa kunskap är därför 

inte en sammanställning av fakta utan en unik mänsklig process som inte kan bli 

reducerad eller enkelt kopierad (Von Krogh et al., 2000, s. 6). Vad historien säger om 

kunskap är en viktig utgångspunkt för att vidare förstå de olika varianterna av kunskap. 

Att kunskap är en unik, mänsklig process ligger i linje med den hermeneutiska 
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kunskapssyn som studien grundar sig i. Nedan följer en vidare redogörelse för fenomenet 

kunskap som är viktig för att förstå de olika varianterna av kunskap.  

 

Nonaka (1994, s. 15) framhäver att det är viktigt att skilja kunskap från koncepten 

information och data. Data kan klassificeras som siffror, bilder, ord och ljud vilka 

härstammar från observationer och mätningar medan information representerar data 

arrangerat i meningsfulla mönster (Nonaka et al, 2006, s. 75). Till skillnad från data och 

information handlar kunskap om trosföreställningar, engagemang, perspektiv, intention 

och handling (Nonaka, 1994, s. 15). Detta är en viktig insikt att ha med sig för att kunna 

ta till sig resterande del av studien, framförallt inför analysframställningen. Att skilja på 

kunskap, information och data blir vidare viktigt för att som läsare förstå hur olika 

metoder att dela kunskap kopplas till olika varianter av kunskap. Grover och Davenport 

(2001, s. 6) menar att man kan se data, information och kunskap som en sammanhängande 

enhet där utvecklingen går från data till kunskap. Data som klassificeras, sammanfattas 

och struktureras för att skapa värde blir till information (Grover & Davenport, 2001, s. 

6). Därefter utvecklas kunskap genom att innefatta det mänskliga bidraget samt att 

informationen blir beroende av specifika kontexter eller situationer (Grover & Davenport, 

2001, s. 6). Skillnaden mellan välordnad information och kunskap är att informationen 

inte är en hållbar konkurrensfördel, informationen kan forma grunden för 

konkurrensfördelar men behöver bli till kunskap för att den ska vara svår för konkurrenter 

att replikera (Grover & Davenport, 2001, s. 7). För att förstå hur kunskap delas inom en 

organisation och på så vis skapar viktiga konkurrensfördelar är det således viktigt att 

förstå skillnaden mellan information och kunskap. Introduktionen till kunskap som 

begrepp skapar en grund för att vidare förstå vad som kan ingå i hanteringen av kunskap, 

vilket också kallas Knowledge Management.  

3.2 Knowledge Management 

För att besvara studiens problemformulering, att undersöka hur tyst kunskap delas, 

behöver vi först redogöra för utvecklingen inom Knowledge Management som 

forskningsområde. Redan 1975 introducerade Goerl (1975) konceptet Knowledge 

Management. Jonsson (2012, s. 54) och Tuzhilin (2011, s. 1) menar att området växte och 

tog fart under 1990-talet när frågan om kunskap inom organisationer fick stor 

uppmärksamhet. Grover och Davenport (2001, s. 11) förklarar att forskning och studier 

om kunskap vid Knowledge Management uppkomst inte var ett nytt område utan att 

kunskapsstudier sträcker sig långt bak till de antika filosoferna.  

  

Knowledge Management handlar om att använda ett systematiskt angreppssätt för att 

fånga, strukturera, styra och sprida kunskap (Earl, 2001, s. 215). Definitionerna av 

Knowledge Management tycks vara nästan lika många som artiklarna och böckerna inom 

området. McAdam och McCreedy (2000, s. 155) har en av de bredare definitionerna och 

menar att Knowledge Management handlar om ledning av allt som klassas som kunskap 

inom en organisation. Genom att ta hänsyn till de många och abstrakta synsätten på 

Knowledge Management menar Hislop (2009, s. 59) att Knowledge Management är en 

paraplyterm som hänvisar till alla avsiktliga försök att hantera kunskap inom en 

organisation. Baserat på definitionens bredd har vi valt att utgå från den i studien.  

 

Enligt Goerl (1975, s. 582) handlade studierna kring kunskap under antiken om att förstå 

människans ansträngningar för att generera kunskap och om deras användning av 

kunskapen de genererat. I början av 1990-talet var fokus inom Knowledge Management 
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att med hjälp av olika tekniker kodifiera tyst kunskap till explicit och med tekniska 

hjälpmedel strukturera och överföra kunskapen (Chow & Chan, 2008, s. 458, Jonsson, 

2012, s. 55). Därför menar Jonsson (2012, s. 55) att första generationens Knowledge 

Management handlade om att styra, hantera samt överföra information snarare än 

kunskap. Således menar vi att första generationens Knowledge Management inbegriper 

hantering av explicit kunskap. Kritik riktad mot första generationens Knowledge 

Management handlar om att kunskap reduceras till information vilket gör att individer 

som besitter kunskapen lätt känner sig utbytbara (Jonsson, 2012, s. 187). Grover och 

Davenport skrev 2001 (s. 9) att det mest förekommande inom Knowledge Management i 

slutet av 1990-talet var att företag arbetade för att spara kunskap till senare och att de 

implementerade tekniska system och rutiner för att fånga in kunskapen och sedan sprida 

den inom organisationen. Vid slutet av 1990-talet handlade företags ansträngningar inom 

Knowledge Management ofta om implementeringar av intranät och tekniska system som 

möjliggjorde delning av explicit kunskap (Jonsson, 2012, s. 56).  

 

I början av 2000-talet anslöt sig forskare inom området Organisatorisk Lärande till 

diskussionerna kring Knowledge Management varpå de båda områdena började gå ihop 

(Jonsson, 2012, s. 56). Sammanflätningen av Organisatoriskt Lärande och Knowledge 

Management tillsammans med en syn av att kunskap skapas genom processer kan enligt 

Jonsson (2012, s. 56) ses som andra generationen av Knowledge Management. För att 

förstå vilka hinder och möjligheter som kopplas till delningen av tyst kunskap utgår vi 

från andra generationens Knowledge Management och att kunskap skapas genom 

processer mellan människor. Det ligger i linje med den hermeneutiska kunskapssynen 

som studien antagit. Studien fokuserar därför inte på hantering av tekniska system utan 

studerar snarare samspelet mellan människor.  

3.2.1 Initiativ inom Knowledge Management  

Hislop (2009, s. 59) menar att Knowledge Management kan utföras genom en mängd 

metoder. Antingen direkt genom informationssystem eller mer indirekt genom att hantera 

sociala processer (Hislop, 2009, s. 59). Även organisationens struktur och specifika 

kulturer eller processer för att hantera ett företags personal handlar om Knowledge 

Management (Hislop, 2009, s. 59). Dalkir (2017, s. 3) menar att målen med Knowledge 

Management är att förbättra effektiviteten och öka förmågan till innovation för företag 

och att den främsta fördelen med Knowledge Management är att kunskap delas och 

överförs inom organisationen.  

  

En nyckelfaktor för framgång inom Knowledge Management är förmågan att dela 

kunskap mellan anställda, olika divisioner inom företaget samt olika geografiska platser 

(Paquette & Desouza, 2011, s. 179). Detta innebär att ett företag måste dela kunskap som 

finns mellan anställda, teammedlemmar och kollegor för att kunna dra nytta av och skapa 

kollektivt värde (Paquette & Desouza, 2011, s. 179; Ipe, 2003, s. 341). Davenport och 

Prusak (1998, s. 17) menar att konkurrenter nästan alltid kan matcha kvalitet och pris på 

en marknadsledares produkt eller service men ett kunskapsövertag ses istället som 

hållbart för att det genererar ökad avkastning och kontinuerlig fördel. När materiella 

tillgångar används minskar de i värde, men med kunskap som tillgång är det tvärt om, 

kunskap ökar med användning då idéer föder nya idéer och delad kunskap stannar hos 

avsändaren samtidigt som den berikar mottagaren (Davenport & Prusak, 1998, s. 17). Det 

blir därför intressant att studera hur företag arbetar för att kunskapen ska komma till 

användning.  
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Bhatt (2001, s. 68) menar att många organisationer tror att genom ett exklusivt fokus på 

människor, teknologier och tekniker kan de styra företagets kunskap. Det krävs en 

interaktion mellan dessa tre komponenter för att kunna styra kunskap effektivt och för att 

kunskapen ska vara en konkurrensfördel över tid (Bhatt, 2001, s. 68). Vidare hävdar Bhatt 

(2001, s. 68) att genom att skapa en miljö där man lär genom att göra och agera kan en 

organisation behålla sina konkurrensfördelar. Detta innebär att Knowledge Management 

enligt Bhatt (2001, s. 68) handlar om att skapa en miljö där de tre komponenterna: 

människor, teknologi och tekniker kan interagera för att behålla kunskapen och de unika 

konkurrensfördelarna. Vi har beskrivit att studien kommer fokusera på de mänskliga 

samspelen, det betyder dock inte att tekniker och teknologi kommer uteslutas i studien. 

Samspelet mellan komponenterna och framförallt i hantering av de tre delarna blir en 

viktig skillnad att ha med sig för förståelsen av våra slutsatser.  

 

Shelby (2013, s. 1) talar om att värdeskapande inom organisationer inte når sin fulla 

potential på grund av ineffektivitet inom kommunikation, lärande, gemensam kunskap 

och utövande av ledarskap. Dessa ineffektiviteter handlar inom ramen för Knowledge 

Management om samspelet mellan människor, processer och teknologiska dimensioner 

(Shelby, 2013, s. 1). Den av dessa delar som berör människor delas vidare in i ledarens 

roll, mentorns roll samt kundens roll (Shelby, 2013, s. 7-9). Vidare talar Shelby (2013, s. 

4) om att ledarens roll innefattar aktiviteter som inkluderar samt ger vägvisning och kan 

påverka kunskapsarbetare såväl positivt som negativt. Effekten på arbetarna påverkar i 

sin tur deras problemlösningsförmåga, ansvarstagande, produktivitet och i helhet 

förmågan att skapa värde (Shelby, 2013, s. 4). Det innebär att ledare i stor utsträckning 

påverkar den miljö inom vilken kunskapsarbetare agerar. Att förstå hur ledare påverkar 

sina anställda är viktigt i denna studie då vi valt att undersöka de hinder och möjligheter 

som påverkar kunskapsdelning. Studien utgår ifrån ett ledningsperspektiv vilket också 

motiverar varför det blir viktigt att förstå hur ledare påverkar de anställda. Vidare menar 

Shelby (2013, s. 9) att en miljö som förespråkar samarbete underlättar interaktion och 

övergången från kunskap som genererats samt skapats av individen till företaget i stort 

där den kan användas.  

 

Sammanfattningsvis är Knowledge Management ett ämne som studerats sedan 1970-talet 

och handlar om organisationers medvetna och planerade engagemang och insats för att 

hantera kunskap inom företaget. Syftet bakom Knowledge Management har skiftat från 

att handla om metoder för att lagra kunskap inom organisationen till en mer dynamisk 

syn på kunskap som en viktig faktor för att behålla konkurrensfördelar. Med dagens 

kunskapssamhälle där företags framgång till stor del beror på förmågan att hantera 

kunskapen inom organisationen blir Knowledge Management en viktig fråga att engagera 

sig i.  

3.3 Varianter av kunskap och perspektiv på kunskap 

Kunskap kan kategoriseras på en mängd olika sätt, där det vanligaste innebär en 

uppdelning mellan explicit kunskap och tyst kunskap där de två varianterna kräver olika 

typer av tillvägagångssätt för överföring och delning (Hislop, 2009, s. 23). Nedan följer 

därför definitioner och förklaringen av explicit och tyst kunskap vilken ligger till grund 

för hur vi vidare kategoriserar och skiljer på olika varianter av kunskap.  
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3.3.1 Explicit kunskap 

Explicit kunskap är en formell och systematisk kunskap som kan uttryckas i ord och 

siffror samt överföras eftersom människor är medvetna om dess existens (Baloh et al., 

2011, s. 48). Explicit kunskap kan överföras genom exempelvis dokument, system, 

böcker och presentationer (Holste & Fields, 2010, s. 128). Eftersom den explicita 

kunskapen kan bli bearbetad, förmedlad och lagrad relativt lätt är den möjlig för 

organisationer att fånga och använda (Baloh et al., 2011, s. 48). Fokus i denna studie 

ligger inte på den explicita kunskapen men en förståelse för konceptet behövs för att förstå 

hur olika typer av kunskap kan kräva olika uppmärksamhet och tillvägagångssätt för 

hantering. Som beskrivet ovan är det viktigt att skilja på kunskap från information och 

data för att isolera de aktiviteter inom Knowledge Management som hanterar just 

kunskap. Denna studie exkluderar hantering av explicit kunskap och fokuserar på 

tillvägagångssätt att dela tyst kunskap.  

3.3.2 Tyst kunskap 

Tyst kunskap handlar om kunskap som är svår att beskriva och uttrycka i text (Holste & 

Fields, 2010, s. 128; Hislop, 2009, s. 23). Nonaka et al., (2000, s. 6) definierar tyst 

kunskap som knuten till sinnena, fångad i kroppsliga rörelser, individuella uppfattningar, 

fysiska erfarenheter och intuition (Nonaka et al., 2000, s. 6). Polanyi myntade 1983 (s. 4) 

uttrycket “We know more than we can tell”. Uttrycket har sedan dess refereras flitigt för 

att beskriva och karakterisera den tysta kunskapen (se exempelvis, Koskinen et al., 2003, 

s. 281; Ribeiro, 2013, s. 337; Gascoigne & Thornton, 2013, s. 3; Haldin-Herrgard, 2000, 

s. 358). Uttrycket beskriver och skapar en bild av hur djupt förankrad i individen den tysta 

kunskapen kan vara vilket även kan göra det svårt att veta att den existerar. Polanyi (1983, 

s. 4) menar att det finns kunskap som inte kan uttryckas i ord. Gascoigne och Thornton 

(2013, s. 3) menar att några exempel på tyst kunskap är att känna igen någons ansiktsdrag, 

läsa en karta, fånga eller kasta en boll, cykla, eller att navigera sig i ett rum bland mängder 

av relationer. Alla dessa exempel menar Gascoigne och Thornton (2013, s. 3) till viss del 

innehåller fenomen som inte till fullo kan bli förklarade genom text.  

 

Ett annat sätt att se på tyst kunskap är att det har både ett kognitivt och ett tekniskt element 

(Baloh et al., 2011, s. 49; Nonaka, 1994, s. 16). Det kognitiva elementet består av mentala 

modeller som paradigm, trosuppfattningar, perspektiv samt intentioner (Baloh et al., 

2011, s. 49). Det innebär att kognitiva elementet representerar kunskaper som bygger på 

hur en individ uppfattar sin omvärld. Det tekniska elementet innefattar personliga 

sakkunskaper, hantverk och förmågor inom en speciell kontext utvecklad över tiden 

(Baloh et al., 2011, s. 49). Således kan det tekniska elementet liknas med vad Gascoigne 

och Thorn (2013, s. 3) menar när de talar om tyst kunskap. Med de karaktärsdragen är 

tyst kunskap personlig och inbäddad i det undermedvetna vilket gör den svår att uttrycka 

och med det försvåras även överföringen till andra (Baloh et al., 2011, s. 49; Nonaka et 

al., 2000, s. 7; Hislop, 2009, s. 23). Detta faller samman med vår kunskapssyn, varpå vi 

behöver tala med människor för att förstå hur de uppfattar sin verklighet. En effekt av att 

tyst kunskap beskrivs vara fångad inom individen menar Holste och Fields (2010, s. 135) 

är att den inte kan sparas i tekniska informationssystem. Detta påvisar ytterligare 

relevansen att separera kunskap från information och data. Då tyst kunskap inte samlas i 

informationssystem krävs andra verktyg för att bibehålla och dela den inom 

organisationer. Individer lär sig istället tyst kunskap genom att observera och interagera 

med andra som redan besitter den kunskapen (Holste & Fields, 2010, s. 131). Nonaka et 

al. (2000, s. 9) menar att tyst kunskap enbart kan förvärvas genom delade erfarenheter 
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och genom att spendera tid tillsammans. Holste och Fields (2010, s. 135) menar att ökade 

investeringar i tekniska informationssystem därför inte kommer leda till bättre 

användning och överföring av tyst kunskap då individen själv bestämmer om han eller 

hon vill dela tyst kunskap eller använda sig av den tillgängliga tysta kunskapen. Med 

utgångspunkt från de många förklaringar av tyst kunskap väljer vi att se tyst kunskap som 

färdigheter eller något en person vet vilket förvärvats genom erfarenheter eller 

observationer av omvärlden. 

 

Szulanski (1996, s. 27) talar om den tysta kunskapens karaktär som svår att imitera för 

konkurrenter men samtidigt även svår att imitera internt inom företaget. Trots detta har 

få studier ägnat sig åt att undersöka hur väl den tysta kunskapen fäster internt (Szulanski, 

1996, s. 27). Till skillnad från tidigare studier som skyller detta faktum på bristande 

motivation hävdar Szulanski (1996, s. 27) genom sina undersökningar att svårigheten i 

att dela tyst kunskap inom företaget beror på mottagarens förmåga att absorbera 

kunskapen samt kausala otydligheter och en otymplig relation mellan kunskapskällan och 

mottagaren. Vid jämförelse mellan tyst och explicit kunskap finner vi stora skillnader i 

förmågan att göra kunskapen tillgänglig för andra. Explicit kunskap i enlighet med 

diskussionen ovan, syftar till kunskap som lätt kan kodifieras och överföras till andra. 

Den explicita kunskapen övergår således till information som kan kodifieras till data. Då 

denna studie inte ämnar undersöka tekniska system eller överföring av information 

eftersom att det representerar explicit kunskap, påvisar det vikten av att skilja mellan 

kunskap, data och information. Att särskilja på tyst och explicit kunskap ger oss 

ytterligare en bild av vilken typ av kunskap som skapar viktiga konkurrensfördelar för ett 

företag. Då denna studie ämnar undersöka den tysta kunskapen fokuserar vår studie på att 

undersöka sociala processer och människor snarare än tekniska lösningar för lagring av 

information. 

3.3.3 Kunskapsperspektiv 

Det finns ett flertal olika perspektiv på kunskap, i den här studien har vi valt att fokusera 

på två av perspektiven Cook och Brown (1999) presenterar i sin forskning om kunskap 

inom organisationer. Även Jonsson (2012, s. 48) menar att dessa två perspektiv är de mest 

dominerande när man diskuterar Knowledge Management. Det första perspektivet 

betraktar kunskap som ett objekt en person besitter eller har (Cook & Brown, 1999, s. 

381; Newell et al., 2009, s. 7). Vi kallar det perspektivet för objektsynsättet då kunskap 

ses som ett objekt och en tillgång som kan skapa konkurrensfördelar. Enligt 

objektsynsättet kan kunskapen separeras från individen och kodifieras vilket påvisar att 

den kan likställas med explicit kunskap (Hislop, 2009, s. 18). Objektsynsättet ser tyst 

kunskap som informell, subjektiv och inbäddad i kulturella värderingar och antaganden 

om personen som besitter kunskapen (Hislop, 2009, s, 20). När kunskap ses som ett objekt 

menar forskare att kunskap överförs och fångas främst genom IT-system, vilket då syftar 

på den explicita kunskapen (Jonsson, 2012, s. 51). Inom objektsynsättet premieras den 

explicita kunskapen över tyst kunskap (Cook & Brown, 1999, s. 381).  

 

Motsatsen till objektsynsättet handlar om att kunskap ses som en process och utvecklas 

genom handling (Cook & Brown, 1999, s. 381). Enligt processperspektivet menar man 

till skillnad från objektsynsättet att kunskap delas genom dialoger mellan människor 

(Jonsson, 2012, s. 51). Processperspektivet ser kunskapen som oseparerbar från sin 

kontext, socialt konstruerat, inbäddad i handling, personer och kultur samt att tyst och 

explicit kunskap är oseparerbar (Hislop, 2009, s. 34). Processperspektivet menar att 

indelningen mellan tyst och explicit kunskap inte är fullt korrekt då all kunskap innefattar 
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element av både tyst och explicit kunskap och således är de omöjliga att separera från 

varandra (Hislop, 2009, s. 37). Även om de beskrivs omöjligt att helt separera tyst och 

explicit kunskap inom processperspektivet väljer vi att enbart undersöka den tysta delen 

av kunskapen. Objektsynsättet menar att kunskapen kan lagras för att senare överföras till 

andra medan processperspektivet menar att kunskapen är inbäddad i handling och därmed 

inte möjlig att lagra och överföra vid ett senare tillfälle (Jonsson, 2012, s. 52).  

 

Denna studie utgår ifrån ett processperspektiv på kunskap. Vi menar att kunskap skapas 

när människor interagerar och konverserar med varandra. Vi menar också att tyst kunskap 

är djupt rotad i individen och starkt knuten till handlingar vilket gör den svår att spara för 

att överföra i efterhand. Förståelsen för processperspektivet och hur tyst kunskap skapas 

blir således viktig då målet med studien är att undersöka hur tyst kunskap delas inom 

kunskapsintensiva företag. Genom att utgå från ett processperspektiv menar vi att 

ledningen i organisationer inte enbart kan fokusera på tekniska lösningar utan behöver 

engagera sig i människor och sociala processer för att lyckas med delning av kunskaper 

som finns inom organisationen.  

3.4 Kunskapsdelning och kunskapsöverföring 

Kunskapsdelning definieras som handlingen av att göra kunskap tillgängligt för andra 

inom organisationen (Ipe, 2003, s. 341). Kunskapsdelning är också den process inom 

organisationen genom vilken en enhet, till exempel en grupp, ett team, division eller 

avdelning, påverkas av en annan enhets erfarenheter (Argot & Ingram, 2000, s. 2). Att 

dela kunskap beskrivs av Kalling och Styhre (2003, s. 57) som den viktigaste delen inom 

Knowledge Management för att den omfattar alla möjligheter och utmaningar som är 

kopplade till hanteringen av abstrakta resurser. Eftersom kunskap är dynamisk och under 

konstant förändring måste metoderna som används för att dela kunskap inom 

organisationer vara flexibla och anpassningsbara (Paquette & Desouza, 2011, s. 180). Då 

studiens syfte är att undersöka hinder och möjligheter för att dela tyst kunskap blir det 

viktigt att förstå att studien utgår ifrån ett processperspektiv på kunskap. Däremot finner 

vi det nödvändigt att diskutera kunskapsdelning kopplat till både objekt- och 

processperspektivet då båda dessa kan komma att påverka studiens resultat. Hislop (2009, 

s. 26) menar att kunskap med ett objektsynsätt överförs från en avsändare till en mottagare 

isolerade från varandra. Med ett processperspektiv delas kunskap genom sociala 

interaktioner, observationer eller genom att prova något (Hislop, 2009, s. 46). Skillnaden 

mellan perspektiven blir därför viktig då det ena perspektivet förespråkar möten mellan 

människor vilket blir aktuellt för vår studie och hur vi valt att se på kunskap.  

 

Som tidigare nämnt handlade första generationen av Knowledge Management-litteratur i 

huvudsak om överföring av information genom olika system och att göra informationen 

mer lättillgänglig (Jonsson, 2012, s. 78). Andra generationen av Knowledge Management 

har istället skiftat fokus från information som lagras med till exempel IT system till att 

mena att kunskap uppstår och delas i en social process (Jonsson, 2012, s. 80). Att koppla 

samman människor med varandra har visat sig vara det bästa sättet att uppmuntra 

delningen av tyst kunskap (Paquette, 2011, s. 174; Roberts, 2000, s. 433; Koskinen et al., 

2003, s. 285; Jonsson, 2012, s. 153). Dessa sociala interaktioner leder till metoder som 

kan hjälpa till att identifiera tyst kunskap som andra kan använda (Paquette, 2011, s. 174). 

Ledare bör därför ständigt arbeta med att ta fram sätt att koppla samman människor inom 

organisationen samt försöka organisera hur de sammanför människor baserat på den typ 

av kunskap som behövs hos företagets anställda (Paquette & Desouza, 2011, s. 174). 
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Detta blir viktigt för studien då vi antagit ett ledningsperspektiv och det 

processperspektivet vi redogjorde för ovan.   

 

Paquette och Desouza (2011, s. 183) menar att personliga kanaler som möten, 

mentorskap, nätverksträffar och informella möten tillåter delning av tyst kunskap medan 

tekniska system kan överföra explicit kunskap. En förutsättning för att delning skall ske 

är att personerna i fråga möts ansikte mot ansikte (Paquette & Desouza, 2011, s. 183). Att 

e-maila idéer och råd till en kollega överför mycket explicit kunskap och kanske i vissa 

fall även lite tyst kunskap, men att ha en konversation ansikte-mot-ansikte med personen 

skulle öka andelen och kvalitén på den tysta kunskapen som delas (Paquette & Desouza, 

2011, s. 183). Ledare måste därför kunna skilja på vilka kanaler som används vid delning 

av kunskap samt vilken typ av kunskap som delas för att välja den mest passande kanalen 

som maximerar delningen av både explicit och tyst kunskap (Paquette & Desouza, 2011, 

s. 183). Ledarens kunskap om vilka kanaler som kan användas vid de olika varianterna 

av kunskap blir därför viktigt för att kunskapen ska tillföra värde till organisationen.  

 

För att förstå hur kunskap skapas i en organisation kan SECI-modellen presenterad i 

Nonaka et al., (2000) användas. Genom fyra processer - socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering beskriver modellen hur individuell kunskap blir till 

organisatorisk kunskap (Nonaka et al., 2000, s. 9). Inom ramen för denna studie ger 

modellen en övergripande förståelse för hur olika varianter av kunskap skapas men också 

delas inom en organisation. Modellen är viktig för att den visar hur varianter av kunskap 

hänger samman. Vi kan således enklare förstå hur tyst och explicit kunskap både är 

separerade och sammanhängande. Detta blir viktigt för att undersöka hinder och 

möjligheter för att dela tyst kunskap. Jonsson (2012, s. 138) påstår att även om modellen 

avser att beskriva hur organisatorisk kunskap skapas kan den ses som en modell för 

delning och överföring av kunskap. På samma sätt som modellen beskriver hur kunskap 

skapas och ändrar mellan tyst och explicit form anser vi att modellen kan underlätta för 

att beskriva hur befintlig kunskap kan delas och överföras mellan individer, avdelningar 

och hierarkiska nivåer inom organisationer.  

 

 
Figur 1: SECI-Modellen: En översättning av den modell Nonaka et al., (2000) presenterat. 
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Modellens komponenter kan beskrivas som att tyst och explicit kunskap på olika sätt 

konverserar med varandra (Nonaka et al., 2000, s. 9). Den första delen, socialisering, 

innebär att genom tyst kunskap skapas ny tyst kunskap (Nonaka et al., 2000, s. 9). Att 

dela erfarenheter genom att exempelvis spendera tid tillsammans skapar tyst kunskap 

(Nonaka et al., 2000, s. 9). I studien används därför modellen som ett hjälpmedel och inte 

bara för att förklara hur tyst kunskap skapas, utan också för att förstå hur den delas. I 

modellens socialseringskomponent ingår således tillfällen där kollegor inom en 

organisation möts och är närvarande i situationer där tyst kunskap används. Dessa 

situationer kommer studien att titta närmare på. Externalisering handlar om att omvandla 

tyst kunskap till explicit kunskap genom exempelvis metaforer eller modeller för att 

kunskapen enklare ska kunna delas med andra (Nonaka et al., 2000, s. 9). I 

kombinationsdelen utgår man ifrån att systematiskt kombinera olika enheter av explicit 

kunskap för att skapa komplexa system, exempelvis IT-system (Nonaka et al., 2000, s. 

9). Internalisering handlar om att förkroppsliga explicit kunskap till tyst kunskap och om 

att gå ifrån ett koncept till handling och praktik (Nonaka et al., 2000, s. 10). När kunskap 

har internationaliserats har den blivit en del av individen och således en värdefull tillgång 

för medarbetaren (Nonaka et al., 2000, s. 10). I och med att delning av explicit och tyst 

kunskap sällan sker var för sig är det nödvändigt att förstå hur de kopplas samman och 

hur en variant av kunskap till viss del kan transformeras till en annan. När vi i denna 

studie redogör för delning av tyst kunskap inbegriper det den del av modellen som 

behandlar socialiseringskomponenten.  

 

Muthuveloo et. al., (2017) har i en kvantitativ studie från Malaysia med huvudfokus på 

respondenter i kunskapsintensiva roller funnit bevis för att hantering av tyst kunskap har 

signifikant påverkan på en organisations resultat. Muthuveloo et. al., (2017, s. 192) menar 

att socialisering- och internationaliseringsdelen av SECI-modellen är de faktorer som 

influerar hanteringen av den tysta kunskapen och vidare påverkar resultatet för 

organisationer positivt. Detta då ledningen beskrivs förstå vikten av de mänskliga 

faktorerna och inte enbart fokuserar på att göra information tillgänglig genom tekniska 

system. Andreeva och Kianto (2012, s. 631) har i sina studier likt detta funnit att 

Knowledge Management ökar den finansiella prestandan hos organisationer. Detta visar 

ytterligare på relevansen att använda SECI-modellen och dess komponenter som ett 

verktyg för att undersöka delning av tyst kunskap. Muthuveloo et. al., (2017, s. 200) 

menar att företag bör hantera kunskapsdelning för att optimera organisationens prestation. 

Författarna fann inte empiriskt stöd för att externalisering- och kombinationsdelen ökade 

företagets prestation, vilket innefattar den explicita kunskapen. Författarna fann däremot 

empiriskt stöd för att socialisering och internalisering påverkar en organisations resultat 

positivt. Vi menar att dessa delar av SECI-modellen är knutna till den tysta kunskapen 

vilket framhåller relevansen av att fokusera studien på tyst kunskap.  

 

Som tidigare nämnt finns två dominerande perspektiv på kunskap, ett objektsynsätt och 

ett processperspektiv (Cook & Brown, 1999, s. 381). Anhängare till objektsynsättet ser 

kunskapsdelning som något vilket skickas från en avsändare till en mottagare och kan 

liknas vid en envägskommunikation (Jonsson, 2012, s. 139). Med det synsättet handlar 

det om att koda och lagra kunskap i system som gör den lättåtkomliga för individer i 

organisationen att ta del av (Jonsson, 2012, s. 139). Objektsynsättets syn är att en 

organisation är mindre sårbar om kunskapen kodifieras och alla enkelt kan ta del av den 

(Jonsson, 2012, s. 139). Processperspektivet menar däremot att kunskapsdelning sker 

genom social interaktion och att kunskapen är starkt knuten till en individ (Newell et al., 

2009, s. 134; Jonsson, 2012, s. 140). Vi menar att socialisering i Nonakas SECI-modell 
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är knuten till processperspektivet och att kombinationsdelen är starkt knuten till 

objektsynsättet på kunskap. Internalisering och externalisering illustrerar enligt vår 

tolkning vad Nonaka menar med att explicit och tyst kunskap är svåra att separera. 

Nonaka (2000, s. 10) menar att ändra formen från tyst till explicit eller explicit till tyst 

kan underlätta delning, lagring och skapandet av ny kunskap.  

 

Med ovan förda resonemang som stöd menar vi att delning av kunskap refererar till tyst 

kunskap, medan överföring av kunskap handlar om explicit kunskap. Nedan följer en 

redogörelse för den litteratur som kommer ligga till grund för studien om delning av tyst 

kunskap.  

3.5 Förutsättningar och svårigheter för delning av tyst kunskap 

3.5.1 Förutsättningar 

Inom ett företag sägs kunskapen flöda mellan individen, teknologin och organisationen 

som helhet (Paquette & Desouza, 2011, s. 179). För att kunskap skall kunna flöda mellan 

människor är en social koppling mellan individerna en nyckelfaktor (Paquette & 

Desouza, 2011, s. 179). Överföring av kunskap mellan individer och maskiner involverar 

externaliseringen av kunskap där individer försöker kodifiera sin kunskap i system med 

målet att få kunskap som är svår att dela konverterad till kunskap som enklare kan spridas 

inom organisationen (Paquette & Desouza, 2011, s. 179). Enligt Handy (1994, refererad 

i Koskinen et al., 2003, s. 285) är människor fem gånger mer villiga att vända sig till 

vänner och kollegor för svar och kunskap än till andra informationskällor. Jonsson (2012, 

s. 153) beskriver vidare att den bästa arenan eller forumet för kunskapsdelning är det 

personliga erfarenhetsutbytet och samtalet. Att ha nätverk som går utöver gränserna för 

projekt är ett tillvägagångssätt för de anställda att ta del av ny och relevant kunskap 

(Hislop, 2009, s. 84). Socialt nätverk vidgar gränserna för projektet och tillgodoser därför 

anställda med ett sätt att hämta potentiellt viktig information som hålls av kollegor som 

arbetar inom ett annat projekt (Hislop, 2009, s. 84). Att studera hur nätverk skapas och 

används blir således intressant. Att litteraturen förespråkar nätverk som en möjlighet att 

dela kunskap ligger också i linje med studiens hermeneutiska kunskapssyn.   

 

Att dela kunskap genom personliga konversationer behandlas som en viktig 

förutsättning vid uppkomsten av virtuella arbetsplatser där kollegor inte arbetar på samma 

fysiska plats (Davenport & Prusak, 1998, s. 89). Davenport och Prusak hävdade redan 

1998 att många företag övergår till arrangemang där anställda, speciellt inom en 

klientorienterad funktion inriktad på service, uppmuntras att arbeta hemifrån eller ute hos 

kunden. Dessa arrangemang menar de erbjuder fördelar i form av flexibilitet och mer tid 

med kunden, men att kostnaden är sänkt frekvens av informell kunskapsdelning. Studien 

kommer därför att undersöka hur kunskapsintensiva företag, där anställda arbetar i 

projektform och till största del inte befinner sig på arbetsgivarens kontor, skapar de 

personliga konversationer som litteraturen förespråkar. Davenport och Prusak (1998, s. 

91) menar att företag som anammar virtuella arbetsplatser bör uppmuntra de anställda att 

arbeta på huvudkontorets fysiska lokaler samtidigt någon dag i veckan, för att återskapa 

den sociala interaktion som missats. En organisation måste alltså förstå och 

uppmärksamma vikten av att skapa möjligheter för interaktion som sker ansikte-mot-

ansikte för att kunskap ska delas (Davenport & Prusak, 1998, s. 93). I samband med detta 

menar författarna att det är essentiellt att ledare förstår vikten av att skapa möjlighet och 

tid för pauser på arbetet där informella interaktioner och konversationer i avslappnade 
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format kan ske. Den bästa strategin för att dela kunskap inom en organisation är enligt 

Davenport och Prusak (1998, s. 93) således att skapa platser och tillfällen där kollegor 

informellt kan interagera med varandra. Relationen mellan människor där delning av tyst 

kunskap sker kan bestå av partnerskap, mentorskap eller ett lärlingsförhållande, men 

någon typ av arbetsrelation mellan parterna krävs oftast (Davenport & Prusak, 1998, s. 

95). I dessa relationer delas både explicit och tyst kunskap, men den tysta kunskapen kan 

i stort sätt inte överföras på något annat vis än med konversationer enligt Davenport och 

Prusak (1998, s. 95). Vidare beskriver de att företag som är hängivna till att möjliggöra 

delning av tyst kunskap ofta konstruerar olika typer av mentorskapsprogram där 

delningen av kunskap till juniora kollegor ofta ingår i arbetsbeskrivningen i de mer 

seniora rollerna vilket studien undersöker.  

 

Oavsett vilken kunskap som delas har Paquette och Desouza (2011, s. 179-181) 

lokaliserat ett antal komponenter vilka tillsammans skapar en miljö där kunskap kan 

delas. De två primära komponenter som måste finnas för att möjliggöra 

kunskapsöverföringen menar de är en källa som besitter kunskapen, samt en mottagare 

till kunskapen. Det är även viktigt att både kunskapskällan och mottagaren är villiga att 

dela samt motta kunskapen (Paquette & Desouza, 2011, s. 179). Tyst kunskap som 

existerar inom människor, är som beskrivet svår att externalisera och dela. Däremot 

menar Nonaka et al., (2000, s. 10) i sin SECI-modell att det är möjligt att externalisera 

tyst kunskap till explicit genom att exempelvis använda sig av metaforer som beskrivning 

av ett fenomen. Eftersom det finns hinder och svårigheter att kodifiera viss kunskap sprids 

den vanligen genom interaktioner mellan individer (Hislop, 2009, s. 83). Dessa 

interaktioner beskrivs enligt Nonaka et al., (2000, s. 9) ingå i socialiseringsdelen av SECI-

modellen och Chow och Chan (2008, s. 458) menar att delning av kunskap försvåras 

genom att mycket kunskap genereras av individen samt lagras inom individen. Hur 

ledningen i företag arbetar för att dela det som beskrivs svårt att uttrycka i ord blir således 

något som studien undersöker.   

 

Att skapa möjligheter för personlig interaktion menar Hislop (2009, s. 84) är en metod 

som ofta används för att dela kunskap inom kunskapsintensiva företag. För att förstå 

denna metod krävs en förklaring av begreppet socialt kapital, vilket relaterar till det 

nätverk av personliga relationer som människor innehar och är omgivna av, samt de 

resurser som personer kan använda sig av därifrån (Hislop, 2009, s. 84). Teorin om socialt 

kapital är baserad på antagandet att resurserna som finns tillgängliga inom dessa nätverk 

underlättar handling (Hislop, 2009, s. 84). I kontexten av kunskapsintensiva företag är det 

sociala nätverket extra viktigt då det bara är inom detta som de anställda kan inhämta 

kunskapen som krävs för att utföra arbetet (Hislop, 2009, s. 84). Studien undersöker 

därför hur arbetsgivare möjliggör för anställda på distans att öka det sociala kapitalet, Ipe 

(2003, s. 345) beskriver att faktorer som påverkar motivationen till kunskapsdelning kan 

delas upp i interna och externa faktorer. De interna faktorerna är kopplade till makten 

som kommer med den specifika kunskapen och den externa faktorn handlar om relationen 

med mottagaren till kunskapen och vilken belöning som kommer med delningen (Ipe, 

2003, s. 345-346). Det betyder därför att ledningen måste förstå att de externa och interna 

faktorerna behöver behandlas på olika sätt.    

 

Nyckelfaktorer för att dela tyst kunskap inom ett projekt menar Koskinen et al., (2003, s. 

285) är tillgången till projektaktiviteter, andra individers idéer, information och 

möjligheten att delta i dessa aktiviteter. För att möjliggöra detta inom ett projekt menar 

författarna att det krävs social interaktion. Sociala interaktioner har tidigare studier visat 
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vara det bästa sättet att uppmuntra delning av tyst kunskap (Paquette & Desouza, 2011, 

s. 174; Roberts, 2000, s. 433; Koskinen et al., 2003, s. 285; Jonsson, 2012, s. 153). Hur 

detta sker när kollegor arbetar på distans från varandra blir viktigt att skapa förståelse för 

i denna studie. Information och kunskap inom projekt omfattar ofta många kanaler, och 

forskning indikerar att dessa kanaler har olika förutsättningar för att underlätta delningen 

av kunskapen knuten till arbetet (Koskinen et al., 2003, s. 286). Kanalerna har olika 

kapacitet för att hantera oklarheter, möta tolkningsbehov samt överföra kunskap 

(Koskinen et al., 2003, s. 286). De kan vidare delas in i en sammanhängande enhet 

bestående av fem steg: 1) ansikte-mot-ansikte, 2) telefon, 3) personligt skrivna 

meddelanden, 4) formellt skrivna meddelanden, 5) formella meddelanden innehållande 

siffror (Koskinen et al., 2003, s. 286). Studien kommer att ha sitt huvudfokus på ansikte-

mot-ansikte interaktioner då de innehåller både konversationer och interaktioner vilket 

som nämnt sägs vara bästa sättet att dela tyst kunskap. Formellt skrivna meddelanden och 

formella meddelanden innehållande siffror kommer studien inte att undersöka då de 

istället för att dela tyst kunskap snarare överför explicit kunskap.    

 

Ansikte-mot-ansikte interaktioner beskrivs av Koskinen et al., (2003, s. 286) som den 

rikaste metoden då den tillåter direkt feedback så att förståelsen kan kontrolleras och 

tolkningen justeras. Denna metod tillåter kombinationer av flera signaler samtidigt, 

inklusive kroppsspråk, ansiktsuttryck samt röstens tonläge vilket kan förmedla kunskap 

utöver det talade meddelandet (Koskinen et al., 2003, s. 286). Ansikte-mot-ansikte 

interaktioner använder och tillåter stor variation där kommunikationen kan skräddarsys 

till varje enskild individ. Relevansen av ansikte-mot-ansikte interaktioner kan förklaras 

av det faktum att tyst kunskap är inbäddat i individen (Koskinen et al., 2003, s. 286). 

Duncan et al., (1979, refererad i Koskinen et al., 2003, s. 286) menar att 

kunskapsutveckling uppnås genom individer och att det måste finnas metoder där 

individers kunskap blir till organisatorisk kunskap vilket ligger i linje med studiens 

kunskapssyn som presenterades i tidigare kapitel. Metoderna för kunskapsutvecklingen 

behöver enligt Duncan et al., (1979, refererad i Koskinen et al., 2003, s. 286) vara 

informella och drivas av behovet att generera organisatorisk kunskap. Den 

organisatoriska kunskapsbasen bildas genom en process av utbyte, utvärdering och 

integration av kunskap, i vilken den sociala delen spelar en central roll (Duncan et al., 

1979, refererad i Koskinen et al., 2003, s. 286). Förtroende är positivt relaterat med 

medarbetarnas vilja att dela och använda sig av tyst kunskap (Holste & Fields, 2010, s. 

134). Personliga relationer som bildats genom interaktionen ansikte-mot-ansikte och 

respekt för varandras arbete är nödvändigt för att man ska kunna dela med sig av tyst 

kunskap, men också för att medarbetare ska vilja använda sig av den tysta kunskapen de 

fått ta del av (Holste & Fields, 2010, s. 135; Ipe, 2003, s. 347). Jonsson (2012, s. 188) 

menar att transparenta kommunikationskanaler eller tydliga rutiner för jobbrotation 

vidare är två faktorer som positivt bidrar till delning av tyst kunskap.  

 

För att dela tyst kunskap måste personerna den delas mellan ha liknande 

förutsättningar, som till exempel att tala samma språk eller ha samma kapacitet för att 

översätta (Paquette & Desouza, 2011, s. 183). De måste även förstå koncepten av den 

kunskap som delas, det vill säga att de har kapacitet att absorbera kunskapen, förstå dess 

vikt samt ha en vilja att ta emot den (Paquette & Desouza, 2011, s. 183). Tyst kunskap 

överförs alltså lättare om källan och mottagaren har en social koppling eller tillhör samma 

sociala nätverk, vilket tillåter social interaktion och aktivitet som assisterar delning av 

kunskap. Viljan att dela med sig av tyst kunskap är enligt Holste och Fields (2010, s. 135) 

beroende av en tilltro att den delade kunskapen kommer att användas på rätt sätt av 
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mottagaren. För att tyst kunskap ska kunna delas krävs alltså tillit och förtroende mellan 

medarbetarna i organisationen (Nonaka et al., 2000, s. 28). Den personliga relationen 

mellan kollegor blir således den avgörande faktorn för hur villig en person är att dela med 

sig av sin tysta kunskap (Holste & Fields, 2010, s. 135).   

 

Såväl Lucas (2005, s. 95) samt Hislop (2009, s. 84) menar att för att kunskapsöverföring 

ska kunna ske på en arbetsplats behöver de anställda vara villiga att dela med sig av sin 

kunskap vilket kräver ett förtroende mellan medarbetare. Medarbetarna behöver också 

vara villiga till förändring och tro på att den nya kunskapen ska leda till något positivt för 

att kunskapsdelning ska kunna ske på arbetsplatsen (Lucas, 2005, s. 88). Vidare menar 

Tzortzakt och Mihiotis (2014, s. 32) att delning av kunskap inte är något en medarbetare 

kan tvingas till, utan de anställda väljer själva om de ska dela med sig av sin kunskap eller 

inte beroende på om man anser sig få ett rättvist utbyte från organisationen.  

 

Kroppslig närhet och en fysiskt delad situation, har positiv effekt på delningen av tyst 

kunskap i ett projekt (Koskinen et al., 2003, s. 287). Detta innebär exempelvis att ett öppet 

kontorslandskap är en fördelaktig miljö där ett projektteam arbetar tillsammans 

(Koskinen et al., 2003, s. 287). Utan direkt interaktion, öppenhet och tillit, kan nyanställda 

från ett kunskapsdelningsperspektiv lätt hamna utanför (Vallejo-Alonso, 2011, s. 32). För 

att kunskapsöverföring ska fungera inom en organisation är det därför viktigt att 

ledningen förstår att det handlar om individens vilja och förmåga att dela sin kunskap 

men också ta till sig ny kunskap för att utveckla det till ett konkurrenskraftigt kunnande 

(Jonsson, 2012, s. 204). Därför kommer studien att undersöka om anställdas motivation 

är ett hinder eller en möjlighet när det kommer till delning av tyst kunskap. 

 

Koskinen et al., (2003, s. 287) menar även att tillit är en förutsättning för att dela tyst 

kunskap. Tillit utvecklas över tid som ett resultat av gruppens relationer inom deras 

gemensamma situation (Koskinen et al., 2003, s. 287). Detta resulterar i att tillit av 

individuella teammedlemmar inte utvecklas över tid, utan är ofta baserad på rollerna av 

de andra deltagarna, och därför är utnyttjandet av tyst kunskap inom ett projekt 

problematiskt (Koskinen et al., 2003, s. 287). Koskinen et al., (2003, s. 287) konstaterar 

även att delade erfarenheter av medlemmar inom ett projekt, härstammade från tidigare 

samarbeten inom tidigare projekt, ökar möjligheten för att dela tyst kunskap. En 

organisationskultur präglad av tillit menar Ipe (2003, s. 350) har inverkan på 

kunskapsdelningen och Yi (2009, s. 69) förespråkar personliga informella interaktioner 

när tyst kunskap ska delas. Det kan handla om en diskussion under en lunch eller att hjälpa 

en medarbetare som ställer en fråga under fikarasten (Yi, 2009, s. 69). Yi (2009, s. 69) 

menar vidare att en personifieringsstrategi är att föredra när man vill dela tyst kunskap 

vilket ligger i linje med det processperspektiv på kunskap som vi utgår från. Chow och 

Chan (2008, s. 463) har funnit empiriskt stöd för att ett socialt nätverk, tillit och 

gemensamma mål på arbetsplatsen ökar en anställds vilja att dela sin kunskap. 
 

Tekniska system för delning av kunskap gör det enklare för anställda att efterfråga och 

överföra nödvändig kunskap utan att behöva ta hänsyn till tid eller geografisk placering 

(Serenko & Bontis, 2016, s. 1204). Dessa system har dock ofta tydligt fokus på explicit 

kunskap men blir enligt Serenko och Bontis (2016, s. 1204) extra viktigt inom företag där 

en stor del av arbetet sker på andra platser än arbetsgivarens fysiska kontor och när 

kollegorna är distanserade från varandra. Chow och Chan (2008, s. 458) menar att fokus 

inom Knowledge Management vid början av 2000-talet skiftat från lagring av kunskap 

till mer socialt tillvägagångssätt för att motivera till att vilja dela med sig av kunskap och 
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faktorer som tillit, relationer och belöningar fick ett större fokus. O’Dell och Grayson 

(1998, s. 173) menar också att relationerna mellan medarbetare är en viktig del i 

kunskapsdelningen då det är en interaktiv och dynamisk process. Vidare menar O'Dell 

och Grayson (1998, s. 173) att kunskapsdelning i slutändan handlar om organisationen 

och individens önskan och strävan att lära sig nya saker.  

3.5.2 Svårigheter 

Ofta handlar svårigheterna inom kunskapsdelning om att hitta effektiva sätt att låta 

människor prata med och lyssna på varandra (Davenport & Prusak, 1998, s. 88). 

Interaktionsproblem inom projektteam uppkommer ofta på grund av att alla individer 

inom projektet har sina egna sätt att kommunicera (Koskinen et al., 2003, s. 286). Ett 

team kan bli format av personer som kommer från olika delar av en organisation eller från 

olika företag (Koskinen et al., 2003, s. 286). Detta innebär att de involverade individernas 

världsuppfattning kan skilja sig åt markant, vilket därför kan skapa problematiska 

situationer i interaktionen då deras uppfattningar kan skilja sig åt (Koskinen et al., 2003, 

s. 286). Många ledningsproblem uppkommer som ett resultat, helt eller delvis, från dåligt 

hanterade interaktioner (Koskinen et al., 2003, s. 286). Effektiv interaktion kräver 

möjligheten, så väl som villigheten, att kommunicera svårigheter (Koskinen et al., 2003, 

s. 286). Att minimera integrationsproblemen i projektaktiviteter kräver att teamets 

medlemmar och andra involverade individer förstår varandra och regelbundet kontaktar 

varandra (Koskinen et al., 2003, s. 286). 

 

En av de vanligaste orsakerna till att kunskapsöverföring misslyckas tros vara bristen på 

tid eller insikt om syftet med såväl Knowledge Management som vad kunskap är, och 

på vilket sätt ens egna erfarenheter och kunnande är värdefullt för andra (Jonsson, 2012, 

s. 162). En stor svårighet inom Knowledge Management tros också vara att få de anställda 

motiverade att dela med sig av kunskap och att skapa en miljö där medarbetarna är 

beredda att delta i de olika processerna samt de initiativ ledningen tar till för att öka 

möjligheten att kunskap ska delas på arbetsplatsen (Hislop, 2009, s. 85). Enligt Vallejo-

Alonso et al., (2011, s. 33) är det viktigt med en interaktiv process där alla inblandade 

känner att de gynnas av interaktionen för att kunskap skall delas. Det är speciellt viktigt 

inom organisationer vars arbete innebär att de anställda arbetar inom multifunktionella 

team (Vallejo-Alonso et al., 2011, s. 33). En stor utmaning med det strategiska arbetet 

kring kunskapsdelning är därför att motivera medarbetarna (Jonsson, 2012, s. 173). 

 

En risk att ta hänsyn till vid delning av kunskap är att kunskap är kopplat till makt och 

ger den individ som besitter kunskapen karriärmöjligheter (Ipe, 2003, s. 346). Därför kan 

det finnas risk att anställda väljer att inte dela med sig av sin kunskap för att man då längre 

inte är ensam om att besitta den kompetensen (Jonsson, 2016, s. 189). Det är en 

beskrivning som stämmer mer överens med ett objektsynsätt på kunskap än det 

processperspektiv studien utgår från. Heizmann och Olsson (2015, refererad i Serenko 

och Bontis, 2016, s. 1208) menar att anställda inom kunskapsintensiva arbeten arbetar 

med komplex kunskap och maktparadigm som formar handlingarna kring om, med vem 

eller hur de väljer att dela sin kunskap. Serenko och Bontis (2016, s. 1206) menar därför 

att det förekommer att medarbetare endast delar kunskap med varandra ifall de tror att de 

ska få något av värde tillbaka. Belöning är alltså en faktor som kan spela in på en anställds 

vilja att dela med sig av sin kunskap till andra (Ipe, 2003, s. 348; Chow & Chen, 2008, s. 

458). Kunskap inbäddad inom individen kan därför beskrivas som nyckelfaktorer för 

makt, framgång och status för anställda (Foucault, 1980 & Townley, 1993 refererad i 

Serenko & Bontis, 2016, s. 1208). Då tidigare studier säger att kunskap är en maktfaktor 
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och gör att individerna på arbetsplatsen aktivt väljer att avstå från att dela sin kunskap är 

det en viktig förståelse för ledningen att ta hänsyn till. Således blir det i denna studie 

intressant att undersöka om makt är ett hinder eller en möjlighet för delning av tyst 

kunskap.  

 

Davenport (1997, s 189) menar att många är förvånade över att vissa människor väljer att 

inte dela med sig av sin kunskap. Davenport (1997, s. 189) menar istället att ledare borde 

ta för givet att anställda har en tendens att hamstra sin kunskap och välja att behålla den 

för sig själv, då kunskapen är det som gör en anställd konkurrenskraftig. Davenport 

(1997, s. 189) menar vidare att med den synen skulle delning av kunskap inte tas för givet 

utan vara något som medarbetare behöver motiveras till. 

3.5.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis belyser litteraturen att de förutsättningar som krävs för delning av 

tyst kunskap handlar om att skapa en miljö för fysiska möten och social interaktion där 

anställda kan konversera ansikte-mot-ansikte. Det krävs även att det finns en tillit och 

social koppling mellan kollegor. Situationens kontext där kunskap delas är också av stor 

vikt vilket kan kopplas till vad litteraturen säger om Knowledge Management och 

ledningens hantering av dessa omständigheter samt att tillgodose individer med liknande 

förutsättningar. Förutsättningarna kan exempelvis handla om att utbytet av kunskap skall 

kännas rättvist för de inblandade och att en unison tillit samt förtroende skall finnas. 

Knowledge Management handlar vidare om att hantera de risker och svårigheter som kan 

hindra delning av tyst kunskap, vilka litteraturen menar är brist på tid och förståelse för 

syftet av utbytet.  

 

Detta innebär att det finns en mängd aspekter att ta hänsyn till vid arbete med Knowledge 

Management, som kommer att spela in på hur tyst kunskap delas inom en organisation. 

En del av de aspekter som litteraturen behandlar speglar möjligheter för att dela kunskap, 

och de andra visar på svårigheter och risker vid hantering av förutsättningarna för att dela 

tyst kunskap. Dessa förutsättningar och hur de kan spela in på delningen av tyst kunskap 

har vidare tagits i beaktning när det kommer till studiens urval samt utformning av 

intervjuguiden vilket gör dessa aspekter viktiga att ta med sig under fortsatt läsning.  
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4. Praktisk metod  

Det fjärde kapitlet presenterar studiens praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet börjar med 

att motivera den valda forskningsdesignen och därefter följer en genomgång av 

datainsamlingen samt förberedelser inför intervjuerna. Detta leder till en diskussion 

kring studiens urval. Därefter introduceras intervjuguiden och genomförandet av 

datainsamlingen. Avslutningsvis behandlas metoden för hanteringen av det empiriska 

materialet.  

4.1 Forskningsdesign 

Vår studie grundar sig i en vilja att på ett djupgående plan studera den miljö inom ett 

kunskapsintensivt företag där kunskapsdelning sker. Förutom att förstå hur tyst kunskap 

delas samt vilka hinder och möjligheter som existerar vill vi undersöka hur detta upplevs 

på arbetsplatsen. Att djupgående studera en miljö och människors uppfattning av 

verkligheten innebär att man bedriver kvalitativ forskning (Yin, 2011, s. 15). Enligt den 

definitionen faller det sig således lämpligt för oss att genomföra en kvalitativ studie. 

Vidare talar Yin (2011, s. 19) om fem utmärkande drag hos kvalitativ forskning vilka 

inkluderar att; studera människors liv under verkliga förhållanden, återge människors 

åsikter och synsätt, täcka in sammanhang och omständigheter som människorna lever i, 

ge insikter om begrepp som kan förklara mänskligt socialt beteende samt strävan efter 

användning av många källor. Vi vill studera människors synsätt och upplevelser i en 

verklig kontext varpå valet, i linje med de fem ovanstående karaktärsdragen, ytterligare 

styrker en kvalitativ forskningsdesign. Detta ligger även i linje med den hermeneutiska 

kunskapssyn som studien antagit om att kunskap skapas i samspel mellan människor. 

Jonsson (2012, s. 205) menar att majoriteten av empirisk forskning inom Knowledge 

Management fokuserar på att mäta effekten och resultaten av investeringar i Knowledge 

Management och att färre studier fokuserar på hur kunskap överförs i det dagliga arbetet. 

Med detta i åtanke har vi valt att undersöka hur tyst kunskap delas inom ett 

kunskapsintensivt företag i syfte att finna hinder och möjligheter för delning av tyst 

kunskap och inte mäta kvantitativa effekter av Knowledge Management.  

 

Forskningsdesignen refererar till de metodiska val forskare gör för att adressera 

forskningsfrågan (Collins & Hussey, 2014, s. 59). Då vår studie ämnar undersöka vilka 

möjligheter och hinder det finns för delning av tyst kunskap inom kunskapsintensiva 

företag har vi valt att utföra en fallstudie för att på djupet finna detaljerad information 

kring tyst kunskap. En fallstudiedesign innebär att man på ett grundläggande och 

ingående sätt studerar ett enstaka fall, såsom en specifik organisation eller företag 

(Bryman & Bell, 2017, s. 86). Målet med metoden är att genomföra en ingående analys 

av ett enda fall, och utifrån detta göra en teoretisk analys där fallet refererar till en plats, 

en organisation eller en arbetsplats (Bryman & Bell, 2017, s. 89). Studiens frågeställning 

är “Hur delas tyst kunskap inom kunskapsintensiva företag som arbetar i projektform?”. 

Då den indikerar att vi vill studera ett abstrakt fenomen i form av tyst kunskap och att 

kunskapsdelningen är starkt bunden till den plats, situation och kontext där den sker, talar 

det för att utföra en fallstudie. Då ambitionen är att undersöka uppfattningar och 

upplevelser, anser vi att det förutsätter att vi på ett ingående plan talar med människor. 

För att grundligt kunna studera möjligheter och hinder för kunskapsdelning samt hur 

dessa upplevs av individer på arbetsplatsen bedömer vi att det är flera aspekter att ta 

hänsyn till, vilka ska förstås och analyseras. Därför anser vi det lämpligt att utföra studien 

på ett fallföretag där vi ges möjlighet att undersöka alla dessa aspekter och faktorer. Det 
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ger oss även möjlighet att djupgående studera det enstaka fallet genom kvalitativa 

intervjuer där vi tillåts tala med människor om deras uppfattningar och känslor. I och med 

att vi antar en tolkande syn på kunskap och tron att kunskap skapas i samspelet mellan 

människor, motiverar detta ytterligare valet att utföra en fallstudie.  

 

Vi har i denna studie redogjort för vår förförståelse inom området, utgått ifrån en teoretisk 

referensram samt varit medvetna om att våra egna erfarenheter kan påverka resultatet. 

Detta för att möta kritiken inom fallstudier av att resultat och slutsatser påverkats av 

forskarens bias (Yin, 2007, s. 27). Studien ämnar inte finna ett resultat som ska vara 

möjligt att statistiskt generalisera på en hel population utan syftar snarare till att förstå 

vilka hinder och möjligheter det finns kring delning av tyst kunskap. Detta möter kritiken 

av att fallstudier enligt Yin (2007, s. 28) ur en vetenskaplig synvinkel kan vara svårare att 

generalisera resultatet då enbart ett fall studerats. Vi vill även veta hur dessa hinder och 

möjligheter uppfattas varpå vi anser att fallstudie är en lämplig metod att använda. Vårt 

resonemang ligger i linje med Yin (2007, s. 23) som menar att fallstudier är en fördelaktig 

forskningsdesign för studier med forskningsfrågor av förklarande karaktär, vilken vår 

hur-baserade frågeställning innebär.  

4.2 Metod för datainsamling 

Datainsamling ses som en serie relaterade aktiviteter inriktade på att samla information i 

syfte att svara på forskningsfrågan (Cresswell & Poth, 2018, s. 147). Vi bedömer 

intervjuer som den lämpligaste metoden att använda kopplat till forskningsfrågan och 

studiens kvalitativa karaktär. Vi behöver tala med människor för att förstå deras tankar 

och känslor vilket motiverar djupgående intervjuer. Intervjuer som metod ger forskare 

möjlighet att skapa en omfattande bild av respondenternas ambitioner, attityder, känslor, 

värderingar, åsikter och upplevelser (May, 2011, s. 159). Fallstudier förknippas ofta med 

kvalitativ forskning där bland annat ostrukturerade intervjuer används (Bryman & Bell, 

2017, s. 86). Utifrån de förutsättningar litteraturen lyfter som viktiga i samband med 

delning av tyst kunskap passar det således att använda intervjuer där respondenternas 

känslor, ambitioner och upplevelser kan undersökas. Kvalitativa intervjuer avser att 

upptäcka eller identifiera okända fenomen, egenskaper och innebörder (Starrin & Renck, 

1996, s. 53). Intervjuer kan därför användas som metod för att utforska, upptäcka eller 

förstå egenskaper hos något (Starrin & Renck, 1996, s. 53). Eftersom vi önskar att skapa 

förståelse för hur delning av tyst kunskap sker är kvalitativa intervjuer metoden som 

kommer att användas.  

 

Vi skapade flexibla intervjuguider för att möjliggöra en dynamisk intervjuprocess där vi 

var fria att styra samtalet efter respondentens berättelser. Kvalitativa intervjuer beskrivs 

som icke-standardiserade där man från början inte vet vilka frågor som är viktiga eller 

betydelsefulla (Starrin & Renck, 1996, s. 56). Respondenterna har givits möjlighet att 

styra samtalet men där vi som intervjuare valt följdfrågor baserat på vad respondenterna 

berättar. Det innebär att vi tagit hänsyn till att kvalitativa intervjuer också kräver att 

intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan vara viktigt för att uppfylla 

syftet med undersökningen (Starrin & Renck, 1996, s. 56). Vidare talar Starrin och Renck 

(1996, s. 58) om att intervjuaren blir medskapare till intervjuns resultat då den utgörs av 

en interaktion mellan minst två människor där både intervjuare och respondent reagerar 

och påverkar varandra. Detta visar ytterligare på vår tolkande kunskapssyn då kunskaper 

från studien skapas mellan forskarna och respondenterna. Yin (2011, s. 138) menar att 

det är viktigt att som intervjuare vara medveten om vilken påverkan olika faktorer som 
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exempelvis kroppsspråk och tal kan ha för intervjun. Genom två testintervjuer har vi gjort 

varandra medvetna på hur vårt kroppsspråk kan uppfattas och hur sättet vi ställer frågor 

på kan påverka intervjuerna. Således har det medskapande faktumet tagits hänsyn till. 

Hur våra testintervjuer påverkade de faktiska intervjuerna presenteras längre ner i 

avsnittet.   

 

För att finna hinder och möjligheter kring kunskapsdelning menar vi att det är nödvändigt 

att förstå hur attityder och känslor gentemot kollegor och arbetsplatsen kan påverka 

kunskapsdelning. Detta tycker vi motiverar semistrukturerade intervjuer då dessa 

definieras av Kvale (2007, s. 8) som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 

verkligheten från respondentens perspektiv. Den semistrukturerade intervjun ger 

forskaren möjlighet att ställa specificerade frågor som respondenten får möjlighet att 

besvara med egna ord (May, 2011, s. 163). Att Saunders et al., (2012, s. 163) menar att 

icke-standardiserade intervjuer där frågorna kan varieras efter vilken riktning 

konversationen tar motiverar semistrukturerade intervjuer som metod. Det är vidare en 

passande metod då vi ser kunskap som något som skapas mellan människor och innebär 

att vi vill låta respondenterna uttrycka sina åsikter och känslor.  

 

För att ytterligare motivera valet att genomföra semistrukturerade intervjuer har vi tagit 

inspiration av tidigare forskning. Desouza (2003) har undersökt hur man kan underlätta 

utbytet av tyst kunskap där metoden för den kvalitativa studien var en fallstudie 

innehållande semistrukturerade intervjuer. Detta tillsammans med att Ambrosini och 

Bowman (2001, s. 820) föreslår semistrukturerade intervjuer som en passande metod att 

använda för att studera tyst kunskap då det tillåter respondenterna att berätta historier 

kring ämnet.  

 

För att kunna skapa en gynnsam stämning har hänsyn tagits till den plats där intervjun 

utförs på genom att hålla den i en miljö där respondenten känner sig trygg. Majoriteten 

av intervjuerna har därför genomförts på respondenternas kontor, ute hos respondentens 

kunder eller på telefon. Även om platsen för en intervju inte var på respondentens primära 

arbetsplats var det fortfarande en plats som respondenten själv valt. Därför anser vi att det 

är en plats där respondenten förmodligen känner sig trygg och gör att vi inte tror att det 

påverkat intervjun. Kvale (2007, s. 8) menar att kvalitén i data som inhämtas från 

semistrukturerade intervjuerna påverkas av en social relation mellan intervjuaren och 

respondenten vilken grundar sig i intervjuarens förmåga att skapa en stämning där 

respondenten fritt kan tala. Detta kräver i sin tur en balans mellan intervjuarens omsorg 

av att inhämta intressant information och den etiska respekten för integriteten av 

intervjuobjektet (Kvale, 2007, s. 8). Utöver den fysiska plats för samtalet har vi försökt 

skapa en fri miljö i form av att låta respondenten tala till punkt samt där de fått utrymmet 

att uttrycka sina känslor och åsikter.  

 

I samband med semistrukturerade intervjuer kan inslag av etiska problem och 

frågeställningar finnas (Kvale, 2007, s. 8). Till exempel menar Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 33) att forskning baserat på intervjuer är beroende av den sociala relationen 

mellan intervjuaren och respondenten och att detta vidare bygger på intervjuarens 

förmåga att skapa en miljö där respondenterna känner sig trygga. Att intervjuaren har 

respekt för respondenternas integritet blir således viktigt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

33). Vi har hanterat dessa etiska aspekter genom att försäkra respondenterna om deras 

anonymitet och som tidigare nämnt valt en plats för intervjun där de befinner sig på 

hemmaplan och vi är besökare.  
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Pålitligheten kan vid semistrukturerade intervjuer ifrågasättas då de inte är 

standardiserade och varje intervju därför kan skilja sig mycket från varandra (Saunders, 

2012, s. 381). Tonen, kroppsspråk och kommentarer från intervjuaren kan också påverka 

respondentens svar (Saunders, 2012, s. 381). Genom två testintervjuer har detta hanterats 

då vi gett feedback till varandra och diskuterat hur vårt kroppsspråk, ton och beteende 

kan tänkas spela in på utförandet. Dessa testintervjuer skedde en vecka innan de verkliga 

intervjuerna för att lämna tid till justeringar och reflektion. För att efterlikna de faktiska 

intervjuerna och således ge så relevant feedback som möjligt utfördes testintervjuerna 

med personer som befinner sig i samma bransch och med samma befattning som 

majoriteten av respondenterna. Testintervjuerna genomfördes över telefon och 

resulterade i en del justeringar inför de faktiska intervjuerna. Då för lång tid lades på 

bakgrundsfrågor samt att frågorna kopplade till inledningen gick in i varandra gjorde att 

vi korrigerade intervjuguiderna. Vi insåg också att det krävdes längre pauser för att 

respondenterna skulle ges tid att fundera och reflektera över sina svar. Även om 

testintervjuerna genomförts över telefon och inte gav oss en möjlighet att analysera vårt 

eller respondentens kroppsspråk har vi diskuterat hur det kan komma att påverka de 

faktiska intervjuerna. 

 

Under datainsamlingen genomfördes tre av intervjuerna över telefon på respondenternas 

förfrågan då de arbetade på projekt som inte möjliggjorde en fysisk träff. Elmholdt (2006, 

refererad i Kvale & Brinkman, 2014, s. 190) menar att användningen av telefonintervjuer 

i kvalitativ forskning medför en mängd fördelar, där ökade möjligheter att tala med 

människor som på grund av geografiska hinder inte kan mötas ansikte mot ansikte är en 

av dessa. Däremot hävdar May (2011, s. 129) att det krävs en del hantering av 

administrativa procedurer som exempelvis tekniska arrangemang inför 

telefonintervjuerna vilket kan vara en nackdel. Testintervjuer genomfördes över telefon 

vilket möjliggjorde att i förhand hantera tekniken i form av inspelning samt vilken telefon 

som skulle användas. Under den första testintervjun uppkom problem vilket hanterades 

genom att byta inspelningsenhet. Därefter uppkom inga tekniska problem under någon av 

de efterföljande telefonintervjuerna.  

4.3 Förberedelser inför datainsamling 

Då vi undersöker en bransch som vi saknar djupgående kunskaper om har vi hanterat det 

genom att läsa på om ämnet. För att undvika kvalitetsproblem vid datainsamlingen menar 

Saunders et al., (2012, s. 284) att det är viktigt att vara underrättad om ämnet samt 

organisationen eller situationens kontext där intervjuerna sker. Vi har varit ödmjuka mot 

respondenterna och talat om att vi inte haft djupgående kännedom om branschen vilket är 

anledningen till att intervjuerna börjat med bakgrundsfrågor kring organisationen, 

respondenternas arbetsuppgifter och de som personer. Det är av stor vikt att planera hur 

intervjuerna ska gå till samt demonstrera intervjuarens kompetens och trovärdighet för att 

uppnå förtroende i intervjuerna (Saunders et al., 2012, s. 284). Att sätta sig in i kontexten 

och under intervjun visa det genom specifika frågor eller följdfrågor ökar forskarens 

kredibilitet där respondenterna tillåts välja att dela med sig av mer detaljerad information 

(Saunders et al., 2012, s. 384). Vi har därför lagt fokus på att försöka få mer kunskap och 

undersöka aktuella frågor för den valda branschen för att öka vår kredibilitet gentemot 

respondenterna. Detta innebär att vi har tagit del av det berörda företagets värdegrund 

samt delar av årsredovisningen och annan information som funnits tillgänglig via deras 

hemsida. Det har inkluderat att anskaffa information om arbetsområden, företagsstruktur 

samt historia och hur de i stora drag arbetar inom företaget. Denna information har varit 
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nyttig ur den mån att den skapat en förståelse för den miljö där respondenterna verkar. 

Det har i sin tur möjliggjort en smidig intervjuprocess då vi i enlighet med vad litteraturen 

förespråkar anskaffat oss kunskap som hjälpt oss utforma dynamiska samtal. Exempelvis 

har den inneburit att vi innan intervjuerna bekantat oss med facktermer samt 

arbetsmetoder och strategier för hur anställda på fallföretaget antas till projekt. Förutom 

att ta del av information som funnits tillgänglig via företagets hemsida har denna 

information anskaffats genom samtal en med kontaktperson på fallföretaget. Genom en 

kort intervju med personen tog vi reda på modellen för befordran och den övergripande 

organisationsstruktur på företaget. Detta för att få information inför intervjuerna som vi 

trodde kunde underlätta vår förståelse av respondenternas svar.  Ipe (2003, s. 345) nämner 

motivation och förståelse för syftet av utbytet av kunskap som två faktorer vilka spelar in 

på delningen av tyst kunskap. Dessa aspekter tror vi bland annat påverkas av hur modellen 

för vem som blir vald till vilket projekt ser ut. Motivationen tror vi även kan bero på hur 

modellen för befordran ser ut, varpå information om denna inhämtades genom intervjun 

med kontaktpersonen.  

 

En av respondenterna är engelsktalande men förstår svenska till både tal och skrift. Vi 

informerades att respondenten gärna svarar på engelska varpå vi erbjöd oss att hålla 

intervjun helt på engelska för att minska eventuella otydligheter och missförstånd. Det 

innebar även att en av intervjuguiderna översatts till engelska. Citat använda från denna 

intervju översattes i efterhand för att säkerställa anonymitet. Vi fann inga språkliga 

barriärer mellan engelska och svenska och anser därför att ingen värdefull information 

försvunnit under översättningen.  

4.4 Urval  

4.4.1 Val av bransch  

Företag kan huvudsakligen delas in i tre olika typer: kapitalintensiva-, arbetsintensiva- 

eller kunskapsintensiva företag där namnen påvisar de viktigaste produktionsfaktorerna 

inom respektive grupp (Starbuck, 1992, s. 715). Inom kunskapstäta företag är således den 

viktigaste produktionsfaktorn kunskapen som företaget besitter (Starbuck, 1992, s. 715). 

Att undersöka delningen av tyst kunskap blir därför lämpligt att genomföra på ett 

kunskapsintensivt företag då Defillippi et al., (2006, s. 1) beskriver att arbetare inom dessa 

företag ständigt lär sig och söker ny kunskap. Därför menar Hislop (2009, s. 75) att en 

kunskapsarbetares huvudsakliga arbete primärt är intellektuellt, kreativt och icke-rutin 

baserat, samt involverar både användningen och skapandet av abstrakt och teoretisk 

kunskap.  

 

Då studien ämnar undersöka hur kunskapsintensiva företag arbetar med delning av tyst 

kunskap har vi valt att genomföra vår studie på ett konsultföretag inom konsultbranschen. 

Både Abrahamson och Alvesson (1996 & 1995, refererade i Fincham, 1999, s. 336) menar 

att branschen konsulting kan ses som en kunskapsindustri vilket gör att konsultföretag 

därför kan ses som en kunskapsintensiv organisation och konsulter kan således klassas 

som en typisk kunskapsarbetare. Definitionen av kunskapsintensiva företag täcker därför 

in vad som anses beskriva ett konsultbolag. Termen konsultbolag användas hädanefter 

för det som litteraturen beskriver som ett kunskapsintensivt företag, samt att konsult 

kommer användas för att beskriva kunskapsarbetaren. Inom många kunskapsintensiva 

organisationer används tvärvetenskapliga team där expertisen ofta är fragmenterad 

mellan olika professionella områden (Vallejo-Alonso, 2011, s. 33). Då kunskapen ofta är 
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fragmenterad och splittrad används och tillämpas oftast ett projektbaserat arbetssätt inom 

kunskapsintensiva organisationer (Hislop, 2009, s. 85). Detta arbetssätt menar vi är 

vanligt inom konsultföretag och hur kunskap delas inom projektbaserade team blir således 

intressant för studien att undersöka. Inom konsultföretag är det även vanligt att olika 

projektteam sitter placerade på externa arbetsplatser vilket gör det intressant att undersöka 

hur den tysta kunskapen delas där möjligheter till sociala interaktioner kan vara 

begränsade. Ett projekt kan vidare definieras som en grupp människor dedikerade till ett 

specifikt syfte och involverar ofta stora, unika och omfattande åtaganden som måste vara 

färdigställda inom en viss tid, inom ramen för en viss budget och till en speciell 

kvalitetsnivå (Koskinen et al., 2003, s. 282). Således är konsultbranschen den bransch 

vilken studien ämnar att undersöka.   

4.4.2 Urval fallföretag och respondenter 

Urvalskriterierna för val av fallföretag har varit att organisationen skall verka inom en 

kunskapsintensiv bransch och att de skall arbeta i projektform där individerna bidrar med 

olika spetskompetenser samt erfarenheter. Då det projektbaserade arbetssättet är vanligt 

bland konsulter har det varit ett av urvalskriterierna vi valt att förhålla oss till. Vi menar 

att de beskrivna karaktärsdragen för konsultföretag är kontextspecifika och således 

överensstämmer det även med att fallstudie är den valda forskningsdesignen. Vidare, i 

enlighet med resonemanget om att konsultbolag faller inom ramarna för ett 

kunskapsintensivt företag, har fallstudien genomförts på ett konsultföretag. Företaget i 

studien är anonymiserat för att respondenterna utan hinder ska kunna besvara frågorna 

samt för möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt och analys. Mer information om det 

valda konsultföretaget kan läsas i empirikapitlet.  

 

Fallföretaget är utvalt utifrån kriterierna att det ska verka i en kunskapsintensiv bransch, 

att arbetsformen ska vara projektbaserad samt att vi ska ges möjlighet att generera data 

kopplat till forskningsfrågan. Bryman och Bell (2017, s. 407) kallar detta för ett målstyrt 

urval och menar att det grundar sig i de mål som den kvalitativa forskningen baseras på 

samt att respondenterna väljs ut baserat på kriterier som gör det möjligt att svara på 

forskningsfrågan. Genom att välja företag med ett målstyrt urval har inte alla företag haft 

samman möjlighet att bli vald vilket Saunders et al., (2012, s. 261) benämner som ett 

icke-sannolikhetsurval. Vi frågade en person i ledande befattning på ett konsultföretag 

som vi tidigare haft kontakt med om det var möjligt att genomföra en studie på 

fallföretaget. Efter diskussion om studiens frågeställning ansåg personen att studien 

kunde genomföras med dem som fallföretag. Icke-sannolikhetsurval inkluderar en form 

av subjektiv bedömning då objekten inte väljs ut slumpmässigt (Saunders et al., 2012, s. 

281). I studiens fall är den subjektiva bedömningen att vi ansåg att det valda fallföretaget 

kunde tillgodose oss med relevant data för att besvara frågeställningen.  

 

Gällande respondenter inom fallföretaget har de i likhet med urvalet av fallföretag valts 

genom ett icke-sannolikhets och målstyrt urval. Då studiens syfte är att undersöka de 

hinder och möjligheter som existerar inom fallföretaget när det kommer till delning av 

tyst kunskap har respondenter med ledarroll samt konsulter inom deras team valts ut. 

Paquette och Desouza (2011, s. 179) och Koskinen et al (2003, s. 287) beskriver att 

faktorer som bland annat arbetsmiljö och kollegor är viktiga aspekter där den tysta 

kunskapen delas. Det har i studien alltså inneburit att inte enbart konsulter utan även 

personer i ledande befattning intervjuats för att göra det möjligt att besvara 

frågeställningen. Valet av respondenter har därför möjliggjort att studera både hur och 

om strategier för delning av tyst kunskap skapats av ledningen samt hur dessa upplevts 
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av konsulterna. Ledningsperspektivet är även intressant och nödvändigt att studera då 

Knowledge Management involverar hantering och ledning av kunskap. Vidare har 

urvalskriterierna för respondenterna varit att skapa en blandning av ålder, kön, erfarenhet, 

tid inom fallföretaget och tillhörighet till olika team. Detta för att inte alla respondenter 

ska tillhöra samma grupp och studiens resultat ska kunna vara generellt för hela 

fallföretaget och det inte enbart är kopplat till en avdelning eller en specifik ledare. 

 

Att respondenterna varierar när det kommer till kön och ålder är viktigt då den teoretiska 

referensramen beskrivit att den sociala kopplingen på arbetsplatsen är viktig i samband 

med delningen av tyst kunskap. Nilsson (2016, s. 63) beskriver att den informella statusen 

på en arbetsplats hör samman med faktorer som en persons ålder, kön och erfarenheter. 

Detta är ytterligare en anledning att vi eftersträvat respondenter med varierad ålder och 

en jämn mix av kön för att undgå att respondenternas status på arbetsplatsen ska forma 

resultatet. Vidare tar litteraturen upp tillit som en viktig faktor för delning av tyst kunskap. 

Tillit anser vi kan vara starkt kopplad till hur länge en individ befunnit sig på arbetsplatsen 

vilket vi kopplar till erfarenheter. Nilsson (2016, s. 68) menar att ett projektteam i en 

organisation ofta är sammansatt av individer med olika status och makt. Då tidigare 

forskning säger att makt är en faktor som kan försvåra delningen av tyst kunskap anser vi 

att det är viktigt att urvalet behandlar positioner, befattningar och tid på arbetsplatsen. 

Dessa är alla komponenter vi anser påverkar känslorna av makt på en arbetsplats. Således 

har en mix av kön, ålder och tid inom fallföretaget varit huvudkriterierna vid urvalet av 

respondenter. Kontaktpersonen på fallföretaget kopplade ihop oss med personer inom 

organisationen som föll inom ramarna för de urvalskriterierna som datainsamlingen 

grundar sig på.  

 

Med utgångspunkt från dessa kriterier har respondenterna valts ut med ett målinriktat 

urval för att få tillgång till personer som tros vara villiga att dela med sig av sina åsikter 

inom området. Enligt Cresswell och Poth (2018, s. 152) behöver forskarna i en kvalitativ 

studie hitta individer att studera som är tillgängliga, villiga att delge information och är 

passande för att sprida ljus över det studerade ämnet. För att finna de respondenter som 

varit tillgängliga och matchar våra urvalskriterier har kontaktpersonen på fallföretaget 

varit med och valt vilka respondenter vi bör intervjua. Respondenterna är således utvalda 

genom ett icke-sannolikhetsurval och målinriktat urval baserat på tillgång och förmodat 

bidrag. Att respondenterna är valda av någon på fallföretaget kan betyda att vi fått tillgång 

till respondenter som kontaktpersonen vet har en viss syn på företaget. Det kan också 

innebära att respondenterna inte känner sig helt anonyma eller bekväma med att uttrycka 

sina faktiska känslor då andra på fallföretaget är medvetna om deras deltagande i studien. 

Fördelen med urvalsmetoden är att vi lyckats få tillgång till respondenter som vi annars 

inte kunnat nå. En annan fördel med metoden var att vi hade möjlighet att fritt bestämma 

urvalskriterier som kontaktpersonen tog hänsyn till.  

 

En av svårigheterna inom kvalitativ forskning är att bestämma urvalets storlek, då det i 

början av processen kan vara svårt att avgöra hur pass stort det bör vara för att uppnå 

teoretisk mättnad (Bryman & Bell, 2017, s. 413). Teoretisk mättnad beskrivs av Bryant 

och Charmaz (2011, s. 611) som den punkt där insamlandet av mer data inte avslöjar eller 

bidrar med några nya insikter till ämnet. Trost (2010, s. 143) menar att det insamlade 

materialet kan bli svårhanterligt vid mycket data där viktiga detaljer riskerar att förbises, 

därför menar han att fem till åtta stycken är att föredra. Vidare hävdar Back och Berterö 

(2015, s. 151) att mellan 10-15 individer är passande när kvalitativa intervjuer skall 

utföras. Med utgångspunkt ifrån dessa resonemang föll valet på att intervjua tre personer 
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med ledarroll samt sex konsulter, två konsulter från respektive ledares team. Efter 

genomförandet av dessa intervjuer bedömdes att teoretisk mättnad uppnåtts då de sista 

intervjuerna inte bidrog med nya insikter utan snarare förstärkte vad som tidigare sagts.  

 

I tabellen presenteras urvalet av respondenterna med deras fiktiva namn samt hur de 

matchar urvalskriterierna.  

 

Team Namn Position Ålders-

kategori 

Tid på 

fallföretag 

Längd på 

intervju 

A Agneta  Ledare 50-55 år 7 år 45 min 

A Anna Konsult 25-30 år 2 år 40 min 

A Albin Konsult 25-30 år 1 år 30 min 

B Bengt Ledare 40-45 år 3 år 45 min 

B Bill Konsult 30-35 år 3 år 35 min 

B Beatrice  Konsult 30-35 år 1 år 35 min 

C Christina Ledare 50-55 år 9 år 50min 

C Cecilia Konsult 30-35 år 4 år 35 min 

C Casper Konsult 25-30 år 3 år 40 min 

Tabell 1: Översikt av respondenter 

4.5 Information till respondenterna 

Genom att skicka ut ett förberedande mail till respondenterna informerades de om att en 

timme avsätts för intervjun och att deras medverkande kommer att behandlas 

konfidentiellt (se appendix 1). Trost (2010, s. 82) beskriver den första kontakten med 

respondenterna som viktig. Han menar att den syftar till att göra respondenterna medvetna 

om hur lång tid intervjun kommer ta, göra ett seriöst intryck samt göra respondenterna 

intresserade av att delta. Back och Berterö (2015, s. 151) menar att en semistrukturerad 

intervju ofta varar runt en timme. Denna tidsåtgång bekräftades av våra testintervjuer som 

beskrivs nedan. Vi informerade respondenterna att studien skulle handla om 

kunskapsdelning. Respondenterna fick däremot ingen information om hur vi definierar 

eller ser på kunskap. De informerades inte heller om varianterna tyst och explicit kunskap 

då vi inte ville styra deras svar eller tankar. Detta menar vi förstärker trovärdigheten till 

studiens resultat. Kredibiliteten av datainsamlingen menar Saunders et al., (2012, s. 282) 

ökar genom att förse relevant information till de inblandade parterna innan intervjuerna 

sker. Back och Berterö (2015, s. 151) menar att det är viktigt att informera respondenterna 

om anledningen till intervjun samt vad den skall handla om innan intervjun sker. Detta 

har tagits hänsyn till både genom det initiala mailet samt att kontaktpersonen haft vetskap 

om studiens ämne och kunde förmedla detta när respondenten tillfrågades om medverkan.  

4.6 Intervjuguide 

Den teoretiska referensramen där vi presenterat resultat från tidigare forskning ligger till 

grund för studiens intervjuguider, vilket gör vår studie deduktiv. En intervjuguide är 
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intervjuns utgångspunkt och innehåller ett antal teman och frågor som alla respondenter 

får svara på (Back & Berterö, 2015, s. 151). Yin (2007, s. 27) menar att en 

litteraturgenomgång bör användas för att skapa insiktsfulla frågor som rör området 

snarare än att använda tidigare litteratur för att finna svar om området. Att intervjuguidens 

frågor är baserad på tidigare forskning menar vi stärker studiens kredibilitet. 

 

Studiens intervjuguider har utgått från teman som vi ansett viktiga för studien kopplat till 

den litteratur vi tidigare presenterat för att finna svar på studiens frågeställning. Kunskap, 

teamet, projekt, kunskapsdelning, sociala aktiviteter och inledande frågor om 

respondenterna är det därför de teman som strukturerat intervjuguiderna. Intervjuguiden 

utformas efter studiens syfte och struktur vilket styr frågorna som ställs till 

respondenterna (Trost, 2010, s. 54). Det första steget i intervjuguiden är att klargöra 

målsättningen med och karaktären av undersökningen (Starrin & Renck, 1996, s. 62). 

Därefter bestäms teman som är viktiga att strukturera intervjuerna kring (Starrin & Renck, 

1996, s. 63). Målet med intervjuguiderna var att skapa en struktur för samtalen med 

respondenterna. Temat kunskap blev extra viktigt att undersöka då vi behövde få en bild 

av respondenternas syn och definition på kunskap. För att fånga respondenternas bild av 

vad kunskap är för dem ställde vi öppna frågor. Genom att ställa öppna frågor fångade vi 

in deras tankar och idéer inom valda teman.  

 

Två intervjuguider har utformats då vi valt att intervjua både ledare och medlemmar i 

deras team för att angripa forskningsfrågan från två perspektiv. En intervjuguide riktades 

till ledare (se appendix 2) och en till övriga anställda (se appendix 3). Intervjuguiderna 

används som utgångspunkter och hjälpmedel för att få struktur samtidigt som 

respondenterna haft stor frihet att utveckla sina egna resonemang. Målet med 

intervjuguiden för ledare har varit att fånga det strategiska perspektivet för delningen av 

den tysta kunskapen medan målet med intervjuguiden för konsulterna har varit att se hur 

de uppfattar möjligheterna samt utnyttjar dessa för att dela tyst kunskap. Som tidigare 

nämnt har intervjuguiden utgått från teman kopplade till litteraturen kring 

kunskapsdelning. I intervjuguiden har nyckelfrågor formats baserat på presenterad 

litteratur som tros täcka in de områden vi önskar samla in data om. Intervjuguiderna är 

gjorda på ett sådant sätt att varje intervju börjar med frågor kopplade till 

bakgrundsinformation och därefter kan ordningsföljden på de resterande frågor variera 

beroende på vilken riktning samtalet tar. Intervjuguiden har använts som ett hjälpmedel 

för att skapa struktur i syfte att intervjun ska kännas specifikt anpassad till varje 

respondent. Intervjuguiderna hjälpte till att täcka in de frågor vi sökte svar på, även fast 

intervjuernas struktur skiljde sig åt. De var därför ett nödvändigt stöd men tillät samtidigt 

viktig flexibilitet. 

 

Back och Berterö (2015, s. 151) menar att frågorna bör vara tillräckligt många för att 

händelsen skall bli bra belyst. För att utvärdera detta samt hur frågorna tas emot av 

respondenter har som tidigare nämnt testintervjuer utförts. Efter testintervjuerna visade 

sig bakgrundsfrågorna ta för lång tid varpå några av dessa ströks. Intervjuaren bör vara 

flexibel när det kommer till ordningsföljd och frågorna som ställs ska vara öppna för att 

inte riskera att påverka respondentens svar (Back & Berterö, 2015, s. 151). Frågorna bör 

ha en allmän utgångspunkt för att sedan bli mer specifika vilket tillåter respondenten att 

använda egna ord och känna sig bekväm i situationen (Back & Berterö, 2015, s. 151). 

Förutom att ställa öppna frågor har detta har tagits hänsyn till genom att följa upp med 

följdfrågor kopplat till deras svar i de fall då detta ansetts nödvändigt. Vi har också baserat 

frågornas ordningsföljd efter respondenternas svar. Alla intervjuer har spelats in. Detta 
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för att underlätta analys och för att under intervjun kunna vara uppmärksamma på 

exempelvis kroppsspråk, ton och möjligheter att vidareutveckla frågor istället för att 

anteckna vad respondenterna säger. Back och Berterö (2015, s. 151) påtalar även vikten 

av att intervjuerna ska spelas in för att sedan kunna transkriberas.    

4.7 Empiri- och analysframställning 

Efter att intervjuerna genomförts har vi lyssnat på ljudupptagningarna från intervjuerna 

och skrivit ner vad som sagts under samtalen. Detta tillvägagångssätt att hantera material 

från kvalitativa intervjuer kallas transkribering. Saunders et al., (2012, s. 550) beskriver 

transkribering som att forskaren i efterhand skriver ner intervjuerna ordagrant genom att 

lyssna på den inspelade intervjun. Efter transkribering av intervjuer föreslår Back och 

Berterö (2015, s. 154) att forskarna arbetar efter fyra steg där det första steget innebär att 

grundligt läsa igenom den transkriberade texten samt kommentera de tankar och 

observationer som uppkommer. I det andra steget identifierar forskarna teman vilka 

texten delas in efter och vidare i det tredje steget arrangeras dessa teman i övergripande 

överordnade kluster (Back & Berterö, 2015, s. 154). I det fjärde och sista steget 

konstrueras en översiktstabell som kan återspegla textens innebörd och struktur (Back & 

Berterö, 2015, s. 155). Denna fyrastegsprocess har vi använt vid empiriframställningen 

och beskrivs nedan.  

 

Vi har läst igenom transkriptionerna, kommenterat och därefter identifierat teman vilka 

vi ansett att respondenternas svar kretsat kring. Därefter har respondenternas svar 

sammanfogats för att kunna presenteras tillsammans. Det sista steget som Back och 

Berterö föreslår har vi inte genomfört. Då vi valt att presentera empirin efter våra valda 

nyckelteman ansåg vi inte att en översiktstabell var nödvändig för vår framställning av 

empirin. Kvale (2007, s. 8) beskriver att genom att läsa transkriptionerna av intervjuerna 

kan man inspirera till nya tolkningar av välkända fenomen. Därav har stor vikt lagts vid 

transkribering och tillhörande material. Genomgång av transkriberingar var starten till 

analysarbetet.  

 

Dataanalys inom kvalitativ forskning har definierats av Bogdan och Biklen (1998, s. 157) 

som den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt 

datamaterial för att komma fram till ett resultat. Det innebär att forskaren aktivt arbetar 

för att organisera sin data och bryta ner den till hanterbara enheter som kan kodas för att 

söka efter mönster (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35). För att möjliggöra en analys i linje 

med studiens syfte började vi med att lokalisera teman knutna till den teoretiska 

referensramen och frågeställningen, exempelvis sociala aktiviteter och formella kanaler 

för interaktion samt relationer. Dessa teman omarbetades flertalet gånger för att 

möjliggöra en analys som speglar relevanta delar av såväl teori som empiri. Det innebar 

att en del teman och grupperingar togs bort allteftersom att empirikapitlet genomarbetades 

samt att nya grupperingar uppkom. Exempel på detta innefattar att temat motstånd till 

kunskapsdelning tillkom och temat teamet försvann. Ett tydligt exempel på detta är också 

att vi lyfte in ett övergripande tema i slutet av analysen som var knutet till empirin, där 

kompletterande litteratur som saknades i den teoretiska referensramen behövde adderas. 

Det blev ett induktivt inslag i studien.  

 

Saunders et al., (2012, s. 556) menar att det inte finns ett standardiserat tillvägagångssätt 

för att analysera insamlad data inom kvalitativ forskning. De generella principerna och 

stegen kring analys av kvalitativ generisk data är att börja med att förstå den stora och 
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spretiga mängden insamlat material (Saunders et al., 2012, s. 557). Att använda oss av 

teman samt att under processen gång justera dessa, är därför i linje med vad litteraturen 

anser vara en lämplig start i analysframställningen. När ett utkast till övergripande teman 

satts gicks den teoretiska referensramen och insamlad data igenom grundligt för att 

lokalisera de delar vi ansåg tillhöra respektive tema. Material från såväl teori som empiri 

lyftes in för att analyseras. Saunders et al., (2012, s. 557) skriver att nästa steg i 

analysframställningen är att integrera data från transkriptionen och anteckningar för att 

vidare identifiera nyckelteman och mönster i materialet. Även om identifiering av dessa 

nyckelteman skett under första steget följdes det av att inkludera data från empiri och 

teori. Detta tillät oss att som sista steg i analysen analysera material inhämtat från 

intervjuerna med den tidigare presenterade teorin. Som sista steg kompletterades den 

teorin som ansågs saknas efter genomgång av insamlad data. Utmaningen inom kvalitativ 

analys är att skapa en mening ur en stor mängd data där forskaren tydligt behöver urskilja 

det betydelsefulla materialet för att identifiera mönster (Patton, 2002, refererad i Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 35). Vår analysmetod har följt ett iterativt mönster där vi flertalet 

gånger strukturerat om samt bearbetat materialet på nytt. Denna dynamiska process har 

banat väg för en slutsats som grundas i en genomarbetad analys.  

4.8 Forskningsetik  

Oavsett vilken metod som väljs för att samla in data menar Cresswell och Poth (2018, s. 

149) att forskarna står inför flertalet etiska aspekter att ta hänsyn till. Merriam (1994, s. 

188) menar att vid en fallstudie blir etiska frågor aktuella vid tidpunkten för insamling av 

data samt när resultatet publiceras. Genomgående under arbetet har vi tagit hänsyn till 

forskningsetiken genom att vi försökt presentera en så trovärdig bild av respondenternas 

verklighet som möjligt. Det innebär att data genomgåtts flera gånger för att fånga upp så 

många aspekter som möjligt. Hellström-Muhli (2014, s 34) menar att den etiska aspekten 

inom forskning handlar om att läsaren ska kunna lita på både forskarna och forskningen.  

 

Trost (2010, s. 61) menar att det är viktigt att i anslutning till den första kontakten med 

respondenterna upplysa om att det man talar om är konfidentiellt vilket innebär att ingen 

utomstående kommer att få reda på vem den intervjuade personen är. Forskarna bör bland 

annat försvara anonymiteten och konfidentialiteten av deltagarna samt tydlig informera 

de inblandade om syftet med forskningen samt hantera data på ett noggrant sätt (Cresswell 

& Poth, 2018, s. 151). Inom denna studie behandlas respondenterna konfidentiellt genom 

att fallföretaget är anonymiserat och alla respondenterna har blivit tilldelade fiktiva namn 

i studien. Detta har vi upplyst respondenterna om vid första kontakten (se appendix 1). 

Vidare har vi presenterat insamlat material i den tappningen det samlats in och inte vinklat 

det efter egen agenda. Dessa etiska aspekter relaterar till tre principer som vägleder den 

etiska forskningen: respekt för individen, respekt för samhället samt rättvishet (Cresswell 

& Poth, 2018, s. 151). På ovanstående vis har dessa tre etiska principer tagits hänsyn till. 

Eftersom respondenterna blivit utvalda av en representant på företaget har vi talat om att 

de har rätt att avbryta intervjun när det vill samt att de enbart behöver svara på frågor de 

känner sig bekväma med.   
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5. Kunskapsdelning i praktiken 
Kapitlet börjar med en kort presentation av fallföretaget för att sedan presentera 

respondenterna. Därefter presenteras empirin utefter teman som identifierats i det 

insamlade materialet.  

5.1 Presentation av fallföretag 

Konsultföretaget som studien genomförts på har global anknytning och återfinns runt om 

i världen. Intervjuerna har genomförts på ett av kontoren i Sverige. Den avdelning som 

studien omfattar arbetar inom Management Consulting och har cirka 100 anställda 

konsulter. Inom avdelningen delas konsulterna upp i sex team som arbetar inom olika 

verksamhetsområden. Företaget arbetar med projekt vilka generellt bemannas med 

konsulter från olika team inom avdelningen i syfte att arrangera en passande mix av 

kompetenser, erfarenheter och spetskunskaper beroende på projektets utformning. De 

roller som berörs i denna studie är konsulter, projektledare och teamledare. Deras 

ansvarsområden skiljer sig och i denna studie är de personer som har en ledarroll både 

projekt- och teamledare. Detta innebär att de ansvarar för både ett större team inom ett 

verksamhetsområde samt att de ansvarar för mindre grupper kopplade till specifika 

projekt.  

5.2 Respondenter 

Agneta har jobbat på fallföretaget i sju år. Hon har en bakgrund som ingenjör inom 

industribranschen och arbetet där initierade ett stort intresse för projektledning. Viljan av 

att arbeta med större och mer komplexa projekt var drivkraften som fick henne att rikta 

blicken mot en karriär som konsult. Idag har hon en ledande roll i sitt team där hon bland 

annat ansvarar för fortsatt utveckling och agerar coach till mer juniora kollegor. Agneta 

beskriver att hon gillar variationen som kommer med yrket som konsult. Hon menar att 

man aldrig riktigt vet vad man ska förvänta sig och att nya utmaningar ständigt kommer 

upp. Den variationen som arbetet innebär är något som gör henne glad på jobbet.  

 

Anna och Albin är två mer juniora kollegor och ingår i Agnetas team. De båda anställdes 

på fallföretaget direkt efter universitetet. Anna har varit på fallföretaget i två år och Albin 

är inne på sitt första år. Anna beskriver att hon som person motiveras av att varje dag 

utvecklas och att ha roligt. Hon säger också att ta till sig ny kunskap motiverar henne och 

att det kan vara både arbetsrelaterade samt icke-arbetsrelaterade kunskaper. Albin 

beskriver att hans källa till motivation grundar sig i insikten att inte kunna allt, att få lära 

sig av människor i sin omgivning och att skapa värde för en kund. Anna beskriver valet 

att ansluta till fallföretaget som en tillfällighet och Albin beskriver kollegorna som en 

avgörande faktor. Albin förklarar vidare att han anser konsultbranschen som ganska 

homogen gällande faktorer som till exempel vilka typer av kunder och projekt man arbetar 

med. Därför menar Albin att det som skiljer fallföretaget från dess konkurrenter är 

människorna som arbetar där, vilket också var anledningen till att han började arbeta där. 

Albin och Anna är också medlemmar av juniora team av konsulter som anställdes 

samtidigt som dem direkt från universitetet. När de båda ska beskriva sin teamtillhörighet 

ser de sig därför som medlemmar i både Agnetas team och det juniora teamet. Anna 

beskriver det som att hon tillsammans med sina juniora kollegor i teamet är barnen på 

kontoret.  
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Bengt leder ett team på 13 personer. Han har arbetat på fallföretaget i tre år och är strax 

över 40 år. Han beskriver att han valde fallföretaget på grund av de människorna som 

arbetar där. Han förklarar: “Det finns en genuin vilja att verkligen åstadkomma det bästa 

för kunderna, att vara en sann rådgivare, en neutral rådgivare. Jag tyckte mig se skillnad 

när jag träffade konkurrenter inför valet att ansluta just hit att väldigt mycket av de samtal 

vi hade innan jag tackade ja handlade om hur vi säkerställer kundvärde. Så mer fokus på 

det än exakt hur mycket jag omsatt”.  

 

Bengt menar att fallföretaget, tillsammans med några konkurrenter, skiljer sig mot 

resterande i branschen genom att se konsulting som en långsiktig karriärmöjlighet istället 

för en språngbräda till något annat. Han tycker att fallföretaget har en hållbar syn med 

sunda värderingar vilket han uppskattar. Bengt ser sitt ansvarsområde inom teamet som 

att säkerställa att gruppen utvecklas, att rätt coacher finns på plats för att stötta och att 

varje individ får rätt typ av utbildning, bemanning på rätt typ av projekt samt en god 

utvecklingskurva. 

 

Bill och Beatrice är båda i 30-års åldern och arbetar i Bengts team. De har arbetat på 

fallföretaget tre respektive ett år. Bill anställdes direkt från universitetet medan Beatrice 

anställdes med fem års erfarenhet från en av Sveriges största banker. Bill berättar att valet 

av fallföretaget som arbetsgivare var att han fick chansen att gå ett traineeprogram där 

han gavs möjlighet att prova att arbeta inom olika funktioner och avdelningar. Beatrice 

beskriver valet att börja arbeta på fallföretaget grundar sig i att hon ville se sin tidigare 

bransch och dess kunder från ett annat perspektiv. Beatrice förklarar att hon motiveras av 

att lära sig mer, att bli en bättre konsult samt att samla på sig mer kunskaper. Bill beskriver 

att hans motivation kommer från att känna att han bidrar med något samt att utvecklas. 

Bill beskriver att trivseln på fallföretaget är väldigt projektberoende men att han 

fortfarande känner sig utmanad varje dag och att han successivt får ta mer ansvar vilket 

är något han trivs med. Beatrice säger att hon trivs bra på fallföretaget för att hon får 

möjligheten att arbeta med många olika saker genom olika projekt.  

 

Christina är i 50-års åldern och leder det tredje teamet. Hon har arbetat på fallföretaget i 

nio år och tog med sig gedigna erfarenheter från arbete som ekonomichef för 

internationella företag på koncernnivå. Anledningen till att Christina började arbeta som 

konsult var förändringar i privatlivet vilket gjorde att det praktiskt inte gick att arbeta kvar 

på den tidigare arbetsplatsen då det innebar mycket resande. Valet av fallföretaget blev 

då smidigt och mer praktiskt för hennes livssituation. Hon beskriver att det som särskiljer 

fallföretaget mot dess konkurrenter är viljan att verkligen hjälpa kunden. Hon har tidigare 

erfarenheter från att köpa och sälja bolag. Hon menar att tidigare erfarenheter tillsammans 

med sin ålder bidrar till en grundstabilietet i kroppen vilket hon ser som en styrka i 

konsultrollen.  

 

Cecilia och Casper är båda medlemmar i Christinas team och anställdes direkt från 

universitetet. Cecilia har arbetat hos fallföretaget i fyra år men majoriteten av den tiden 

på en annan avdelning än den för Management Consulting. Casper har arbetat hos 

fallföretaget i tre år och valde arbetsgivaren för att han genom företagsrepresentanter som 

besökt universitetet och bekanta hade fått en bra bild av företaget. Casper beskriver att 

han motiveras av att ständigt lära sig nya saker och utforska nya områden. Han inspireras 

av att inte vara bekväm samt att se hur långt han kan nå. Cecilia beskriver att det var 

hennes magkänsla som sa att hon skulle passa in i kulturen på företaget som den största 

anledningen till att hon valde fallföretaget. Hon ser kulturen på fallföretaget som mindre 
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snofsig gentemot konkurrenterna och menar att de tar hand om varandra på ett bra sätt. 

Hon beskriver att hon motiveras av att lära sig nya saker. Hon förklarar också att hon 

gärna arbetar med människor för att det är kul när det händer roliga saker. Hon säger att 

den dagen hon blir bitter, då kommer hon byta jobb.  

5.3 Relationer inom fallföretaget 

Cecilia beskriver relationerna med kollegorna på fallföretaget som ganska avslappnade 

och väldigt goda. Hon uppskattar att ha roligt och att kunna prata privata saker samt skoja 

med kollegorna. Hon berättar att hon har kompisar på andra konsultbyråer och att de 

berättat att de till exempel inte kan prata privata saker med kollegor på lunchen. Flera 

respondenter påpekar att relationerna mellan de juniora kollegorna som börjar samtidigt 

och ingår i samma juniora team är extra goda. Respondenterna säger att det lätt blir så när 

de kommer direkt från universitetet och att de därför hjälper varandra på ett fint sätt. 

Cecilia förklarar att de tio till tolv personer som hon började i det juniora teamet 

tillsammans med är vänner för livet. Hon berättar att hon började på en annan avdelning, 

men säger att det inom avdelningen för Management Consulting varit lätt att hitta 

kompisar fast hon anslutit utan att ingå i ett juniort team.  

 

Beatrice lyfter att hon på sitt senaste projekt reste tillsammans med projektgruppen vilket 

gjorde relationerna dem emellan väldigt goda. Hon berättar att hon upplevt högt i tak i 

alla projekt hon varit en del av. Hon berättar även om ett bra stöd och bra peppning från 

kollegor i sitt team och menar att de har en bra teamkänsla. Hon beskriver dock att detta 

är något hon förstått inte alltid funkar i alla team. Albin menar att relationerna med 

kollegorna blir lite speciella när alla jobbar mycket ute hos olika kunder och därför 

mestadels inte är på kontoret. Han menar därför att när de väl ses blir det en väldigt 

familjär stämning.  

 

Agneta beskriver relationerna inom projektet hon leder som väldigt bra. Hon beskriver 

att projektgruppen innehåller medlemmar från tre olika team samt några från en helt 

annan avdelning inom fallföretaget. Hon beskriver att de haft några sociala aktiviteter 

tillsammans och att dynamiken i gruppen är bra samt att de har roligt tillsammans.  

 

Anna beskriver att hon tidigare varit del av ett projekt där hon känt sig ensam ute hos 

kunden. Hon förklarar att de var relativt många konsulter från fallföretaget ute hos kunden 

men inte så många som arbetade med samma typ av frågor som hon. Därför har hon känt 

sig ensam och haft svårt att få feedback på hur hon arbetar. Hon uttrycker ett missnöje 

mot den uppdelning av arbete som var under projektet. Samtidigt menar hon att det gav 

henne en möjlighet att överprestera men lyfter att det hade sett dåligt ut för fallföretaget 

om hon misslyckats med sina arbetsuppgifter. Hon menar även att olika bakgrunder och 

kulturer kan försvåra kommunikationen i vissa fall samt det faktum att alla varit upptagna 

med sina arbetsuppgifter.  

 

Casper påpekar att man samlar sin klick människor på arbetsplatsen som man får en nära 

relation med. Han berättar att de flesta från det juniora team han började tillsammans med 

har slutat och att det idag enbart är han och en kollega kvar på fallföretaget från det 

ursprungliga teamet. Han beskriver att det är tråkigt men att det också gjort att han fått 

bygga nya relationer med andra kollegor. Han menar att det faktum att man som konsult 

inte träffar sina kollegor varje dag gör att man hoppar över några steg i relationsbyggandet 

och hittar varandra snabbare. Han berättar att kollegorna på något sätt bygger nära 
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relationer för att alla träffas på fredagar och menar vidare att alla sitter i samma båt vilket 

är anledningen att det går att bygga relationer på det sättet. Christina och Anna märker 

båda att de personer som kommer från universitetet och börjar på fallföretaget 

tillsammans i de juniora teamen skapar en stark relation till varandra och också hjälper 

varandra på ett fint sätt. 

 

Bill beskriver istället relationerna till kollegorna som mestadels professionella. Utöver 

det har han två kollegor som han umgås med privat. Även Casper berättar att han umgås 

med vissa kollegor utanför arbetsplatsen och Albin uppger också att han sporadiskt umgås 

med kollegor utanför arbetet men påpekar att det inte är på en frekvent basis. Cecilia 

stämmer in med Albin och menar att det lätt blir att man umgås med kollegor utanför 

arbetet när man kommer direkt från universitetet och börjar tillsammans med andra 

juniora kollegor. Beatrice som tidigare arbetat på bank och inte börjat på fallföretaget i 

ett juniort team påpekar att hon ibland kan ta en after work med några kollegor, annars 

umgås de inte privat. 

5.4 Sociala aktiviteter 

Sammantaget beskriver respondenterna de större anordnade sociala aktiviteterna som 

After Works, sommar- och julfester samt konferenser. Anna förklarar att även om det är 

en konferens som kollegorna åker iväg på är det mycket sociala inslag där stort fokus 

ligger på att lära känna varandra och ha kul. Vidare beskriver Casper och Jakob att de på 

fallföretaget också gemensamt ställer upp och deltar i olika tävlingar och lopp som sociala 

aktiviteter.  

 

Albin beskriver att kollegornas livssituationer är olika vilket kan göra det svårt att få 

större aktiviteter att passa in för alla. Han menar därför att det istället sporadiskt 

arrangeras mindre aktiviteter på kvällstid i teamen. I samband med det beskriver Albin 

att de flesta sociala aktiviteterna han deltar i arrangeras inom det juniora teamet. Beatrice 

beskriver att hon tycker man ska ta sig tiden att gå dit alla gånger man kan men att det 

inte alltid är möjligt om man har familj.  

 

Bengt som teamledare beskriver att han känner ett ansvar att säkerställa att de har sociala 

aktiviteter inom teamet men att det inte innebär att han som ledare behöver vara den som 

arrangerar dessa varje gång. Bengt påpekar även att de sociala aktiviteterna inte alltid 

behöver vara något stort och påkostat event.  

 

Respondenterna berättar att fredagar är en dag då alla försöker att arbeta på fallföretagets 

kontor. Bill säger att även om de flesta sitter ute hos kund på projekt under veckorna så 

är de flesta inne på kontoret den dagen. Agneta berättar också att formellt möts de olika 

teamen inte så ofta, men då de flesta sitter inne på kontoret på fredagar träffas de mer 

informellt då. Även Albin lyfter fram fredagarna och uppstyrda sociala aktiviteter på 

helgerna som de primära gångerna han träffar sina kollegor. Anna lyfter också fram 

fredagarna som dagen hon träffar kollegorna i det juniora teamet och beskriver att de 

tillsammans i det teamet hittar på mycket sociala aktiviteter.  

 

Bill säger att han ser de sociala aktiviteterna som viktiga inslag i ett yrke där människorna 

ofta är utspridda på olika platser under veckorna och därför inte ses på en daglig basis. 

Han menar att det är viktiga element för att bygga en sammanhållning och samhörighet i 

vilken man känner sig tillhöra fallföretaget. Vidare berättar han att det ofta är vid sociala 
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tillställningar som sammanhållningen kan stärkas. Bill beskriver också att utöver att skapa 

sammanhållning underlättar de sociala aktiviteterna till möjligheten att skapa kontakt och 

en relation med kollegor för att lättare kunna be om hjälp vid ett senare tillfälle. Flera av 

respondenterna säger att syftet med aktiviteterna är att bygga teamet och lära känna 

varandra samt att nätverka. Anna berättar att när en ny kollega kommer till teamet är det 

vanligt med en social aktivitet i samband med det. Syftet bakom de sociala aktiviteterna 

ser hon som ett tillfälle att lära känna varandra utanför arbetet och att slappna av. 

 

Respondenterna beskriver att de sociala aktiviteterna är viktiga. De sociala aktiviteterna 

kan arrangeras för hela avdelningen, inom det team respondenterna tillhör eller inom det 

projektet de för tillfället arbetar i eller inom det juniora teamen som några av 

respondenterna är en del av. Respondenterna berättar även att aktiviteter kan arrangeras 

för alla avdelningar på kontoret, då ofta en after work med möjlighet att träffa kollegor 

från andra avdelningar. Casper beskriver att intentionerna med de större after works som 

anordnas tillsammans med andra avdelningar på kontoret är bra, men att de flesta trots 

det hänger med sin klick av nära kollegor. Bengt menar att det är speciellt vanligt med 

sociala aktiviteter i de projekt där arbetet sker på en annan ort och kollegorna därför har 

större skäl att umgås.  

 

Albin berättar att “De sociala aktiviteterna skapar familjekänslan och känslan att man 

kan vara mer öppen och naturlig med sina kollegor även när man träffas i 

jobbsammanhang för att man har haft möjlighet att träffa varandra utanför arbetet och 

se att det är en person bakom konsulten”  

 

Anna beskriver att hon ibland kan tycka att det blir lite för mycket av de sociala 

aktiviteterna. Hon menar att även om hon tycker mycket bra om sina kollegor känner hon 

ett behov att umgås med andra vänner som hon inte träffar under arbetsveckan.  

5.5 Kunskap 

Respondenterna beskriver kunskap utifrån många olika dimensioner, exempelvis som att 

ha en förståelse för något och att ha förmågan att lösa problem. Majoriteten av 

respondenterna kopplar samman kunskap med erfarenhet. Kunskap beskrivs av Bill som 

att ha en grundläggande förståelse och att vara påläst inom olika områden. Enligt honom 

innebär kunskap att ha en kompetens som gör att man kan svara på frågor inom ett visst 

ämne. Enligt Cecilia handlar kunskap om att kunna lösa problematiska situationer i 

arbetet. Både hon och Albin säger att det är erfarenheter som skapar kunskap vilket i sin 

tur möjliggör förmågan att genomföra en faktisk förändring. Albin nämner vidare att den 

akademiska bakgrunden spelar mindre roll då han tycker att kunskapsnivån mer handlar 

om vad man tidigare utsatts för. Cecilia beskriver att kunskap kan vara både historisk men 

även en förmåga att veta hur hon ska använda den historiska kunskapen och att erfarenhet 

således bidrar med trygghet samt en snabbare förmåga att finna relevant information i 

arbetssituationer. Cecilia menar att information är något att ta del av, tillexempel en 

artikel, medan kunskap snarare handlar om något man praktiskt kan eller använder. Även 

för Casper och Agneta handlar kunskap om att man samlat på sig erfarenheter från 

situationer man varit med om. Casper talar om ett legohus av kunskaper som en samling 

erfarenheter vilka tillsammans bygger något. Agneta menar att kunskap är erfarenheter 

som kan användas inom nya situationer där det antingen handlar om sin egen eller någon 

annans kunskap som kan nås, förstås och användas. Anna talar om kunskap som ett 

område inom vilket man har ett intresse i och kan något särskilt om.  
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Beatrice beskriver kunskap som en massa faktorer där det inte alltid behöver handla om 

att en konsult är bra på en specifik sak utan att kunskap kan handla om att man är duktig 

på att ta människor i vissa sammanhang. Hon menar att man kan vara duktig på att arbeta 

i team samt se olika nyanser i hur personer är som en kunskap. Det är också vad Beatrice 

beskriver som sin egna största styrka. Vidare talar Beatrice precis som Cecilia om att 

olika kunskapsnivåer främst beror på erfarenhet, men hon menar att en del specifik 

kunskap kan komma från det man lär sig i skolan. För Christina innebär kunskap att man 

har ett angreppssätt vilket gör att man kan lösa saker och faktiskt hjälpa någon.  

 

Bengt delar upp kunskapen i två olika delar där en del är påtaglig och kan lagras samt 

delas. Han exemplifierar det som att kunna maila en gammal arbetsrapport eller offert 

vilket gör kunskapen väldigt påtaglig och konkret. Vidare menar Bengt att den andra 

delen av kunskapen är opåtaglig och den betecknar han mer som erfarenhet. Han menar 

att man stått inför liknande situationer tidigare och beskriver att den kunskapen är 

knepigare att dela. Han säger: “Man kan dela med sig av våra storys i projekt och tips 

och coacha en medarbetare för att få honom eller henne på banan kring någon 

problemlösning. Men det kan vara väldigt svårt att i exakta ordalag beskriva vad den 

kunskapen består i. Så det är väl i sitt sätt den värdefullaste kunskapen, den får man bara 

genom många mil i benen så att säga”. Bengt vill att konsulterna i hans team besitter 

grundläggande kunskap om det affärsområde man verkar inom.  

 

Albin hävdar att kunskap är möjligheten att addera värde i något, oavsett om det handlar 

om att hjälpa en kollega med någon arbetsuppgift, att komma med rätt insiktsfull 

kommentar eller ställa rätt typ av frågor i ett kundmöte. Vidare skiljer han på 

detaljkunskap om specifika ämnen och förklarar att han anser att den inte är lika viktig 

inom branschen. Sammanfattningsvis menar han att vad kunskap är varierar men att det 

övergripande handlar om att ställa rätt typ av frågor.  

 

Christina säger “Något jag uppskattar är när personer kan tänka lite: ’vad jag än gör, så 

lär jag mig något’”. Hon beskriver att hon tycker det är roligt att dela med sig av 

kunskaper till de yngre kollegorna som hon tror de kan ha nytta av längre fram. Hon säger 

att hon vill att medlemmarna i hennes team ska lära sig nya saker men framför också att 

hon lär sig från teammedlemmarna. Christina menar att hon tillsammans med sina 

kollegor vill lära sig något varje dag. Hon säger att det också är fallet och menar att oavsett 

vad de gör, lär de sig något.  

 

Christina beskriver att ordet känsla är något som hon tycker är viktigt. Hon pratar om 

känslan i rapporten de lämnar in, känslan i arbetet de gör och att tänka på vad kunden 

kommer känna. Vidare säger hon att “Du måste ha den där känslan att verkligen vilja. 

Även om man inte kan sakkunskapen. Man försöker lyssna, man försöker förstå och så 

försöker man hela tiden hänga upp det på saker man hitintills vet eller förstår. Då kan 

man göra förvånansvärt mycket. En del människor kan göra nästan vad som helst utan 

att veta något om ämnet och en del kan inte göra något utifrån samma position”. Därefter 

beskriver hon en analys hon gjort på senare åren utifrån sin erfarenhet och tycker att man 

med uppriktighet, ödmjukhet och respekt kan klara nästan allt.  

5.5.1 Kunskap och lärande 

Bill talar om att han dels lär sig genom utbildningar men framförallt från de projekt han 

genomför. Han beskriver att det handlar om att utsättas för olika saker och situationer och 

att repetition spelar in för att kunskapen skall fastna. När han inte har den kunskapen som 
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behövs använder Bill sökmotorer i första hand, för att därefter fråga kollegor inom 

projektet om hjälp och efter det vända sig till sitt personliga nätverk inom företaget. Hur 

lätt eller svårt det är att skaffa sig denna kunskap beror enligt Bill främst på vilken typ av 

kunskap som behövs. Han menar att om det handlar om kunskaper kring hur man sätter 

ihop en generell struktur för något finns kunskapen oftast bland hans kollegor. Vidare 

säger Bill att specialistkunskaper däremot är något svårare att skaffa sig och han beskriver 

att det då kan krävas att man sträcker sig utanför sitt närmsta nätverk och till andra delar 

av fallföretaget. Beatrice och Albin menar att de lär sig hela tiden, speciellt när de kastas 

in i nya situationer. Vidare lär sig Beatrice av kollegor samt genom olika seminarier och 

utbildningar.  

 

Fem av respondenterna anger att de främst vänder sig till en kollega för att inhämta 

nödvändig kunskap som behövs i arbetet. Albin säger “Jag tror att rent kulturmässigt på 

fallföretaget är det väldigt uppmuntrat att man ska fråga en kollega. Det är snarare så 

att om man inte gör det börjar folk undra vad som är fel”. När det kommer till att inhämta 

kunskap av kollegor säger Beatrice “Låt säga att någon har gjort ett projekt som dom har 

lyckats väldigt bra med så brukar vi uppmuntra den personen att dela med sig av vad 

dom gjorde bra och hur dom jobbade. Även om dom har några tips och trix på hur man 

kan jobba bättre och mer effektivt, det är en del”. När Beatrice står inför en situation där 

hon behöver skaffa sig ny kunskap vänder hon sig i första hand till sitt interna nätverk 

och till mer seniora kollegor som vet var man hittar det som söks. Beatrice beskriver det 

därför som positivt att ha ett stort nätverk som sträcker sig utanför sin egna avdelning.  

 

Cecilia menar att man dels kan lära sig från skolan, men att det är kunskaper som inte 

riktigt stannar kvar och något man tappar om man inte aktivt arbetar med det. Därigenom 

menar Cecilia att hon lärt sig mycket mer när hon arbetar och i arbetsrelaterade 

situationer. Hon drar sig inte för att fråga om hjälp och föredrar när kunskapen kan 

inhämtas fort, gärna via telefon. Enligt Cecilia är detta faktum en av de främsta fördelarna 

med sin arbetsgivare, att det alltid finns någon inom företaget som har svar på den fråga 

hon söker och att denne personen inte är svår att finna.   

 

Casper menar att han lär sig olika beroende på situation. Han beskriver att han oftast 

önskar ett strukturerat och metodiskt sätt att lära sig för att öka tydligheten. Genom att 

vara uppmärksam i både nya och välbekanta situationer beskriver Anna att hon lär sig 

något varje dag. Hon säger “Jag kan sitta på ett möte som jag i grund och botten tycker 

är ganska tråkigt, men jag lär mig jättemycket om personer, hur de interagerar med 

varandra och hur de kommunicerar”. Hon menar att hennes lärdomar bygger på hur 

mottaglig hon är för att inhämta ny kunskap. Beatrice beskriver det liknande och säger att 

“Bara att sitta med och höra på duktiga människor, det är både inspirerande och väldigt 

lärorikt”. 

5.4.2 Delning av kunskap  

Bill säger att “Den kunskapsdelning jag får ta del av från andra kollegor främst sker i 

form av de formella mötena vi har, där någon på exempelvis ett teammöte håller i en 

lunch-and-learn där de berättar om någonting”.  

 

Bill beskriver att i stunden han delar kunskap eller tar del av kunskap är det för sin egen 

eller en kollegas skull men säger att det i slutändan är de ledare som tjänar pengar på att 

konsulterna gör ett bra jobb som gynnas av kunskapsdelningen. Bill talar vidare om att 

fallföretaget anordnar lunchföreläsningar där kollegor berättar om ett ämne det har 



 
42 

kunskaper inom. Dessa föreläsningar är något han lär sig från och som majoriteten av 

respondenterna talar om som en kunskapskälla. Cecilia säger “I slutändan blir det för 

arbetsgivarens skull kunskap delas för de tjänar pengar på det. Men jag tror att många 

av oss som jobbar inom avdelningen är väldigt drivna och vill utvecklas och lära sig mer. 

Så jag tror även att det är för individen i sig och för att göra ett bra jobb som kunskap 

delas”. Hon beskriver att hon oftast delar kunskap när någon ber om hjälp men 

konstaterar att hon kan bli bättre på att dela med sig mer.  

 

Agneta talar om att fallföretaget främst hanterar kunskap genom globala plattformar där 

projektspecifik kunskap som modeller och ramverk lagras. Beatrice och Cecilia säger att 

de inte vet om några uttalade strategier för att dela kunskap. Anna berättar om att hon 

hållit i en lunch-and-learn vilket hon beskriver som att någon under en lunch berättar för 

kollegor om lärdomar från ett projekt. Hon berättar att genom att arrangera dessa 

lunchföreläsningar hanterar arbetsgivaren kunskap. Även Bill talar om dessa 

lunchföreläsningar som en metod företaget har för att dela kunskap.  

 

Casper berättar att företaget globalt går mot en samlad plattform som alla använder för 

att skapa ett och samma system överallt där det blir lättare att interagera och hantera 

kunskap. Internt i Sverige känner han inte till några andra metoder eller uttalade strategier 

för att hantera kunskap, men menar att det skulle behövas.  

 

Gällande strategier för att dela kunskap menar Bengt att det finns ambitiösa mål kring 

det. Han säger vidare “Vi når kanske inte alltid hela vägen fram och jag tror att om vi 

någon gång säger att vi gjort det, så har vi verkligen inte gjort det.” Han talar om att 

konstant förbättra metoderna för att hantera kunskap för att bli duktig på det samt att det 

är en ständig strävan. Vidare talar Bengt om att han anser att den globala databasen gör 

att de har rätt infrastruktur och formella möjligheterna för att dela kunskap, men att det 

alltid finns ytterligare steg att ta för att förbättra kunskapsdelningen. Han tror att det inte 

finns ett rätt sätt att hantera kunskap. De globala databaserna där projekt-relaterad 

information samlas är värdefulla men han menar att de saknas en utarbetad process för 

hur de uppdateras. Vidare säger Bengt att det finns en informell förväntan på att alla inom 

hans team delar relevant kunskap från projekt de deltagit i. Han säger: “Är det en mer 

omfattande genomgång av någon leveransmetodik som man tycker att vi kommer ha nytta 

av i liknande projekt nu i närtid behöver vi verkligen gräva ned oss i det. Och det kanske 

är den mest värdefulla delningen av kunskap för då vet man också vem som genomfört 

den typen av projekt. Jag kan själv tycka att det är så jag nyttjar kunskapsdelning internt. 

Man vill bygga upp sin bank av låt oss säga namn, eller personer som man vet har jobbat 

med något specifikt område, för bästa sätt att ta del av den kunskapen är att kontakta 

personen snarare än att hitta deras leverabler i något system”. Agneta lyfter de globala 

databaserna som icke uppdaterade och att det är anledningen till att de inte används när 

kunskap eftersöks. Hon menar att aspekter som tillgänglighet och relevans är avgörande 

faktorer för att dela kunskap. Även Bengt nämner relevansen som den viktigaste faktorn 

när det kommer till kunskapsdelning. Bill säger “Vad vi kan sakna är en bra och tydlig 

struktur för att kontinuerligt och strukturerat samla kunskapen vi har på ett sätt som gör 

det lättare och kanske snabbare och effektivare att hitta”.   

 

Christina lyfter dialog som något viktigt. Hon beskriver att hon tror att man bör sätta 

principer och värderingar i företaget för exempelvis hur kunskap delas och hur man 

hjälper varandra. Hon menar att man bör få dessa värderingarna in i ryggmärgen och säger 

att om det fastnar där kommer människor lösa saker på ett eller annat sätt oavsett vilket 
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globalt databassystem som används. Hon lyfter de globala databaserna där saker och ting 

kan samlas med en bra struktur som något som underlättar men menar att om 

värderingarna och principerna inte sitter i människan kommer inget system i världen att 

hjälpa. Vidare säger hon “Det är ingen idé att bygga ett system om du inte byggt en känsla 

av att man vill dela med sig”.  

 

Agneta berättar “För mig handlar kunskapsdelning om personliga interaktioner. Teknik 

och verktyg är också bra men det handlar om människor. Om du inte uppmuntrar och 

belönar människor för kunskapsdelning kommer du inte få bra kvalitet. Du kan ha briljant 

teknologi men inget innehåll, så i slutändan kommer det tillbaka till människorna”.  

 

Casper säger “Vi är starka för att folk kan något. Om bara jag kan något är ju inte vi 

starka, då är jag stark. Så det handlar ju bara om att dela ut information så att vi kan 

sälja mer och kan få mer projekt och lära oss ännu mer om ämnet”. Vidare angående 

strategier för att dela kunskap säger Anna “Det är ingen som säger till mig att nu måste 

jag dela med mig av min kunskap här för att det är vår strategi, men det klart det är ett 

underbyggt litet grundfundament i hur vi jobbar, att man måste dela med sig, för ensam 

är inte stark”.  

 

Anna menar att viljan att dela med sig av kunskapen man besitter är en del av 

företagskulturen på fallföretaget. Casper säger att det han visste om kulturen på 

fallföretaget var en av anledningarna till att han sökte sig just dit. Bill beskriver att de har 

ett arbetsklimat som uppmuntrar kunskapsdelning men har inte till hundra procent en 

struktur som underlättar den. Även Albin talar om att fallföretaget har en arbetskultur som 

uppmuntrar till kunskapsdelning. Cecilia säger också att det är en del av kulturen på 

fallföretaget att man vill hjälpa varandra att lyckas. Beatrice berättar att hennes kollegor 

tar sig tid att lära henne saker hon inte kan. Hon menar att de lägger tid inom de olika 

projekten på att lära varandra nya saker och menar att hon fått mycket stöd sen hon 

började på fallföretaget. Cecilia säger “Man kan tro att det borde vara lite mer tävlan, 

speciellt mellan dom som är på samma nivå, men jag har faktiskt aldrig upplevt att någon 

inte velat dela med sig av kunskap, utan man vill faktiskt genuint hjälpa varandra att bli 

bättre”. 

5.5.3 Ansvar för och syfte med kunskapsdelning 

Agneta säger att det globalt funnits personer med ett internt ansvar för kunskap inom 

fallföretaget, men att det teamet för tillfället avvecklats. Hon förklarar att ansvaret och 

intresset för kunskapsdelning kommer och går. Ibland förespråkas det som en viktig del 

att investera tid i hos alla medarbetare, medan det ibland inte talas särskilt mycket om det. 

Därför menar hon att det inte är någon enstaka individs ansvar men att vissa personer, 

oftast en mer senior person, ibland får i uppgift att agera expert och se till att kunskap 

inom ett visst ämne blir delat inom organisationen. Hon beskriver att den personen då 

även får ansvaret att informationen lagras på rätt ställe. Men Agneta beskriver detta som 

otydligt.  

 

Cecilia säger “Jag kan tycka att det är alla anställdas ansvar att dela information men 

att det är arbetsgivarens ansvar att ha en bra plattform för kunskapsdelning”. Anna 

menar att kunskapsdelning är upp till varje individ medan Albin anser att ansvaret ligger 

på teamledarna. Både Beatrice och Casper talar om att det är allas ansvar att kunskap 

delas. Bill talar om olika nivåer av ansvar men att det i stora drag kan säga vara allas 

ansvar. Vidare säger han “Det är nog väldigt mycket upp till ledande befattningshavare 
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tycker jag att dels skapa en kultur som uppmuntrar att dela kunskap, och två att skapa en 

struktur som underlättar att dela kunskap på”. 

 

Bengt tycker att i praktiken är det ett delat ansvar för alla att dela med sig av det man lär 

sig. Vidare säger han att “Jag tycker att ett stort ansvar ligger hos projektledaren, att 

säkra att hans eller hennes projekt blir synligt internt och att man delar med sig av det 

man lärt sig.” Bengt säger även att ett stort ansvar ligger på honom som teamledare att 

säkerställa att konsulterna samlar kunskap relaterat till deras område samt ser till att de 

delar med sig av den kunskapen. Han menar att det är viktigt både för att visa på den 

utveckling som sker inom teamet men också för att se till att alla individer aktivt kan 

applicera kunskapen ute hos kund. Han menar dock att “Med det sagt så finns det inte så 

tydligt utpekade lokala roller kring ansvar för kunskapsdelning och liknande. Det finns 

formella roller kring hantering av våra system och att ha säkra tillgångar till externa 

kunskapskällor och liknande, vilket är jättebra. Sen finns det en del globalt ansvar, det 

finns exempelvis en globalt ansvarig för kunskapsdelning inom vår avdelning”. Han 

berättar också att detta är något de kan bli bättre på att utnyttja. Han menar vidare att det 

är viktigt att säkerhetsställa att den globala databasen inom verksamhetsområdet hålls 

ständigt uppdaterad och att det finns transparens kring utbildningar med anknytningar till 

teamets verksamhetsområde.  

 

Casper tycker att man bör hitta ett sätt att dela kunskap från projekt innan den behövs. 

Han tror att många redan stött på samma problem som han gör under tidigare projekt. 

Cecilia säger att hon tycker de på fallföretaget är ganska dåliga att dela kunskap då det 

inte har byggt upp en kunskapsbank där man kan söka kunskap. Hon tycker dock att de 

juniora kollegorna med hjälp av chattverktyg är duktiga på att dela information med 

varandra. Bengt beskriver att han tycker ett bra sätt för att dela tyst kunskap är att personer 

som haft ett liknande projekt tidigare tar sig tid att träffas och berätta lite om stora 

utmaningarna och vad den personen hittade för knep för att leverera till kunden på ett bra 

sätt. Han säger “Det handlar snarare om att dela erfarenhet än hårda projektleverabler. 

Det är något vi aktivt försöker fokusera på men något man nog har väldigt mycket att 

vinna på om man fokuserar ännu mer på”. 

 

Casper berättar att flera av de seniora kollegorna i hans team för tillfället är på 

föräldraledighet. Detta menar han påverkar de juniora personerna som nu inte får den 

stöttning de behöver. Han berättar att den pyramidstrukturen fallföretaget har är viktig att 

behålla så att de juniora kollegorna backas upp av tillräckligt många seniora kollegor som 

kan coacha och stötta dem. Han menar att personalen i mitten av denna pyramidstruktur 

påverkas av deras brist på närvaro genom att det skapar oordning och otrygghet i teamet. 

Vidare förklarar Casper att hans högsta chef varit baserad på annan ort vilket han inte 

heller anser vara optimalt. Han tycker att det är viktigt med närvaro och att hela teamet 

samlas, exempelvis på fredagar när alla försöker vara på kontoret istället för ute hos kund. 

Han menar att detta är en nackdel i hans team jämfört med andra där han tycker cheferna 

har bättre närvaro. Bengt påpekar även vikten av senior närvaro i ett projekt för att dela 

den mer opåtagliga kunskapen. 

 

5.6 Projekt 

Respondenterna beskriver att det typiska projektet tidsmässigt pågår mellan tre till sex 

månader och har en projektgrupp på mellan fyra till fem personer. Samtidigt uppger ingen 
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av respondenterna att de arbetar på ett sådant projekt just nu. Majoriteten av 

respondenterna menar att de nu arbetar på längre uppdrag där mycket tid spenderas ute 

hos kund där projektgruppen från fallföretaget innehållit fler än fem kollegor. Alla 

respondenter beskriver även att det inte finns något som kan kallas "en vanlig dag på 

jobbet". Hur dagarna ser ut beskrivs bero på vilket projekt de arbetar med.  

 

Respondenterna beskriver att en så kallad staffing manager tillsammans med teamledare 

ansvarar för att projekt bemannas med rätt konsulter. Alla konsulter är "taggade" mot ett 

primärt och ett sekundärt verksamhetsområde vilket också är den största faktorn bakom 

vilket projekt de bemannas på. Konsulterna väljs ut från en lista där det framgår vilka 

konsulter som är tillgängliga, deras taggning, erfarenhet, rank och kompetens. Beslutet 

grundar sig i tillgänglighet av konsulter där ambitionen beskrivs vara att skapa en mix av 

rang. Från respondenterna framkommer det att egna intressen och viljor delvis tas hänsyn 

till om önskemål lyfts fram till teamledaren angående vilket typ av projekt eller 

projektledare man önskar arbeta med. Casper beskriver det som att om man har en 

teamledare som försöker att ta hänsyn till önskemålet ökar chansen att hamna på projekt 

inom intresseområden. Primärt sker ett möte mellan staffing manager och teamledaren 

varannan vecka där en löpande dialog sker för snabbare bemanning av avdelningens 

projekt.  

 

Bill säger “Jag tror mycket av den tysta kunskapsdelningen som sker hos oss är att vi har 

en naturlig staffingmodell som bygger på att man ofta inte går ut själv i ett projekt som 

ny. Man har olika lager av mer seniora människor som man jobbar med och som junior 

är man ofta lite mer som en tyst betraktare i vissa sammanhang. Och där tror jag att jag 

och säkert många andra har plockat med sig och förvärvat mycket kunskap genom att 

titta på mer seniora personer, hur de agerar i olika sammanhang gentemot kunden eller 

annat.”  

 

Casper beskriver att anledningen till varför han vill arbeta som konsult grundar sig i att 

nya projekt är som att börja på ett nytt jobb. Han beskriver det som att man i ett nytt 

projekt känner sig ny på jobbet och därför får utmana sig själv. Beatrice beskriver sig som 

en rastlös människa och uppskattar därför att arbeta ute hos olika kunder och i 

projektform. Hon menar att det arbetssättet är lockande och beskriver att hon inte hinner 

tröttna på en arbetsuppgift. Genom att få insyn i flera olika organisationer kan hon också 

skapa en bild av vad hon letar efter på en arbetsplats.   

 

Christina beskriver att när ett projekt avslutas försöker hon genomföra en feedback-

session. Hon berättar att hon försöker ha en sådan i början av projektet, i mitten samt i 

slutet. Efter att projektet är klart vill hon att projektgruppen ska gå igenom vad som har 

fungerat bra och mindre bra samt vad som kan förbättras. Christina berättar att hon arbetat 

fram en metod runt fyra frågor som behandlas på dessa sessioner och beskriver dem som 

väldigt bra samt nyttiga och en stor källa till ny kunskap. Detta är något hon lyfter som 

väldigt bra och något har hon försökt att inkorporera innan samt under projektet och inte 

bara i slutet av projektet. Vid uppstart är syftet att ta reda på projektgruppens styrkor, 

svagheter och om det är något speciellt någon vill arbeta med för att utvecklas. Hon menar 

att det hjälper projektgruppen att lära känna varandra samtidigt som det underlättar då det 

kan vara bra att veta sina kollegors styrkor och svagheter. Hon förklarar även att alla har 

något de inte kan och att det här är ett sätt att inte göra det traumatiskt utan att istället 

skapa en öppenhet och transparens. Christina belyser att dessa sessioner är viktiga för 

henne som projektledare. Förutom att projektgruppen lär känna varandra skapar de en 
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öppenhet och transparens vilket förenklar hanteringen av kunskaper inom ett projekt. 

Christina menar att de verkar inom en människobransch där alla är olika och behöver 

olika slags feedback samt uppmuntran vilket är viktigt att veta för att som projektledare 

kunna hantera sitt team på bästa sätt. Christina beskriver att kvartssamtal i mitten av 

projektet är ett verktyg hon använder för att få höra hur alla mår.  

 

Bengt säger att i de bästa av världar avslutas ett projekt med att sammanställa en referens 

på vad teamet har utfört under projektet. Inom hans team finns även målsättningen av att 

dela med sig av kunskapen som är inhämtad från projektet genom att berätta för övriga 

teammedlemmar vad de gjort. Han säger dock att projekt ibland avslutas utan att 

kunskapen delas, där individerna direkt går vidare till andra projekt. Agneta säger att 

idealet är att efter varje avslutat projekt samla teamet och ha ett feedback-möte där de går 

igenom lärdomar från arbetet. Casper beskriver dessa träffar när man löpande diskuterar 

vad som gått bra och dåligt samt hur man kan lösa saker annorlunda nästa gång som det 

han tror är den viktigaste kunskapen för att utveckla konsulten.  

 

Albin nämner att en av fördelarna med att människor i teamet arbetar ute på olika 

arbetsplatser i olika projekt är att man lär sig olika saker som man naturligt vill dela med 

sig av när man väl ses. Han säger “Fördelarna blir ju å andra sidan att alla gör olika 

saker och när man väl träffas så blir det väldigt naturligt att man vill dela med sig av det 

man lärt sig och höra vad andra har för sig. Det är ju lite den delen, visst man vill lära 

sig mycket och många som kliver in i konsultbranschen är väldigt sugna på att lära sig 

mer om allt egentligen. Det får man ju väldigt mycket av genom att bara lyssna på sina 

kollegor och vad dom gör”. Tvärtemot nämner Anna som nackdel att arbeta ute hos 

kunder påverkar hennes kontaktnät på fallföretaget. Hon menar att det är i miljön där hon 

befinner sig som hon kan nätverka. Genom att vara hos kund ges möjlighet att nätverka 

där, men ingen tid till att nätverka på fallföretaget. Bengt poängterar att det är positivt att 

konsulterna är ute på olika arbetsplatser för att de lär sig både av varandra i projektteamet 

och av andra ute hos kunden. 

5.7 Formella kanaler för interaktion 

Bengt berättar att det varje månad sker ett teammöte i respektive team. Under det mötet 

går de igenom teamets prestation för att ha koll på vad de gör och hur de presterar. Bengt 

beskriver att han i sitt team även utnyttjar tiden till att dela med sig av kunskap, bland 

annat genom att medlemmar berättar om pågående offerter eller projekt de genomför samt 

vad de lärt sig från det. Beatrice menar att man bör prioritera dessa möten för att de bidrar 

till företagskulturen och att de bidrar till att känna sig som en del av företaget. Hon menar 

att dessa möten skapar en insikt i vilka projekt resterande konsulter i teamet arbetar. Det 

beskrivs annars vara svårt att hålla koll på då kollegorna till största del sitter ute hos 

respektive kund. Vidare säger Beatrice att dessa möten även bidrar med att känna 

tillhörighet till arbetsgivaren, att man känner sig som en del av företaget och att hon har 

arbetsgivaren i ryggen. Agneta beskriver dessa teammöten som en verbal 

kunskapsöverföring. Cecilia berättar att andra formella möten främst sker inom 

projektgrupper och ser olika ut beroende på vilket projekt de är en del av.  

 

Bill säger: “Att vi arbetar i olika projektteam ute på olika arbetsplatser kan jag uppleva 

som en av baksida med jobbet, i alla fall när man hamnar på ett projekt där man under 

längre stund sitter ute hos kund. Då kan jag i alla fall känna att man nästan tappar 

teamtillhörigheten lite vilket gör att dessa månadsvisa möten känns som lite för lite”. 
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Respondenterna beskriver att de använder sig av olika kanaler för att interagera i 

jobbrelaterade sammanhang. De menar att kanalerna varierar för olika situationer och 

syften. Albin säger att när man snabbt vill ha information men inte riktigt vet var man 

finner den används främst ett program där man kan skriva ut frågor i olika forum och 

trådar för att få svar. Det programmet gör att konsulterna kan chatta med varandra och 

beskrivs som ett avslappnat sätt att interagera. Albin berättar vidare att för att interagera 

med kollegor som befinner sig på andra fysiska platser används ett verktyg som tillåter 

att du delar din skärm för att exempelvis kunna visa en presentation. Utöver det används 

mail, telefon och program som tillåter videokonferens för att kommunicera. Cecilia och 

Bill föredrar båda att använda telefon med samtal och sms för att snabbt få svar och för 

att undvika missförstånd som kan uppstå över mail. Casper säger “Jag tror att det är bra 

desto fler medel det finns för kommunikation”. 

 

Bill berättar även att på fredagar då de flesta kollegorna är inne på kontoret gör det öppna 

kontorslandskapet att det är enkelt och går snabbt att konversera med kollegor ansikte 

mot ansikte. Han beskriver det öppna kontorslandskapet som ett enkelt och effektivt 

verktyg för att få tillgång till information och hjälp med arbetsuppgifter. Agneta beskriver 

att det öppna kontorslandskapet, även ute hos kund, är positivt då det tillåter enkel 

interaktion och kommunikation vilket effektiviserar samarbetet mellan kollegor. Även 

Beatrice nämner att den fria placeringen på kontoret gör det möjligt att ta del av kollegors 

kompetenser och styrkor på ett enklare sätt. Vidare beskriver Agneta att alla anställda på 

fallföretaget försöker att arbeta på kontoret på fredagar, och inte ute hos kund. Hon menar 

att det främst är då hennes team möter andra team och anställda på fallföretaget vilket gör 

att mycket av teamaktiviteter som till exempel teammöten sker på fredagar. 

 

Även Albin pratar om det öppna kontorslandskapets betydelse i samband med hur 

kunskap delas mellan kollegor. Han säger “Jag tror att mycket ligger på våra teamledare, 

alltså våra chefer, att se till att organisationen fortsätter vara så pass öppen som den är. 

Att vi har öppet kontorslandskap där vi sitter tillsammans allihopa tror verkligen är en 

nyckel för att det ska fortsätta vara så bra som det är”. Han fortsätter genom att förklara 

att det öppna kontorslandskapet gör att folk prata med varandra, oavsett om de gillar det 

eller inte. Han menar att det skapar interaktioner vilket han menar tvingar fram en 

kunskapsdelning. Han berättar även att de öppna digitala kanalerna gör att han kan ställa 

frågor, både om högt och lågt för att det alltid finns någon som svarar.  

 

Casper säger “Man pratar om den virtuella arbetsplatsen, vilket är jättebra, men jag tror 

att det här med att man sitter i ett rum tillsammans skapar mycket gemenskap och är 

viktigt för kunskapsutbytet”. Vidare säger han “Att man känner tillhörighet, och inte bara 

ser någon på en skärm. Jag köper inte det så mycket. Man känner inte någon personlig 

koppling. För att känna det tror jag att det krävs ganska mycket av en relation, för att 

man ska känna trygghet för en person”. 

5.8 Motstånd till kunskapsdelning 

Casper beskriver att han inom den svenska delen av fallföretaget aldrig varit med om att 

personer inte velat dela med sig av kunskap men vid kontakt med andra globala regioner 

är det något han upplevt. Han har dock förståelse för detta motstånd då personerna i fråga 

arbetat hårt och länge för att skapa kunskapen varpå de primärt vill använda den själva. 

Han tror att de kan vara rädda att den ska misstolkas av någon utifrån och därför visar en 

motvilja till att dela med sig.  
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Christina berättar att hon varit med om att personer inte delat med sig av kunskap och 

beskriver det som beklämmande. Hon talar främst om tidigare erfarenheter innan hon 

började arbeta på fallföretaget. Hon förklarar att hon då tyckte det var väldigt tråkigt och 

därför har det blivit viktigt för henne att idag alltid dela med sig till andra. Hon beskriver 

det som att “Godhet lönar sig i längden”. Hon beskriver att hennes bakgrund som 

ekonomichef för globala företag har gjort att hon “har fått förmånen att göra många olika 

saker och då stöter man på de här personerna som gärna tar saker”. Hon erkänner att 

hon själv vid ett fåtal gånger känt att hon inte vill dela med sin kunskap för att de 

individerna själva kommer att ta åt sig äran. Hon säger dock att efter överläggning med 

sig själv har hon trots det valt att dela med sig då hon tror att godheten i slutet kommer 

löna sig. Hon beskriver att om hon skulle märka ett beteende i sitt team där någon inte 

delar med sig av sin kunskap skulle hon säga till direkt. Vidare påstår hon att det är djupt 

rotat i konsulterna som kommer ut och börjar jobba att man delar med sig. Hon beskriver 

också att hon tror det kommer bli ett mindre och mindre problem då mycket information 

finns tillgängligt överallt. Vidare säger hon att man idag nästan inte behöver skicka något 

till varandra för att allt finns överallt. Hon säger “Det kommer ligga mer och mer hos 

människan i det här, ödmjukhet, respekt, angreppssätt, ärlighet och uppriktighet, 

bemötande av olika människor. Det kommer vara det som är det viktiga”.  

 

Beatrice, Cecilia och Bengt beskriver att de inte varit med att någon på fallföretaget valt 

att inte dela kunskap. Bill beskriver att inom andra affärsområden utanför avdelningen 

för Management Consulting kan det vara så att människor håller hårt i sin kunskap för att 

använda den vid försäljningen till kund. Han beskriver vidare att globalt sitter kollegor 

på jättemycket information som han upplevt att de inte vill dela med sig av för att det inte 

kände att det gav dem något tillbaka i utbyte. 

 

Agneta beskriver att hon inte upplevt motstånd till kunskapsdelning från sina kollegor på 

fallföretaget. Däremot har hon vid mängder av tillfällen upplevt motstånd från externa 

personer att dela med sig av sin kunskap. Hon säger “Kunskap är makt”. Hon beskriver 

situationer där hon som konsult kommer in på olika arbetsplatser där personalen håller 

hårt i sin kunskap men beskriver inga situationer mellan kollegor inom fallföretaget där 

kunskap aktivt väljs att inte delas.  
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6. Analys 

Med utgångspunkt i studiens syfte: att undersöka hinder och möjligheter för delning av 

tyst kunskap inom kunskapsintensiva organisationer för att ledningen ska förstå hur dessa 

hinder och möjligheter kan påverka delningen av tyst kunskap, analyserar följande 

kapitel insamlad data från empirikapitlet gentemot materialet som återfinns i den 

teoretiska referensramen. För att skapa en övergripande bild över vilka hinder och 

möjligheter som lokaliserats är kapitlet uppdelat efter organisatoriska och personliga 

faktorer. Organisatoriska faktorer inleder kapitlet och analyserar aspekter utifrån teman 

relaterade till organisationen och dess agerande varpå efterföljande del innefattar 

faktorer knutna till individerna. Den tredje delen av analysen sammanflätar såväl 

organisatoriska som individuella aspekter med kompletterande litteratur som saknats för 

att möjliggöra analys av delar av det insamlade materialet.  

6.1 Organisatoriska faktorer 

6.1.1 Organisationsstruktur 

Struktur & roller 

Fallföretaget har en tydlig struktur med väl förankrade formella roller. Respondenterna 

beskriver en pyramidstruktur med majoriteten juniora kollegor vilka tilldelas en coach i 

form av en mer senior kollega. Davenport och Prusak (1998, s. 95) beskriver att en 

arbetsstruktur med exempelvis mentorskap eller lärlingsförhållande möjliggör delning av 

tyst kunskap. Således finns förutsättningarna för att dela kunskap inom ramen för 

organisationsstrukturen, men däremot beskriver en av respondenterna att företaget inte 

lyckats täcka upp bemanningen när seniora kollegor varit frånvarande från arbetsplatsen 

en längre period. Detta beskrivs av respondenterna ha påverkat teamet genom att de 

juniora kollegorna mist sin coachning. Det kan tolkas som en bristande förståelse från 

ledande befattning av hur viktig coachernas roller är samt dess betydelse för delningen av 

tyst kunskap. Jonsson (2012, s. 162) menar att en av orsakerna till att kunskapsöverföring 

misslyckas är bristen på tid eller insikt om syftet med Knowledge Management och på 

vilket sätt ens egna erfarenheter och kunnande är värdefullt för andra. Både det faktum 

att dessa coacher beskrivs vara frånvarande och därav inte har den tid att lägga som krävs 

samt att ledningen inte tillsatt eller skapat en plan för hur man täcker upp denna frånvaron 

tolkar vi påverkar delningen av den tysta kunskapen på fallföretaget.  

 

Förutom att agera som coach handlar teamledarnas ansvarsområde enligt respondenterna 

om att säkerställa gruppens utveckling och att varje individ får passande utbildning samt 

bemanning på rätt typ av projekt. Respondenterna menar att ansvaret bör ligga på ledande 

befattningar att skapa en gynnsam struktur för att dela kunskapen. Det beskrivs finnas en 

globalt ansvarig för delning av kunskap vilket påvisar att företaget förstått att Knowledge 

Management är något som högsta ledningen bör engagera sig i. Dock verkar 

ansvarsfördelningen suddas ut längre ner i organisationen då konsulterna hävdar att 

ansvaret över kunskapsdelning är otydlig och enligt vissa icke-existerande. Bhatt (2001, 

s. 68) menar att Knowledge Management handlar om att ledningen måste skapa en miljö 

där de tre komponenterna: människor, teknologi och tekniker kan interagera för att 

behålla kunskapen och de unika konkurrensfördelarna. Vi tolkar från det empiriska 

materialet att det inte finns en miljö där de tre komponenterna samverkar utan snarare att 

de tre komponenterna finns men separerade från varandra. 
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Respondenterna ser erfarenheter som en viktig källa till kunskap. Det är i linje med det 

processperspektiv på kunskap som denna studie antagit. Cook och Brown (1999, s. 381) 

menar att kunskap utvecklas genom handling, alltså genereras genom erfarenhet. Detta 

stämmer överens med respondenternas syn på hur ny kunskap skapas. Respondenterna 

berättar att den struktur som finns där juniora och seniora kollegor arbetar tillsammans i 

projekt ger möjlighet att ta del av andras erfarenheter. Jonsson (2012, s. 188) lyfter tydliga 

rutiner för jobbrotation som en faktor vilken positivt bidrar till delningen av den tysta 

kunskapen. Att respondenterna beskriver att projektteamen sätts samman utifrån 

erfarenheter, kompetenser och tillgänglighet samt varieras på olika projekt tolkar vi som 

att företaget har en tydlig struktur där kollegorna i projektteamen varierar mellan projekt. 

Kunskapsöverföring beskrivs av Argot och Ingram (2000, s. 2) som den process inom 

organisationen där en grupp eller ett team, påverkas av en annan enhets erfarenheter. Att 

variera vilka kollegor konsulterna arbetar med i olika projekt tolkar vi bidrar till 

kunskapsdelningen genom att möjligheter att möta, interagera och ta del av olika 

individers erfarenheter skapas.  

 

Paquette och Desouza (2011, s. 180) menar att eftersom kunskap är dynamisk och under 

konstant förändring måste metoderna och strukturen som används för att dela kunskap 

inom organisationen vara flexibel och anpassningsbar. En av teamledarna menar att de 

ständigt arbetar för att utveckla metoder att hantera kunskap på, och att de idag inte nått 

hela vägen fram då det finns mycket kvar att göra. Respondenten menar vidare att det 

handlar om att konstant förbättra metoderna för att hantera kunskapsdelningen. Det tolkar 

vi som en förståelse från fallföretaget att kunskapshantering är en dynamisk process, men 

inget som respondenterna nämner tyder på att strukturen som existerar idag är flexibel 

och anpassningsbar. Dock hävdar teamledaren att den globala databasen innebär att 

fallföretaget har rätt infrastruktur och formella möjligheter för att dela kunskap.  

Distal arbetsplats 

En vanlig arbetsform för konsultföretag är att de arbetar i projektform där medarbetarna 

ofta är ute på kundernas arbetsplatser vilket innebär att de arbetar på distans från sin 

arbetsgivare. När kollegor inte arbetar på samma fysiska arbetsplats påverkar det 

kunskapsdelningen negativt, då förutsättningarna för de personliga konversationer och 

fysiska interaktioner som krävs inte är möjliga (Davenport & Prusak, 1998, s. 89). 

Davenport och Prusak (1998, s. 91) menar att den informella kunskapsdelningen blir 

lidande och att företag därför bör uppmuntra anställda som arbetar på andra platser än hos 

arbetsgivaren att komma in till företagets lokaler någon dag i veckan för att återskapa den 

sociala interaktionen som gåtts miste om. På fallföretaget beskriver respondenterna att de 

förväntas försöka arbeta på det gemensamma kontoret på fredagar, vilket alla är positiva 

till. Respondenterna menar att det skapar en gemenskap som är viktig för kunskapsutbytet 

för att det bygger relationer.  

 

Utifrån respondenternas beskrivning av fredagarna tolkar vi det som att de bidrar till 

möjligheten att skapa relationer och nätverk på arbetsplatsen. Alla respondenter berättar 

nämligen att dagarna på kontoret innehåller mycket interaktioner med kollegor, både 

genom formella och informella möten. Koskinen et al., (2003, s. 286) beskriver ansikte-

mot-ansikte interaktioner som en metod för kunskapsdelning. Då respondenterna på 

grund av de distala arbetsplatserna inte ges möjlighet till detta varje dag tolkar vi 

fredagarna som en viktig byggsten i delandet av kunskap. En av respondenterna beskriver 

sig ha haft sin ledare baserad på annan ort och att fredagarna därför inte blivit en dag då 

alla i teamet närvarat på företagets kontor vilket inneburit att hela teamet inte träffats 
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fysiskt. När respondenten jämför sig med andra kollegor uttrycks avsaknaden av chefens 

närvaro som en nackdel gentemot team där chefen har bättre närvaro. Missnöjet som 

beskrivs mot att teamet saknar fysiska träffar påvisar ytterligare vikten av att återskapa 

den sociala interaktionen som Davenport och Prusak (1998, s. 91) beskriver är viktig för 

att möjliggöra kunskapsdelning. 

Teknik som lösning och begränsning 

Vi har tidigare beskrivit att olika varianter av kunskap delas på olika sätt. Ett vanligt sätt 

att dela den tysta kunskapen har beskrivits vara genom interaktioner. Paquette och 

Desouza (2011, s. 183) menar att ledare väljer tillvägagångssätt för kunskapsdelning 

baserat på vilken variant av kunskap som delas samt beroende på situationen. Även om 

teamledarna berättar att det finns formella roller kring hantering av tekniska system för 

att dela projektrelaterad kunskap saknas det enligt konsulterna tydlig ansvarsfördelning 

över att hålla dessa uppdaterade. Respondenterna beskriver att det material som går att 

hitta i de tekniska systemen som används inom fallföretaget inte är uppdaterat och inte 

relevant. Respondenter tycker att fallföretaget saknar tydlig struktur för att kontinuerligt 

uppdatera befintliga system och samla in kunskap som effektivt går att hitta i dessa. Vid 

jämförelse med vad Paquette och Desouza (2011, s. 183) säger om ledarens ansvar kan 

det därför tolkas som att ledningen inte introducerat konsulterna till de system som finns 

på fallföretaget. Serenko och Bontis (2016, s. 1204) skriver att system för delning av 

kunskap gör det enklare för anställda att efterfråga och överföra nödvändig kunskap utan 

att behöva ta hänsyn till sin geografiska placering eller tid. Några av respondenterna 

berättar att tekniska system på fallföretaget skapar en infrastruktur där kunskapsutbyte 

möjliggörs. Det tolkar vi innebära att fallföretaget har delar av de förutsättningar som 

krävs för kunskapsdelning trots dess distala arbetssituation. Respondenterna beskriver 

dock att materialet i de tekniska systemen inte är uppdaterat vilket också beskrivs vara 

anledningen till att de inte används. Ingen av respondenterna lyfter de tekniska systemen 

som ett primärt tillvägagångssätt för att skaffa sig kunskap man behöver i arbetet. 

 

Holste och Fields (2010, s. 135) beskriver den tysta kunskapen som svårfångad och inte 

möjlig att spara i tekniska informationssystem. Nonaka (1994, s. 15) menar att kunskap 

till skillnad från information handlar om engagemang, handling, intuition och perspektiv. 

Då respondenterna beskriver att de tekniska system som används handlar om att lagra 

modeller och ramverk knutna till projekt tolkar vi det som att dessa system snarare överför 

information mellan medarbetare än att kunskap delas. Grover och Davenport (2001, s. 7) 

menar att skillnaden mellan välorganiserad information och kunskap är att informationen 

inte är en hållbar konkurrensfördel då den går att replikera. Avsaknaden av det mänskliga 

bidraget beskrivs därför vara en av skillnaderna mellan information och kunskap (Grover 

& Davenport, 2001, s. 6), där den tysta kunskapen är starkt knuten till och inbäddad i 

individen (Hislop, 2009, s. 34; Baloh et al., 2011, s. 50; Ambrosini & Bowman, 2001, s. 

813). De globala system där respondenterna beskrivs kunna ta del av någon annans 

projektrapport eller modell tolkar vi därför enbart innehålla information. Den tysta 

kunskapen ligger snarare kvar i individen som delat med sig av informationen eller 

materialet till systemet. Detta kan jämföras med vad en av respondenterna menar när de 

säger att det inte är någon idé att bygga ett system om företaget inte byggt en känsla av 

att man vill dela med sig.  

 

Med ett processperspektiv på kunskap menar Hislop (2009, s. 46) att kunskapsdelning 

kräver social interaktion och sker genom att prova eller titta. Med den synen på kunskap 

kan därför delning av tyst kunskap inte ske när mottagaren och avsändaren är isolerade 
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från varandra. De tekniska systemen som fallföretaget använder kan därför enligt 

litteraturens definition inte dela kunskap. Det tolkar vi som ytterligare en indikation att 

systemen snarare överför information än kunskap. Koskinen et al., (2003, s. 285) menar 

att en nyckelfaktor till att dela tyst kunskap inom projekt är att deltagarna har tillgång till 

projektaktiviteter, andra individers idéer och information, samt en möjlighet att delta i 

dessa aktiviteter. De tekniska systemen som finns inom fallföretaget beskrivs ge tillgång 

till information kring tidigare genomförda projekt och dess utfall. De tekniska systemen 

kan därför ses som ett verktyg som kan underlätta delning av tyst kunskap snarare än att 

de är en strategi företag kan anamma för att tyst kunskap ska delas i organisationer. Vi 

tolkar att de tekniska systemen saknar det mänskliga bidraget som Bhatt (2001, s. 68) 

menar är en av de tre komponenterna som behövs för att göra kunskap till en 

konkurrensfördel.  

6.1.2 Mötesplatser 

Formella aktiviteter 

De formella mötena som respondenterna berättar om är månatliga teammöten, möten 

inom respektive projektgrupp samt konferenser och utbildningar. Teammötena som 

arrangeras varje månad anser respondenterna vara viktiga då de bidrar till att ge en 

överblick över arbetet inom teamet vilket annars saknas då konsulterna befinner sig ute 

hos olika kunder och därför inte har så god insyn. Enligt teamledarna utnyttjas även dessa 

möten till kunskapsdelning då konsulterna uppmanas berätta om lärdomar från projekt. 

Detta tolkar vi som att fallföretaget skapar förutsättningar för att dela kunskap i enlighet 

med vad Paquette och Desouza (2011, s. 174) säger om att ledare ständigt bör arbeta med 

att koppla samman de anställda inom organisationen som ett sätt att dela kunskap. Även 

Hislop (2009, s. 46) beskriver att ledarens roll i kunskapsdelning handlar om att skapa 

möjligheter för interaktion och kommunikation.  

 

Koskinen et al., (2003, s. 286) menar att ledningsproblem ofta uppstår som ett resultat av 

dåligt hanterade interaktioner och att en effektiv interaktion kräver möjlighet och villighet 

att kommunicera svårigheter. Även om ledningen hos fallföretaget skapar dessa 

interaktionsmöjligheter, berättar respondenterna inget om att dessa tillfällen ger utrymme 

för att kommunicera svårigheter. Däremot är det något som kan återfinnas i 

respondenternas berättelser om projektmöten som är mer inriktade på att stämma av hur 

arbetet inom projektet går, där även svårigheter tas upp.  

Sociala aktiviteter 

De sociala aktiviteterna beskriver respondenterna som After Works, fester, fredagsfika 

samt deltagande vid olika tävlingar som anordnas i olika konstellationer. Även de mer 

formella aktiviteterna som konferenser berättar respondenterna innehåller ett stort inslag 

av sociala aktiviteter. Respondenterna beskriver att de sociala aktiviteterna är viktiga för 

att det skapar möjlighet att lära känna sina kollegor. Davenport och Prusak (1998, s. 93) 

menar att det är viktigt att en organisation förstår och uppmärksammar vikten av 

interaktioner som sker ansikte-mot-ansikte för att dela kunskap, vilket vi tolkar som att 

fallföretaget förstått. Respondenterna talar om att det läggs stor vikt vid att arrangera 

sociala aktiviteter där kollegorna träffas, och att det finns speciella grupper som ansvarar 

för delar av dessa. Det kan jämföras med vad Davenport och Prusak (1998, s. 93) menar 

när de talar om att ledningen behöver skapa pauser i arbetet som ett sätt att framkalla 

informella interaktioner. Yi (2009, s. 69) beskriver att informella interaktioner är att 
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föredra när tyst kunskap ska delas. Både Yi (2009, s. 69) och Davenport och Prusak (1998, 

s. 93) beskriver konversationer i avslappnat format, exempelvis en fikarast, som tillfällen 

där tyst kunskap kan delas. På fallföretaget blir dessa pauser och sociala interaktioner i 

form av exempelvis fredagsfika samt fredagarna som helhet då konsulterna försöker vara 

på kontoret, tydliga exempel på vad organisationen gör för att underlätta tyst 

kunskapsdelning. 

Platsen för interaktion 

Respondenterna berättar att det öppna kontorslandskapet för med sig många positiva 

aspekter, bland annat att det tillåter enkel interaktion och kommunikation vilket 

effektiviserar samarbetet mellan kollegor. Koskinen et al., (2003, s. 287) menar att fysisk 

närhet till sina kollegor som man får av ett öppet kontorslandskap har en positiv effekt på 

delningen av tyst kunskap. Detta påvisas även av respondenterna då de talar om att det 

öppna kontorslandskapet tvingar människor att prata med varandra vilket leder till en 

interaktion som även tvingar fram kunskapsdelning. Vi tolkar detta som att 

organisationens val av att använda sig av öppna kontorslandskap underlättar delningen av 

tyst kunskap.  

6.2 Individuella faktorer  

6.2.1 Personliga drivkrafter 

Förtroende mellan individer lyfts av Hislop (2009, s. 84) och Lucas (2005, s. 95) som en 

viktig förutsättning för att individer skall vara villiga att dela med sig av sin kunskap. 

Enligt respondenterna skapas förtroende mellan medarbetarna genom de sociala 

aktiviteter som anordnas på fallföretaget. Även Glanville et al., (2013, s. 557) beskriver 

förtroende och tillit som viktigt och har funnit empiriskt stöd för att informella sociala 

kopplingar mellan individer ökar tilliten mellan dem. Respondenterna beskriver att de 

sociala aktiviteterna företaget arrangerar skapar en tillhörighet.  

 

Paquette och Desouza (2011, s. 183) talar om att liknande förutsättningar, som att 

exempelvis tala samma språk eller ha en liknande förståelse för vad kunskap är, måste 

finnas mellan individer för att tyst kunskap skall delas. Respondenterna inom fallföretaget 

använder samma terminologi vilket vi tolkar underlättar kommunikationen. Vi tolkar 

deras berättelser om att de genomgår samma utbildningar som att fallföretaget skapar 

gemensamma förutsättningar för att möjliggöra kunskapsdelning. De två första åren då 

respondenterna tillhör det juniora teamet och tillsammans genomgår en mängd 

utbildningar tolkar vi som att det skapas en gemensam metod för att interagera inom 

företaget. Vi tolkar detta som att det motverkar vad Koskinen (2003, s. 286) beskriver 

kan orsaka interaktionsproblem inom projektteam, vilket han beskriver kan uppstå när 

människor har sina egna sätt att tala och lyssna.  

 

Respondenterna motiveras av en mängd olika saker, den största gemensamma nämnaren 

är att de vill lära sig mer och inhämta ny kunskap. O'Dell och Grayson (1998, s. 173) 

menar att kunskapsdelning handlar om organisationen och individens önskan och strävan 

att lära sig nya saker. Detta tolkar vi som att kunskapsdelningen inom fallföretaget gynnas 

av individernas vilja att lära sig nya saker. Jonsson (2012, s. 173) menar att en stor 

utmaning i det strategiska arbetet för kunskapsdelning är att motivera sina medarbetare. 

Fallföretagets teamledare beskrivs motivera sina anställda genom att med jämna 

mellanrum hålla coachande samtal där de går igenom vad konsulterna känner och hur 
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arbetet går. Det anordnas även lunchföreläsningar i syfte att utbilda personalen inom 

frågor de är intresserade av, vilket vi sammantaget tolkar som att fallföretaget aktivt 

arbetar för att motivera sina anställda. Vi tolkar det faktum att teamledarna beskriver olika 

tillvägagångsätt och frekvens av de olika feedback-samtalen som att fallföretaget inte har 

en gemensam struktur för detta. Vi tolkar det snarare som att det är de personliga 

drivkrafterna hos varje ledare som avgör hur de arbetar för att motivera sina 

teammedlemmar, Kopplat till detta talar både Ipe (2003, s. 348) samt Chow och Chen 

(2008, s. 458) om att belöning är en viktig faktor för att individer ska vilja dela med sig 

av sin kunskap. Ingen av respondenterna tar upp något om belöningssystem i samband 

med viljan att dela med sig av kunskap. Trots frånvaron av ett belöningssystem berättar 

alla respondenter att de mer än gärna delar med sig av sin kunskap till kollegor. Sarenko 

och Bontis (2016, s. 1206) menar att medarbetare endast delar kunskap om de får något 

av värde tillbaka. Respondenterna beskriver att motstånd till att dela kunskap har upplevts 

när kunskap efterfrågas globalt inom organisationen. Det motståndet beskriver 

respondenterna vara kopplat till att avsändaren inte känt att han eller hon fått något rättvist 

utbyte och därför avböjt förfrågan att dela med sig. Detta tolkar vi som att känslan av ett 

utbyte eller belöningssystem för delning av kunskap är av större betydelse när individerna 

saknar social koppling eller relation till varandra. 

 

Ingen av respondenterna i ledande befattning berör ämnet om att konsulterna måste ha en 

vilja eller förmåga för att dela med sig av sin kunskap. Jonsson (2012, s. 204) talar om att 

denna förståelse från ledningen av individernas vilja och förmåga att dela sin kunskap är 

en viktig grundbult när det kommer till att utveckla ett konkurrenskraftigt kunnande. 

Således kan det tolkas som att ledningen på fallföretaget inte uppmärksammat delar av de 

förutsättningar som krävs för att skapa ett gynnsamt klimat för kunskapsdelning.  

6.2.2 Nätverk och relationer 

Alla respondenter beskriver att de i första hand ber en kollega de känner om hjälp när ny 

kunskap ska införskaffas. Handy (1994, refererad i Koskinen et al., 2003, s. 285) menar 

att människor är fem gånger mer villiga att vända sig till en vän eller kollega för att söka 

svar eller kunskap än andra informationskällor. Därför beskriver respondenterna att det 

är viktigt att skapa ett stort nätverk inom företaget då det underlättar att känna och ha ett 

ansikte på personerna man frågar om hjälp. Detta är i linje med Hislop (2009, s. 84) som 

säger att det i kunskapsintensiva företag är extra viktigt med sociala nätverk då det endast 

är inom dessa de anställda kan inhämta kunskap som krävs i arbetet. Hislop (2009, s. 84) 

nämner även att nätverk som går utöver gränserna för ett projekt är ett tillvägagångssätt 

för individer att ta del av relevant kunskap. Att detta anammas på fallföretaget är tydligt 

då alla respondenterna talar om att det ligger i det egna intresset att skapa ett stort internt 

nätverk som även sträcker sig utanför sin avdelning.  

 

Både Holste och Fields (2010, s. 135) och Ipe (2003, s. 347) menar att personliga 

relationer som skapas genom fysisk interaktion är nödvändigt för att dela tyst kunskap 

samt att skapa en vilja att dela med sig av kunskapen. Respondenterna menar att de sociala 

aktiviteter som arrangeras på fallföretaget syftar till att nätverka och skapa personliga 

relationer mellan kollegorna. Vidare menar många av respondenterna att relationerna är 

extra starka mellan de kollegor som börjar i det juniora teamet samtidigt. Vi tolkar detta 

som att de personliga relationerna för att individer skall vara villiga att dela med sig av 

tyst kunskap finns inom fallföretaget. Paquette och Desouza (2011, s. 183) menar vidare 

att överföring av tyst kunskap gynnas av en social koppling eller att individerna tillhör 

samma sociala nätverk för att det tillåter social interaktion och aktiviteter som assisterar 
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delningen. På fallföretaget beskrivs relationerna som goda och att man gärna umgås med 

sina kollegor för att skapa bra relationer. Därav tolkar vi det som att den tysta 

kunskapsöverföringen möjliggörs genom de relationer som respondenterna beskrivs ha 

med sina kollegor. Det kan jämföras med att Holste och Fields (2010, s. 135) talar om 

den personliga relationen som en avgörande faktor för hur villig en person är att dela med 

sig av sin tysta kunskap. Svaga relationer säger Szulanski (1996, s. 27) kan motverka 

delning av tyst kunskap. Sådana relationer är dock något som enligt respondenterna inte 

existerar på fallföretaget. Vidare berättar en av respondenterna att det fysiska mötet där 

man träffar en kollega är viktigt och inte enbart ser kollegor på en skärm. Respondenten 

menar att man över en skärm inte känner någon personlig koppling till kollegan och att 

det krävs mycket av en relation för att känna trygghet till en person. Kopplat till vad vi 

tidigare skrivit om distala arbetsplatser och att det kan hämma kunskapsdelning tolkar vi 

de sociala aktiviteterna där relationer kan skapas som viktiga aktiviteter för 

kunskapsintensiva organisationer att arrangera.  

 

Den tillit som behövs för att dela tyst kunskap beskriver litteraturen vara ett resultat av 

gruppens relationer vilka utvecklas över tid (Koskinen et al., 2003, s. 287). Detta kan 

jämföras med vad respondenterna säger om de speciellt goda relationerna som finns 

mellan de kollegor som börjar i de juniora teamen samtidigt och att de därför är extra 

benägna att hjälpa varandra. Detta kan också jämföras med att Koskinen et al., (2003, s. 

287) säger att en gemensam situation stärker relationer och således viljan av att dela med 

sig av sin kunskap. Chow och Chan (2008, s. 463) har funnit empiriskt stöd för att socialt 

nätverk, tillit och gemensamma mål på arbetsplatsen ökar en anställds vilja att dela med 

sig av kunskap. Utifrån samtalen med respondenterna framkommer det i linje med detta 

att både det sociala nätverket och tilliten till medarbetarna är en faktor som påverkar 

kunskapsdelningen på fallföretaget. 

6.2.3 Interaktioner 

Respondenterna beskriver att ta del av kollegors erfarenheter är en rik källa till kunskap. 

Holste och Fields (2010, s 131) menar att observera eller interagera är bra sätt att ta del 

av tyst kunskap. Även Hislop (2009, s. 46) belyser vikten av att observera eller prova som 

värdefulla metoder för delning av tyst kunskap då man antagit ett processperspektiv på 

kunskap. Respondenterna beskriver att genom att arbeta sida vid sida med mer seniora 

kollegor ger dem möjlighet att ta del av deras arbetssätt och observera hur de beter sig i 

olika situationer. Samtalet och ett personligt erfarenhetsutbyte lyfter Jonsson (2012, s. 

153) som den bästa arenan för kunskapsdelning. Sammantaget beskriver respondenterna 

de sociala interaktionerna på arbetsplatsen som tillfället då den tysta kunskapen delas. 

Detta ligger i linje med litteraturen som säger att sociala interaktioner är det bästa sättet 

att dela tyst kunskap (Paquette & Desouza, 2011, s. 174; Roberts, 2000, s. 433; Koskinen 

et al., 2003, s. 285; Jonsson, 2012, s. 153; Davenport & Prusak, 1998, s. 95). 

6.2.4 Makt  

Litteraturen talar om att makt är kopplat till kunskapsdelning. Ipe (2003, s. 346) tar bland 

annat upp makten som en faktor att ta hänsyn till när det kommer till att kunskap kan vara 

en källa till ökade karriärmöjligheter. Innan intervjuerna tog vi reda på hur modellen för 

befordran såg ut på fallföretaget då vi efter litteratursökningen trodde att det skulle 

komma att påverka viljan av att dela med sig av kunskapen. Däremot var det endast en av 

respondenterna som talade om makt kopplat till kunskap, dock inte i samband med 

karriärmöjligheterna eller möjligheten för befordran. Även Davenport (1997, s. 189) 
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säger att ledare borde ta för givet att anställda väljer att behålla viss kunskap för sig själv 

och inte dela med sig av allt till kollegor, för att inte riskera att bli mindre 

konkurrenskraftig på arbetsplatsen. Detta går emot vad som framkommit i intervjuerna 

på fallföretaget. Respondenterna beskriver inte att det är något man upplevt på 

avdelningen eller något man funderar på när en kollega ber om hjälp.  

 

Holste och Fields (2010, s. 135) talar om att viljan till kunskapsdelning beror på en tilltro 

att den kommer att användas på rätt sätt av mottagaren. Vid diskussion med en av 

respondenterna kring oviljan från kollegor i andra länder att dela med sig av kunskap tror 

han att det kan bero på syftet med användningen av kunskapen, och en oförståelse kopplat 

till detta. Relationer ses som grunden för att vilja dela med sig av kunskap. Att kollegor 

från andra länder inte delar med sig av kunskap tolkar vi bero på en avsaknad av relation 

mellan dem samt en osäkerhet när det kommer till användningen av kunskapen. Tzortzaki 

och Mihiotis (2014, s. 32) talar om att ingen medarbetare kan tvingas till att dela kunskap, 

utan att de själva väljer att dela den om de anser sig få ett rättvist utbyte från mottagaren. 

Ingen av respondenterna nämner något motstånd till att dela kunskap inom avdelningen 

utan att man gärna ger och tar kunskap av kollegor vilket vi tolkar som att de anser sig få 

detta rättvisa utbyte från organisationen.  

 

Kunskap ses som en källa till makt och något som anställda beskrivs försöka skydda och 

hålla för sig själv. Utifrån intervjuerna tolkar vi det snarare som att respondenterna blir 

glada och motiverade av att kunna hjälpa andra och att kunna bidra till att företaget 

fortsätter utvecklas. Flera av respondenterna beskriver det som en självklarhet att dela 

med sig av sitt specialområde till kollegorna för att underlätta deras arbete.  

6.3 Företagskultur  

Som nämnt i metodkapitlet har vår studie vissa induktiva inslag. Litteratur kring 

företagskultur kommer att presenteras för att det empiriska materialet ska kunna 

analyseras i sin helhet i syfte att förklara de hinder och möjligheter som identifierats i 

samband med delning av tyst kunskap. Intervjuguiderna bygger på teorier presenterade i 

den teoretiska referensramen där företagskultur inte var en aspekt som kopplades till 

kunskapsdelning. Under intervjuerna talade många respondenter om företagskultur 

kopplat till viljan att dela med sig av sin kunskap. Detta gör att vi finner det lämpligt att 

lyfta in teorier om företagskultur för att möjliggöra en fullständig analys av det empiriska 

materialet. Därav får studien sitt induktiva inslag i form av kompletterande litteratur om 

företagskultur.  

 

Alla respondenterna ansåg att kunskapsdelning var en del av kulturen inom fallföretaget. 

En tolkning av respondenternas berättelser tyder på att kunskapsdelning är nära relaterat 

till de normer och värderingar som finns inom organisationen. Flamgoltz och Randle 

(2011, s. 6) beskriver företagskultur som en organisations personlighet och ett fenomen 

vilket influerar beteenden hos anställda. Romanescu (2016, s. 103) definierar 

företagskultur som en sammanhängande helhet av normer, värderingar, attityder och 

beteenden som tillsammans gör en organisation unik. Beteenden som kulturen påverkar 

kan existera inom olika områden, som exempelvis hur man behandlar kunder eller 

kollegor, eller inställningen till innovation (Flamgoltz & Randle 2011, s. 6). Kulturen 

inom en organisation utvecklas över tid och influerar gruppens beteenden (Romanescu, 

2016, s. 103). Detta sätt att se på kultur är i linje med processperspektivet knutet till 

kunskap som denna studie antagit. Även Parker (2000, s. 83) talar om att 
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organisationskultur är en process som lokalt produceras av människor, men som även kan 

vara användbar när man talar om kulturen som en sak vilken kan påverka människor.   

 

Respondenterna berättade att alla inom den studerade avdelningen var villiga att dela med 

sig av sin kunskap och att de själva gärna delar kunskap vidare till kollegor. Kopplat till 

detta berättade alla respondenter, som tidigare nämnt, att de i första hand vänder sig till 

en kollega för att inhämta ny kunskap. Ingen hade heller mött något motstånd när de frågat 

en nära kollega om hjälp. Detta menar respondenterna är en produkt av att kulturen inom 

företaget förespråkar att man hjälper varandra. Detta går att jämföra med Parker (2000, s. 

83) samt Flamgoltz och Randle (2011, s. 6) som menar att företagskulturen influerar och 

påverkar människors beteenden. Ipe (2003, s. 350) menar vidare att kulturen inom en 

organisation i sin tur har en inverkan på kunskapsdelningen genom gemensamma 

värderingar.  

Flera konsulter anser att det är upp till ledande befattningshavare att skapa en kultur som 

uppmuntrar till att dela kunskap. Graham et al., (2016, s. 3) nämner att kulturen inom en 

organisation framförallt beror på vilken ledare som finns på företaget. Schein och Schien 

(2017, s. 14-15) lyfter även ledarskap som en viktig del i skapandet av en kultur då 

kulturen formas av att ledare använder sin makt för att kräva nya beteenden. Vidare 

berättar en av respondenterna att det ligger på teamledarna att se till att organisationen 

fortsätter vara så pass öppen som den är. Att beslut som öppna kontorslandskap där 

konsulterna tillåts interagera, bygga relationer och nätverka tolkar vi som att ledarna inom 

fallföretaget förstått deras ansvar i att skapa en gynnsam kultur för kunskapsdelning. Vi 

tolkar de formella och informella aktiviteterna som initieras av organisationen som 

ytterligare bevis på att ledningen förstått vikten av att bygga en företagskultur där tyst 

kunskap kan delas. Dessa aktiviteter tolkar vi bidra till att skapa gemensamma normer, 

värderingar och beteenden vilka alla är faktorer som Romanescu (2016, s. 103) menar att 

företagskulturen innefattar.  

 

En av teamledarna berättar att hon tror att man bör sätta principer och värderingar i 

företaget för exempelvis hur kunskap delas och att man hjälper varandra. Hon menar att 

man bör få dessa värderingarna in i ryggmärgen och säger att om det fastnar där kommer 

människor lösa saker på ett eller annat sätt oavsett Knowledge Management-system. Alla 

respondenter, oavsett om de är teamledare eller konsulter, lyfter att företagskulturen inom 

organisationen präglas av sammanhållning och att man alltid hjälper varandra. Det tolkar 

vi som att fallföretaget lyckats sätta gemensamma värderingar och principer som gynnar 

tyst kunskapsdelning. Detta grundas på vad Lucas (2005, s. 95) samt Hislop (2009, s. 84) 

menar med att viljan att dela med sig är en viktig möjliggörare för att dela tyst kunskap. 

Något som empirin visar att individerna inom fallföretaget har.  

 

En av respondenterna beskriver att kunskapsdelning är en del av företagskulturen som 

gör dem starkare tillsammans. Vidare uppmärksammas det att respondenterna framförallt 

talar i vi-form snarare än jag-form när de berättar om förhållanden och aktiviteter på 

företaget. Som tidigare nämnt kan kulturen influera värderingarna inom gruppen vilket vi 

i detta fall tolkar att den gjort. Dessa värderingar gäller alla respondenter, oavsett tid på 

fallföretaget, vilket vi tolkar som att respondenterna känner sig som en enhet och att 

kulturen är starkt rotad på fallföretaget. Parker (2000, s. 87) menar att en formulering av 

organisationskultur innebär kategorisering av medlemmarna där de talar om “oss” istället 

för “dem”. Kopplat till detta berättar även respondenterna att de sociala aktiviteterna är 

viktiga element för att bygga sammanhållning och samhörighet inom fallföretaget. De 
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menar att de bidrar till att känna tillhörighet till organisationen. Känslan av tillhörighet är 

en indikation på stark företagskultur vilket vi tolkar som att fallföretaget lyckats skapa. 

De sociala aktiviteterna är viktiga fundament när det kommer till att bygga en 

företagskultur vilken förespråkar den kunskapsdelning som respondenterna talar om.  

Respondenterna berättar att de sociala tillställningarna blir extra viktiga när de arbetar på 

distans från varandra, eftersom det är då sammanhållningen mellan dem kan stärkas. De 

sociala aktiviteterna blir således en viktig del då företaget ges möjlighet att förmedla 

uttryck för företagskulturen. Respondenterna menar även att de sociala aktiviteterna 

bidrar till möjligheten att skapa kontakt och bygga relationer till kollegor för att lättare 

kunna be om hjälp vid ett senare tillfälle. Att de anser de sociala aktiviteterna vara viktiga 

för att skapa nätverk och bygga relationer tolkar vi som att fallföretaget skapar 

möjligheter för att dela tyst kunskap. Vi tolkar även att de sociala aktiviteterna ger 

företaget en möjlighet att sprida uttrycken av kulturen. Detta för att litteraturen talar om 

att nätverkande och relationer i form av sociala kopplingar är viktiga fundament när det 

kommer till att dela tyst kunskap (Paquette & Desouza, 2011, s. 179; Roberts, 2000, s. 

433; Koskinen et al., 2003, s. 285; Jonsson, 2012, s. 153). Att de anställda vill nätverka 

och skapa relationer tolkar vi som ett resultat av företagets kultur. 
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7. Resultat 
I föregående kapitel presenterades en analys av det empiriska och teoretiska materialet. 

I följande kapitel ämnar vi besvara studiens frågeställning och syftet att undersöka hinder 

och möjligheter för delning av tyst kunskap inom kunskapsintensiva organisationer. 

Kapitlet avslutas med praktiska rekommendationer, studiens teoretiska bidrag och de 

samhälleliga implikationerna som kan diskuteras i samband med studien. 

7.1 Slutsatser 

För att svara på frågeställningen “Hur delas tyst kunskap inom kunskapsintensiva företag 

som arbetar i projektform?”, har studien visat att: 

• Tyst kunskap delas genom en företagskultur som innefattar normer och 

värderingar vilka uppmanar till att dela kunskap, erfarenheter och en känsla av att 

man vill hjälpa varandra. 

• Tyst kunskap delas när kollegor träffas ansikte-mot-ansikte och utbyter 

erfarenheter med varandra.  

• Tyst kunskap delas inom personliga nätverk. Därför är ett stort personligt nätverk 

som sträcker sig utanför de närmaste kollegorna en viktig möjliggörare för att dela 

tyst kunskap. 

• Tyst kunskap delas genom sociala interaktioner som arrangeras på initiativ av 

arbetsgivaren. 

Hinder för att dela tyst kunskap 

Den distala arbetssituationen inom kunskapsintensiva företag begränsar interaktioner 

med kollegor vilket hindrar delning av tyst kunskap då anställda arbetar på externa 

arbetsplatser skilda från varandra. Interaktionerna skapar samhörighet, relationer och 

nätverk som vår studie visar gynnar delning av tyst kunskap. De relationer som existerar 

mellan kollegor på arbetsplatser är viktiga grundbultar och förutsättningar när det 

kommer till att dela tyst kunskap. Dessa relationer skapas och växer genom sociala 

interaktioner vilka hindras när kollegor arbetar på distans från varandra. 

 

Användning av tekniska system inom kunskapsintensiva företag som delar 

projektrelaterad information visar studien inte fyller någon funktion på arbetsplatsen för 

att dela tyst kunskap. Studien har visat att tekniska system snarare möjliggör delning av 

information istället för kunskap. Närvaron av ett system som tros främja delning av 

kunskap men i själva verket delar information kan göra att ledningen minskar sitt fokus 

på de sociala interaktioner som krävs för delning av tyst kunskap. Tekniska system är 

därför ett hinder när det kommer till delning av tyst kunskap.  

 

Studien har visat att kunskapsintensiva företag som saknar en fungerande struktur med 

tydliga roller kring ansvaret för kunskapsdelning har en negativ inverkan på delningen av 

den tysta kunskapen.  

 

Serenko och Bontis (2016, s. 1206) samt Ipe (2003, s. 346) säger att kunskap ses som 

makt vilket hindrar kunskapsdelning, och Chow och Chen (2008, s. 458) menar att 

belöning är en faktor att ta hänsyn till kopplat till viljan att dela kunskap. Vår studie visar 

att i företag som inte har ett belöningssystem för kunskapsdelning ses kunskapen inte som 

en maktfaktor. Den tysta kunskapens abstrakta natur gör att den delas genom vardagliga 
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samtal och observationer vilket innebär att mätning av delningen blir svår. Slutsatsen blir 

således att om kunskapsdelning inte belönas finns inte heller något incitament att spara 

kunskapen för sig själv till de tillfällen där delning de facto belönas. I motsats till detta 

visar därför vår studie att ett belöningssystem i samband med delning av tyst kunskap 

innebär ett hinder. 

Möjligheter till delning av tyst kunskap 

Enligt vår studie delas tyst kunskap primärt genom de möjligheter till interaktion som 

organisationen skapar. Dessa möjligheter inkluderar de formella möten och aktiviteter 

samt informella interaktioner som anordnas på initiativ av arbetsgivaren. Interaktioner 

som sker på initiativ av arbetsgivaren i form av formella och informella träffar betyder att 

organisationer skapar förutsättningar för att dela tyst kunskap genom att skapa 

möjligheter för social interaktion. Vår studie visar att i kunskapsintensiva organisationer 

där kollegor primärt arbetar på externa arbetsplatser skilda från varandra, gynnas den tysta 

kunskapsdelningen av att de regelbundet ses på arbetsgivarens kontor. Ett initiativ att alla 

anställda en dag i veckan ska befinna sig på arbetsgivarens kontor visar vår studie påverka 

den tysta kunskapsdelningen positivt. Under denna dag skapas möjligheter till både 

informella och formella sociala interaktioner som skapar gemenskap vilket gynnar tyst 

kunskapsdelning.  

 

Vår studie visar att nätverk stärks och byggs under de interaktionsmöjligheter som 

organisationen initierar. Att bygga nätverk som sträcker sig utanför de närmaste 

kollegorna är en möjlighet för delning av tyst kunskap. Även arbetsplatsens fysiska 

utformning kan gynna kunskapsdelningen genom ett öppet kontorslandskap som skapar 

interaktion och erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Det tillåter snabbare kommunikation 

samt observation vilket har positiva effekter på tyst kunskapsdelning.  

 

Relationer mellan kollegor möjliggör delning av tyst kunskap då relationerna gör att 

individer känner sig bekväma att ta hjälp av varandra. Studien visar att initiativ från 

ledningen där relationer kan skapas blir viktiga för att möjliggöra delning av tyst kunskap. 

Således är det viktigt att ledningen har en förståelse för att relationer mellan kollegor 

möjliggör tyst kundskapsdelning. I relationer skapas tillit mellan kollegor vilket vår studie 

visar påverka tyst kunskapsdelning positivt då man litar på de personerna man ber om 

hjälp. Vår studie visar att tilliten går åt två håll, både tillit till att den kunskap man tar del 

av samt att den kunskap man delar med sig av kommer användas på passande sätt. Således 

har vår studie, precis som Nonaka et al., (2000, s. 28) kommit fram till att även tillit 

mellan kollegor är en möjliggörare för tyst kunskapsdelning.  

 

Studien visar att individer som drivs av att öka sin kompetens är benägna att självmant 

använda nätverk, kollegor och interaktionsmöjligheter till att inhämta tyst kunskap. 

Personliga drivkrafter i form av viljan att lära sig mer är därför ytterligare en möjliggörare 

för delning av tyst kunskap.   

 

Vidare är organisationsstrukturen en möjliggörare för att dela tyst kunskap. En 

organisationsstruktur med tydligt satta roller och ansvar för stöttning av juniora kollegor 

visar studien är positivt för att dela tyst kunskap. Att arbeta sida vid sida där seniora 

kollegor vägleder juniora medarbetare gynnar tyst kunskapsdelning då erfarenheter delas. 

Att juniora kollegor tillåts observera visar studien är en viktig komponent för att dela tyst 

kunskap. Att ta del av kollegors erfarenheter visar studien vara den största möjligheten 
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till att ta del av tyst kunskap. Detta främjas genom mentorskap och indelningen av 

anställda till projekt där juniora och seniora kollegor med olika bakgrunder och 

kompetenser tvingas interagera. 

 

Att inom kunskapsintensiva företag ha samma syn på koncept som exempelvis kunskap 

och ledarskap visar studien skapar en ömsesidig förståelse vilket påverkar delning av tyst 

kunskap positivt. Att låta anställda genomgå samma utbildningar lägger en grund för att 

skapa gemensamma uppfattningar vilka är viktiga för att dela tyst kunskap.  

 

Studien visar att en stark företagskultur där man hjälper sina kollegor och har en positiv 

inställning till att dela kunskap övervinner känslan av att kunskap är makt. Kunskap ses 

istället för makt som något som gynnar hela organisationen och inte enbart individen. 

Företagskulturen anser vi vara en av de största möjliggörarna för den tysta 

kunskapsdelningen inom kunskapsintensiva företag om den innefattar normer av att man 

delar med sig av kunskap till sina kollegor för att på så vis stärka företaget. Därav drar vi 

slutsatsen att företagskulturen inom kunskapsintensiva företag är en faktor som kan både 

möjliggöra och hindra delningen av tyst kunskap.  

 

Företagskultur kan innefatta normer och värderingar av att hjälpa varandra och dela 

kunskap för att gynna organisationen som helhet. På så vis kan företagskulturen gynna 

delning av tyst kunskap genom att exkludera konkurrens och makt kopplat till arbetarnas 

tysta kunskap. Studien visar att en kultur där normer, värderingar och beteenden 

uppmuntrar relationer, sociala interaktioner och att be om hjälp övervinner känslan att 

kunskap är makt. Ett citat hämtat från empirin “Vi är starka för att folk kan något. Om 

bara jag kan något är ju inte vi starka, då är jag stark. Så det handlar ju bara om att dela 

ut information så att vi kan sälja mer och kan få mer projekt och lära oss ännu mer om 

ämnet”, ligger till grund för denna slutsats. 

7.2 Praktiska rekommendationer  

Ledningen inom kunskapsintensiva företag som vill underlätta delning av tyst kunskap i 

organisationen bör ha några saker i åtanke för att lyckas med det. Utifrån studiens 

slutsatser rekommenderar vi kunskapsintensiva företag att skapa och implementera 

mentorsprogram där kollegor med mer erfarenheter agerar coacher till nyare medarbetare. 

I programmet bör det ingå att mentorn och adepten arbetar tillsammans för att ge den 

nyare medarbetaren möjlighet att se och lära. Genom att skugga en medarbetare får 

kollegor ta del av mentorns arbetssätt och ageranden vilka annars är svåra att uttrycka i 

ord och endast blir synliga genom observation.  

 

Studien visar även att ett gynnsamt klimat för delning av tyst kunskap kan skapas genom 

en medvetenhet om olika aspekter i företagskulturen. Ledningen bör eftersträva skapandet 

av normer och värderingar som uppmuntrar till att hjälpa varandra. Genom en 

företagskultur som förespråkar ett öppet klimat mellan kollegor där man ställer frågor, 

besvarar frågor samt håller i och deltar på utbildningar skapas förutsättningar för delning 

av tyst kunskap. Företagskulturen bör innefatta normer och värderingar av att dela med 

sig av sina erfarenheter till kollegor. Vidare bör företagskulturen även innefatta en känsla 

av stöttning för och mellan medarbetarna där man hjälps åt för att kollektivt dela kunskap 

vilket gör organisationen i sig starkare.  
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Vi rekommenderar även organisationer att uppmärksamma de anställda på syftet med 

olika aktiviteter och aktioner. Detta inkluderar därför tydliga roller och ansvarsfördelning 

bakom aktioner som syftar till att gynna delningen av kunskap. Då de anställda ofta 

arbetar på distans från varandra är det viktigt att de förstår syftet bakom de fysiska träffar 

som anordnas. På så vis skapas en öppenhet och medvetenhet om vad dessa aktiviteter 

och träffar bidrar med varpå maximalt utnyttjande kan ske.  

7.3 Teoretiskt bidrag 

Teorin som presenterades i början av uppsatsen innefattar främst litteratur kring hur 

delning av tyst kunskap kräver sociala interaktioner. Vidare menar litteraturen att dela 

tyst kunskap i sig är en av de viktigaste komponenterna i hur företag skapar hållbara 

konkurrensfördelar. Den presenterade litteraturen visar även att personliga relationer och 

nätverk är möjliggörare för tyst kunskapsdelning. Studien bekräftar vikten av fysiska 

sociala interaktioner mellan kollegor inom organisationen som en möjliggörande faktor 

för att dela tyst kunskap. Dessa sociala interaktioner bidrar till relationsbyggande och 

vidgar nätverken vilket studien i enlighet med litteraturen visar vara viktiga komponenter.  

 

Efter att ha studerat det empiriska materialet framkom det att litteratur om företagskultur 

saknades för att möjliggöra en analys av resultatet. Studien har identifierat en koppling 

mellan företagskulturen och delningen av tyst kunskap, vilket vi anser saknas i befintlig 

litteratur. Vårt teoretiska bidrag med studien är således det faktum att företagskulturen 

influerar tyst kunskapsdelning. Vi menar att företagskulturen är något som skapas av 

människorna inom organisationen och således något ledningen kan vara med och influera.  

 

Tidigare forskning inom området utgår från att medarbetarna arbetar på samma plats och 

att interaktioner sker naturligt. Vår studie har istället utgått från medarbetare som arbetar 

på distans från varandra och därför inte möts på ett kontor varje dag. Vi bidrar således 

med ökade insikter kring att det krävs mer proaktivt arbete av en organisation med 

anställda på distala arbetsplatser, då arbetsgivaren aktivt behöver skapa möjligheter för 

den interaktion som möjliggör tyst kunskapsdelning.  

7.4 Samhälleliga implikationer 

Gällande samhällsaspekter kopplade till vår studie kan det leda till en diskussion om att 

överbrygga kulturella och sociala skillnader genom integration och inkludering. Studiens 

resultat har visat på vikten av att skapa en företagskultur som förespråkar gemenskap och 

ett öppet klimat i syfte att gynna tyst kunskapsdelning. Frågan om huruvida en global 

företagskultur eller subkulturer inom organisationer bör användas blir därför en fråga för 

företagsledningen att hantera. Genom en gemensam företagskultur som inbegriper 

normer och värderingar där kunskaper och erfarenheter delas till alla inom organisationen 

kan innebära att kulturella och sociala skillnader suddas ut. Paquette och Desouza (2011, 

s. 183) beskriver att liknande förutsättningar måste finnas mellan individer för att tyst 

kunskap ska delas. Skapandet av en kultur som förespråkar inkludering och att dela sin 

erfarenhet till alla individer inom organisationen kan på så vis även bidra till att liknande 

förutsättningar skapas. Hur enkelt det är i dagens samhälle där ökad integration lett till 

större kulturella variationer kan diskuteras.    

 

Enligt en rapport skriven av Almerud (2017, s. 24), publicerad av Svenskt Näringsliv, 

krävs effektiva processer för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden vilket är 
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avgörande för att skapa ett inkluderande samhälle och att minska utanförskap. En 

företagskultur som enligt studiens resultat bör innefatta ett öppet klimat där man delar 

med sig av sin erfarenhet och kunskap i syfte att möjliggöra tyst kunskapsdelning kan 

därför även innebära en effektiv process för att integrera nyanlända. På så vis kan studiens 

resultat visa på möjligheter till att skapa ett mer inkluderande samhälle som minskar 

utanförskap. Förutom att dessa skillnader i sysselsättning påverkar enskilda individer på 

ett personligt plan menar Almerud (2017, s. 5) att Sverige går miste om kunskap och 

erfarenheter hos individer som istället för att bidra till samhällsekonomin fastnar i 

byråkratiska system. De normer och värderingar som resultatet förespråkar gynnar på så 

vis inte enbart företagen i och med en ökad delning av tyst kunskap, utan även Sverige i 

sin helhet då svenska företag kan ta del av individernas kunskap. Det kan däremot vara 

svårt att skapa en gemensam företagskultur med individer som kommer från olika 

bakgrunder. Därför kan det behövas ett stort engagemang från ledningen för att lyckas 

skapa detta. Lyckas man innebär det att kunskap som annars hade gått förlorad kan gynna 

företaget och med det även samhället i stort. 

 

Vidare kan samhälleliga implikationer precis som studiens analys delas in i 

organisatoriska och individuella faktorer. De organisatoriska aspekterna innefattar att 

kunskapsdelning leder till att fler inom en organisation lär sig vilket gör organisationen 

mer konkurrenskraftig. Det kommer leda till starkare och mer välmående företag i 

samhället. I sin tur leder detta till att samhället i stort får det bättre då fler välpresterande 

företag innebär ökade skatteintäkter vilket ger en bättre välfärd. 

 

De individuella aspekterna handlar om att individer som lär sig mer, utvecklas och mår 

bättre. Att kunna mer kan leda till minskad stress och oro vilket i sin tur kan innebära 

färre sjukskrivningar. Även det kan bidra till samhällsnytta då välmående individer kostar 

samhället mindre i form av färre sjukskrivningar samt är positivt för organisationer då det 

är dyrt och tidskrävande att rekrytera ny personal. 

7.5 Framtida forskning 

Då denna studie endast studerat ett fallföretag bör framtida forskning använda ett urval 

som inkluderar fler organisationer. På så vis kan man undersöka om studiens slutsatser är 

applicerbara på andra kunskapsintensiva organisationer. Att undersöka detta skulle kunna 

skapa en generaliserbarhet vilket denna studien inte möjliggjort. Framtida forskning kan 

till fördel utöka metoden av kvalitativa intervjuer till att även innefatta observationer. 

Detta för att tyst kunskap som beskrivet ovan inte går att artikulera i ord, varpå metoden 

av att endast använda kvalitativa intervjuer kan begränsa resultatet. Med observationer 

skulle forskarna ges möjlighet att studera om det respondenterna säger om 

kunskapsdelning stämmer överens med hur de agerar på sin arbetsplats.  
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8. Sanningskriterier 

I det avslutande kapitlet utvärderas och granskas studien utifrån sanningskriterierna; 

trovärdighet, äkthet och överförbarhet. 

8.1 Trovärdighet 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 168) är de trovärdighetsproblem som har med 

datainsamling och tolkning att göra enligt vissa forskare en fråga om mätinstrumentets 

tillförlitlighet. När det kommer till studiens datainsamling genomfördes några av 

intervjuerna över telefon då respondenterna på grund av arbetssituation inte kunde träffa 

oss fysiskt. Det gjorde att vi under dessa intervjuer inte gavs möjlighet att tolka 

kroppsspråk eller tonläge. Detta hanterades genom att genomföra telefonintervjuerna sist, 

för att på så vis göra oss intervjuare så bekväma som möjlig med metoden. Vi har spelat 

in och transkriberat alla intervjuer för att inte förlora viktig information, vilket vi menar 

höjer trovärdigheten för studien. För att ytterligare visa på trovärdighet för studien har 

båda författarna närvarat vid intervjuerna och flexibla intervjuguider har använts. Att alla 

intervjuer inte genomförts hos respondenten utan att vissa skett via telefon förstår vi kan 

minska trovärdigheten för studien. Vid jämförelse mellan det insamlade materialet från 

de fysiska intervjuerna och telefonintervjuerna finner vi dock ingen märkbar skillnad, 

varpå vi gör bedömningen att materialet från alla intervjuer bör anses trovärdigt.  

 

En annan aspekt kopplat till studiens trovärdighet är det faktum att studien genomfördes 

på ett fallföretag. Studiens slutsatser beskriver att delning av tyst kunskap är starkt knuten 

till företagskulturen. Om det anses trovärdigt att påstå det då vi enbart undersökt en 

organisation förstår vi kan ifrågasättas. Målet med studien är dock inte att generalisera 

resultatet vilket gör att våra slutsatser fortfarande kan anses trovärdiga i den kontext de 

producerats. Däremot tycker vi att framtida studier med fördel kan undersöka flera 

organisationen för att de facto påvisa företagskulturens påverkan på delningen av den 

tysta kunskapen.  

 

Glaser och Strauss (1967, s. 242) menar att forskningsresultatets tillförlitlighet måste 

bedömas utifrån hela processen vilket innebär att hela sättet som data samlats in på samt 

analyserats måste ingå i trovärdighetsbedömningen. Vi har därför i största möjliga mån 

varit tydliga och transparanta i de val som datainsamlingen grundar sig på. Vidare säger 

Glaser och Strauss (1967, s. 243) att såväl urval, datainsamling, datasammanfattning och 

hur teoriutvecklingen genomförts blir viktig i bedömningen om tillförlitligheten till 

resultatet. En aspekt kopplat till datainsamlingsmetoden som kan ifrågasätta studiens 

trovärdighet är att vi inte utfört någon observation på fallföretaget. Då tyst kunskap enligt 

litteraturen är inbäddat inom individen och inte kan uttalas i ord kan det uppfattas märkligt 

hur vi skall lyckas finna upplevelser av hinder och möjligheter för delning av tyst kunskap 

genom att enbart tala med respondenterna. För att hantera detta valde vi att intervjua 

ledare och konsulter. På det sättet skapades en helhetsbild över aktioner och uppfattningar 

vilka ansågs behövas för att göra resultatet trovärdigt. Däremot kan framtida studier med 

fördel använda sig av både intervjuer och observationer för att ytterligare bygga 

trovärdighet för resultatet.  

 

En aspekt vi tycker är viktig att nämna kopplat till studiens trovärdighet är de faktum att 

våra värderingar kan ha spelat in på de resultat vi presenterat. Vi har försökt varit helt 

objektiva genom studien men är medvetna om att resultatet undermedvetet kan ha 
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influerats av personliga åsikter. För att hantera detta har vi presenterat forskningsmetoden 

och processen vi använt för att skapa en transparens och på det sättet låta läsaren kritiskt 

granska de val vi gjort för att kunna bedöma trovärdigheten.  

8.2 Äkthet 

Äktheten beskriver Scott (1990, s. 7) som att materialet ska vara otvivelaktigt och genuint. 

För att ge en rättvis bild av verkligheten har respondenternas åsikter tagits upp i den form 

de framfört dem och inte redigerats för att vi som forskare ska uppnå studiens mål. För 

att empirin inte skulle bestå av för mycket upprepningar har vi valt att sammanfatta 

respondenternas åsikter i de fall där de korrelerat med varandra. För att ytterligare visa på 

äktheten i studien har vi valt att använda oss av citat för att påvisa den bild av verkligheten 

som respondenterna berättat. Respondenterna har fått ta del av empiriframställningen för 

att ge dem möjlighet att kontrollera att den på ett rättvist sätt reflekterar deras berättelser. 

Deras åsikter har tagits i beaktning och några mindre justeringar har gjorts efter deras 

kommentarer. Detta styrker studiens äkthet.  

8.3 Överförbarhet  

Målet med denna studie har inte varit att generalisera resultatet till en hel population. Den 

hermeneutiska kunskapssynen har motiverat att genomföra studien på ett fallföretag då vi 

djupgående velat studera respondenternas miljö och verklighet. Att göra en djupgående 

studie på ett fallföretag innebär att den förståelse som skapats är kontextspecifik. Enligt 

Johansson-Lindfors (1993, s. 47) innebär det att resultatet inte kan överföras till andra 

fall. Även studiens icke-sannolikhetsurval är något som gör att resultatet inte går att 

generalisera då urvalet inte är representativt för alla kunskapsintensiva organisationer. 

Johnsson-Lindfors (1993, s. 47) menar snarare att den förståelse hermeneutiken försöker 

skapa uppfattas som ett synsätt eller tankesätt vilket i olika situationer kan vara 

användbara för förståelsen av verkligheten, genom exempelvis igenkännande. Det vill 

säga att individer eller grupper tar med sig ett tankesätt eller synsätt och fyller det med 

erfarenheter från den egna verkligheten, varpå förståelsen av den kan utvidgas eller ökas 

(Johansson-Lindfors,1993, s. 47).   

 

För vår studie innebär det att resultatet är skapat utifrån den verklighet fallföretaget och 

individerna inom organisationen befinner sig i och på det sätt dem uppfattar den. Således 

är resultatet unikt för fallföretaget och kan inte överföras till andra företag inom samma 

bransch då deras verklighet sannolikt ser annorlunda ut. Däremot kan andra genom 

igenkännande ta med sig insikter genererade från denna studie för att anpassa dem till sin 

verklighet. Detta är något Gummersson (1988, s. 91) påtalar då han menar att djupgående 

fallstudier av en företeelse ger möjlighet att beskriva mekanismer som på förnuftsmässiga 

grunder kan antas återfinnas i andra situationer. 
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Appendix 1: Mail till respondenter 
Hej! 
 

Tack för att du har ställt upp på att bli intervjuad i samband med vår uppsats. Mitt namn 

är Johanna Witting och tillsammans med min kollega Ida Salomonsson skriver vi vårt 

examensarbete inom företagsekonomi. Vi är två studenter som läser till civilekonom med 

inriktning mot service management på handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Uppsatsen handlar som tidigare nämnt om Knowledge Management och mer specifikt 

studerar vi kunskapsdelning inom kunskapsintensiva företag. Vi genomför en kvalitativ 

studie där 10-12 intervjuer kommer att ske på ert företag.  
 

Det ni behöver veta inför vårt besök att den beräknade tiden per intervju är 60 minuter. 

Ni behöver inte förbereda något innan intervjun och den kommer som ni redan 

informerats om att ske på ert kontor. Ni som respondenter samt företaget kommer att vara 

anonymiserat i uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att kunna 

användas vid analys. Efter avslutat arbete kommer såväl ljudfiler som transkribering att 

raderas.  
 

Vi ser fram emot att träffa dig och tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar.  
 

Vänliga hälsningar, 
 

Johanna & Ida 

  



 
76 

  



 
77 

Appendix 2: Intervjuguide - Ledare 

Tema Fråga Teorikoppling 

Inledning/bakgrund Hur länge har du jobbat på den här 

arbetsplatsen? 

Ej kopplad 

 
Varför valde du det här företaget som 

arbetsgivare? 

Ej kopplad 

 
Hur länge har du arbetat som konsult? Ej kopplad 

 
Berätta om en vanlig dag på jobbet. Ej kopplad 

 
Hur trivs du på din arbetsplats? Ej kopplad 

 
Vad skiljer ert företag från liknande 

inom samma bransch? 

Ej kopplad 

 
Berätta om dina arbetsuppgifter kopplat 

till ditt team? 

Ej kopplad 

Teamet Berätta om det team du 

leder. 

 

 
Berätta om relationerna inom ditt team. Paquette & Desouza, 2011. 

Handy, 1994, refererad i 

Koskinen et al., 2003. 

 
Hur ser du på relationerna inom ditt 

team? 

Chow & Chan, 2008. 

 
Hur ser relationerna ut mellan olika 

team? 

Hislop, 2009. 

 
Hur ofta möter ni andra team? 

 

Chow & Chan, 2008. 

 
Hur arbetar du med ditt team? Jonsson, 2012. 

 
Hur introduceras nya medlemmar i ditt 

team? 

Vallejo-Alonso, 2011. 
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Projekt Berätta om ett typiskt projekt (tid, 

plats, omfattning) 

Hislop, 2009. Koskinen et 

al., 2003. 

 

 
Vad händer när ni avslutat ett projekt? Swart & Kinne refererad i 

Hislop, 2009. 

Kunskap Vad är kunskap för dig? Nonaka, Nonaka & von 

Krogh, 2009. Burman, 

2013. Gustavsson, 2002. 

 Hur hanterar ni kunskap inom 

företaget? 

Dalkir, 2017. 

 Hur hanterar du kunskap inom ditt 

team? 

Serenko & Bontis, 2016. 

 Vilka kunskaper vill du att konsulterna 

ska besitta? 

Schiuma, 2012. Davenport 

& Prusak, 1998. Yi, 2009 

 Hur hanterar du en ny person i teamet? Polanyi, 1966. Nonaka, 

1994 

 Vem är ansvarig för att se till att de 

som “staffas” på projekten har rätt 

kunskap? 

Ej kopplad 

 Berätta om hur kunskapen ser ut inom 

ditt team? 

Hislop 2009. Vallejo-

Alonso, 2011 

 Hur ser du på olika kunskapsnivåer 

inom ditt team? 

Paquette & Desouza, 2011. 

Kunskapsdelning Hur delas kunskap inom 

organisationen? 

Ipe, 2003. Paquette, 2011. 

 Hur delas kunskap mellan anställda? Paquette, 2011. 

 Vems ansvar är det att kunskap delas? Earl, 2001. McAdam & 

McCreedy, 2000. 

 Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn 

till när det kommer till att dela 

kunskap? 

Jonsson, 2012. 

 Finns några uttalade strategier för 

kunskapsdelning? 

 

Pasher & Ronen, 2011. 
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Vilka? 

 Vad beror olika kunskapsnivåer på?  

 Hur upplever du det att dina anställda 

arbetar på olika platser och inom olika 

team? 

Davenport & Prusak, 1998. 

 Finns det uttalade strategier inom 

företaget för delning av kunskap? 

Dalkir, 2017. 

 Skulle du säga att kunskapsdelning är 

en del av kulturen inom er 

organisation? 

Ipe, 2003. 

Sociala aktiviteter När och hur träffas ni inom teamet? Davenport & Prusak, 1998. 

Jonsson, 2012. Paquette & 

Desouza, 2011. Roberts, 

2000. Koskinen et al., 2003. 

 Hur hanterar du dessa situationer? Koskinen et al., 2003. 

 Berätta om aktiviteter utanför arbetet. Davenport & Prusak, 1998. 

Nonaka et al. 2000. 

 Hur upplevs sociala aktiviteter av ditt 

team? 

Ej kopplad 

 Vad är syftet bakom de sociala 

aktiviteterna? 

Chow & Chan, 2008. 

 

 Har du varit med om att personer inte 

vill dela med sig av kunskap? 

Tzortzakt & Mihiotis, 2014. 

Avslutningsvis Är det något annat du skulle vilja lyfta 

inom området om kunskapsdelning 

som du inte tycker våra frågor lyft 

fram? 

Ej kopplad 
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Appendix 3: Intervjuguide - Konsulter 

Tema Fråga Teorikoppling 

Inledning Vad är din akademiska bakgrund? Ej kopplad 

 
Hur länge har du jobbat på den här 

arbetsplatsen?  

Ej kopplad 

 
Varför valde du det här företaget som 

arbetsgivare? 

Ej kopplad 

 
Hur länge har du arbetar som konsult? Ej kopplad 

 
Berätta om en vanlig dag på jobbet. Ej kopplad 

 
Hur trivs du på din arbetsplats? Ej kopplad 

Teamet  Berätta om dina kollegor inom ditt 

team. 

Argot & Ingram, 2000. 

 
Berätta om relationerna du har med 

dina kollegor. 

Paquette & Desouza, 2011. 

Handy, 1994, refererad i 

Koskinen et al., 2003. 

 
Hur interagerar du med dina kollegor? Asrar-ul-Haq & Anwar, 

2016. Davenport & Prusak, 

1998. 

 
Vet du vad dina kollegor arbetar med?  Paquette & Desouza, 2011. 

 
Umgås du med dina kollegor inom 

teamet utanför arbetet? 

Paquette & Desouza, 2011; 

Yi, 2009. Nonaka et al., 

2000. 

 
Hur upplever du det att ni inom teamet 

arbetar på olika platser? 

Davenport & Prusak, 1998. 

 
Hur upplever du att ni arbetar inom 

olika team?  

Davenport & Prusak, 1998. 
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Projekt Vad bestämmer vilket projekt du är på? Ej kopplad 

 
Berätta om ditt senaste projekt (tid, 

omfattning, kollegor, arbetsplats)  

Ej kopplad 

Kunskap Vad är kunskap för dig? 
 

 
I vilka sammanhang lär du dig saker? Holste & Fields, 2010. 

 
Om du känner att du inte har 

tillräckligt med kunskap för att lösa en 

uppgift, hur går du tillväga då?  

Paquette & Desouza, 2011. 

 
Vad beror olika kunskapsnivåer på?  

 

Kunskapsdelning Delas kunskap mellan anställda? Paquette, 2011, Ipe, 2003. 

 I vilket sammanhang? (kontext) 

 

Hur? (metod) 

Paquette & Desouza, 2011. 

. Vems ansvar är det att kunskap delas? Foucault, 1980. Townley, 

1993 refererad i Serenko & 

Bontis, 2016. 

 För vems skull delas kunskap?  Dalkir, 2017. Nonaka, 1991. 

Bose, 2004. Defillippi et al., 

2006. 

 Delar du med dig av din kunskap? 

 

Hur 

Tzortzakt & Mihiotis, 2014 

 Delas kunskap från projekten? 

 

Hur?  

Tzortzakt & Mihiotis, 2014. 

Argot & Ingram, 2000. 

Paquette & Desouza, 2011. 

 Har du varit med om att personer inte 

vill dela med sig av kunskap? 

Tzortzakt & Mihiotis, 2014. 

 Vet du om det finns några uttalade 

strategier för kunskapsdelning? 

 

Sociala aktiviteter Arrangeras det sociala aktiviteter på 

din arbetsplats?  

Nonaka et al. 2000. 
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 Berätta om dem (informella & 

informella) 

Yi, 2009. Nonaka et al. 2000.  

 Anser du att dessa aktiviteter bidrar 

med något? 

 

Vad? 

Ej kopplad 

 Hur upplever du dessa sociala 

aktiviteter? 

Ej kopplad 

Förutsättningar Vad motiverar dig? Jonsson, 2012. 

Avslutningsvis Är det något annat du skulle vilja lyfta 

inom området om kunskapsdelning 

som du inte tycker våra frågor lyft 

fram? 

Ej kopplad 
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