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SAMMANFATTNING  
 
Stora förändringar av marknadsstrukturen under det senaste årtiondet har visat tecken på en 
”ny ekonomi”. Dagens ekonomi blir allt mer kunskapsinriktad och utvecklingen märks främst 
genom att organisationer med en ”stark kunskapsinriktning” ökat. 
Med detta som grund fann jag det intressant att titta närmare på arbetet med skapande och 
spridning av kunskap i organisationer. Frågeställningen lyder; 
 

Hur fungerar arbetet med att skapa och överföra kunskap inom organisationer? 
 
Ämnet belyser jag genom en empirisk kvalitativ undersökning om hur en organisation inom 
banksektorn i praktiken arbetar med att skapa och överföra kunskap från organisationen till 
individen och mellan individer. Syftet med den empiriska undersökningen är att söka 
förståelse för hur kunskapsöverföring praktiskt går till.  
 
Teorin inleds med en orientering i kunskapsbegreppets mångfacetterade betydelse och dess 
relation till andra begrepp. Fokus i teorin ligger på hur skapande av kunskap och lärande sker 
och förutsättningar för kunskapsöverföring. 
 
I analysen av det empiriska materialet kommer jag fram till att den undersökta bankens sätt att 
hantera kunskap fokuseras på information, även kallad kodifierad kunskap. Banken satsar på 
individuell interaktiv kunskapsutveckling, främst via dator och webföreläsningar via bankens 
interna nätverk. Detta visar på en stark tekniktro från bankens håll. Den kunskap de anställda 
har definieras, som banken ser det, som generell kunskap, vilken är relativt hårt styrd av lagar 
och regler. Individerna arbetar trots det mot ett förvärvande av kunskap som gör att det leder 
till ett fördjupat lärande.   
 
Slutligen kommer jag till slutsatsen att banken med sitt arbetssätt fokuserar på ett lärande och 
förskaffande av kunskap som resulterar i ett lärande där det inte finns utrymme för utveckling 
av fördjupad kunskap. Individerna i organisationen arbetar samtidigt för att deras lärande ska 
fördjupas genom att utbyta erfarenheter och arbeta interagerande i skapandet av kunskap. 
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INLEDNING  
I kapitlet ges en bakgrund till forskningen och vad den konkret ska handla om. Även de 
utgångspunkter som formar uppsatsen tas upp. Förklaring till uppsatsens återkommande 
centrala begrepp ges även. 

PROBLEMBAKGRUND  
Under det senaste årtiondet har det skett en del radikala förändringar av marknadsstrukturen 
som kan visas vara karakteristiska för en så kallad ”ny ekonomi”. Förändringarna indikerar en 
utveckling och ombildning av den ekonomiska tillvaron (Løwendahl & Revang, 1998, s.756). 
Exempel på historiska förändringar som lett oss fram till nya ekonomiska tider är kända 
företeelser som trycktekniken, ångmaskinen, järnvägarna och massmedierna. Senast är det 
förändringen till den ekonomi vi lever i nu, utvecklingen av informations- och 
kommunikationssamhället (SCB, 2002, s.8).  
Att dagens ekonomi blir mer och mer kunskapsinriktad, där informations- och 
kommunikationstekniken spelar en väsentlig roll, visas i en av de slutsatser som drogs i EU-
toppmötet i Lissabon 2000. Det beslutades där att ”unionen under de kommande tio åren ska 
bli den mest konkurrensmässiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen, en 
ekonomi med hållbar tillväxt, fler och bättre jobb samt en ökad social sammanhållning” 
(SCB, 2002, s.7). Utvecklingen som sker i organisationer i både Europa och Sverige är 
exempel på den så kallade ”nya ekonomin” där företag med en stark kunskapsinriktning ökat, 
både i antal och i betydelse, de senaste två decennierna (www.svensktnaringsliv.se).  
 
Samhället sägs vara på väg mot, eller redan passerat, vilket citatet ovan visar, övergången 
mellan industrisamhället till det post-industriella samhället (Kalling & Styhre, 2003, s.10). 
Även litteraturen som behandlar kunskap och kunskapsstyrning, beskriver flitigt hur vårat 
samhälle de senaste decennierna genomgått radikala förändringar. Definitionerna på samhället 
har gått från att vara industrisamhälle, till ett mer serviceinriktat samhälle, till 
informationssamhälle, för att nu ha landat i kunskapssamhället, (Nonaka & Takeuchi, 1995, 
s.43, Alvesson, 2006, s.20), kanske i väntan på nästa destination. I detta nya samhälle är 
ekonomin eller ekonomiska beslut inte längre en kamp eller av egentlig betydelse, utan den 
blir beroende av kunskap och kreativitet. I kunskapssamhället är inte längre kapital eller 
naturtillgångar den huvudsakliga ekonomiska resursen, utan numera är det, och kommer att 
vara, kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.43), kreativitet (Kalling & Styhre, 2003, s.10) 
och socialt kapital (Widén-Wulff & Ginman, 2004, s.453). En ny samhällsklass definieras 
genom kunskap och en viss nivå av utbildning, och tillkommer genom kontrollerandet av 
kunskapen (Kalling & Styhre, 2003, s.10). Kunskap påstås vara nyckelfrågan för 
högteknologiska företag, FoU-baserade företag och professionella serviceföretag (Alvesson, 
2004, s.19). 
 
Förändringen medför att organisationer söker skapa legitimitet i förhållande till samhällets 
dominerande normer och föreställningar om vad som bör göras, och hur ett företag bör vara. 
Utvecklande av särskilda strukturer, vilka signalerar ”rätt förhållningssätt” och ”rätt praktik” 
blir vanligare, utan att nödvändigtvis i någon nämnvärd grad påverka organisationen åt dessa 
håll (Alvesson, 2006, s.121). Förändringen kan ses som en isomorfism, en vilja att vara som 
alla andra i rädsla för att inte hänga med själv, med risk för att bli ett uträknat företag. Att 
uttryckligen säga att företaget är ett kunskapsföretag eller en kunskapsintensiv organisation 
blir ett sätt att ”hänga med”. Rent retoriskt har byråkrati och massproduktion utraderats för att 
ge vika åt kunskapsföretag, dynamiska nätverk, och flexibel, kundstyrd verksamhet. 
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Produktionen inriktas mot ”värdeskapande processer” istället för mot varor och tjänster 
(Alvesson, 2006, s.21). 
 
Arbeten i kunskapsbranschen skönmålas genom självförvekligande, autonomi och stor frihet, 
samtidigt som det finns en rad processer som skapar homogenitet och begränsningar för hur 
individer bör vara och uppträda. Allt fler professionella serviceföretag, bland annat bankerna, 
arbetar inom ramen för verksamheter med hårda kommersiella krav och en ökande tendens att 
sälja produkter och tjänster som kunden inte behöver och med tvivelaktigt resultat. (Alvesson 
& Sveningsson, 2007, s.468). Detta är exempel på att kunskapsekonomin och dess attribut 
inte är helt problemfria, som många verkar vilja hävda. 
 
I många sektorer, till exempel banksektorn, har organisationer access till samma materiella 
tillgångar, till exempel arbetsmaterial, kapital, forskning och strategier. Tillgångarna är en del 
av samhällets uppbyggnad och är således inte specifika för företaget. På en marknad som 
präglas av större konkurrens genom globalisering, sociala förändringar och snabbare 
omställningar i kunskapsproduktionen, behöver företagen något som skiljer dem från 
mängden för att lyckas. Företagens reaktion på detta har gett en utveckling av att efterfrågan 
på anställda med särskild kunskap eller färdighet har ökat. (Løwendahl & Revang, 1998, 
s.756-757). Även arbetsmarknaden förändras, projektanställningar ökar och den nya 
generationen anställda byter jobb oftare än vad som var vanligt förr. I och med rörligheten på 
arbetsmarknaden och den ökade konkurrensen om de ”duktiga”, krävs det att företagen, för att 
locka till sig kunniga medarbetare, ger möjlighet för den anställde att utveckla och utöka sin 
kunskap. Organisationens förtjänst kommer av den anställde som, utöver eller genom sina 
arbetsuppgifter, sprider sin kunskap i organisationen och förhoppningsvis bidrar till en bättre 
lönsamhet.  
  
Överföring av kunskap i organisationer är komplex och flera faktorer spelar in för att den ska 
kunna ske. Företagets förtjänst att främja kunskapsspridande blir, förutom förhoppningsvis 
ökad lönsamhet, att risken att förlora kunskap genom att erfarna medarbetare lämnar företaget 
inte blir lika stor då kunskapen är överförd till organisationen (Sanchez, 2005, s.8). För att 
främja skapande och överföring av kunskap måste organisationen ha ett arbetsklimat och en 
företagskultur som stimulerar kunskapsöverföring, för att personalen ska lägga tid på en sådan 
uppgift. För att främja och stimulera kunskap inom en organisation är det viktigt att företaget 
vet vilken kunskap som finns, vilket många chefer inte har (Sanchez, 2005, s.4). Ett resultat 
av detta blir att organisationer segmenterar sin personal i kunskapsområden för att 
effektivisera den dagliga hanteringen av kunder och information. Detta så att rätt person ska 
hantera rätt ärenden, i serviceföretagets anda. 
 
Företaget som ligger som undersökningsobjekt i den här studien är en av de dominerande 
svenska bankerna. Den undersökta banken är ett bra empiriskt exempel på en marknad som 
präglas av mer och mer specialisering, men fortfarande kräver ett brett och generellt 
kunnande, vilket kan pressa personalen. Personalen är uppdelad i olika yrkesroller med olika 
yrkesspecialiteter. Banken har genomgått flera organisatoriska förändringar för att 
marknadsorientera sig och positionera sig som en stark aktör, både mot kunder och mot 
personal. Vidare är bank en sektor som kräver ständig förnyelse av kunskap och uppdatering 
av lagar, förordningar och händelser på marknader, både i Sverige, men också utanför 
Sveriges gränser. Detta ställer höga krav på organisationens och personalens 
kunskapshantering och kontinuerliga uppdatering. 
 
Med detta som grund leder det mig vidare in på forskningsproblemet. 



INLEDNING 
 

 3 

PROBLEMFORMULERING OCH SYFTEN  
Forskningsfrågan är att undersöka hur arbetet med att skapa och överföra kunskap inom 
organisationer fungerar. 
 
Studien grundar sig på två frågeställningar; 

1. Hur fungerar arbetet med att skapa och överföra kunskap från organisationen till 
individen och vad blir resultatet av ett sådant arbete? 

2. Hur fungerar arbetet med att skapa och överföra kunskap mellan individer i 
organisationen och vad blir resultatet av ett sådant arbete? 

  
Ämnet ska belysas empiriskt genom en undersökning om hur en organisation inom 
banksektorn i praktiken arbetar med att skapa och överföra kunskap utifrån ovan givna 
frågeställningar. Syftet med den empiriska undersökningen är att söka förståelse för hur 
kunskapsöverföring praktiskt går till. Ett delsyfte är att försöka utröna vilken väg den 
undersökta banken är på väg att vandra; mot kunskapsföretagande med mer fokus på 
kunskapsutveckling eller den motsatta vägen, mot mindre krav på kunnande och ökad 
standardisering av kunskapen. 

PERSPEKTIV  
Uppsatsens fokus är att utröna hur arbetet med att skapa och överföra kunskap i 
organisationer fungerar och vilka arbetsmetoder som krävs för att detta ska ske. Utöver 
frågeställningen har jag som beskrivit, olika vinklingar på undersökningen. Dessa innefattar 
två utgångspunkter vilka är organisationen och individen. Genom den kvalitativa vinklingen 
på undersökningen var det nödvändigt att finna personer att intervjua. En organisation är 
ingen fysisk person och kan inte representera sig själv. Att närma sig frågeställningen genom 
organisationsperspektivet hade kunnat vara möjligt då personer på ledande positioner skulle 
kunnat representera denna utgångspunkt. Jag ville dock fokusera på kontorspersonalens 
uppfattning om kunskapshanteringen i den undersökta banken. Detta gjorde att jag valde att 
belysa organisationens hantering av kunskapande och kunskapsöverföring utifrån de 
intervjuade individerna. De intervjuade individerna var tre privatrådgivare, en 
företagsrådgivare och en chef, vilka alla gav sina synpunkter på mina frågor kring 
kunskapshantering i den undersökta banken. 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR  
Rådgivare – person vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med inbokade privat- eller 
företagskunder och hjälpa dessa med t.ex. större placeringar och ekonomiska genomgångar. 
Banksäljare – person vars huvudsakliga uppgift är att hjälpa kunder med relativt enkla 
bankärenden. 
Knowledge Management – översätts i uppsatsen som Kunskapsstyrning – vilket är det 
grundläggande begreppet i uppsatsen och innebär hantering av kunskap. Forskningsområdet 
är stort och komplext. 
Organisationen – de som representerar organisationen är alla arbetande individerna inom den 
undersökta banken.  
Individer – personer som arbetar inom banken, främst i kontorsrörelsen. 
Operativ personal – personal som arbetar mot kund i bankens kontorsrörelse. 
Specialister – de som arbetar på avdelningar inom banken som specialiserar sig på ett visst 
område. 
 
Övriga begrepp som förekommer är förklarade i den löpande texten. 
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FORSKNINGSOMRÅDET  
Efter en ordentlig och relativt lång litteraturgenomgång kom jag att möta samma forskare och 
författare på området. Kännetecknet för att man som forskare har nått mättnad i 
litteraturgenomgången är då man ständigt möter samma källor med relativt lika innehåll i 
texterna (Johansson-Lindfors, 1993, s.88). En av de mest frekvent förekommande källorna i 
den litteratur jag stötte på, och gick igenom, var Mats Alvesson, professor inom management 
och ledarskap på Lunds universitet, och känd över hela världen inom området. Den mängd 
litteratur Alvesson har producerat och medverkat i, och hans kritiska sätt att reflektera över 
och skriva om kunskap, kunskapsföretag och kunskapsarbete, gjorde att han blev den mest 
använda källan i min forskning. Andra huvudsakligen förekommande och citerade källor i den 
studerade litteraturen, som även producerat egen litteratur på området, var japanen Ikujiro 
Nonaka, svenskarna Alexander Styhre och Karl-Erik Sveiby och dansken Bjørn Løwendahl. 
De ovan nämnda var mina huvudsakliga källor. Utöver dessa användes även andra mer eller 
mindre kända forskare på området. 
Litteraturen inom knowledge management, kunskapsstyrning, tillhandahåller ett 
begreppsmässigt komplicerat innehåll, som härstammar från den traditionella 
organisationsteorin som strategic management, human resource management, och 
institutionell teori. Min uppfattning är att fältet har lång väg kvar tills det har nått någon form 
av konsensus, då kunskap, som ni kommer att märka, är ett svårdefinierat begrepp fyllt av 
mångfaldiga betydelser och innebörder. 
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TEORETISK METOD 
Den teoretiska metoden är ett sätt för läsaren att få en grundläggande förståelse för hur 
författaren har tolkat och organiserat innehållet som presenteras i uppsatsen. Annorlunda 
uttryckt är metoden de ”glasögon” författaren haft på sig under forskningsprocessen och bör 
av läsaren både prövas och granskas kritiskt.  

ÄMNESVAL  
Det växande intresset för kunskapsföretag speglar denna sektors växande betydelse i 
ekonomin. Intresset sammanfaller med ett allmänt intresse för kunskap i organisationer. 
(Alvesson, 2004, s.17). När det pratas om kunskap i organisationer syftas det oftast på 
knowledge management, kunskapsstyrning. Kunskap är ett positivt värdeladdat ord och har 
därmed fått en enorm genomslagskraft i samhället (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.447). 
Attribut som följer begreppet kunskap är eftertraktade att uppnå, ofta utan att företagen som 
strävar efter dessa riktigt vet varför. Alvesson (2006, s.19-29) kallar detta för grandiositet och 
illusionsnummer. Grandiositeten handlar om att försöka gestalta eller ladda begrepp eller 
fenomen så att de låter så tjusiga som möjligt, inom rimliga ramar. Grandiositeten hänger 
samman med att organisationer vill visa på styrka och konkurrenskraft, en strävan efter att bli 
förknippade med något prestigefyllt och distansera sig från trivialitet. Till exempel genom att 
använda begrepp som är kunskapsrelaterade i kommunikation med marknaden. 
Illusionsnummer kan sträcka sig utöver grandiositet men även vara en del av den. 
Illusionsnummer anknyter till ett samhälle där ”image-nivån” tagit överhand och viktigt är att 
göra något så att det ”ser bra ut”. Exempelvis kan företag genomföra strukturella förändringar 
som ”ser bra ut” gentemot kunder och personal, men inte nödvändigtvis har något 
genomslagskraftigt innehåll.  
 
Jag valde att skriva om kunskapshantering i organisationer av den anledningen att jag ville se 
hur substantiellt skapandet och överföring av kunskap i organisationer är. Skapande och 
överföring av kunskap kan förutom ovan nämnda anledningar, ses som ett aktuellt ämne 
genom de omtalade stora pensionsavgångarna för 40-talisterna, då företag riskerar att tappa 
mycket värdefull kunskap och kompetens. Vidare ligger det en förändring i luften vad gäller 
omsättningen av personal på arbetsmarknaden, vilken sker snabbare nu än förr. Individers 
rörlighet gör att företagen måste erbjuda något ytterligare förutom inkomsten, och då kan 
kunskaps- och kompetensutveckling vara ett alternativ. Den ökade andelen personer med 
universitetsexamen på arbetsmarknaden (Løwendahl & Revang, 1998, s.756) gör att 
konkurrensen om att ha den ”bästa personalen” har höjts ett snäpp, och spetskompetens är 
eftertraktat. 

FÖRFÖRSTÅELSE 
Forskning börjar inte där den skrivna texten börjar, utan författaren har alltid en form av 
förförståelse för ämnet. Det finns huvudsakligen två former av förförståelse, den teoretiska 
och den praktiska. De teoretiska förföreställningarna grundar sig på vilket eller vilka 
inomdisciplinära synsätt som ligger till grund för forskningen, annorlunda uttryckt inom 
vilket ämne forskningen bedrivs. Även vilka teoretiska kunskaper som har lagt grunden till 
förståelsen för forskningsämnet. Den praktiska förförståelsen är de egna erfarenheter 
forskaren har innan forskningsprocessen börjar. (Johansson-Lindfors, 1993, s.76). En 
kombination av dessa två är vanlig i valet av forskningsinriktning. Denna uppsats skrivs inom 
den företagsekonomiska institutionen där jag har läst min utbildning, men jag har ingen 
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konkret teoretisk förförståelse för själva problemämnet knowledge management och 
kunskapsspridning. Det var främst rent intresse och nyfikenhet som styrde det valet.  
 
Min arbetslivserfarenhet inom bankbranschen, där jag har erfarenhet av att sprida kunskap 
kollegor emellan, främst genom praktisk upplärning av kollegor, har gjort att mitt 
arbetslivsmässiga intresse för ämnet väckts. Jag har under några års tid arbetat extra, främst 
med enklare sysslor som liknar banksäljarnas, på den bank som är underlaget till den 
empiriska delen i forskningen. Min universitetstid, då jag studerat ekonomi på 
handelshögskolan vid Umeå Universitet, har även det präglat mitt intresse för 
kunskapsöverföring. Skapande och överföring av kunskap sker kontinuerligt mellan lärare och 
studenter och studenter emellan. Dessa erfarenheter, tillsammans med de teoretiska material 
jag förkovrat mig i under uppsatsprocessen, har gett mig insikt i hur organisationer hanterar 
kunskapsbegreppet. Denna förförståelse ville jag fördjupa mig i och utveckla för att göra om 
den till kunskap, eftersom min yrkesinriktning i framtiden förhoppningsvis ska ligga inom 
detta område.  

VAL AV METOD  
Under en forskningsprocess kan känslan av att det är oändligt med val som ska göras slå en. 
Vissa är enkla och lätta att motivera medan andra känns svårare och konkret avgörande för 
hela forskningsprocessen. Många forskare ifrågasätter metodens betydelse då det i mångt och 
mycket handlar om grundläggande synsätt. Jag anser det vara mer som spelar in i 
forskningsprocessen och metoden blir som jag beskrev i ingressen, en förklaring till de 
glasögon forskaren haft på sig under den pågående forskningen. Vidare kan metoden göra det 
lättare för läsare att avgöra hur pass trovärdig forskningen är. Mina metodval grundar sig 
mycket på forskningsfrågans utformning, hur jag på bästa sätt kunnat få underlag för att 
genomföra forskningen och sättet jag bedriver min forskning på. Detta, i kombination med 
mitt synsätt på uppsatsprocessen, gav en naturlig hermeneutisk grundinställning. Vad gäller 
teoriutvecklingen blev det abduktiva angreppssättet aktuellt, då växelverkan mellan induktion 
och deduktion var mitt sätt att arbeta (Johansson-Lindfors, 1993, s.154). Mer om det i nästa 
stycke om angreppssätt.  

ANGREPPSSÄTT 
Som hermeneutisk forskare med ett abduktivt angreppssätt, kan arbetsprocessen beskrivas 
som ett växelvist sätt att arbeta mellan induktion och deduktion, med syfte att uppnå en 
fördjupad förståelse för i mitt fall kunskapshantering i organisationer. Uppsatsprocessen 
började med förkovring i redan skrivet material och tidigare utförd forskning, för att sedan 
låta det inledande empiriska materialet leda fram till nya infallsvinklar på problemet. Under 
letandet av teoretiskt material var jag till en början induktiv genom min öppenhet för området 
kunskapshantering i organisationer, men efter en tid skapade jag mig en uppfattning om hur 
det kunde vara i verkligheten. Plötsligt hade jag en deduktiv ansats och ville visa att det i 
verkligen var som jag hade förstått ämnet utifrån teorin. Efter ett empiriskt närmade av ämnet 
genom en förintervju, som bringade mig insikt i den undersökta organisationens synsätt på 
kunskap, återgick jag till teorierna med induktivt tankesätt igen. Utifrån mina nya teoretiska 
insikter utvecklade jag den empiriska undersökningen. Den i sin tur, vartefter den 
genomfördes, gjorde att min förståelse fördjupades, men nya frågor dök ständigt upp vilket 
gjorde att jag kontinuerligt återvände till teoretiskt material för att besvara frågorna. Ett 
resultat av detta blev att teorin och empirin utformades växelvis för att fånga upp de olika 
angreppssätten och insikterna för att ge en så bra förståelse för ämnet som möjligt. Detta 
arbetssätt gör att forskaren fördjupar sin kunskap inom området under arbetets gång 
(Johansson-Lindfors, 1993, s.60).  
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I boken ”Att utveckla kunskap” av Johansson-Lindfors (1993, s.54) beskriver hon valet av 
angreppssätt som sammankopplat med forskarens syn på kunskap och det forskningsproblem 
som i huvudsak behandlas, vilket är applicerbart på denna forskning.  Som jag beskrivit 
tidigare använder jag mig av ”den gyllene medelvägen” (Johansson-Lindfors, 1993, s.59) som 
är ett annat uttryck för abduktion. I denna uppsats används abduktion i samband med det 
hermeneutiska synsättet genom uppsatsens problemformulering som innebär att kvalitativt 
undersöka hur arbetet med att skapa och överföra kunskap inom organisationer fungerar. 

FÖRFATTARENS SYN PÅ VETENSKAP OCH KUNSKAP  
Grundtankarna i metodläran är filosofiska och har funnits i århundraden. Människor formas 
av sina erfarenheter och värderingar, som vi samlar på oss under livets gång och vi gör våra 
bedömningar och de flesta val utifrån dessa. Vad gäller verklighets- och vetbarhetsuppfattning 
inom forskningen, så är det mer än valet av kunskapssyn utifrån forskningsinriktningen som 
ligger bakom skillnaden mellan positivism och hermeneutik. Vilken metod författaren väljer 
är även en ”förlängning av djupgående politiska, moraliska och filosofiska 
ställningstaganden” skriver Johansson-Lindfors (1993, s.11). Även Holme & Solvang (1997, 
s.7) påvisar insikten i ovan nämnda metodval i deras förord till boken ”Forskningsmetodik”. 
Där skriver de att ”det finns klara vetenskapsteoretiska och värderingsmässiga utgångspunkter 
knutna till den metodsyn vi har”.  
 
En forskare vill vanligtvis hävda att han eller hon under forskningens gång förhållit sig 
objektiv till den kunskap som samlats in och de slutsatser som presenteras, men även forskare 
är människor med sina erfarenheter och värderingar. Så trots försök till objektivitet i många 
studier krävs en vetskap om att författarens värderingar, erfarenheter och intentioner styr 
sammansättningen av den forskning som genomförs (Johansson-Lindfors 1993, s.116). Detta 
påverkar forskningens gång, inriktningen på den, och det slutliga resultatet vilket är viktigt att 
ha i åtanke som läsare innan denne tar fasta på det som sägs i den forskning som läses.  
 
Med hermeneutikens prägel på just detta arbete innebär det att jag gått in i forskningen med 
ett öppet och ifrågasättande sinne med syftet att skapa en fördjupad förståelse för 
ämnesområdet jag undersöker. Genom tolkning av mina teoretiska och empiriska resultat 
präglas forskningen av subjektivitet som även den har som syfte att öka förståelsen för ämnet. 
Som ensam författare riskerar perspektivet att bli snävare än vad det eventuellt skulle kunna 
ha blivit vid flera författare. Detta är något som kan kopplas till ämnet kunskapshantering då 
kunskap om något är en process och interaktion mellan människor skapar positiva synergier 
till denna process. Genom samtal med främst handledare har jag fått ytterligare insikt och 
fördjupad kunskap om ämnet. Ett resultat av ovan nämnda är att allt som visas i uppsatsen är 
personliga tolkningar och bearbetningar av det insamlade materialet.  

VAL AV TEORIER  
Återigen kommer jag tillbaka till de val jag som forskare måste göra som i hög grad påverkar 
min forskning. Teorivalet är ett sådant. De flesta samhällsvetenskapliga teoriområden är idag 
inte fullt ut självständiga teoriområden, utan är oftast mer eller mindre tvärvetenskapliga 
(Johansson-Lindfors 1993, s.87). Forskningsfrågan i denna uppsats har förutom 
företagsekonomiska inslag, även inslag av pedagogik och sociologi i och med att det är 
lärande och social samverkan som är grundläggande för fungerande kunskapsöverföring. Det 
som har gjort att jag valt avsnitten i teorin, är att dessa är frekvent återkommande i litteraturen 
om kunskap och kunskapsföretag. Litteraturen på området är mångfacetterad och ibland 
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komplicerad, vilket har gjort att jag i samband med mina teoretiska utgångspunkter velat 
förklara och strukturera området så att det blir lättare att sätta sig in i. 

L ITTERATUR  
När man som forskare påbörjar ett nytt forskningsprojekt kan det, om man inte har tidigare 
erfarenhet från området, kännas svårt att veta vart man kan hitta relevant litteratur och 
informationsrik tidigare forskning. Det är då en litteraturgenomgång bör göras för att få fram 
relevanta källor till forskningen (Merriam, 1994, s.77-78). Eftersom mitt forskningsområde är 
kunskap i organisationer, som oftast går under beteckningen knowledge management, gjorde 
jag så att jag, trots bredden på begreppet, använde detta begrepp som första sökord. Jag sökte 
främst på bibliotek och i databaser och beroende på sökresultatens innehåll och dess 
författare, valdes litteratur ut som jag gick igenom. Utifrån vad litteraturen gav och vilka 
referenser jag fann i dessa verk, smalnades knowledge management av mot skapande av 
kunskap och kunskapsöverföring. På samma sätt fortsatte jag mitt sökande och utifrån 
återkommande referenser i ämnet fann jag relevanta och ansedda forskare. I de fall där jag 
funnit intressanta referenser eller författare som många refererar till, har jag sökt på dessa 
specifika författare eller verk de har skrivit. I annat fall har de flesta använda sökorden varit 
främst på engelska, men även ibland på svenska. De sökord jag använde var bland andra 
knowledge sharing, knowledge economy, competence sharing m.fl. De källor jag fann mest 
relevanta för mitt forskningsproblem valdes ut som grund till teorikapitlet. 
Den litteratur jag väljer präglar inriktningen på min forskning. Jag ville skapa en fördjupad 
förståelse för hur kunskap hanteras i organisationer och var intresserad av huruvida det fanns 
något kritiskt förhållningssätt, till det annars numera så populära uttrycket kunskap, hos 
organisationer. Att som forskare skapa sig en egen uppfattning om giltigheten på den litteratur 
man förkovrar sig i och slutligen väljer ut för sin forskning, är viktigt. Det som varit 
avgörande i mina val av litteratur har varit hur välrenommerad respektive forskare har varit, 
vilket jag främst diskuterat med handledare men fått mig en uppfattning av genom 
litteraturlistor. Vad som vidare varit viktigt i bedömningen av litteraturens relevans för min 
studie var hur mycket nytt de verkade bidra med på området. Mycket av litteraturen inom 
ämnet återupprepade tidigare sagda saker gång på gång utan någon utveckling. Vidare ville 
jag främst titta närmare på litteratur av författare som förhåller sig relativt kritisk till den 
ökade användningen av begreppet kunskap i organisationer vilket gjorde att sådana valdes 
framför annan litteratur. I de fall då jag behandlat väl kända fenomen, exempelvis loop-
lärandet på sidan 22, har jag sett till att gå till grundkällan för att säkra att rätt information 
återges.  

TILLFÖRLITLIGHET , TROVÄRDIGHET , PÅLITLIGHET OCH KONFIRMERBARHET  
Hård kritik riktas, speciellt av positivister, ofta mot den kvalitativa forskningsmetoden. Den 
sägs ge icke tillförlitliga resultat för att de bygger på subjektiva tolkningar. Vidare sägs det 
vanligen att resultaten inte kan generaliseras för det är för få intervjupersoner och att 
resultaten inte är tillförlitliga för att de bygger på ledande intervjufrågor (Kvale, 1997, s.208). 
Som kvalitativ forskare bör man reflektera över denna kritik men hitta alternativ istället för att 
ta den på alldeles för stort allvar. Syftet med den kvalitativa forskningen är inte att komma 
fram till en absolut sanning utan att fördjupa sig i, och förstå, individens upplevelse av den 
undersökta företeelsen (Holme & Solvang, 1997, s.94) vilket även har varit mitt huvudsakliga 
syfte. Den ”positivistiska treenigheten”, som Kvale (1997, s.207) kallar generaliserbarhet, 
reliabilitet och validitet, ignoreras av många kvalitativa forskare på grund av den kritik som 
riktas mot deras forskning. Två forskare på området som diskuterar alternativa begrepp för att 
i den kvalitativa forskningen reflektera över ovan omtalade begrepp, är Lincoln och Guba 
(1985). Dessa citeras av flera författare (Kvale, 1997, s.208, Merriam, 1988, s.175 och 
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Bryman, 2002, s.258-261). Lincoln och Guba (1985 och 1994) menar att de vardagliga, mer 
kvalitativt inriktade termerna, som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och 
konfirmerbarhet, är bättre att använda i kvalitativa sammanhang (Kvale, 1997, s.208).  
 
För att avgöra om en studie är giltig (valid) och pålitlig (reliabel) som helhet är kapitlen där 
tillvägagångssättet för hur studien kommit till och är uppbyggd (teoretisk och praktisk metod) 
värdefulla. I själva studien finns det i huvudsak två komponenter av en forskning som bör 
analyseras utifrån begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. 
Eftersom min forskning är kvalitativ så sållar jag mig till de forskare som föredrar dessa 
begrepp framför andra, mer positivistiska begrepp, som inte passar i min forskning. De två 
komponenterna jag ska analysera är den teoretiska utformningen och det empiriska 
tillvägagångssättet. Jag väljer att även avhandla det empiriska tillvägagångssättet i detta 
avsnitt då diskussionen handlar om tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och 
konfirmerbarhet. 

TEORINS TILLFÖRLITLIGHET , TROVÄRDIGHET, PÅLITLIGHET OCH KONFIRMERBARHET  
Jag har i avsnittet angående litteratursökning och val av litteratur nämnt värdet av att finna väl 
ansedda forskare inom det område jag studerar. Anledningen till detta är att jag vill uppnå hög 
tillförlitlighet och trovärdighet i mina teorier. Det kan vara svårt att veta att teorierna som 
används i studien är tillförlitliga eftersom min uppsats grundar sig på andra forskares resultat. 
Jag kan bara hävda att jag genom mina aktiva val av välrenommerade författare och mina 
beskrivna tillvägagångssätt i metoden, har gjort försök att forma studien på ett sätt så att 
tillförlitlighet och trovärdighet uppnås så långt det är möjligt. Vidare bör teorierna vara 
relevanta och spegla det aktuella problemet (Johansson-Lindfors, 1993, s.108) för att studien 
ska vara pålitlig. Syftet med teorierna har varit att få fördjupad insikt i ämnet och litteratur jag 
har stött på har återgett både positiva och negativa effekter av organisationers 
kunskapshantering. Konfirmerbarheten eftersträvas genom att jag tydligt angett vilka källor 
som använts genom hela uppsatsen. 

EMPIRINS TILLFÖRLITLIGHET , TROVÄRDIGHET, PÅLITLIGHET OCH 
KONFIRMERBARHET 
I denna studie undersöks bankpersonalens upplevelse av skapande av kunskap och 
kunskapsöverföring. Öppenheten i att jag som författare har erfarenhet av och insikt i bankens 
hantering av kombinationen kunskap och personal är mitt sätt att göra studien pålitlig och 
trovärdig. Förståelsen för vad respondenterna talar om under intervjuerna gör att jag kan 
fokusera på ämnet som intervjuerna ska behandla och inte behöver beröra områden för att 
skapa mig en förståelse för organisationen. Vidare finns alla intervjuer transkriberade, vilket 
gjordes direkt efter intervjuerna för att komma ihåg och få med eventuella underliggande 
syftningar i samtalet vilket kan vara ett sätt att uppnå tillförlitlighet. 
Vad gäller studiens empiriska trovärdighet och pålitlighet, kan den styrkas genom den goda 
access som uppnåddes i intervjuerna genom befintliga kontakter i den undersökta banken. Att 
respondenterna visste att jag hade insikt i bankens arbetssätt kan ha påverkat intervjuerna på 
så sätt att respondenterna gått djupare in på ämnet. Konfirmerbarheten behandlades främst 
direkt i intervjuerna då jag ställde sammanfattande frågor för att se att jag förstått svaren på 
rätt sätt. Ytterligare ett något som kan tänkas ha påverkat konfirmerbarheten är att min 
tidigare erfarenhet av banken kan göra att kan den beskrivas med en djupare förståelse. Vad 
gäller frågan om huruvida studien skulle kunna ge samma resultat om den upprepades i annan 
form eller på annan plats, är nästintill omöjligt att avgöra tills den dag det görs. För att skapa 
gynnsamma förutsättningar för en sådan studie, bifogas intervjufrågorna i ett dokument i 
slutet av uppsatsen. 
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PRAKTISK METOD 
All forskning präglas av kontinuerliga val som måste göras och även den miljö den utförs i. 
Detta fenomen behandlas i kapitlet och läsaren får förhoppningsvis en djupare insikt i vad 
som format den praktiska utformningen av uppsatsen. 

VAL AV METOD  
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur kunskap kan överföras och spridas 
mellan de som arbetar i en organisation. Eftersom jag som forskare ville fördjupa mig i ämnet 
och inte bara skrapa på ytan, blev den kvalitativa forskningsintervjun valet i 
tillvägagångssättet för att samla empiriskt material. I valet av metod utgick jag även ifrån 
perspektivet på frågeställningen, främst personalens perspektiv och synvinkel, då 
intervjumetoden sågs som den mest fördelaktiga för att uppnå djupare förståelse för ämnet. 
För att uppnå en förståelse för hur kunskap hanterades i organisationen strävade jag efter att få 
respondenterna att uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord och utveckla 
innebörden av deras erfarenheter. Med en sådan strävan är intervjumetoden passande då den 
ger utförligare svar än andra metoder och möjliggör utvecklande allteftersom större insikt i 
ämnet tillkommer (Kvale, 1997, s.9). Undersökningen hade en explorativ ansats (Patel & 
Davidsson (2003) s.23-25) då jag under undersökningsprocessens gång förhöll mig öppen till 
nya insikter som kunde ge nya idéer åt forskningen. Det explorativa förhållningssättet ställde 
krav på flexibilitet men gav möjlighet att ändra upplägget, till exempel frågeordningen, under 
själva genomförandet av undersökningen för att undersöka nya områden. Att använda sig av 
intervjuer innebär en möjlighet att vidareutveckla och ändra frågor utifrån den kunskap som 
samlats in under tidigare intervjusituationer, som kan leda till fördjupad förståelse.  

M OTIVERING TILL VAL AV EMPIRISKT UNDERSÖKNINGSOBJEKT  
Utvecklingen mot ett kunskapsinriktat samhället gör det intressant att se hur organisationer 
hanterar begreppet kunskap, om det prioriteras för att det ligger i ropet just nu eller om det är 
ett kontinuerligt sätt att utveckla organisationen. Enligt Alvesson (2004, s.24) tillhör banker 
kategorin professionella serviceföretag som är en förgrening av kunskapsföretag. Inom 
bankorganisationer är det vissa specialiserade enheter som är kunskapsintensiva med 
åtskilliga experter, medan övriga anställda huvudsakligen sysslar med rutinuppgifter. De 
professionella serviceföretagen, där banker ingår, anses mest handla med situationsanpassade, 
i vissa fall standardiserade tjänster där deras anställda samspelar direkt med marknaden 
(kunden). På detta sätt arbetar de flesta banker vilket gör det intressant att se hur mycket 
kunskap som utvecklas och överförs i organisationen. Ytterligare en aspekt som gör banken 
intressant som undersökningsobjekt är att se om bankbranschen är på väg mot samma 
kunskapsutveckling som kan ses i samhället. De anställda inom banksektorn baserar många av 
de ekonomiska råd som ges till kunder på samma gemensamma grunder som de inom andra 
banker. Alla bankanställda arbetar med en gemensam samhällelig, både politisk och 
ekonomisk kunskapsbas som grundar sig på utvecklingen i samhället och världen. Dessa 
aspekter gör att de anställdas kunskapsarbete och kunskapshantering inte blir särskilt 
påtagliga för organisationen. (Alvesson, 2004, s.24-26). Detta faktum utgjorde en stor 
anledning till varför jag valde just banksektorn, då det inte är självklart vilken kunskap de 
anställda har, eller ska ha, inom kontorsrörelsen i banksektorn, vilket gjorde att jag fann det 
intressant att titta närmare på just detta.  
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DISTANSERING  
De val som görs av mig under uppsatsprocessen präglas av tidigare forskningserfarenheter 
både inom ämnesområdet och utanför, mina personliga erfarenheter och den miljö jag arbetar 
i (Holme & Solvang, 1997, s.329-330). Eftersom jag redan innan forskningsprocessens början 
hade en relation till den undersökta banken aktualiseras huruvida jag kunnat behålla en distans 
till forskningen under utveckling av det empiriska materialet. Att jag påverkat hela uppsatsen 
genom mina val av teorier, empiriskt undersökningsobjekt och mina tidigare erfarenheter är 
redogjort för.  
Risken med stor insikt i den organisation som jag undersökte är att den vinklas utifrån vad jag 
som gör undersökningen redan känner till. Försök att motverka detta har gjorts genom min 
öppenhet till ämnet och de empiriska åsikter som kom fram under undersökningen gång. 
Samtidigt visste jag att ett godkännande att göra undersökningen på den valda banken skulle 
möjliggöra god access till källor och information vilket förstärker trovärdigheten på 
forskningen. Förutom risken att påverka jag som genomför undersökningen utgår ifrån mina 
eventuella förutfattade meningar, finns risk för att presentationen av det insamlade materialet 
används till att redovisa egna åsikter. Under uppsatsens utformning har jag efter bästa 
förmåga förankrat empiriska åsikter i noggrant hänvisade källor vilket styrker faktumet att det 
är den undersökta verkligheten som återges.  
 
Distansering är viktigt att diskutera då påverkan kan tänkas ske från intervjuarens håll genom 
förutfattade meningar om företaget eller genom påverkan på respondenterna. Eventuell 
påverkan på respondenterna kan framförallt ske i intervjusituationen, då det kan vara känsligt 
att ställa vissa typer av frågor, exempelvis kritiska frågor, då intervjuaren och respondenterna 
känner varandra. Det kan å andra sidan göra intervjusituationen mer avslappnad och 
respondenten mer öppenhjärtig i frågorna, eftersom det finns en tillit till den som intervjuar. 
Att intervjufrågorna utvecklades innan intervjuerna och var tydligt utformade var ett sätt att 
hålla distansen till den yrkesmässiga relation jag hade med två av respondenterna. De övriga 
tre kände jag bara till vid namn innan undersökningen påbörjades vilket gjorde att den 
undersökta banken var vår gemensamma nämnare.  

INSAMLANDET AV DATAMATERIAL  
Vid insamlandet av empiriska data har utformandet av insamlingen stor betydelse. 
Konstruktionen av intervjufrågorna får avgörande betydelse hur mycket av det sagda som kan 
tillskrivas forskningen, vilket jag försökte ta hänsyn till när frågorna utformades. (Johansson-
Lindfors, 1993, s.111). Ytterligare en aspekt som underlättar insamlandet är att innan det 
empiriska närmandet av forskningen påbörjas, ha strukturerat den datasammanfattningsmetod 
som ska användas. Skälet till detta är att göra det empiriska materialet mer överskådligt och 
allmängiltigt. (Eneroth, 1984, s.142, Kvale, 1997, s.119). I samband med utformningen av 
intervjufrågorna utgick jag ifrån upplägget på det teoretiska materialet och den tänkta 
utformningen på empirin och analysen. Detta för att ha en struktur på frågorna som följde 
undersökningens röda tråd och motiverade de ställda frågorna. Genom att jag bestämde att 
intervjuerna skulle analyseras utifrån uppsatta ämnesområden innebar även att jag lättare 
kunde se att, och hur, insamlad data hade relevans för det aktuella problemet. Mitt beslut att 
transkribera intervjuerna var en del i planeringen för hur det empiriska materialet skulle 
sammanfattas. Transkriberingen ger en ny chans att ta del av det empiriska materialet och i 
lugn och ro reflektera över vad som sagts, vilket kan göra att nya insikter nås.  
 
Jag använde mina respondenter som huvudsaklig datainsamlingskälla. Så länge 
forskningsproblemet inte är specifikt för något företag utan i mitt fall snarare för en bransch, 
anser jag det vara ovidkommande vilket företag det är. Viktigt blir då att det ges en förklaring 
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till hur företaget valts ut och en bakgrund som ger en bild av företagets organisation. Likaså 
anser jag det vara ovidkommande vilken identitet respondenterna har när det inte har någon 
betydelse för slutresultatet, så länge respondenterna kategoriseras utifrån yrkesposition och 
urvalet specificeras. Mina källor behandlades konfidentiellt vilket innebär att dessa inte går att 
identifiera utifrån den empiri som jag återger (Bell, 2006, s.57).  
 
Jag valde bort alternativet att undersöka flera banker för att jag ville uppnå ett större djup och 
en bättre förståelse för fenomenet kunskapsöverföring. Detta hade försvårats om jag hade tagit 
med fler banker i undersökningen. Däremot såg jag till att respondenterna var spridda på olika 
kontor för att komma åt eventuella platsvariationer i arbetssättet med kunskapsöverföring. 

VAL AV RESPONDENTER 
Trots att statistisk generaliserbarhet och representativitet inte är centrala syften i en kvalitativ 
metod, får valet av respondenter en avgörande betydelse i undersökningen (Holme & 
Solvang, 1997, s.101) och dess resultat, beroende på vilka respondenter som tas med. Då 
undersökningen utförs kvalitativt bör urvalsmetoden anpassas därefter. Den kvalitativa 
urvalsmetoden avser att göra ett urval som innehåller så många olika kvaliteter som möjligt, 
eftersom dessa tillsammans ska spegla så många aspekter som möjligt av företeelsen. Detta 
gör att det kvalitativa urvalet inte bör göras slumpmässigt utan bör handplockas utifrån ett 
strategiskt urval (Eneroth, 1984, s.169). 
 
Då det var beslutat och godkänt att banken skulle vara målet för undersökningen, var nästa 
beslut att välja ut vilka yrkeskategorier jag ville rikta forskningen mot. Det naturliga valet var 
först och främst personalen, då perspektivet på min forskning var just denna grupp. Jag valde 
att ta med en chef i personalperspektivet för att se om dennes perspektiv skildes från de 
andras och på något sätt påverkade undersökningen av kunskapsöverföring. Ytterligare en 
anledning till att chefen valdes ut till undersökningen var att denne har tidigare erfarenhet av 
rådgivarrollen och är engagerad i kunskapsöverföring. I uppsatsen nämner jag specialister 
vilka hade kunnat tänkas tas med i undersökningen. Anledningen till att detta inte gjordes var 
att de är mer svårtillgängliga och att specialisternas perspektiv hade kunnat forma 
undersökningen annorlunda då de främst arbetar med att omvandla deras kunskap till 
information.  
 
Inom kontorsrörelsen på den valda banken finns det generellt tre huvudgrupper som 
personalen är indelad i, banksäljare, privatrådgivare och företagsrådgivare. Yrkeskategorierna 
privatrådgivare och företagsrådgivare är de kategorier som ansvarar för större placeringar där 
kunskap om marknader och det finansiella läget krävs för att ge en korrekt rådgivning. Båda 
rådgivningsrollerna kräver att de anställda har gått igenom en utbildning och klarat av prov i 
lagen om finansiell rådgivning. Det är inte fallet för banksäljarna som arbetar med 
standardiserade metoder för rådgivning och har strikta restriktioner för vilka belopp och 
situationer de får agera rådgivare för. Därför föll dessa bort i valet av respondenternas 
yrkeskategori. Den ekonomiska information personalen arbetar med förändras kontinuerligt 
och därför är kravet högt att hela tiden följa med i utvecklingen och informationsflödet. 
Utifrån de kunskapskrav som ställs på rådgivarna, såg jag dessa som ett naturligt val för mina 
intervjuer.  
 
För att urvalet av respondenterna skulle täcka ett spektrum som liknade bankens 
sammansättning av personal ville jag ta med grundläggande kriterier som ålder, kön, arbetade 
år i banken, och kontorstillhörighet som ungefärliga referenser i urvalet. Vidare ville jag 
utifrån forskningsproblemet om kunskapsöverföring inte få de genomsnittliga personerna till 
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intervju utan syftet var att få med personer som engagerar sig i och intresserar sig för 
kunskapsöverföring. Detta så att deras svar kunde täcka så många aspekter som möjligt 
(Eneroth, 1984, s.169) av kunskapsöverföring. Utifrån min kännedom om den undersökta 
banken och faktumet att undersökningen skulle inrikta sig på kunskapsöverföring kunde jag 
selektivt kontakta de jag trodde kunde bidra till undersökningen. Valen gjorde jag utifrån 
deras intresse för kunskapsutökande och ett engagemang i kunskapsöverföring som jag visste 
om genom att vi har arbetat tillsammans. Vid urvalet av tre av respondenter nyttjade jag även 
snöbollseffekten då de två första kontaktade respondenterna tipsade mig om vem jag skulle 
kontakta vidare, utifrån innehållet i den genomförda intervjun (Halvorsen, 1992, s.102). Vid 
snöbollseffekten som urvalsmetod är det viktigt att reflektera över vilka som rekommenderar 
andra, och om det finns något bakomliggande syfte, till exempel att den rekommenderade 
personen är en väldigt medgörlig person som säger ”rätt saker”. De personer som 
rekommenderades till mig var grundande på informationen om vad intervjuerna skulle handla 
om, kunskapande och kunskapsöverföring. Dessa personer ansågs ha intresse för, och 
engagemang i, kunskapsöverföring. Vid intervjutillfället med dessa rekommenderade 
personer fann jag inga orsaker att tro att de hade rekommenderats med något annat syfte än att 
de var bra intervjuobjekt till min undersökning. Jag såg även vikten av att ta med en chef, och 
en rådgivare som var fackligt engagerad, just för att få en bra representation av 
respondenterna. 

ACCESS 
Access handlar om tillgängligheten till data eller den information forskaren söker (Johansson-
Lindfors, 1993, s.135). Då jag som författare har tidigare erfarenhet av kontakt med den valda 
banken hade jag kunskap om till vilka personer jag kunde vända mig. Jag började med att 
kontakta en ansvarig områdeschef för att få godkännande till intervjuerna med personalen. 
Denna chef var senare en av mina respondenter. Den positiva responsen på undersökningens 
ämne jag fick, underlättade det vidare arbetet med att kontakta de utvalda respondenterna. Av 
de första fem tillfrågade respondenterna, var det fyra som tackade ja till intervju, av den femte 
fick jag svar när undersökningen började lida mot sitt slut, vilket gjorde att denne föll bort 
från respondentgruppen. Detta tror jag dock inte har påverkat min studie i någon nämnvärd 
grad. Den personen som ersatte den som föll bort, bidrog till undersökningen på ett engagerat 
och positivt sätt. 
 
Respondenttablån visar på tillgängligheten i intervjuerna. Respondenttablån visar även de 
olika attribut jag ansåg vara viktiga för att få en så bred spridning som möjligt i min empiriska 
forskning.  
 
GENOMFÖRDA INTERVJUER  
INTERVJU DATUM   TID BEFATTNING ERFARENHET  UNIVERSITETS- 

        I BANKEN UTBILDNING 

A 20080422 56 min Företagsrådgivare 7 år Ja 

B 20080423 44 min Affärsområdeschef 6 år Ja 

C 20080428 53 min 
Privatrådgivare/ 
Fackligt ombud 20 år Nej 

D 20080428 55 min Privatrådgivare 1 år Ja 

E 20080429 45 min Privatrådgivare 31 år Nej 
 
 



   PRAKTISK METOD 

 14 

Mitt första mål var att genomföra fem intervjuer, för att, om nödvändigt, kunna utföra fler. 
Det visade sig dock att dessa fem intervjuer gav relativt lika svar, men med olika personligt 
kopplade perspektiv, vilket gjorde att jag anser att mättnad uppnåddes. Den största skillnaden 
sågs mellan personen som varit anställd ett år (Privatrådgivare, Respondent D) i jämförelse 
med resterande respondenter. Fler intervjuer hade varit intressant men jag tror inte det hade 
bidragit med mer substans till studien. 

INTERVJUSTRUKTUR OCH UTFÖRANDE  
Själva intervjuandet är det mest engagerande i en intervjuundersökning och blir 
förhoppningsvis både givande och berikande för både intervjuaren och intervjupersonen. Som 
tidigare beskrivit ville jag med min forskning få kvalitativa beskrivningar av 
kunskapsuppfattningen inom bankorganisationen. Mitt genomförande av intervjusituationen 
formades på det sättet som kallas halvstrukturerad intervju. Då är den formad som ett samtal 
där teman och förslag på relevanta frågor tas upp, men med möjlighet att göra förändringar 
vad gäller frågornas form och ordning. (Kvale, 1997, s.117). Intervjumallen som innehöll 
färdiga frågor som var formulerade under kategorier (se intervjuformuläret i bilaga). Frågorna 
användes som ett avbockningsinstrument, där jag lät samtalet flyta på och bockade av 
frågorna vart efter de var avklarade, samtidigt som jag hade mallen att gå efter om samtalet 
skulle fastna på vägen.  
 
För att intervjun ska bli informationsrik ställs det vissa krav på intervjuaren. Det är viktigt att 
intervjuaren snabbt bygger upp en tillit och trygghet för respondenten så att situationen inte 
blir obekväm. (Kvale, 1997, s.118). Detta ställer även krav på bra formulerade och 
lättförståeliga frågor. En intervjufråga kan enligt Kvale (1997, s.121) bedömas på två sätt, 
tematiskt eller dynamiskt – en bra intervjufråga bör bidra på båda sätt. Tematiskt innebär att 
intervjufrågan är relevant för forskningsämnet. Dynamiskt bör frågorna flyta på så att samtalet 
hålls igång och den intervjuade känner sig motiverad att tala om upplevelsen av ämnet.  
 
Jag hade en ambition att intervjuerna skulle hålla en tidsram kring 40 minuter. Detta för att 
underlätta analyserandet av det empiriska materialet. Som visas i respondenttablån ovan 
överskred alla intervjuer den tänkta gränsen på 40 minuter och jag fick längre tid än beräknat, 
vilket kan vara tecken på bra access. Ambitionen att intervjuerna skulle hållas inom en viss 
tidsram gjorde att planeringen och utvecklingen av ”de riktiga” intervjuerna gjordes noggrant. 
Jag började genomföra en förstudie genom en preliminär intervju (helt ostrukturerad) (Bell, 
2006, s.162) med en privatrådgivare på banken som sedan inte ingick i min studie. På så sätt 
fick jag insikt i hur jag skulle utveckla intervjuerna. Utifrån förstudien, den teoretiska 
fördjupningen och den förbestämda datasammanställningsmetoden, utvecklade jag 
intervjufrågorna ytterligare. För att se att de höll tidsramen ungefärligt och att frågorna var 
lätta att förstå, gjorde jag en testintervju med det färdiga intervjuformuläret på en utomstående 
person. Dessa förberedelser är även något som gynnar mig som intervjuare då det ger trygghet 
i intervjusituationen som förhoppningsvis leder till ett tryggt och stimulerande samspel med 
respondenten (Kvale, 1997, s.137). 
 
Vissa av respondenterna hade jag tidigare varit i kontakt med genom arbetet på banken, vilket 
gjorde att de troligtvis lättare accepterade min förfrågan om att bli intervjuad. Att de lättare 
accepterade min förfrågan hänger samman med att de då troligtvis har en tillit till mig och att 
de utlämnande åsikterna i intervjun behandlas på ett pålitligt sätt. Till respondenterna som inte 
visste vem jag var, ställde det högre krav på mig som forskare att noggrant presentera mig och 
syftet med undersökningen för att redan i den initiala kontakten skapa en sorts tillit. En 
noggrann presentation av studiens frågeställning, syfte och hur intervjuerna senare skulle 
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användas gjordes för alla deltagare i undersökningen. Alla respondenter blev informerade om 
intervjuns ramar innan de bestämde sig för att deltaga och alla intervjuer spelades in, efter 
godkännande av respondenterna. 
 
Intervjuerna utfördes på plats på respektive respondents bankkontor. Informationen som jag 
gav respondenterna innefattade att intervjun skulle utföras som ett samtal. Att intervjun 
genomförs som ett samtal gör att en öppenhet finns för eventuella ämnen som jag som format 
undersökningen inte har tänkt på. Samtalsformen, i kombination med den miljö intervjun 
genomförs i, kan påverka hur avslappnade och engagerade respondenterna är. Respondenterna 
fick möjlighet att välja vart de ville hålla till och när intervjuerna skulle genomföras. På så sätt 
ville jag ge intervjusituationen de bästa förutsättningarna för att bli bra och givande. Den 
allmänna stämningen för alla intervjuer var öppenhet och jämlikhet, med en tillit från både 
intervjuarens och respondenternas håll. Detta anser jag var resultatet av mina förberedelser 
och tydliga introduktion som gör att förväntningar överensstämmer och alla inblandande 
känner sig trygga i situationen. En mer detaljerad tablå över respondenterna presenteras i 
empirikapitlet. Intervjufrågorna finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

BEARBETNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET  
Bearbetningsprocessen av det empiriska materialet var som tidigare berättat, delvis bestämt 
innan intervjuerna utfördes. Detta för att innan genomförande av intervjuerna skapa en 
struktur i dem för att senare underlätta bearbetningen. 
Nylén (2005, s.67-77) beskriver i sin bok ”Att presentera kvalitativa data”, fyra metoder för 
att framställa det insamlade empiriska materialet i en forskning. Metoderna kallas den 
sammanhållna fallbeskrivningen, den självbiografiska berättelsen, det fragmenterade pusslet 
och den unika konversationen. Av dessa fyra är det sätt jag valt den sammanhållna 
fallbeskrivningen, som bygger på empirinärhet och analysförberedande struktur med inslag av 
detaljrikedom och/eller syntes (Nylén, 2005, s.72 och 77). Med den sammanhållna 
fallbeskrivningen innebär det att personen som genomför undersökningen anser att det finns 
någon form av från forskningen friliggande social verklighet som den insamlade empirin 
representerar. Målet med forskningen blir att presentera en meningsfull helhet med olika grad 
av detaljrikedom. Empirin utformas som en relativt strukturerad berättelse som förmedlar ett 
budskap, vilket fullföljs i den kommande analysen (Nylén, 2005, s.67-71). Kritik som kan 
riktas mot detta sätt att återge det empiriska materialet är det dilemma som kan uppstå för 
forskaren då empirin ska återges så nära verkligheten som möjligt men samtidigt formas så att 
den blir analysförberedande. Det blir författarens tolkning som styr strukturen vilket kan 
skada trovärdigheten. (Nylén, 2005, s.94-95). Att vara medveten om de problem som kan 
uppstå med den sammanhållna fallbeskrivningens sätt att återge data är ett steg mot att 
förhindra falska skildringar av verkligheten. Min tidigare erfarenhet av den undersökta 
banken kan göra att jag har åsikter om bankens sätt att arbeta som formar mitt sätt att bearbeta 
det empiriska materialet. Empirins utformning är fortfarande en subjektiv tolkning, till vilken 
läsaren bör ha tillit men även granska kritiskt. I den empiriska beskrivningen har jag noggrant 
angett källor för vem som har sagt vad, allt för att undvika tveksamheter och för att tydliggöra 
pålitligheten i empirin. 

KÄLLKRITISKT RESONEMANG  
De främsta påverkningarna på en forskning är det forskaren själv som står för tillsammans 
med de personer som tas med i den empiriska delen i forskningen. Som jag tidigare motiverat, 
valdes respondenterna delvis ut av mig och genom rekommendationer från andra 
respondenter. Med kritiska ögon kan det ses som att urvalet är gjort för att forma 
undersökningen. Detta är till viss del sant, och även syftet med det subjektiva urvalet, vilket 
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jag tidigare förklarat skulle ge ett så brett perspektiv som möjligt på den kvalitativa 
forskningen. Subjektiviteten av mina val av respondenter hoppas jag kunnat minskas genom 
den delvisa användningen av snöbollsmetoden i urvalet samt min inställning att söka 
respondenter med olika bakgrund och representativa egenskaper som kön och arbetade år 
inom banken. 
Mina tidigare yrkesrelationer med vissa av respondenterna kan ses som en påverkan på 
undersökningen, men utifrån min mening är dessa främst positiva då jag tror mig ha fått en 
bättre access och öppenhet i intervjuerna.  
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TEORI OM KUNSKAP 
Teorin är det fundamentala i den här uppsatsen vars syfte har varit att generera insikt i, och 
kunskap om, begreppet kunskap. Teorin kommer även att vara utgångspunkten i analysen av 
det empiriska materialet. Teorin inleds med ett avsnitt om bankbranschens utveckling under 
de senaste årtiondena. Kapitlet tar sedan upp de fundamentala delarna inom kunskap och går 
efter det vidare in på kärnan i forskningen, skapande och överföring av kunskap. Den 
avslutande delen behandlar kunskapsbegreppets eventuella påverkan på företag.  

BANKBRANSCHEN  
Avreglering och ökade vinstkrav är företeelser som präglat den svenska bankmarknaden 
sedan tidigt 1990-tal. Avreglering leder vanligtvis till ökad konkurrens vilket inte har varit det 
direkta fallet för den svenska bankmarknaden. Trots att marknaden med affärsbanker ökade 
från 16 stycken 1992, till 50 stycken 2002, tycks det inte haft någon direkt effekt på de fyra 
storbankernas gemensamma marknadsandel. De fyra storbankerna, Handelsbanken, SEB, 
samt vad som idag är Swedbank och Nordea, 2003 stod fortfarande för 85,3 procent av den 
totala balansomslutningen. Detta att jämföra med 85,4 procent 1990. (Appelquist, 2005, s.74-
79). 
 
Sedan 1980-talet har det pågått en kontinuerlig förändring av bankmannarollen med ett ökat 
fokus på rådgivning och försäljning (Appelquist, 2005, s.173). Ökade vinstkrav i kombination 
med mer rådgivningsfokusering medför i sin tur att prestationskraven, både för organisationen 
och individen blir hårdare. Den rådgivande rollen kräver kunskap om de finansiella 
marknaderna och dess rörelsemönster och instrument, för att kunna tillgodose kundernas 
behov. Bankens uppgifter är enligt Appelquist (2005, s.126) i huvudsak två. För det första att 
upprätthålla och effektivisera de informationstekniska verktyg som kunderna är beroende av 
för att själva kunna kontrollera och utföra sina traditionella banktjänster, exempelvis genom 
telefon och Internet. Den andra är att agera finansiella specialister när icke standardiserade 
lösningar efterfrågas. Rollen som rådgivare blir komplex eftersom den kräver kontinuerligt 
uppdaterad kunskap på alla områden.  
 
Att rollen som rådgivare fått högre krav på sig genom krav på allt större specialistkunskaper, 
visas även genom att antalet anställda med högskoleutbildning har ökat markant sedan 
bankernas strategiska omvandling mot rådgivning och försäljning påbörjades. Under perioden 
(1975-2003) har det skett en kontinuerlig utveckling som snabbats på från mitten av 1990-
talet och framåt. (Appelquist, 2005, s.187). En annan viktig del i kompetensutvecklingen i 
bankbranschen har varit internutbildningen. Appelquist (2005, s.193) beskriver att det genom 
åren skett en övergång från mer generellt inriktade kurser till utbildningar specifikt inriktade 
på nya produkttyper. Andra kurser som blivit vanliga syftar till att förbättra interaktionen med 
kunderna och förstärka försäljningsförmågan hos personalen. Empirin visar dock att 
utbildningarna blivit fler, interaktiva, och sker mest som ett avbockningsinstrument, utan 
direkt fördjupad inlärning.  
 
Att kunskap spelar en så stor roll i bankerna idag, utan att dessa kallar sig, eller räknas som, 
renodlade kunskapsföretag, var anledningen till att det kändes intressant att utgå ifrån 
bankbranschen i min empiriska undersökning. 
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KNOWLEDGE M ANAGEMENT – KUNSKAPSSTYRNING  
Kunskap är ett otyglat begrepp som har gjorts försök till att tygla genom att koppla begreppet 
till management. Styhre (2003) tar upp att knowledge management är en oxymoron, en 
motsägelse, då kunskap är en dynamisk process medan management syftar till styrning och 
kontroll. Kunskap (knowledge) förespråkar med andra ord rörlighet och styrning 
(management) vill fastställa verkligheten, vilket inte är helt problemfritt. (Styhre, 2003, s.25). 
Att praktiskt tillämpa kunskapsstyrning i organisationer som exempelvis bank, förutsätter att 
kunskapen hanteras precis som vilken annan organisatorisk tillgång. Problemet med, och 
motsägelsen till detta, är att kunskap kan vara precis vad som helst och är ofta relativt abstrakt 
eller svårt att konkretisera. Detta medför att kunskapsstyrning kan sägas vara att hantera vad 
som inte är riktigt hanterbart (Kalling & Styhre, 2003, s.13). 
 
Knowledge management har förekommit i olika skepnader under de senaste decennierna. 
Som ett exempel kallade Sveiby & Risling (s.100) det för ”know-how” management 1986. 
Själva begreppet knowledge management, är inte äldre än att det började användas i början av 
1990-talet. (Alvesson, 2004, s.156). Knowledge management har kallats ”säljsnack” 
(Alvesson, 2004, s.157) och ”buzz word” (Kalling & Styhre, 2003, s.23), men förespråkare är 
övertygade om att fenomenet trots detta håller på att etableras som en ny form av sakkunskap. 
(Alvesson, 2004, s.157). Precis som med andra populistiska marknadsuttryck är Knowledge 
Management ett begrepp med stark dragningskraft och respektingivande klang som är svår att 
stå emot. Vem vill förneka deltagandet i kunskapssamhället och gå miste om att vara delaktig 
i att ”skapa, förvärva, sprida och använda kunskaper, färdigheter och kompetens” (Alvesson, 
2004, s.156). 
 
Eftersom alla organisationer bygger på kunskap i olika former, kan kunskapsstyrning 
betraktas som en oerhört viktig funktion, men inte utan att den får kritiseras. 

VAD ÄR KUNSKAP? 
Att bestämma sig för att skriva om kunskap gjorde arbetet med uppsatsen mer komplicerat än 
jag trodde. En lång bit in i uppsatsprocessen inser jag att kunskap är svårt, nästintill omöjligt, 
att definiera utan att det blir väldigt komplicerat. I det kommande kapitlet ska jag göra ett 
försök att bena ut begreppet för att du som läsare ska få en grundläggande förståelse för 
innebörden och komplexiteten. 
I all litteratur som behandlar kunskap och kunskapsstyrning finns det klassiska delar som bör 
tas upp för att försöka förstå begreppet, vilket även gäller för den här uppsatsen. Dessa delar 
är: 
• Definition, så gott det går. 
• Olika former av kunskap och kunskapstyper. 
• Kunskap i relation till data, information och kompetens. 
• Kunskap genom lärande 
• Kunskapsöverföring, teoretiskt och praktiskt. 

DEFINITION - ELLER SNARARE ORIENTERING 
Alvesson har i sin bok Kunskapsarbete och Kunskapsföretag (2004, s.48) ett talande citat av 
Scarbrough & Burrell (1996), för hur svår kunskap är att definiera. Citatet säger att ”Kunskap 
är ett svårgripbart och gäckande begrepp, och varje disciplin har sitt eget sätt att realisera 
den. Varje försök att använda begreppet på ett effektivt sätt är förenat med stora 
tolkningsproblem”. Detta styrks genom min erfarenhet av den litteratur jag själv har gått 
igenom där jag haft svårt att finna konkreta definitioner. De definitioner som finns är 
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svävande och ingen som jag har stött på har lyckats sammanfoga kunskapsdefinitionen som 
både ett teoretiskt och praktiskt begrepp i kombination, vilket jag saknar och återkommer till 
senare. Styhre (2003, s.49) är inne på samma linje då han menar att kunskap består av en stor 
variation av aspekter som gör det svårt att ta ner kunskap till tydliga kategorier. Ofta är 
begreppet kunskap sammankopplat med management, vilket mer behandlar ledningen eller 
styrningen av kunskap, och inte kunskapsbegreppet i sig. Kunskap är även ett begrepp som 
genomsyrar allt vi gör, vilket visar på att kunskapen vi innehar är större än vad vi kan hantera 
i praktiken (Styhre, 2003, s.49). Kunskap har liknats med begreppen makt och samhälle, där 
båda samtidigt är abstrakta och konkreta, vilket är både en styrka och en svaghet. Å ena sidan 
innefattar kunskap det mest triviala kunnandet, som till exempel att fånga en boll, medan å 
andra sidan kan kunskap innebära den allra mest komplexa form av analytiskt tänkande. 
(Kalling & Styhre, 2003, s.13).  
 
Styhre (2003, s.50) tar upp sex dimensioner1 angående föreställningen om kunskap. 

1. Tillståndet eller faktumet att veta. 
2. Förtrolighet, medvetenhet, eller förståelse, vunnen genom erfarenhet eller studier. 
3. Summan av vad som uppfattats, upptäckts eller lärts.  
4. Lärdom om lärande av kunskap. 
5. Specifik information om något. 
6. Sinnlig kunskap. 

 
Dimensionerna ger en ungefärlig bild av vad kunskap kan bestå av, men svårigheterna med 
dessa dimensioner är att de är begränsade och inte tar upp en sammanfattande förklaring av 
begreppet. Något som framgår tydligt är att det är svårt att fånga konceptet med kunskap 
utifrån ett enda ramverk. Paradoxen blir då att ett sådant ramverk skulle vara lika användbart 
som omöjligt att skapa, vilket är orsaken till att det är så svårt för företag att hantera och 
använda sig av kunskapsbegreppet och dess olika former. (Styhre, 2003, s.52). 
 
Människors syn på kunskap är positiv och respektfull och att säga sig ha kunskap om 
någonting anses i allmänhet vara uttryck för att något är sant, förutsatt att ingen hävdar något 
annat. Många uppfattningar kring kunskapsbegreppets betydelse och användning är 
problematiska då de ger uttryck för en statisk och objektiv syn på kunskap. Denna syn bortser 
från kunskapsprocessen som aktiv och medför ofta att kunskap reduceras till information. 
(Alvesson, 2004, s.53-54). Kunskap har alltid en subjektiv och personlig dimension och kan 
inte skiljas från erfarenheter och tolkningar som kunskapsarbetare gör. Detta är ytterligare en 
aspekt som komplicerar kunskapsarbetet.  

KUNSKAP I RELATION TILL BEGREPPEN DATA , INFORMATION OCH KOMPETENS  
Precis som att kunskap förekommer i olika former och typer, finns det begrepp som tangerar 
kunskapsbegreppet och ibland används synonymt med detta. Under den senare utvecklingen 
av kunskapsstyrning (knowledge management) har de retoriska uttrycken rört sig från 
informationssamhälle till att bli kunskapssamhälle och slutsatsen som kan dras av detta är att 
kunskap har ett högre värde än information (Alvesson, 2004, s.163). Detta har gjort att i 
diskussioner om kunskap kan det vara lätt att blanda ihop begreppet med bland andra 
information, men kunskap är något annat än information och att dela kunskap kräver ett 
annorlunda sätt att arbeta än om arbetet rör information. Två vanligt förekommande begrepp 
som lätt blandas ihop med kunskapsbegreppet är, förutom information, data och kompetens. 
Mitt syfte med att göra skillnad mellan begreppen är inte bara att påpeka att deras betydelse är 

                                                
1 Dimensionerna fritt översatta från Styhre (2003) av författaren. 
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skiljd från kunskap, utan genom att visa på hur begreppen förhåller sig till varandra, anser jag 
att det ökar förståelsen för själva begreppet kunskap. 
  
Kunskap är ofta framhävd som separerat från information (Widén-Wulff & Ginman, 2004, 
s.449), som är det vanligaste begreppet att använda synonymt med kunskap. Ett förenklat sätt 
att se det på som förklaras av Styhre (2003) är att kunskap bygger på information som är skiljt 
från data. Data är endast observationer av förlopp eller enheter medan information är 
fastställda data. Kunskap i sin tur, är förmågan att använda data och information. (Styhre, 
2003, s.58). Kunskap handlar alltså om handling eller agerande, genom övertygelse och 
engagemang, vilket inte information gör. Vad som är viktigt att påpeka dock är att både 
betydelsen av kunskap och information är beroende av sammanhanget som de uppträder i. 
(Nonaka & Takeuchi, 1995, s.58). Kunskap innehåller en betydande del av process eller 
praktiskt utövande genom att kunskap sker på basis av insikt, erfarenhet och/eller teori, medan 
information är mer statiskt och kan beskrivas som kontextuellt relevanta data. (Alvesson, 
2004, s.163). 
 
Kompetens är kunskap i praktiken, de färdigheter personer har och hur dom utövar dessa 
färdigheter. En individs totala kompetens kan sägas bestå av fem delar; vetande, kunnande, 
erfarenhet, värderingar och socialt nätverk (Sveiby, 1995, s.107). När kompetensbegreppet 
används går det inte att separera personen och det arbete den utför (Sandberg & Targama, 
1998, s.60). Det kompetensbegrepp som används idag syftar främst på de specifika kunskaper 
och färdigheter som krävs för att uppnå tillväxt och förnyelse i organisationer (Sandberg & 
Targama, 1998, s.53). På så sätt är kompetens det som täcker begreppet kunskap och överförs 
bäst genom att göra (Sveiby, 1995, s.107). Vilket begrepp som används beror på det 
kontextuella sammanhanget. Ett sätt att se det på är att kompetens är den potentiella 
kapaciteten för en individ (eller grupp) att på ett framgångsrikt sätt hantera situationer eller 
genomföra en uppgift (Ellström, 1997, s.267). 

KUNSKAPENS OLIKA FORMER OCH OLIKA KUNSKAPSTYPER  
I ett försök att göra mångfalden av kunskapsbegreppet mer hanterligt inleder jag med fem 
kunskapstyper (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.449). Kunskapstyperna kan ses vara på ett 
allmänt och samhälleligt plan och ibland svårt att applicera i verkligheten, men de är 
användbara i syftet att få en första övergripande insikt i kunskapsbegreppets storlek.  
 
FEM KUNSKAPSTYPER  
Kunskapstyp  Nyckelord    
Intellektuell  Mentala färdigheter 

Förkroppsligad Fysiska färdigheter 

Kulturbunden  Tolkningsgemenskap 

Systembunden  Designat system 

Textbunden  Språkligt formaliserad 

Figur 4.1 Fem kunskapstyper (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.449) 
 
Den första urskiljningen görs genom att dela upp kunskap i individuell och kollektiv kunskap. 
Det är en urskiljning som präglar hur hanteringen av kunskapen ska gå till i kunskapsarbete. 
Utifrån de fem kunskapstyperna är det den intellektuella och den förkroppsligade kunskapen 
som är individuell genom mentala och fysiska färdigheter. Den intellektuella kunskapen kan 
förklaras genom minne och begrepp som analysförmåga och reflektionsförmåga. Den 

Individuell kunskap 

Kollektivt tillgänglig kunskap 
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förkroppsligade kunskapen är mer förmågor av något slag, till exempel att hantera en 
kirurgkniv. De tre resterande kunskapstyperna är de som kallas kollektivt tillgänglig kunskap. 
Den kulturbundna kunskapen är kunskap som överförs över generationer i form av berättelser, 
ritualer och symboler. Den systembundna kunskapstypen är en typ där det krävs en mer eller 
mindre samtrimmad grupp, till exempel ett team på en arbetsplats med en underförstådd 
förståelse mellan varandra, för att kunskapen ska kunna användas. Den textbundna kunskapen 
är kunskap som har omvandlats till språklig form och dokumenterats. De fem 
kunskapstyperna är ingen sanning utan bör ses som ett allmänt försök att kategorisera och 
strukturera begreppet. (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.449). 
 
Kunskapsbegreppet består av många dikotomier som alla används på olika sätt i litteraturen 
vilket kan vara förvirrande. Nedan följer en översikt och sammanfattning över några av dessa 
begrepp för att ge en ytterligare förståelse för kunskapsbegreppets många dimensioner. 
 
Bland de vanligaste begreppen som litteraturen tar upp när det gäller att skilja på olika former 
av kunskap är begreppen tacit och explicit knowledge (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.224, 
Alvesson & Sveningsson, 2007, s.450, Styhre, 2003, s.62, Sanchez, 2005, s.3, m.fl.), som 
myntades av Michael Polanyi i slutet av 50-talet (Styhre, 2003, s.62, Alvesson, 2004, s.49). 
På svenska betyder tacit knowledge tyst kunskap och den tysta kunskapens motpol är explicit 
knowledge, som betyder uttryckt kunskap. Den tysta kunskapen kan ibland kallas för implicit 
knowledge (Sanchez, 2005, s.3), men det begreppet förekommer mer sällan än tacit 
knowledge. De engelska beteckningarna är lika vanliga som de svensk. 
  
Tyst kunskap är alltså kunskap som inte låter sig artikuleras, till exempel precisionen att slå 
en precis passning i fotboll eller med bara ögonmått, smaklökar och erfarenhet krydda en 
gryta. Den tysta kunskapen sägs även vara personlig eller individuell (Sanchez, 2005, s.3) och 
mer åt det praktiska hållet vilket innebär kunnande. Den tysta kunskapen kräver social 
samvaro för att kunna överföras. Den behöver tillämpa metoderna ”se och lära” eller ”lära 
genom att göra” för att kunna överföras. Den explicita, eller uttryckta kunskapen, avser all 
kunskap som kan artikuleras. Detta resulterar i att explicit kunskap är detsamma som teoretisk 
kunskap, dvs. kunskap som låter sig formuleras i ord eller siffror och innebär just kunskap. 
När den tysta kunskapen beskrivs som personlig kunskap, sägs den explicita kunskapen i 
vissa sammanhang vara organisatorisk. Den explicita kunskapen använder sig vanligen av 
teknikbaserade lösningar för att överföra kunskapen. På så sätt betonas möjligheten till 
kodifiering eller lagring av kunskap för att underlätta och effektivisera överföringen. 
(Alvesson, 2004, s.162, Alvesson & Sveningsson, 2007, s.450).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2 Översikt över kunskapens olika former  
(Sammanfattat från Nonaka & Takeuchi, 1995, s.61, Alvesson & Sveningsson, 2007, s.450, Styhre, 2003, s.62, 
Sanchez, 2005, s.3). 
 
Att använda sig av ovan nämnda begrepp för att beskriva kunskap ska göras med en viss 
försiktighet. Ett för flitigt användande kan leda till att kunskapsresonemanget fastnar i alltför 

TYST KUNSKAP 
• Tyst kunskap – låter sig inte artikuleras 
• Personlig/Individuell 
• Subjektiv 
• Praktisk kunskap – handlar om kunnande 
• Kräver mänsklig socialisation för att förvärvas  
 – kunskapen måste läras in 

EXPLICIT KUNSKAP 
• Uttryckbar kunskap – främst i ord och siffror 
• Kollektiv/Organisatorisk 
• Objektiv 
• Teoretisk kunskap – handlar om kunskap 
• Teknikbaserad (främst) överföring  
 – kunskapen kan kodifieras 
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enkla kategorier (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.451). Kunskapsbegreppet är komplext 
med de många dimensioner och former som det förekommer genom. Än så länge finns inget 
sätt att förenkla begreppet kunskap utan en risk för att förlora väsentliga betydelser genom 
förenklingen.  
Alvesson (2004, s.49) menar att ”distinktionen mellan tyst och uttalad kunskap är av visst 
värde men att den ofta överbetonas”. Vidare menar han att ingen kunskap de facto är helt tyst 
och ingen kunskap är heller helt uttalad, eftersom den bygger på subjektiva attribut som 
förståelse och känsla. Detta ser vi i ytterligare en aspekt som gör kunskapsbegreppet 
komplicerat vilken är att det finns en syntetiserande växelverkan mellan den tysta och den 
explicita kunskapen. Dess egenskaper fungerar som en betydande process för framväxt och 
skapande av ny kunskap (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.451). Detta är även något som 
Nonaka och Takeuchi (1995, s.61) tar upp. De menar att tyst och explicit kunskap inte är helt 
separerade från varandra utan gemensamma kompletterande enheter. Det är processen då de 
interagerar och växelvis alternerar mellan varandra i den mänskliga kreativa processen som 
ger den syntetiserande processen. Nonaka och Takeuchi kallar denna process då människor, 
genom social interaktion växelverkar mellan tyst och uttalad kunskap för 
kunskapsförvandling. Mer om detta i avsnittet om kunskap och lärande på nästa sida och 
kunskapsöverföring på sidan 24. 

KUNSKAP OCH LÄRANDE  
Skapandet av kunskap sker främst på två sätt, genom lärande av ny kunskap eller erfarenhet 
erhållen genom gammal kunskap. Nyckeln till organisatorisk framgång finns i organisationens 
förmåga att förändras och utveckla nya kunskaper, dvs. att lära (Alvesson & Sveningsson, 
2007, s.279).  
Enligt Nonaka och Takeuchi (1995, s.ix2) bildas kunskap på tre nivåer, individnivå, gruppnivå 
och organisationsnivå, vilka alla tangeras i den empiriska undersökningen av banken.  
Två former av interagerande sker i skapandet av kunskap, interagerande mellan den tysta 
kunskapen och den explicita kunskapen och interagerandet mellan individen och 
organisationen. Utifrån detta sätt att se det på kan kunskapsförvandling genomgås genom fyra 
processer; från tyst till tyst kunskap, från tyst till explicit, från explicit till explicit och 
slutligen från explicit till tyst kunskap. Dessa fyra sätt utgör motorn i själva 
kunskapsprocessen och rubriceras som socialization, externalization, combination och 
internalization. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.57). 
 
SOCIALISATION (SOCIALIZATION) – TYST KUNSKAP SOM BLIR TILL TYST KUNSKAP 
När kunskap kommuniceras till flera samtidigt förvandlas den ofta till information (genom 
kodifiering) eller sociala relationer (Alvesson, 2004, s.173). Socialisation är en process där 
individer utbyter erfarenheter och kan på så sätt skapa ny tyst kunskap. Individer kan också 
genom att observera, imitera och praktisera, lära sig och förvärva ny kunskap. Nyckeln till att 
uppnå tyst kunskap är genom erfarenhet. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.62). Kunskapen blir 
ny när den når en ny individ genom att den tysta kunskapen är subjektiv och baserad på var 
individs egna erfarenheter. Socialisationen skapar kunskap som kan kallas sympatiserande 
kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.71) som visar på en fördjupad förståelse för vad den 
utbytta kunskapen kräver. 
 
EXTERNALISERING (EXTERNALIZATION) – TYST KUNSKAP SOM BLIR TILL EXPLICIT KUNSKAP 
Att materialisera kunskapen är en process som sker genom att artikulera tyst kunskap till 
uttryckbara begrepp. När den tysta kunskapen uttrycks, görs det oftast genom metaforer, 

                                                
2 Romerska siffror efter Nonaka & Tageuchi, 1995, egen sidnumrering. Står för siffran 9. 
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analogier, hypoteser eller modeller. Trots detta, eller kanske på grund av detta, blir 
förklaringarna bristfälliga, motsägelsefulla och otillräckliga. Oförenligheten gör dock att 
reflektion och interaktion mellan individer uppmuntras och skapar dialog, vilket i sin tur 
skapar lärande. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.64). Externaliseringen medför kunskap som 
hänvisar till begreppsmässig kunskap som är nödvändig i sitt sammanhang för att kunna 
använda den kunskap som förmedlas (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.71). 
 
Både socialisering och externalisering är nödvändiga för att sammanbinda den tysta och den 
uttryckta kunskapen så att den kan föras mellan individer (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.73). 
 
KOMBINATION (COMBINATION) – EXPLICIT KUNSKAP SOM BLIR TILL EXPLICIT KUNSKAP 
Att systematisera kunskap till en sammanhängande helhet involverar kombinationen av olika 
delar av den explicita kunskapen. Individer utbyter och förenar kunskap genom olika former 
av media, exempelvis dokument, möten, telefonsamtal, eller datoriserade nätverk. 
Återgestaltning av redan existerande information, exempelvis genom kategorisering, 
addering, kombinering och sortering, kan också leda till ny kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 
1995, s.67). I kombinationsmodellen resulterar kunskapsutbytet i konkreta produkter som 
system eller liknande där det går att visa upp den nya kunskapen (Nonaka & Takeuchi, 1995, 
s.71). 
 
INTERNALISERING (INTERNALIZATION) – EXPLICIT KUNSKAP SOM BLIR TILL TYST KUNSKAP 
Internalisering är att göra om den uttryckbara kunskapen till tyst kunskap. Begreppet är nära 
relaterat till att ”lära genom att göra”. När erfarenheter genom socialisation, förkroppsligande 
och kombination internaliseras till individens tysta kunskap, blir individen med denna 
nyförvanskade kunskap en ovärderlig tillgång för organisationen. (Nonaka & Takeuchi, 1995, 
s.69). Denna kunskapsform märks tydligast hos de individer som har bäst och mest erfarenhet 
inom den bransch de verkar i. Vad som inte får glömmas bort är att även här blir den 
uttryckbara kunskapen när den omvandlas till tyst kunskap, subjektiv. Internaliseringen 
producerar operationell kunskap som visas genom strategier eller organisatoriska strukturer 
(Nonaka & Takeuchi, 1995, s.71). 
 
För organisationer som vill skapa kunskap kan dessa fyra arbetssätt vara bra att utgå ifrån. För 
att skapa kunskap krävs kunskap om hur kunskap skapas vilket dessa processer försöker 
förklara. Socialisationsprocessen är första steget där organisationen sätter ihop eller har ett 
team att arbeta utifrån. De som ingår i teamet eller arbetslaget delar kunskap mellan varandra 
främst genom erfarenhetsutbyte. I externaliseringsprocessen kommuniceras kunskapen, främst 
i exemplifierande form, för att öka förståelsen för kunskapen som diskuteras. 
Kombinationsprocessen samkörs med ytterligare data och information för att utöka 
kunskapsbasen för dem som ingår i processen. Slutligen kommer kunskapsprocessen till 
internaliseringsnivån där kunskapen som formats genom de övriga processerna tagits in och 
bearbetats av individerna och omvandlas till individernas personliga kunskap. (Nonaka & 
Takeuchi, 1995, s.225).  

LOOP-LÄRANDET 
Single- och double-loop lärande myntades av Argyris och Schön på slutet av 1970-talet. 
Sedan dess har deras exempel förekommit flitigt i teorier om lärande, framförallt det 
organisatoriska lärandet (Granberg & Ohlsson, 2004, s.79). Båda begreppen är relativt 
abstrakta och kan tyckas svåra att förklara eller förstå.  
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SINGLE-LOOP LÄRANDE  
Single-loop lärandet är den vanligaste formen av lärande och kan beskrivas som det adaptiva 
sättet att lära. Det innebär att anpassning till regler och arbetssätt sker och att arbetsuppgifter 
utförs på det sätt som det alltid gjorts. Single-loop lärandet kan uppkomma under två 
förutsättningar.  
 

1. Uppkommer då individen eller organisationen kommer fram till vad som var avsett att 
komma fram till.  

2. Uppkommer då individen eller organisationen, efter korrigering, kommer fram till vad 
som var avsett att komma fram till.            (Argyris, 1999, s.68) 

 
Till exempel kan vi ta ett pussel med få och stora bitar, som är lagt till hälften. I fall nummer 
ett har vi det till hälften lagda pusslet framför oss. Vi ser att det är en specifik färg eller bild 
som passar in på en viss plats i pusslet, vi söker reda på just den biten och passar in den på 
den utsedda platsen, vilket blir korrekt. I fall nummer två, tar vi helt sonika en pusselbit av de 
kvarvarande och ser vart den passar in, genom att justera – vända och vrida på den – tills den 
passar i pusslet. 
Single-loop lärandet löser aktuella problem, men ger ingen lösning på eller reflektion över 
varför dessa problem finns eller uppstått (Granberg & Ohlsson, 2004, s.42). I det praktiska 
lärandet i single-loop lärandet, kan uttrycken ”se och lära” och ”gör om, gör rätt”, tillämpas. 
 
DOUBLE-LOOP LÄRANDE 
Problemen som uppkom och korrigerades i single-loop lärandet löses inte bara genom nytt 
handlande. Nästa gång uppstår kanske samma problem igen. När individen eller 
organisationen har insett detta och börjar reflektera över det, är det början till double-loop 
lärandet. (Granberg & Ohlsson, 2004, s.42). I fallet då det förekommer double-loop lärande, 
måste vi reflektera på djupare nivå, ifrågasätta våra föreställningar om vårat kunnande och 
ändra de styrande värderingarna – vår kunskapsbas räcker inte till. När allt detta sker genom 
reflektion över problemet, och grundläggande föreställningar ändras, vilket i sin tur leder till 
nya handlingar, då är vi inne på double-loop lärande. (Argyris, 1999, s.68, Alvesson & 
Sveningsson, 2007, s.285). Uttryckligen skulle det gå att säga att double-loop lärande är 
lärandet om single-loop lärandet. 
 
För att illustrera detta återgår jag till pusselexemplet. När vi i vårat pusselläggande börjar 
fundera över hur pusslet är tillverkat eller hur jag själv skulle kunna göra ett pussel för att 
passa in bitar på rätt plats, då tillämpas double-loop lärandet. 
 
Double-loop lärandet är ovanligt i organisationer men borde eftersträvas mer för att nå ett 
fördjupat lärande och ökad kompetens. Ofta är det så att snabba förändringar gör att det finns 
liten tid för reflektion och kritisk utvärdering, ”saker måste hända nu”. (Alvesson, 2006, 
s.123). Detta påverkar lärandet negativt.  
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Triple-loop 

Double-loop 

Single-loop 

Princip Insikter Regler Beteende Resultat 

Granberg & Ohlsson (2004, s.79) visar på en 
utveckling av Argyris & Schöns loop-
modell gjord av Swieringa & Wierdsma 
(1992). Triple-loop-modellen utgår från tre 
centrala begrepp för att ringa in det 
organisatoriska beteendet i lärande, 
nämligen regler, insikter och principer.  
 
 
 

Figur 4.3 Relationen mellan regler, insikter och principer  
(Granberg & Ohlsson, 2004, s.80) 
 
Regler är det som anger hur individer inom organisationen ska arbeta för att nå uppställda 
mål. Annorlunda uttryckt innebär det vad vi gör i organisationen, grundar sig på de regler som 
finns för att utföra detta arbete. I bankens fall är dessa regler exempelvis certifiering av 
personal. Dessa följer vi när vi utför det vi arbetar med.  Om reglerna skulle ändras av till 
exempel organisationen eller samhället, ändrar vi vårat arbetssätt utifrån de nya reglerna. 
Single-loop lärande har skett.  
Insikter rör vad organisationen betraktar som en god organisation och motiverar varför det 
finns vissa regler, och utvecklar nya om nödvändigt. Utifrån individens sätt att arbeta innebär 
det att vad vi gör i organisationen, grundar sig på regler och insikter, vad vi vet och förstår. 
Ett exempel blir att utifrån de regler vi har att arbeta efter, får vi insikten att ett nytt sätt att 
arbeta på är mer effektivt, vilket gör att vi ändrar det gamla arbetssättet till det nya. Då har det 
skett ett double-loop lärande.  
Principerna är gemensamma, grundläggande antaganden och föreställningar, vilket kan kallas 
organisationens kultur. Utifrån de regler vi har att följa och de insikter vi fått under en längre 
period, kan det till slut leda till att våra principer inom organisationen ändras. I ett sådant fall 
skulle då triple-loop lärande ha inträffat. 
Organisationers olika arbetsstruktur utifrån lyhördheten för kunskap utifrån nivåerna regler, 
insikter och principer utvecklas till triple-loop-modellen, som i sin tur får nedan illustrerade 
utseende. 
 

Figur 4.4 Kollektiva lärande-loopar 
(Granberg & Ohlsson, 2004, s.80) 
 
Triple-loop lärandets största nackdel är att det kan ta lång tid att genomföra i organisationen. 
Att ändra principer kan ta många år av förnyade insikter. Det är dock en modell som är lätt att 
förstå och applicera på organisationer eftersom den, med sina tre centrala begrepp, berör 
grundläggande organisationsfrågor. (Granberg & Ohlsson, 2004, s.80). 

Principer: vad vi är eller vill vara 

Regler: vad vi måste och kan göra 

Insikter: vad vi vet och förstår 

Organisatoriskt beteende: vad vi gör 
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KUNSKAPSÖVERFÖRING 
En av kunskapens utmärkande karaktärsdrag, som även är en bidragande faktor till kunskap 
som ett positivt begrepp, är att kunskapens värde stiger med att den delas (Cabrera & Cabrera, 
2002, s.691). Uttryckligen skapar delande av kunskap positiva synergieffekter. Men delning 
av kunskap är inte helt oproblematisk. Kunskapen är aldrig komplett utan alltid, för att föras 
vidare, kommunicerad, vilket gör att den blir situationellt beroende (Kalling & Styhre, 2003, 
s.136). 
 
Kunskap är besvärligt på så sätt att det är, som beskrivits tidigare, krävande för en 
organisation att förstå, organisera och hantera kunskap och därmed främja 
kunskapsöverföring. Utmaningarna för en fungerande kunskapsspridning i organisationer är 
flera och fördelade på områdena teknik, ledning, personligt plan och socialt samspel.  
Den tekniska utmaningen innebär att skapa informationssystem för att organisera information 
och möjliggöra mänskliga nätverk att interagera med varandra. Informationsteknologi har 
länge varit inspiration för effektiv informations- och kunskapsstyrning, och fungerar som en 
förutsättning för att informations- och kunskapsstyrningen ska fungera. Ironiskt nog är 
tekniken på många sätt utgångspunkten för att kunskapsöverföring ska realiseras, men 
tekniken ensamt genererar ingen kunskapsspridning, utan kräver mänsklig interaktion för att 
fylla sin funktion (McDermott, 1999, s.116). Ledningens utmaning består i att skapa en 
kunskapsspridande miljö inom organisationen, vilket är förankrat i företagskulturen. Den 
personliga utmaningen är starkt sammankopplad med faktumet att kunskap är personligt och 
det är upp till de anställda (Huysman & de Wit, 2004, s.90) inom organisationen att vara 
öppen för andras idéer eller att vilja dela med sig av sin egen kunskap. Slutligen är 
kunskapshantering en social utmaning då det sociala innebär att utveckla grupper och 
samhällen där kunskapsöverföring uppmuntras. (Widén-Wulff & Ginman, 2004, s.448).  
 
PERSONLIGT PLAN 
Den grundläggande egenskapen hos kunskap är att den är personlig. Att kunna uttrycka sin 
kunskap i ord kräver god kommunikationsförmåga. Att kommunicera den kunskap 
individerna innehar är av stor vikt när kunskap ska delas och överföras (Alvesson, 2000, s.8). 
Vidare krävs det även att individen är intresserad av att kommunicera sin kunskap. Detta är 
inte alltid alldeles självklart då många individer lever efter devisen att ”kunskap är makt”, 
vilket gör att det kan finnas ett motstånd till delning av kunskap, eftersom det kan ses som att 
ge bort makt (Truch, 2001, s.103). Ett motargument till detta är att många människor vill visa 
vad de kan och lär sig därför nya saker så att det kan kommuniceras och individens 
självförtroende/status höjs i gruppen. Vidare är det personliga intresset av kunskapande och 
kunskapsdelning beroende av företagskulturen. Uppmärksammas eller uppmuntras delning av 
kunskap, är det lättare att genomföra det än om det aldrig uppmärksammas. Ytterligare en 
aspekt att ta hänsyn till är den att kunskap kan ses som en börda. Människor kan se 
kunskapande och delande av kunskap som en tidsödande uppgift. Vidare kan vissa rädas 
kunskap då det många gånger handlar om prestation, vilket gör att individer inte intresserar 
sig för att lära sig nya saker av rädsla för att misslyckas. 
 
SOCIALT KAPITAL OCH SOCIALT SAMSPEL 
Socialt samspel är den grundläggande förutsättningen för att kunskap ska kunna frambringas. 
Tanken är att kunskap inte utan vidare kan bearbetas, den återskapas och rekonstrueras hela 
tiden genom dynamiska, nätverksbildande, interaktiva aktiviteter (Alvesson, 2004, s.164). 
Socialt kapital består alltså av sociala nätverk mellan individer och grupper som skapar 
möjligheter för kunskapsöverföring i organisationer. (Huysman & de Wit, 2004, s.90). Även 
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de normer, värderingar, tillförlitligheten och ömsesidiga förståelsen för grupperingen, binder 
samman grupper och effektiviserar arbetet inom, eller mellan flera grupper (Widén-Wulff & 
Ginman, 2004, s.449).  
Det sociala kapitalet är grundläggande för all administrativ, väl fungerande 
verksamhetsstyrning, då det bygger på nätverk, normer, tillförlitlighet och ömsesidig 
förståelse. Affärslivet byggs delvis upp av kontakter och goda relationer och ju starkare band 
det finns mellan individerna eller grupperna inom en enskild social struktur desto mer 
effektivt kan man samarbeta för att nå gemensamma mål. (Widén-Wulff & Ginman, 2004, 
s.449).  
 
Organisationer och företag är som mindre samhällen med sin egen kultur, sina egna idéer, 
visioner och strategier, som de berörda arbetar efter och i mångt och mycket tror på och kan 
identifiera sig med. Socialt kapital är ett samlingsuttryck för de deltagandes engagemang i 
olika former av nätverk och socialt samspelande med exempelvis kollegor. För att 
konkurrenskraftigt stå sig i den alltmer kunskaps- och nätverksinriktade affärsvärlden, 
behöver organisationen konkretisera, både gentemot personal och gentemot kunder, hur 
företaget arbetar och vilket värde innehållet i företaget har. Om detta inte görs vet inte 
personalen vad deras arbetsuppgifter är och kunderna vet inte vad de kan förvänta sig av 
företaget. Personalen behöver vara alltmer generalister, kunna lite om mycket. Detta ställer 
krav på att samla in eller sortera data eller information snabbt, vilket personalen kan göra om 
den har rätt nätverk. 
Ett företags sociala kapital påverkar internarbetet och talar för bättre koordination mellan 
människor och enheter. Vidare ses det sociala kapitalet som en konkurrensfördel mellan 
företag och för individer eller grupper utifrån marknadens sociala kapital. (Widén-Wulff & 
Ginman, 2004, s.449). Alvesson (2004, s.165) skriver att ”de innebörder, föreställningar och 
värderingar som är förknippade med kunskap, stöd, samarbete och förväntningar om 
ömsesidighet, samt känslan av samhörighet, betyder mycket för organisationens medlemmar 
om de ska dela sina erfarenheter och insikter”. 
 
TEKNIK - ICT  
När det gäller kunskapsöverföring är informations och kommunikationsteknologier, ICT, det 
främsta hjälpmedlet som används. Med det sagt är det inte säkert att det sättet är det mest 
givande eller effektiva när det kommer till lärande för individerna. ICT kan stödja och 
förbättra kunskapsdelning inom företag men risken med att vara för inriktad på användning av 
ICT som källa till kunskapsöverföring är att det bara blir teoretisk kunskap som överförs, 
eftersom praktisk kunskap är svår att överföra på ett teoretiskt sätt. (Huysman & de Wit, 
2004, s.85). Fördelen med att använda teknologiska hjälpmedel är att överföringen av 
information går snabbt och är oftast kontinuerligt uppdaterad. Kunskapsdatabaser och interna 
nätverksplatser är mycket vanligt i dagens företag. Precis som med den personliga delen av 
kunskap är det även inom den tekniska viktigt att kunna kommunicera så att mottagaren 
förstår budskapet. Än så länge kan utmaningen med tekniken som en källa till kunskapande 
och kunskapsöverföring, även vara teknisk okunskap hos personalen som ska arbeta med 
detta.  
 
LEDNING – LEDARSKAPETS PÅVERKAN PÅ KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Nonaka och Takeuchi har kommit till slutsatsen att kunskap är endast hanterbart och möjligt 
att realisera då ledare anammar och underhåller dynamiken i kunskapsskapandet (Nonaka & 
Takeuchi, 1995, s.227). Anställda arbetar inte gärna för något som inte uppmärksammas eller 
värderas vilket gör att det är ledarnas uppgift att implementera kunskapande och 
kunskapsöverföring. En aspekt som försvårar kunskapsarbetet är att kunskap behöver ständig 
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näring, stöd och uppmuntran (Widén-Wulff & Ginman, 2004, s.449), vilket gör att det tar 
mycket tid från det traditionella ledararbetet och kanske inte passar alla organisationer.  

KUNSKAPSÖVERFÖRING I PRAKTIKEN  
Anledningen till att jag har fördjupat mig i olika former av kunskap (s.19) och lärande (s.21) 
är att formen på kunskapen spelar stor roll för överförandet av kunskap. Överförandet av 
kunskap blir till lärande och lärandet är viktigt för det är i lärandet som kunskap skapas. Det 
komplexa sambandet mellan lärande och kunskapsöverföring är viktigt att vara medveten om. 
Som tidigare nämnt är kunskap subjektiv och individuell, vilket märks tydligt i 
överföringssammanhang. När kunskap överförs från person A till person B, blir inte person 
Bs kunskap densamma som person As.  
 
Kunskapsöverföring är en flerdimensionell aktivitet som av de inblandade kräver en förståelse 
för sammanhanget, en kognitiv förståelse och kommunikationsfärdigheter. (Widén-Wulff & 
Ginman, 2004, s.453). Därför är kunskapsöverföring i praktiken inte så lätt att genomföra. 
Kunskap är ingen sak och förmågan att ta till sig information som kunskap kan inte heller på 
ett enkelt sätt överföras (Alvesson, 2004, s.161). Kunskapsöverföring är en uppgift som tar tid 
från övriga arbetsuppgifter, vilket försvårar arbetet ytterligare. Eftersom kunskap bygger 
främst på människor och kunskapsstyrning ses som ett sätt att ”förbinda människor så att de 
kan tänka tillsammans”, (Alvesson, 2004, s.164), krävs det, för ett kvalitativt utbyte av 
kunskap att människor träffas, vilket är tidsödande och kostsamt. 

STRATEGIER INOM KUNSKAPSÖVERFÖRING 
De finns främst två strategier inom kunskapsstyrning och kunskapsöverföring, kodifiering och 
personifiering. Kodifiering kan sägas ligga närmare kunskap i form av information och 
handlar om att kunskapen är lagrad i databaser, där den lätt kan nås och användas av alla i 
företaget. Personifiering ligger närmare kompetens och kräver social interaktion för att 
möjliggöra kunskapsöverföring.  
 
Den kodifierade kunskapsstrategin är billig genom att organisationen kan utnyttja tidigare 
lösningar. Det utvecklas heller ingen ny kunskap eller nya lösningar (Alvesson, 2004, s.166) 
och företaget har en standardiserad lösningsinriktning som främst sker genom 
dataanvändning. Kodifieringens fördelar är att om en individ lämnar företaget, finns 
kunskapen lagrad och företaget förväntas inte lida någon större skada. Kunskapen kan genom 
detta sätt återanvändas vilket skapar effektivitet i kunskapsarbetet. (Alvesson, 2004, s.162). 
Kodifiering är ett sätt att lättare hantera kunskap som finns i företaget men gör kunskapen 
platt och inte alltid komplett. Att främst använda kodifiering i kunskapsöverföring lutar 
mycket åt ett single-loop tänkande av lärandet i kunskapsprocessen. 
 
Personifiering knyter kunskapen starkt till den person som utvecklade den, och kan på så sätt 
bara spridas genom direkt interaktion. En typisk bransch som använder denna form är 
konsultbranschen, där leverans av skräddarsydda lösningar på unika problem är vanligt. Den 
personifierade processen är underhållskrävande och tidsödande och därmed kostsam 
(Alvesson, 2004, s.167). I båda strategierna förskjuts fokus från kunskap och 
kunskapsproduktion, till styrning och ledning. Att blanda båda sätten rekommenderas och det 
sägs att företag bör satsa på en 80/20-fördelning, vilket innebär att satsa på en strategi och 
blanda in element från den andra. (Alvesson, 2004, s.167). Att individer interagerar med 
varandra skapar chans till double-loop lärandet, vilket gör att personifiering skapar möjlighet 
till ett fördjupat lärande.  
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PROFESSIONELLA SERVICEFÖRETAG 
Det gjorts försök att visa på olika typer av kunskapsföretag. Att arbeta med strategier som 
kodifiering eller personifiering är vanligt för så kallade professionella serviceföretag som är 
en typ av kunskapsföretag. Att vara ett professionellt serviceföretag innebär oftast att 
produkterna som erbjuds är tjänsteliknande och kodade med kunskap (Alvesson, 2004, s.40). 
Bankbranschen kan ha specialiserade enheter med många experter, samtidigt som många 
andra anställda arbetar med standardiserade rutinuppgifter (Alvesson, 2004, s.24). Av det 
framgår att det inom företag kan finnas skillnad i kunskapsintensitet.  
Vissa kunskapsintensiva företag standardiserar deras produkter (Alvesson, 2000, s.6). 
Anledning till detta kan vara för att få en genomgående kvalitet på företagets rådgivning, 
vilket är fallet för bankerna. Ytterligare en anledning är att det är billigare och lättare, genom 
att datorisera standardiseringen (Huysman & de Wit, 2004, s.83), så att den går snabbt att 
ändra vid behov. Organisationer inom bank och försäkring har med det nya systemet att 
standardisera produkter och tjänster, gått från att vara mer specialister mot att bli generalister. 
Detta för att vidhålla servicenivån inom företagen så att kunderna ges rätt hjälp och stöd. 

KUNSKAPSFÖRETAG 
1986 kom en bok med just namnet Kunskapsföretag, skriven av K.-E. Sveiby och A. Risling. 
Boken behandlar en redan då föreställd kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster. 
Författarna gör skillnad på kunskapsföretag och tjänsteföretag, där kunskapsföretagen 
producerar och säljer tjänster utifrån sin problemlösningsfokuserade kunskap efterfrågad av 
individer, och tjänsteföretagen är en industri av effektivt driven verksamhet, oftast riktad till 
en massmarknad. Två bra nutida exempel på ovan nämnda företag är exempelvis 
datakonsultföretag, som kräver mycket kunskap, och snabbmatskedjor, som kräver 
effektivitet. Figuren nedan visar de huvudsakliga skillnaderna mellan ett kunskapsföretag och 
ett tjänsteföretag. 

Figur 4.5 Skillnader mellan kunskapsföretag och tjänsteföretag 
(Sammanställt till figur från Sveiby & Risling, 1986, s.10-13) 
 
Det växande intresset för kunskapsföretag och det generella intresset för kunskap i 
organisationer, gör inte att företag blir kunskapsföretag över en natt. Däremot kan 
diskussionen om kunskapsföretag misstolkas på så sätt att de företag som kallas 
kunskapsföretag innehar kunskap, medan de företag som står utanför definitionen, inte har 
kunskap, vilket är helt fel. Alla företag behöver en viss grad av kunskap för att klara av den 
dagliga verksamheten. Att det görs en definition av just kunskapsintensiva företag, är för att 
det finns många organisationer och arbeten som inte är kunskapsintensiva (Alvesson, 2004, 
s.18).  
Precis som det finns likheter mellan kunskapsarbete och kunskapsföretag och andra 
organisationer, finns det även lika stora olikheter. Alla kunskapsföretag innehar inte några 
utmärkande egenskaper och vissa andra organisationer har inslag som påminner om dessa 
egenskaper, utan att för den skull vara kunskapsföretag. Det visar på att en tydlig gränslinje 

TJÄNSTEFÖRETAG 
• Icke-akademiker 
• Enkla problemlösningar t.ex. hunger 
• Standardiserad problemlösning 
• Effektivitetsfokuserad problemlösning 

 (fokus på snabbhet) 
• Standardiserad produktion 
 

KUNSKAPSFÖRETAG 
• Akademiker 
• Komplext problemlösande 
• Individ-/Kundanpassad problemlösning 
• Kundfokuserad problemlösning 

 (fokus på noggrannhet och rätt lösning) 
• Kreativitet i produktionen 
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mellan kunskapsföretag och andra organisationer inte går att dra. Eftersom alla organisationer 
och arbeten förutsätter kunskap blir distinktionen svår att göra. Världen är inte så pass 
strukturerad att det entydigt går att ordna den med kategorier av detta slag vilket är en vanlig 
föreställning. (Alvesson, 2004, s.32). Bankerna är ett bra exempel på att en ren kategorisering 
är svår att göra då de har starka inslag av kunskapsföretagens egenskaper utan att kalla sig ett 
kunskapsföretag. Det är vanligare att bankerna kategoriseras som försäljningsorganisationer 
och tjänsteföretag. Det är viktigt att medvetandegöra detta svårkategoriserbara förhållande, 
för risken med att bara acceptera gränsdragningarna blir att gränserna förekommer i teorin 
utan att egentligen finnas i verkligheten.  

ORGANISATIONERS ANVÄNDANDE AV KUNSKAPSBEGREPPET 
Det är ett vanligt fenomen att populära termer är vaga och används på olika sätt. Precis så är 
fallet för begreppen kunskap, kunskapsföretag och kunskapsarbete, då det används i många 
mer eller mindre relevanta organisatoriska sammanhang. I Sverige och många andra länder 
har etiketten kunskapsföretag varit mycket populär. Alvesson (2004, s.33) förklarar en del av 
populariteten som en följd av framgången för boken Kunskapsföretaget (Sveiby & Risling, 
1986). I boken skriver Sveiby & Risling (1986, s.37) bland annat att ”kunskapsorienterad 
strategi ger framgång, oavsett vilken bransch man befinner sig i”. Detta kan tolkas som att 
kunskap alltid är positivt för organisationer, men det förutsätter även ett strukturerat och bra 
arbete med kunskapande i företaget. Skapande av kunskap kan, om en tydlig struktur inte 
gjorts, medföra ineffektivitet och inlärning av fel saker vilket inte kan ses som ett bra resultat 
för ett företag. Ytterligare en svårighet är redan konstaterad, att begreppet kunskap är svårt att 
definiera, vilket kan skapa vissa svårigheter att förstå företagets egentliga innehåll i 
begreppet.  
 
Det är prestigefyllt att bli betraktad som ett kunskapsföretag (Alvesson, 2004, s.33) och 
genom etiketten kunskapsintensiv blir vissa drag hos organisationen uppmärksammade medan 
andra inte blir det. Uppmärksammandet kommer utifrån, från exempelvis kunder, medier och 
andra företag, och publicitet är majoriteten av gångerna bra. Det får verkningar i form av 
status och legitimitet eftersom kunskap har ett så starkt symboliskt värde och är ett positivt 
laddat ord. En följd av detta blir att företag ibland använder kunskap som ett sätt att 
positionera sig utan att veta på vilket sätt kunskap påverkar företaget. Ett kunskapsföretag är 
en organisation som anses skapa värde genom användning av avancerad kunskap.  
Klienterna, den allmänheten och företagets anställda räknar med att utbildning, förmåga till 
problemlösning, kreativitet och intelligens är centrala delar av arbetet. Denna uppfattning 
skapar en positiv förstärkning av begreppet men tydliggör inte att det eftersträvansvärda i 
begreppet blir socialt erkännande och social konstruktion och inte kunskap som objektivt 
faktum (Alvesson, 2004, s.32-34). Organisationer vill vara omtalade och ”populära” och gör 
gärna förändringar som passar in i samhällets agenda. Just nu är det populärt att prata om 
kunskap vilket gör att många företag och anställda vill att just deras organisation ska vara den 
det pratas om i anknytning till kunskap. Slutsatsen som går att dra av detta är att det är inte 
kunskap företagen vill åt, utan legitimitet och popularitet för att stärka sin position på 
marknaden. 
 
Kunskap kan användas i organisationers marknadsförande kommunikation för att få vara med 
i den samhälleliga diskursen. Det kan även vara ett sätt att med populära begrepp påverka 
eventuella image och identitetsproblem som organisationsledare eller anställda vill komma till 
rätta med. Men kunskap är ingen verklig problemlösare utan det krävs oftast mer arbete än så 
(Alvesson, 2004, s.32). Andra orsaker till anammandet av kunskapsbegreppet kan vara att 
organisationer inom samma bransch tar till liknande lösningar vilket gör dem mer och mer 
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enhetliga, så kallad isomorfism (Alvesson, 2004, s.122). Isomorfismens effekter blir att vissa 
former av kunskap definieras på lösa grunder som sanna och värdefulla och sprids till fler 
aktörer utan att dessa har särskilt starka skäl till detta, förutom att de vill efterlikna andra 
(Alvesson, 2004, s.55). Att tänka kritiskt och självständigt och avvika från ”vad alla andra 
gör”, är svårt eftersom det kan leda till legitimitetsproblem. Orsaken att organisationer följer 
efter varandra kan vara att positiv reaktion kommer från marknaden som belönar en effektiv 
marknadsföring och dom som följer modet och institutionella myter snarare än innehållsrika 
och motiverade kunskaper (Alvesson, 2004, s.61).  
 
De flesta organisationers företagsresurser integrerar olika påtagliga och mindre påtagliga 
tillgångar, medan kunskapsbaserade och kunskapsstyrda företag drivs genom vad som kallas 
osynliga tillgångar. Tillgångar vars grundläggande form inte är materialiserad till exempelvis 
dokument, utan distribueras i organisationen genom rutiner, kommunikation, individers 
kompetens och vetande. (Kalling & Styhre, 2003, s.56). 
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EMPIRI  
Det empiriska materialet fungerar som en verklighetsförankring till det teoretiska kapitlet då 
empirin är ett sätt att exemplifiera det jag skrivit om i teorin och grunden i min undersökning. 
I empirin beskriver jag hur den undersökta banken arbetar med frågorna som är grunden till 
min uppsats och utgångspunkterna för de frågor jag ställde i intervjuerna. 

KUNSKAPSDEFINITIONEN FÖR BANKEN  
Respondenternas sammanlagda tolkning vad kunskap är för banken är ”vad alla medarbetare i 
hela bolaget, inklusive dotterbolag och stödavdelningar, kan tillsammans”. Den kunskapen 
vidgas med information som medarbetarna i organisationen kan ta reda på som ligger utanför 
bankens egen organisation. Till exempel kunskap om lagar och regler, marknader, andra 
företag eller myndigheter som är nödvändigt att veta i arbetet. Det visade sig att den kunskap 
som behövs i ett försäljningsföretag, som respondenterna kallar banken, innebär främst 
kunskap om produkter och försäljning, vilka anses som viktiga för att banken ska ha några 
kunder alls. De anställda anses vara som problemlösande bollplank för kunderna i 
ekonomiska situationer. En av respondenterna menade att banken på var ett kunskapsföretag 
(Privatrådgivare/Fackligt ombud, Respondent C). Kunderna idag har flyttat upp sin 
kunskapsnivå och det är viktigt för banken och personalen att hänga med i den höjningen så 
att kunden kan få den hjälp den behöver. Ytterligare en aspekt kom fram vad kunskap är för 
banken. Där menade respondent E att egenskapen social kompetens är grundläggande i arbetet 
i banken, både mot kollegor och mot kunder. Detta för att kunna förmedla kunskapen på rätt 
sätt.  
 
Vad kunskap var för respondenterna visade sig inte skilja sig så mycket från deras åsikt om 
vad det var för banken. Uttrycken blev däremot mer personlighetsinriktade och fokuserade 
mot erfarenhet och kompetens. Det visade sig att kunskap handlar om något en person kan 
eller fått lära sig för att underlätta sitt arbete. Kunskap handlar även om erfarenhet. Det kom 
fram att det var viktigt att veta vad man som rådgivare pratade om. Visste man inte det och en 
kund ställde frågor kopplades detta direkt till ett negativt intryck och en förtroendefråga.  
 

”Om en kund ställer frågor och jag inte kan vad jag pratar om  
blir det ju en förtroendefråga och säljläget blir negativt” 

(Privatrådgivare, Respondent D) 
 
Däremot ansågs sig respondenterna vara förmedlare av kunskap, vilket innebär att det inte var 
viktigt i sig att kunna allt, utan snarare viktigt att kunna ta reda på allt kunderna vill veta, 
genom samarbete med interna system och andra hjälpfunktioner. Ett illustrerbart sätt att 
uttrycka det, som en respondent sa, är att ”vara lite spindeln i nätet” (Privatrådgivare/Fackligt 
ombud, Respondent C) som vet vart kunskap och hjälp finns att finna i organisationen. 

KUNSKAP I RELATION TILL ANDRA BEGREPP  
För att ta reda på hur de bankanställda förhöll sig till innebörden i kunskap, ställde jag frågan 
om det görs någon skillnad på kunskap och information i organisationen. Jag valde att inte 
definiera något av begreppen innan jag hade ställt frågan, för att se om respondenterna hade 
någon egen reflektion över betydelserna.  
Till en början var det inte helt självklart för alla att det var skillnad på begreppen, men efter en 
stunds funderande kom de fram till att kunskap är mer praktiskt, nått man kan, och 
information något som man kan sovra i och sålla bort. Det bara ”sprutar” information så det 
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gäller att veta vad som är viktigt, medan kunskap är nått som sitter, eller hur och vad som kan 
göras med hjälp av informationen.  
 

Företagsrådgivare: - Information är nått jag hämtar in för att få kunskap. 
Intervjuare: - Då menar du alltså att du gör om informationen till kunskap? 

Företagsrådgivare: - Förutsatt att jag förstår den, fattar jag den inte måste jag ju fortsätta 
söka tills jag begriper vad det är det handlar om, och på så sätt erhåller jag kunskap. 

(Företagsrådgivare, Respondent A) 
 
Från organisationens håll framkom det inte någon uttalad skillnad mellan kunskap och 
information utan det var respondenternas egna tolkningar som kom fram.  

KUNSKAP OCH LÄRANDE  

BANKENS KUNSKAP OCH LÄRANDE  
De intervjuade respondenterna ansåg att för att ha kompetent och uppdaterad personal krävs 
det att banken kontinuerligt satsar på att utveckla kunskapsnivån inom företaget. Numera är 
krav på certifiering och liknande från externa parter en viktig del i bankens kunskapsarbete. 
De tyckte även att kunskapsutveckling kan bidra till en personal som är mer säker i sig själv, 
vilket betyder mycket för ett bra kundmöte.  
 

”Det (arbete med kunskap, förf.anm.) får en personal som är mer säker i sig själv och 
därigenom så tror jag att du får nöjdare kunder och ett bättre resultat så jag tror att det är 
extremt viktigt för vilket företag som helst att se till så att de anställda har en bra utbildning 

eller en bra grund, en bra trygghet att luta sig mot för att klara de situationer som kan 
uppstå.” 

(Företagsrådgivare, Respondent A) 
 
Säkerheten kommer från att personalen vet att banken står bakom den information eller 
kunskap som sker i arbetet med kunskapsutveckling. Detta gör att personalen känner sig 
relativt säker på vad den förmedlar till kunden.  
 
Att ha kunskap visade sig inte bara ge en personlig säkerhet som ovan beskrivits, utan även en 
trygghet i arbetet för att detta ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Har den anställde inte 
kunskap om vilka produkter som finns i banken kan, enligt respondenterna, kundmötet tappa i 
kvalitet eftersom kunden inte får den hjälp den behöver. Ännu en poäng som kom fram var att 
kunna säga, framförallt till kunderna, när kunskap saknades. Att kunna erkänna att man inte 
kan allt, men att det går att ta reda på. I denna fråga fick jag uppfattningen att erfarenhet är en 
trygghet som också gör att det är lättare att erkänna sin okunskap, men fortfarande ha kvar 
förtroendet hos kunden att söka reda på vad denne behöver veta. Som mindre erfaren tenderar 
det att finnas en spärr att erkänna sin okunskap.  
 

Intervjuare: - Så det du gör när du inte kan, erkänner du då att du inte kan? 
Privatrådgivare: - Nä, då säger jag att vi har delat in oss i områden, för jag kan ju hyfsat… 

(Privatrådgivare, Respondent D) 
 
Däremot sågs okunskap som något som kunde bli problematiskt på så sätt att det skulle hindra 
de anställdas motivation för att utföra sitt jobb. Respondenternas förklaring till detta var 
främst att det finns en rädsla i att inte lyckas i arbetet med att utveckla sin kunskap, vilken kan 
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vara kopplad till självförtroende. Ett exempel på en sådan rädsla var att misslyckas på tester 
som skulle utföras efter avslutad utbildning. 
 
Mycket av kunskapsutvecklingen inom organisationen är interaktiva självstudier via det 
interna datanätverket. Utbildningarna hör till arbetsuppgifterna och vissa av utbildningarna 
ska genomföras av alla, och andra bara av specifika yrkesgrupper. Det ska sättas av tid till 
dem och de ska vara avklarade inom en viss period. De interaktiva självstudierna består av 
webföreläsningar via intranätet eller information som personalen ska läsa sig till. Vanligtvis 
avslutas utbildningarna med frågor som ska besvaras och för att avslutad utbildning ska 
godkännas, ska en viss del av frågorna vara korrekt besvarade. Åsikterna om de interaktiva 
utbildningarna var delade. Några kände tidspress att utföra utbildningarna då dessa var de som 
kom i sista hand i jämförelse med övriga arbetsuppgifter. Följden av denna icke-prioritering 
blev att utbildningarna gjordes halvhjärtat bara för att de skulle bockas av som avklarade. 
Andra tyckte att de interaktiva utbildningarna var bra som grund, men saknade fortfarande 
ansikte-mot-ansikte-lärandet. En ytterlighet som visade sig var åsikten att  
 
”Tidigare var det ju bara utbildningar i form av träffar…det kostar ju mycket pengar, nu är 

det ju betydligt mer lättillgängligt med de interaktiva på nätet…” 
(Privatrådgivare, Respondent D). 

 
Personalen var ålagda att sätta av två timmar i veckan till utbildning. Problemet med detta var 
att dessa timmar var de första som ”rök” om någon blev sjuk eller en kund behövde hjälp. Att 
angiven tidsavsättning verkligen gjordes av personalen fanns det ingen uppföljning på.  
 
Det finns olika nivåer vart kunskap kan skapas, individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. 
De interaktiva utbildningarna är utformade att genomföras på individnivå. En åsikt som kom 
upp var att det är ”mer individstyrt idag och för att just du ska platsa är det bäst att hänga 
med i svängarna” (Privatrådgivare/Fackligt ombud, Respondent C). Med detta menade 
personen, som jag uppfattade det, att hänga med i svängarna var att hålla sig uppdaterad och 
följa bankens direktiv och sätt att utveckla företaget. Chefens åsikt om att det var mer 
individstyrt idag var att det är för att alla kontorsanställda ska få samma chans till utbildningar 
och för att alla ska få samma kunskap, vilket på så sätt skulle kunna fungera för att 
kvalitetssäkra arbetet i företaget.  
 
Det har blivit ovanligare med fysiska träffar för utbildningar och erfarenhetsutbyten, vilka kan 
jämställas med lärande på gruppnivå. Något som saknades av alla individer var just dessa 
fysiska träffar där man kan ställa frågor så fort de kommer upp och diskutera på plats med 
kollegor. Alla respondenter uttryckte det som att det är då kunskapen fastnar, när man fått 
diskutera och reflektera med kollegor. Även chefen tyckte att dessa interagerande utbildningar 
var då denne hade lärt sig mest. Ibland förekom det lokala träffar med specifika yrkesgrupper 
just för utbildning och erfarenhetsutbyte men verkade ske allt för sällan för att de skulle 
värdesättas av personalen. Just erfarenhetsutbyte hade praktiserats på vissa kontor då en 
aktivitet som kallas ”medlyssning” genomförts. Personalen sitter med i varandras kundmöten 
för att efteråt diskutera vad som sagts och hur det sagts. Detta för att förbättra sig själv och 
hjälpa till att förbättra sina kollegor arbetsmässigt och kunskapsmässigt i kundmötet. 
 

”Medlyssningsraiden var grymt bra, man satt med varann och sporra varann och man kom 
med feedback till varann och det skulle alla göra, och det var schema och bra strukturerat 

och det märkte man att det gav mycket mer än att sitta själv på individuell nivå.” 
(Privatrådgivare, Respondent D) 
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”Medlyssningen” var något som skulle ha fortgått kontinuerligt men som fallit mellan stolarna 
och inte genomförts igen.  
Förslag på utbildningar som kom upp var lärarledda eller handledarledda utbildningar, där ett 
större diskussionsutrymme ges och frågor kan ställas på plats. Något som ett av kontoren 
precis hade börjat med, på initiativ av personalen, var att göra de interaktiva utbildningarna 
några tillsammans, just för att kunna ventilera sina frågor och reflektioner i gruppen. En 
privatrådgivare (Respondent D) förklarar det som; 
 

”Att få arbeta tillsammans med andra kan skapa positiva synergier” 
(Privatrådgivare, Respondent D) 

 
Specialistkunskapen som utvecklas på speciella avdelningar i banken kommer oftast ut till 
personalen på kontorsnivå genom ”sammansatta pdf-filer” som skickas via e-mail eller 
publiceras på den interna hemsidan. Två av respondenterna (Företagsrådgivare, Respondent 
A) och Privatrådgivare, Respondent D) menade på att de gärna skulle se mer av dessa 
specialister i form av föreläsningar eller liknande då frågor kan ställas på plats och 
diskussioner kan föras med kollegor. 
 
Att vara rädd för ny kunskap kan, när man hör det första gången låta annorlunda. Faktumet är 
att vara rädd för ny kunskap kan grunda sig i rädsla att inte hinna med eller att inte förstå, 
kunskapen. Detta är något som enligt chefen (Respondent B), förekommer också i banken 
även om det inte är vanligt. Ingen av de tillfrågade respondenterna kände att kunskap var ett 
problem, men känsla av otillräcklighet eller att man inte skulle klara ett visst prov fanns där 
och gnagde i perioder. Ett sätt som den mest erfarna privatrådgivaren såg det som var; 
 

”…ju mer man kan så får man bättre självförtroende  
och man vågar säga att det här kan jag inte…” 

(Privatrådgivare, Respondent E) 

OLIKA FORMER AV LÄRANDE 
Den kunskap som rådgivningspersonalen ska ha är främst generell. Personalen ska kunna lite 
om mycket. Det uttrycktes att kunnandet ibland är för brett för att personalen ska ”mäkta 
med”. En person uttryckte det så att en egen kontroll över kunskapen inte finns 
(Privatrådgivare, Respondent E). Vidare uttrycktes det en problematik med att ha en för 
generell kunskap; 
 

Privatrådgivare: -…för det som är vårt stora problem nu är att alla ska ha en generell 
kunskap om allting och det håller inte… 

Intervjuare: - På vilket sätt känner du att det inte håller? 
Privatrådgivare: - Då skulle man behöva lägga in en dag i veckan, om vi ska ha en bred 
försäljning på allting då räcker knappt en dag i veckan…då minskar lönsamheten med 
20%...om jag har fem områden jag ska kunna och ska jag uppdatera mig på alla dom… 

(Privatrådgivare, Respondent D) 
 

De medarbetare som arbetar som specialister i banken arbetar inte aktivt mot kund utan är 
främst internt stöd för de andra medarbetarna. Även i diskussionen om specialisters 
medverkan i det dagliga arbetet uttrycktes det att en rådgivare ska ”agera nav till sin kund”. 
Om problemet inte är lösbart för rådgivaren plockas det in specialister inom till exempel 
betala, placera eller försäkringar, som bistår med sin kunskap.  
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”Jag skulle säga att i min roll behöver jag inte specialistkunskap,  
däremot behöver jag en bred kunskap om väldigt mycket.” 

(Företagsrådgivare, Respondent A) 
 
Att ifrågasätta och reflektera över den kunskap personalen ska ta till sig är viktigt för det 
fördjupande lärandet. Det har framkommit genom många av frågorna i intervjuerna där 
respondenterna menar att de vill interagera med kollegor för det är då de lär sig kunskapen 
bäst. Personalen uttryckte sig som att på det interaktiva sättet utbildningarna nu genomförs, 
blir det billigt och rationellt för banken men vi som gör utbildningarna har ingen att vända oss 
till för att ställa frågor eller diskutera. När jag ställde frågan om huruvida de reflekterar eller 
ifrågasätter kunskapen fick jag svaret att det inte fanns någon som helst tid till reflektion. 
Ifrågasättandet, sa den intervjuade chefen (Respondent B) att det var antingen eller, 90% 
accepterade allt och 10% ifrågasatte allt.  
 
Med tanke på att det är så mycket interaktiva självstudier som det ska sättas av tid till från de 
övriga arbetsuppgifterna, känner många att utbildningarna görs bara för att ”bocka av dem” 
(Privatrådgivare, Respondent C, D och E). Då ges varken möjlighet eller tid till fördjupat 
lärande eller reflektion. Detta kommer främst av att andra mål, som exempelvis försäljning, 
prioriteras utifrån organisationens arbetssätt. Utifrån personalens synvinkel prioriteras kunden 
framför utbildningarna för att banken också räknas som ett serviceföretag och utan kunder har 
man inget jobb. Reflektionstid efter kundmöten kom upp som ett förslag på något som skulle 
kunna fungera som en lärandeprocess eller självutvecklingsprocess, enligt en av 
respondenterna (Privatrådgivare, Respondent E). De utbildningar som de anställda känner att 
de kommer att ha nytta av i sitt dagliga arbete och kan utnyttja är lättare att fokusera på och 
verkligen lära sig något av. Resterande utbildningar är de som görs bara för att de ska göras.  
 
Det respondenterna saknade i tillförskaffandet av kunskap var just den personliga 
interaktionen med kollegor. Ytterligare en aspekt var att vara med på fler offentliga föredrag 
för personalen för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i samhället lokalt, vilket nästan 
enbart chefer får göra idag.  
I undersökningar och sammanställningar genomförda av organisationen är det 
erfarenhetsutbyte som personalen vill ha för att det är det som de lär sig mest genom, både 
erfarenhetsutbytesmässigt med kollegor och utbildningsmässigt med specialister. Ytterligare 
en viktig del i att träffa kollegor och utbyta erfarenheter visade sig vara att det var ett sätt att 
befästa att det arbetssätt man utövar är ett bra sätt. Annars gav det öppningar om att utveckla 
ett ännu bättre. Däremot var dessa träffar inte något som frekvent tillämpades i praktiken. 
Mycket fokus i arbetsuppgifterna låg på, som nämnt ovan, att göra klart utsatta utbildningar; 
 

Intervjuare: - Diskuteras och uppmärksammas kunskapsöverföring på nått sätt i 
organisationen? 

Privatrådgivare/Fackligt ombud: - Ja litegrann, men jag tror att det skulle kunna va mer 
fokus på det för nu känns det som att man bara ska bocka av, har ni gjort det? Har ni sett det 

här? Är det klart? Det är som löpandebandsprincipen… 
(Privatrådgivare/Fackligt ombud, Respondent C) 

 
Alla respondenter uttryckte att de tycker att det är ”kul” att ha kunskap. Problemet är att ta till 
sig kunskap är en process och processande tar oftast tid. Tiden var det största hindret i 
kunskapande och kunskapsöverföring i det dagliga arbetet enligt respondenterna. Kunden är 
den som sätts framför mycket annat arbete, vilket gör att tiden till annat ibland inte räcker till. 
Även fast den anställde kan lösa kundens problem genom att inhämta information, är det inte 
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säkert att tiden finns att lära sig hur eller varför, utan prioriteten ligger på att lösa kundens 
problem; 

”Tiden är väl en sak. För att hinna med att göra vad man ska göra  
kanske man inte har tiden att lära sig…” 

(Företagsrådgivare, Respondent A) 
 

Andra problem som uppmärksammades var kostnaden för att till exempel ta in en specialist 
till kontoret eller att skicka iväg en individ på extern utbildning. Även vilja var en aspekt, vill 
man inte, är det inte lätt att tvinga på någon kunskap. Organisatoriska problem, hantering av 
ett enormt informationsflöde och tekniken nämndes även.  

KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Organisationen i sig kan inte ta in någon kunskap eftersom den inte är en fysisk person utan 
det är individerna som tar in kunskapen. Det kunskapsliknande som organisationen kan stå för 
(som i och för sig är skapat av individer men massutskickas) är information. Majoriteten av 
respondenterna menade att banken faktiskt arbetar med att föra kunskap från organisationen 
till individen. De främsta sätten att skapa och sprida kunskap med dagens arbetssätt sker 
genom interaktiva utbildningar. Dessa har blivit vanligare och de utbildningar där personalen 
träffas sker mer sällan.  

 
Ytterligare ett sätt att tillföra kunskap till individerna i kontorsrörelsen är att vissa specialister 
finns tillgängliga för frågor via telefon och andra specialister arbetar med att ta fram och 
skicka ut information via det interna datornätverket kontinuerligt.  
 
Bankens sätt att arbeta är främst att vara en försäljningsorganisation vilket gör att det är 
försäljningsmål som prioriteras.  
 

”Jag tycker att det (spridning av kunskap, förf. anm.) motarbetas med alla dessa mätningar 
på individuell nivå som görs, för man blir mer fokuserad på sitt och att jag ska få bra 

säljstatistik och nå mina mål så där tappar man ju en del för att det är klart att jag kanske 
hellre gör en affär än att ta steget ut och hjälper nån annan” 

(Privatrådgivare, Respondent E) 
 

”Det gäller ju att hinna svälja allt du slits ju mellan kunderna som jagar dig och hur mycket 
du ska göra och prestera målmässigt i säljstatistiken plus att du ska hinna hämta in all ny 
kunskap som rörs…det rör ju inte bara banken utan man vill ju gärna hänga med utanför 

banken vad andra gör…” 
(Privatrådgivare, Respondent C) 

 
Mätningarna av den individuella försäljningen gör att gruppens kunskapsutveckling 
motarbetas, anser respondenterna. Ett sätt att arbeta för gruppen, både kunskapsmässigt och 
försäljningsmässigt är att sätta upp försäljningsmässiga gruppmål. 
  

”Det är ju så att vi alla är olika, det framhåller banken men å andra sidan ska vi ju kunna 
exakt lika mycket och göra lika mycket och det blir ju så även om det är individuellt. Många 

gånger slås ju gruppmål ut på individnivå, det är så att om man går på gruppmål kanske man 
inom gruppen kan säga att du är ju bra på det och du kan ju ta hand om det… nackdelen är ju 
då förstås att då blir man ju mer och mer specialiserad på vissa saker så då kan ju det vara 

en nackdel det också.” 
(Privatrådgivare, Respondent E) 
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Trots fokus på försäljning är enligt en av respondenterna (Företagsrådgivare, Respondent A) 
det sociala också en viktig faktor i individens funktion i organisationen. I individuella möten 
ska chefen diskutera och uppmärksamma individens sociala funktion och på vilka sätt 
individen kan bidra till gruppen som den arbetar i. Huruvida detta fungerar i organisationen i 
allmänhet är inte känt men kan vara mycket beroende av vilken chef man har.  
 
Att kunskapsarbete skulle uppmuntras och uppmärksammas mer från chefshåll är en vilja som 
lyser igenom hos rådgivarna. Det finns en förhoppning om att det skulle kunna 
uppmärksammas mer än vad det görs idag för att få ett ökat intresse hos alla i personalen att 
lära sig mer och utvecklas. 
  

”Jag vet inte hur det skulle kunna uppmuntras?  
Lön är ju en sak, eller nån morot på nått sätt.” 

(Företagsrådgivare, Respondent A) 
 

På ledningsnivå pratas det om hur den erfarenhet och kunskap som finns i banken i form av de 
som arbetat länge ska kunna utnyttjas. Både hur dessa personer, som är i ålder kring 55 år och 
har jobbat ca 30 år i banken, ska kunna vidareutvecklas så att ”dom inte bara ska vilja gå i 
pension” (Chef, Respondent B), men även hur de erfarna ska kunna hjälpa de mindre erfarna 
och överföra kompetens och erfarenheter till dessa; 
 
”…så det är ju oerhört viktigt för de är en oerhörd kompetens för de har ju erfarenheter som 

ingen annan har…man kan ju va ny och va hur framåt och duktig som helst men du har 
fortfarande ingen erfarenhet…så att kunskapsöverföring är viktig. Superviktigt!” 

(Affärsområdeschef, Respondent B) 
 
På kontorsnivå är de flesta anställda väldigt öppna till ny kunskap men det diskuteras 
vanligtvis inte i termer av kunskapsutbyte eller information. Det finns en kultur att man delger 
sina kollegor om det är någon information man har tagit till sig. Anledningen till detta, som 
kom fram, är att det är eftersträvansvärt att ha nöjda kunder och det får man genom att ge en 
bra service, vilket innefattar att vara uppdaterad inom arbetsområdet. Ytterligare en anledning 
till att individer gärna delar med sig av sin kunskap visade sig vara att det kunde bidra till ett 
bättre självförtroende. Individens eget värde höjs genom att man bidrar med något till 
gruppen. 
 
Alla respondenter ansåg sig dela med sig av sin kunskap till kollegor. Klimatet mellan 
kollegorna på kontoren där respondenterna arbetade beskrevs som öppet och alla vill hjälpas 
åt. Att hjälpa andra är ett givande och tagande och många gånger kan det vara lärorikt att sätta 
ord på sin egen kunskap och svara på hur och varför. 
 
”Ju mer man måste förklara desto mer lär man sig själv också, det tycker jag. Sen får man ju 
det här med att lära sig själv på köpet för det har man ju märkt för det kan vara saker man 

har ett hum om som man vet på ett ungefär men som att man måste tänka lite mer logiskt när 
man ska förklara det för andra så att dom förstår…” 

(Privatrådgivare, Respondent E) 
 
Ytterligare en orsak till att flera av respondenterna tycker att det är ”roligt” att dela med sig av 
sin kunskap är att det stärker självkänslan när man kan något som andra är intresserade av att 
lära sig vilket visas i citaten nedan;  
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”Kunskap inger ju respekt skulle jag säga, jag menar, kan jag en sak och en annan person 

inte kan en sak så är ju jag i överläge om den kommer och frågar mig och det ger ju en 
extremt mycket, självkänslan skjuter ju i höjden när du får känna att du kan nånting och får 

förmedla den kunskapen om det så är till en kollega eller om det är till en kund är det ju alltid 
kul att förmedla nått man vet att man kan…”  

(Företagsrådgivare, Respondent A) 
 

”Rent spontant är det jäkligt roligt att känna att man är duktig på nått…det är roligt att 
hjälpa andra, det känns inte direkt som att jag ska ha nån cred och folk vet ju om att man är 

duktig om man hjälper andra, och jobbmöjligheter framåt…” 
(Privatrådgivare, Respondent D) 

 
”Jag tycker faktiskt att det är ganska kul att få förmedla min egen kunskap och vad som gör 
att jag tycker det känns bra det vet jag inte men det är kanske bara att det känns bra, att jag 

kan och jag kan bidra med nånting och att det stärker ens självförtroende litegrann…sen tror 
jag väl att jag egentligen tycker om att lära andra, sen får man ju det här med att lära sig 

själv på köpet.” 
(Privatrådgivare, Respondent E) 

 
Att sprida kunskap visar sig vara något som respondenterna tycker är ”roligt”. Det var ingen 
av de tillfrågade respondenterna som ansåg att sig vilja hålla inne med sin kunskap eller kräva 
något i gengäld för att dela med sig av sin kunskap. Den nytta det kan medföra är att om alla 
sprider sin kunskap så utvecklas inte bara individen, utan även gruppen man arbetar i.  
 
Huruvida organisationen såg personalen som en kunskapstillgång ville jag veta för att se om 
och hur företaget verkar uppmärksamma individens kunskap och erfarenhet i banken. 
Respondent A, C och E, som varit anställda längst av de fem respondenterna, svarade 
enhälligt att de hoppades det och trodde att banken nog gjorde detta. Deras kommentarer var 
att banken satsar mycket på att vidareutveckla och få de anställda att ta eget ansvar att vilja 
göra saker och ting och att det är viktigt att ha personal som hänger med i svängarna. 
Respondent D, som bara varit anställd ett år, svarade att denne med säkerhet trodde så var 
fallet. Denne menade på att annars skulle de anställda inte vara beordrade att lägga undan tid 
till att hålla sig uppdaterade. Chefen (Respondent B) i sin tur svarade diplomatiskt både ja och 
nej och fortsatte med kommentaren att det nog inte är det som sätts främst i uppskattning vad 
gäller personalens bidrag till organisationen. Chefen gav definitionen att banken var främst ett 
serviceföretag och inte ett kunskapsföretag, men att det samtidigt krävdes mycket kunskap i 
organisationen. 
 
Motivationen för personalen att arbeta för kunskapande och kunskapsöverföring, utöver 
”avbockningsmetoden” som det kallats i intervjuerna, visade sig vara positiv feedback som 
kommer från kunderna. Att kunderna fått hjälp de är nöjda med ger en känsla av att man 
lyckats som rådgivare. I respondenternas åsikter kom det fram att vilja lära sig mer för att 
göra ett bättre jobb, även handlar om intresse för ett ämne, då det är lättare att ta till sig 
kunskap om något som intresserar en och som man kan relatera till arbetsuppgifterna.  
 
Det visade sig att de intervjuade ansåg att banken inte direkt arbetade aktivt med att sprida 
kunskap mellan medarbetare enligt två av respondenterna (Respondent D och E). Deras 
kommentar var att ”medlyssningarna är den enda metoden där rent kunskapsutbyte skett”. Det 
finns en tro om att banken tycker att kunskapsspridning är viktigt men det anses av vissa att 
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det inte skapas förutsättningar, tid och personalmässigt, för att det ska vara genomförbart. 
Däremot menade företagsrådgivaren (Respondent A) att banken arbetar aktivt med att sprida 
kunskap mellan medarbetare genom;  
 
”…erfarenhetsträffar, telefonutbildningar, interaktiva utbildningar, man letar själv eller att 

man helt enkelt åker på en utbildning, internt eller externt. Vi har ju rätt att läsa in på till viss 
del arbetstid, läsa in universitetskurser om det är det vi tycker är intressant eller att vi känner 

att vi behöver på nått sätt…” 
(Företagsrådgivare, Respondent A) 

 
Ett forum där det visade sig att det pratas om information (som kan övergå till kunskap) är 
kontorsmöten. På ett av kontoren involveras personalen i informerandet om exempelvis nya 
produkter. Detta arbetssätt kan ge synergieffekter i form av att den som informerar måste 
kunna det den informerar om, vilket skapat ett fördjupat lärande för den personen. De som 
lyssnar får i sin tur lära sig någonting av en kollega och har möjlighet att ställa frågor om det 
är något dom inte förstår. Om någon anställd gått någon kurs som inte övriga medarbetare 
tagit del av förekom ingen officiell förmedling av den kunskapen. Om det händelsevis gjordes 
var det informellt och på initiativ från individen själv. Chefens kommentar till den frågan var 
att det berodde på vilken utbildning det var och att många utbildningar är så pass individuella 
att det inte anses vara relevant.  
 
I en organisation är det de enskilda individerna som innehar kunskapen. Att individer sprider 
kunskap mellan varandra är ett sätt att öka kunskapen och lärandet i organisationen. Det sätt 
som främst påvisades som ett sätt att lära mellan individer var just att utbyta erfarenheter i 
både små och stora frågor.  
 

”Jag kan ju bidra till mina kollegor och då hjälper vi ju organisationen.” 
(Privatrådgivare, Respondent D) 

 
Problematiken i ett sådant lärande är då bankkontoren är små med bara en person av varje i 
yrkesrollerna. Då är den dagliga interaktionen med kollegor med liknande arbetsuppgifter och 
problem svårt att uppnå på annat sätt än via exempelvis telefon;  
 

”…det blir tidsödande…tiden är så dyrbar och det är lätt  
att man själv sitter och funderar hur man får till saker…” 

(Privatrådgivare/Fackligt ombud, Respondent C) 
 
Dessa individer saknar de interagerande utbildningarna ännu mer, då personalen får träffas 
och diskutera och utbyta erfarenheter kring vissa ämnen. För att lösa denna efterfrågan hade 
ett affärsområde med tre olika kontor som ingick i undersökningen efterfrågat mer gemensamt 
kunskapande i form av att utföra utbildningar tillsammans, vilket de precis har börjat med. 
Alla inom affärsområdet samlades och genomförde obligatoriska utbildningar tillsammans 
med personer inom samma yrkesroll. Detta för att kunna ställa frågor, utbyta erfarenheter och 
hjälpa varandra kring ett visst ämne.  
 
De ”medel” som användes i kunskapsinteragerande och sökande efter information var först 
och främst kollegor på plats på kontoret. Inom banken finns det annars olika säljstöd, 
specialister, användarstöd med mera att tillgå via exempelvis telefon för att stärka upp 
personalens kunskap i kundmötet. Nästa steg är intranätet, intern-tv, externa hemsidor på 
Internet, tidningar och litteratur.  



EMPIRI 

 41 

Att söka den nödvändiga informationen eller kunskapen för ett lyckat kundmöte kan 
uppskattningsvis uppgå till ca en timme om dagen. Detta innefattas i arbetsuppgifterna. Inga 
försök har gjorts till att skapa någon form av kunskapsbank enligt respondenterna. Däremot 
finns det olika interna hjälpcentraler dit man kan vända sig i olika situationer. Sättet 
respondenterna såg på mätningen av kunskap var att den gjordes genom olika certifieringar, 
licensieringar och ”avbockning” av genomförda utbildningar. Internt verkar det inte vara 
kunskapen i sig är som är viktigast utan det är främst erfarenhet som styr; 
 
”Oftast är det ju så att den som kan mest tar hand om de mest komplexa kunderna, det är mer 
erfarenheten som styr det också, samtidigt så går man tillbaka behöver man inte kunna allt 

utan man måste kunna mycket om lite” 
(Företagsrådgivare, Respondent A) 

KUNSKAP OCH BANKEN  
Kunskapens betydelse för de bankanställda i deras yrke, anses vara stor. 
 

”Det har ju stor betydelse…man sitter ju inte och pratar om ingenting med kunderna utan 
man måste ju kunna vad man pratar om egentligen eller vara medveten om vad jag kan eller 

inte så man kan säga till kunden att det här kan jag inte – det är ju en kunskap om sig 
själv…” 

(Privatrådgivare (Respondent E)) 
 
Kunskap är inte bara en fördel för personalen utan kan bidra med effekter till organisationen 
på marknaden. Det självklara svaret var att kunskap i organisationen kan, om den används 
rätt, bidra med ökad konkurrensfördel genom förbättrad kvalitet. Det viktiga är att följa med 
på marknaden och se till att banken har rätt kunskap och hög kunskapsnivå. Där kom det även 
fram att kunskap i en säljande organisation är viktigt för kan inte en säljare något om det den 
säljer så tappar den förtroende som är viktigt för att få affären att gå igenom. Kunskap ansågs 
även vara viktigt både för förtroende och för kvalitet då den anställdes kunskap ger 
möjligheter för kunden att få bättre service och inte bara i försäljningssyfte. Överlag ansågs 
kunskap vara något viktigt och positivt.  
 
De intervjuade som hade jobbat inom banken längst, var mest kritiska till bankens 
kunskapsarbete. Här kom det fram att banken fokuserar på olika saker genom olika tider. 
Ibland fokuseras det mycket på sälj och då ”tappar man bort kunskapsbiten, uppdateringar 
om till exempel skatteinformation som är så viktigt, faller bort” (Privatrådgivare, Respondent 
E).  
De respondenter som i sin tur var mest positiva till bankens kunskapsarbete var de tre som 
hade universitetsutbildning (Respondent A, B och D), vilket skulle kunna tänkas påverka 
inställningen. Ett svar på hur det kom sig att dessa tre var så positiva till bankens 
kunskapsutvecklande arbete, var att det troligtvis berodde på hur driven och målinriktad man 
som individ var och inte huruvida man hade utbildningen eller inte. 
 
Banken har ett nystartat nätverk som innefattar de yngre medarbetarna och finns för 
erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Däremot saknas en motsvarighet för ”de äldre”. 
Nätverk är ytterligare ett sätt att arbeta för att sprida kunskap.  
 

”Det är hur bra som helst att bara få utbyta erfarenheter med 
alla som är som en själv i samma ålder.” 

(Affärsområdeschef, Respondent B) 
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ANALYS  
I analysen redogör jag för vad jag, utifrån teorin och empirin, kommit fram till i min 
undersökning. Analysen fokuserar på hur kunskap skapas och överförs i organisationer men 
analyserar även andra aspekter som påverkar kunskapsdiskussionen i organisationer. 

KUNSKAPSDEFINITIONEN  
I teorin som behandlar definitionen av kunskap, sidan 17, framgår det att kunskapsbegreppet 
är präglat av en mångtydighet där betydelsen blir situationsberoende (Nonaka & Takeuchi, 
1995, s.58). Med sex dimensioner angående föreställningen om vad kunskap är; att veta, 
förtrolighet, medvetenhet eller förståelse, summan av vad som uppfattats, upptäckts eller lärts, 
lärdom om lärande av kunskap, specifik information om något och sinnlig kunskap (Styhre, 
2003. s.50) och två tillstånd hur kunskap frambringas, praktiskt och teoretiskt, ökar 
förhoppningsvis förståelsen för svårigheterna att hantera begreppet. 
Innan organisationer använder begreppet kunskap, både i teorin och i praktiken, är det 
värdefullt om det analyseras vilken kunskap som är aktuell för just denna organisation. Vilken 
sorts kunskap behöver organisationen för den dagliga verksamheten? Teoretisk kunskap som 
innefattar mer data och information? Är det personal som måste ha praktiska kunskaper, i 
form av erfarenhet och kompetens, för att kunna utföra det dagliga arbetet?  
 
Den huvudsakliga kunskapen som de anställda i banken behöver för att kunna sköta sina 
arbetsuppgifter, är vetskapen hur man tar till sig information och gör om den till kunskap. 
Informationen personalen ska ta till sig handlar om bankens produkter och kunskapen går ut 
på försäljning då dessa är återkommande i det dagliga arbetet. Att kunna hitta och ta till sig 
extern information, till exempel lagar och regler, information om marknader, företag eller 
myndigheter, är också viktigt kunnande. I det fallet blir det viktigt att ha kunskap om 
omvärlden och det samhället man lever och verkar i. Att social kompetens är viktigt är inte så 
svårt att förstå då det dagliga arbetet går ut på att agera med kollegor och kunder. Min 
tolkning är att det verkade i diskussionen som att majoriteten av respondenterna ansåg att 
erfarenhet och kompetens betydde mer än kunskap i organisationen. Samtidigt uppfattade de 
bankens syn på kunskap som att ”kunskapen” var mer inriktad mot data och information. 
Banken verkade uttrycka sin kunskap som en kombination av information och kompetens.  

KUNSKAP I RELATION TILL ANDRA BEGREPP  
Redan i det första stycket i analysen märks det tydligt att det finns tre centrala begrepp att 
utgå ifrån när det talas om kunskap. Dessa tre har nämnts flertalet gånger genom uppsatsen 
och är data, information och kompetens. Skillnaderna mellan dessa tydliggörs inte alltid i 
praktiken. Teorin visar på att information kan omvandlas till kunskap genom att individen tar 
del av informationen och omvandlar den till handling och genom handlingen sker en 
lärandeprocess. De anställdas åsikter var främst att de var mottagare av information som de 
omsatte till kunskap. Att arbetssättet inte är alldeles problemfritt för organisationer visar sig 
då tid inte alltid finns att lära. Detta kan göra processen ineffektiv eftersom samma procedur 
måste upprepas nästa gång den anställde stöter på problemet, vilket är tidsödande.  

KUNSKAP OCH LÄRANDE  
Det som genomsyrar alla kunskapstyper och lärande är i vilken form kunskapen förekommer 
och frambringas. Det finns fem kunskapstyper nämnda i teorin som är fördelade mellan 
individuell och kollektiv kunskap. Dessa är intellektuell kunskap, förkroppsligad, 
kulturbunden, systembunden och textbunden kunskap. I bankens arbete är två av dessa 
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framstående. Den intellektuella kunskapen som är mentala färdigheter, krävs för att kunna ta 
till sig information och veta hur den ska hanteras i det dagliga arbetet. Intellektuell kunskap 
stödjer även den sociala förmågan som underlättar i ett serviceyrke som banken. Den 
systembundna kunskapen tillämpning visas främst genom att organisationen är i stort sett 
likadan på många olika kontor, och genom hela företaget används samma arbetssystem som 
skapar en gemensam förståelse för varandra. Detta gör att den kunskapstyp som en 
organisation som banken främst är beroende av är den systembundna kollektivt tillgängliga 
kunskapen. Med bankens regelstyrda sätt att arbeta och med specialister som understödjer 
personal när kunskap saknas krävs det ingen större kunskap i de övriga typerna fast alla 
används inom organisationen. 
 
Den tysta och den explicita kunskapen är de två huvudsakliga sätten i vilka kunskap existerar. 
Dessa två existerar inte alltid i differens mellan varandra, utan växelverkar ofta. Den tysta och 
den explicita kunskapen samverkar mestadels genom att individen som innehar den subjektiva 
kunskapen är inblandad i både den tysta och den explicita kunskapen. Så är även fallet för de 
anställda på banken. Där kan vi se att organisationen, genom sina sätt att skapa och överföra 
kunskap till de anställda använder sig av den explicita kunskapen. Detta är nödvändigt då 
organisationen som inte är en fysisk person att inneha kunskap utan uttrycker den i ord och 
siffror istället. Den kunskapen organisationen förmedlar är kollektiv och når ut till alla 
medarbetare via intranät, intern-tv och dylikt vilket gör att den kodifierats för att komma fram 
till personalen.  

HUR KUNSKAP OCH LÄRANDE HÄNGER IHOP 
Att skapa kunskap kan vara ett framgångsrecept för organisationer. Att skapa kunskap gör att 
de inblandade får erfarenhet och lär sig något av situationen, vilket de kan överföra på 
organisationen. Det är inte bara lärandet som verkar generera positiva attribut till företaget. 
Respondenternas åsikter om att kunskapsutveckling i en organisation, banken i detta fall, kan 
bidra till en personal som är mer säker och trygg i sig själv kan leda till att individen gör ett 
bättre jobb. Utan den kunskap som gör personalen trygg och säker kan kvaliteten på 
kundmötet minska anser personalen. Innebörden av att ha mer kunskap gör också att det är 
lättare att erkänna när kunskap saknas, troligtvis eftersom personalen känner att de trots 
okunskap i en viss situation, kan mycket annat. Exempel på detta visade sig då den minst 
bankerfarne respondenten sa att det var svårt att erkänna sin okunskap. Troligtvis eftersom 
denne då inte hade erfarenhet att känna sig trygg och säker i. En förstärkande faktor till detta 
var då en av de ”erfarna” rådgivarna (respondent E) uttalade sig och menade på att ”ju mer 
man kan så får man bättre självförtroende och man vågar säga att det här kan jag inte.”  
Okunskap i form av att personalen kunde för lite, visade sig vara en anledning till att tappa 
motivationen att utföra sitt jobb. Däremot visade det sig att det var upp till varje individ 
utifrån dennes intresse att engagera sig i kunskapsinhämtning. 
Kunskap och lärande sker främst på tre nivåer (Nonaka och Takeuchi, 1995, s.ix), 
organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Alla nivåerna är nödvändiga för att företaget 
ska utvecklas. Utvecklas individen och gruppen så finns förutsättningar för att det påverkar 
hela organisationen till att utvecklas och förbättras men det kräver att det som lärs är rätt 
saker, annars fallerar den positiva verkan. Detta har uppmärksammats av personalen i banken 
då ett uttalande från respondent C lyder ”det är mer individstyrt idag och för att just du ska 
platsa är det bäst att hänga med i svängarna”. Vilket kan tolkas som vikten av att 
tillförskaffa sig ”rätt kunskap”. 
Dessa tre nivåer används även i skapandet av kunskap i den undersökta banken. Däremot är 
den mest använda nivån, där mest kunskap ska skapas och mottages, individnivå. Att banken 
satsar på kunskapsutveckling på individnivå kan kopplas samman med kostnadsaspekten då 
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det är kodifierad kunskap som kommuniceras via teknologiska hjälpmedel till många 
samtidigt. En följd av organisationens satsning kan bli att kunskap går förlorad då kunskap, 
när den kodifieras, måste reduceras till information.  
 
För att skapandet av kunskap ska kunna genomföras i organisationer sker en växelvis verkan 
mellan tyst och uttalad kunskap. Genom socialisation, där tyst kunskap kommuniceras men 
blir till tyst kunskap igen, kan vi se att när individer utbyter erfarenheter skapas det ny tyst 
kunskap. I det dagliga arbetet där kollegor arbetsmässigt socialiserar med varandra genom att 
ställa frågor och söka hjälp hos varandra för större eller mindre frågor, utvecklas det kunskap 
hela tiden. Ett praktiskt exempel som banken använt för skapandet av kunskap är de så 
kallade ”medlyssningarna”. Där praktiseras kunskap genom att observera och utbyta 
erfarenheter. Externaliseringen, där tyst kunskap blir uttalad kunskap, används då 
specialisterna kommunicerar sin kunskap genom organisationen. Deras specialistkunskap 
förmedlas via ”i sammansatta pdf-filer” i e-mail eller på den externa hemsidan, vilket gör att 
specialistkunskapen reduceras till information. I kombinationssättet går kunskapen från att 
vara uttryckt till att fortsätta vara uttryckt. Den uttalade kunskapen florerar fritt genom 
organisationen. Det innebär att det kan tolkas som att det är mer information än kunskap som 
rör sig i detta sätt att skapa kunskap, vilket gör att mycket, kanske majoriteten av kunskapen 
utbyts i denna form i organisationen. I internaliseringsprocessen har kunskap formats genom 
de övriga processerna och blir till tyst kunskap. Beroende på hur mycket erfarenhet individen 
har går det snabbare eller långsammare att ta till sig kunskapen. Det innebär att den är 
erfarenhetsbaserad och de som varit anställda länge har mest av denna operationella kunskap. 
Internaliseringsprocessen gör att de som har mycket erfarenhet kan hjälpa till att förklara den 
kommunicerade kunskapen för de med mindre erfarenhet och på så värdesätts 
erfarenhetsutbyte, precis som respondenterna efterfrågat.  

OLIKA FORMER AV LÄRANDE 
Precis som att det finns olika former av kunskap finns det även olika sätt vi människor lär oss 
på och kommer ihåg det vi lärt oss. I organisationer finns det system, rutiner och arbetssätt 
som ska följas för att utföra jobbet på rätt sätt som hänger samman med hur vi tar till oss 
kunskap. En del i lärandet, både i allmänhet och i organisationer, är att reflektera över och 
ifrågasätta varför vissa saker hanteras på vissa sätt. De flesta organisationer är relativt 
regelstyrda men undantag finns. Kunskapsföretag är ett exempel där regelstyrt arbetssätt 
kompletteras eller ersätts med kreativitet. Beroende på vilken sorts organisation med dess 
regler och arbetssätt, som tillämpar de olika sätten, resulterar det i hur de anställda lär sig och 
därmed hur organisationen utvecklas. Jag tar figur 4.4 från teorin (s.28) och applicerar det på 
banken som ett exempel; 
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Figur 4.4 Kollektiva lärande-loopar 
(Granberg & Ohlsson, 2004, s.80) 
 
Inom banken finns det principer som de flesta anställda anpassar sig efter som genomsyrar 
hela organisationen och påverkar det organisatoriska beteendet vilket figur 4.3, s.27, visar. 
För att principer ska förändras i en relativt trögrörlig organisation som banken krävs det 
många år av insikter vilket försvårar triple-loop lärande för banken. Insikterna är vad de 
anställda vet som ger dem grunden till hur de agerar på sitt arbete. Dessa insikter kan uttrycka 
sig individuellt eller organisatoriskt, men befästs främst i gruppsammanhang i samband med 
interagerande mellan individer. För att nå nya insikter och åstadkomma double-loop lärande 
är det nödvändigt att personalen reflekterar och ifrågasätter sitt lärande, vilket respondenterna 
verkar förlora i bankens huvudsakliga strategi med individuella interaktiva utbildningar som 
produceras genom att ”bockas av”. Reglerna som personalen arbetar efter kan sägas vara på 
individnivå och är de ramar som de anställda håller sig inom när de utför arbetet. Den 
generella kunskapen respondenterna uttryckt sig ska ha och det regelstyrda arbete de utför kan 
jämföras med single-loop lärandet som bilden visar.  
Principerna, insikterna och reglerna tillsammans resulterar i hur de anställda beter sig på 
arbetet. Att arbeta efter reglerna utan att ”tänka”, alltså ifrågasätta eller reflektera över varför, 
ger single-loop lärande. Single-loop lärande ger ingen direkt utveckling av kunskapsnivån 
utan befäster mer det personalen arbetar med. Double-loop lärande kommer av just 
ifrågasättande och reflektion över det som görs och lärs, hur det görs och varför det görs. 
Detta är svårt att komma fram till ensam varför gruppdynamiken ses som nödvändig för 
personalen. Det är då personalen kommer med nya insikter och förstår att det kan göras 
annorlunda. För individer att uppnå triple-loop lärande tar många år av arbete och erfarenhet. 
 
Det fanns en tydlig önskan om att komplettera det alltmer individuella interaktiva 
utbildningssättet med egna initiativ och idéer om hur arbetssättet kan förändras för att ge 
personalen chans till ett interagerat lärande och på så sätt även uppnå double-loop lärande. 
Förslaget, som innefattade gruppbaserat arbete med interaktiva utbildningar, visade att det 
finns en vilja hos personalen att lära sig mer och samtidigt bistå kollegor i kunskapandet. På 
så sätt får de chansen att både ge och ta kunskap vilket skapar en process. Att personalen är 
ifrågasättande och reflekterande över sitt eget lärande och vikten av det, kan ses som en 
förstärkning av respondenternas kommentarer att mer kunskap resulterar i bättre självkänsla 
och bättre självkänsla. Växelverkan mellan den tysta och explicita kunskapen tydliggörs 
genom att den bygger på subjektiva attribut som förståelse och känsla. Den känsla 
respondenterna förmedlat att de har för kunskap har visat sig vara positiv. Empirin visar att 
inneha kunskap ger en säkerhet som kan förmedlas till kollegor och kunder och på längre sikt 
göra kunderna nöjdare och bidra till att organisationens resultat förbättras. 

KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Kunskapsöverföring är en väldigt krävande företeelse för att den ska fungera på ett bra sätt. 
Många delar i en organisation bör samverka för att det ska resultera i en god 
kunskapsöverföring. Det som spelar roll i huruvida kunskapsöverföring fungerar eller inte är 

Triple-loop 

Double-loop 

Single-loop 

Princip Insikter Regler Beteende Resultat 
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kopplat till organisationen, gruppen och individen. Dessa tre är involverade i de betydande 
delar som bör fungera i en organisation för en bra kunskapsöverföring vilka är det personliga 
planet, socialt samspel samt teknikens påverkan och ledningens påverkan.  
 
Organisationer kan ju inte enskilt ta in och hantera kunskap utan individer som företräder den. 
Detta medför att den kunskap som sprids från organisationens håll är främst information. 
Även specialisternas kunskap reduceras ner till information. Informationen kräver av 
mottagarna, de anställda i banken, att de kan omvandla den till kunskap. Bankens sätt att 
förmedla och sprida kunskap visar en stark tilltro till organisationens medarbetare att de är 
kompetenta nog att tolka informationen på ”rätt sätt”. För att okunskap ska motverkas och 
motverka motivationsförlust, har banken främst interna specialister som support för de 
tjänstemän som är verksamma mot kunden. Supporten används för att underlätta och 
effektivisera problem som kan uppstå. Det som verkar betyda mest för att kunskapsspridning 
ska ske är det arbetssätt som organisationen har. Banken är en service- och 
försäljningsorganisation som arbetar för kunderna. Att göra ett bra jobb i kundmötet är 
drivkraften för kunskapsöverföring, för alla anställda jobbar för nöjda kunder. Rådgivarna vill 
ha kunskap för att känna sig trygg i arbetet vilket gör att kunskap sprids och överförs utan att 
det kommuniceras från ledning eller organisationen i stort. Det som krävs av individerna som 
överför kunskap är god kommunikationsförmåga för att överföringen ska fungera. Att 
kunskapsöverföringen sker inom den egna organisationen gör att det finns en grundläggande 
förståelse för det som ska överföras vilket underlättar i överföringen. Det gör det även lättare 
att exemplifiera kunskapen. Genom detta arbetssätt stärks uttrycket att de anställda ska ”agera 
nav till sin kund”. Att banken arbetar med kunskap märks i alla dessa delar. Vad man också 
kan se är att bankens kunskap är utspridd i olika källor och de anställdas roll är inte att kunna 
allt utan att vara generalister, att ”kunna mycket om lite”.  
 
Banken arbetar målstyrt med försäljning och har samtidigt en uppföljning på att personalen 
genomfört sina utbildningar. Personalens uppgifter ligger i att hjälpa kunden, utöva 
försäljning och genomföra tilldelade arbetsuppgifter som till exempel utbildningar. Av dessa 
tre uppgifter är den som kontinuerligt följs upp statistiken över uppnådda försäljningsmål. Det 
medför att personalen anser att försäljningsmålen motarbetar kunskapssatsningar, trots att 
banken genomför kontinuerlig utbildning av personalen.  
 
Trots försäljningsstatistik, arbetar personalen själva med kunskapsöverföring i ett klimat som 
beskrivs som hjälpsamt och öppet. Att respondenterna ser kunskapsdelning som meningsfullt 
och berikande kan tolkas ur deras uttryck om att det är ”kul att få förmedla min egen kunskap” 
och att det ”rent spontant är jäkligt roligt att känna att man är duktig på nått”. Empirin visar 
att dela kunskap med kollegor eller andra individer gör att positiva synergier skapas i form av 
fördjupad kunskap och säkerhet vilket utvecklar individen på det personliga planet. 
Säkerheten kan ses som ett resultat av att den individuella, tysta kunskapen uttalas vid 
interagerande med kollegorna och på så sätt bekräftas av dem eller omvärderas och blir till ny 
tyst kunskap genom erfarenhetsutbyte och diskussion. Den öppna och hjälpsamma kulturen 
visar på en kooperativ anda hos de bankanställda. Motsägelsen till att bankens kultur skulle 
vara kooperativ är att det är en försäljningsorganisation som arbetar med individuella 
försäljningsmål, vilket skulle kunna resultera i en konkurrensmässig miljö där kunskap om 
något gör att man håller på den för att ligga steget före. Detta har banken lyckats överbrygga 
och skapat en kultur där personalen jobbar för att skapa och överföra kunskap. En förklaring 
till att det är så säger respondenterna är för att alla vill jobba för nöjda kunder vilket skapas 
genom bra service och rätt hjälp som är aktuell. Ytterligare något som kan motivera de 
anställda att arbeta med kunskapande och kunskapsöverföring är att banken kommunicerar att 
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det är viktigt att personalen ”hänger med i svängarna” med rätt uppdaterad kunskap. Trots att 
kunskap är individuell verkar det inte vara vanligt att individer ville hålla på sin kunskap i 
bankbranschen. Förutom att kunskapsdelning ses som något meningsfullt, kan det även hänga 
samman med att alla rådgivare som arbetar inom banken förutsätts ha liknande kunskaper 
vilket gör att konkurrens om kunskapen inte finns.  
 
Kunskapens största fördelar, och mest utmärkande och unika egenskaper, är att kunskapens 
värde stiger med att den delas. Därför kan organisationer tjäna på att uppmuntra delning och 
spridning av kunskap mellan kollegor genom socialt samspel. Det är individerna som sprider 
kunskapen mellan sig men inte bara dessa som tjänar på det. Gruppen tjänar på det eftersom 
hela gruppen utvecklar mer kunskap genom att individerna sprider sin kunskap till andra och 
skapar synergieffekter i form av att kunskapen i gruppen ökar. Organisationer tjänar på det 
genom att individerna lägger över sin kunskap i organisationen genom att dela den med andra 
individer. Ju fler som får ta del av kunskapen desto mer befäst blir den i organisationen och 
kunskapen stannar kvar i organisationen även fast individer lämnar företaget. I studien av 
banken visade det sig att individer som ska överföra sin kunskap ansåg att dela med sig av sin 
kunskap var så berikande att det som krävdes främst var ett intresse att ta del av den delade 
kunskapen från mottagarens håll. Detta visar på att individer inte ser delning av kunskap som 
ett slöseri, utan snarare som en ökning, av den kunskap som delas. När det sociala samspelet 
påverkar även vart man vänder sig för att ta hjälp i kunskapande. De anställda inom banken 
har sina kollegor att vända sig till när det behövs kunskap. De som arbetat längre kan tänkas 
ha ett större kontaktnät än de som varit anställda en kortare tid. Kontaktnätet eller nätverket, 
påverkar vem individer vänder sig till för att få hjälp att lösa problem de stöter på. Som ny 
personal kan det finnas en osäkerhet i, och okunskap om just vart man ska vända sig vid 
frågor. Ett nätverk kan ses som en tyst kunskap som finns hos kollegorna som man måste lära 
sig använda genom erfarenhet. Att banken verkar ha har en tanke med att nätverk är något 
positivt visas genom att det startats ett nätverk för de yngre i banken. Att banken startar 
nätverk, kan ses som ett steg en process att arbeta mot ökad kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte. Ett syfte med nätverk är även att företag med nätverks hjälp kan arbeta 
effektivare och snabbare nå uppsatta mål. 
 
De individer som lär andra, får ut något av det själv, inte nödvändigtvis genom att få kunskap 
tillbaka, utan snarare genom att uppnå en fördjupad kunskap av den kunskap som delas. Detta 
kan kopplas till lärandet. Att dela sin kunskap gör att individen reflekterar över vad det är som 
ska kunnas och varför, i situationen när den ska dela med sig av den kunskap den har, vilket 
vi har lärt oss är kopplat till double-loop lärandet. Så den gång som double-loop lärande 
förekommer i organisationer är då individer själva delar med sig av sin kunskap till andra 
individer. Ett fördjupat lärande verkar inte var det enda positiva som kommer av att dela 
kunskap. Empirin visar att dela kunskap stärker individen själv bland annat genom citatet ”ju 
mer man måste förklara desto mer lär man sig själv också, det tycker jag”, vilket gör att de 
flesta verkar tycka det är fördelaktigt att dela med sig av det man kan eftersom det ger 
någonting tillbaka.  
 
I takt med att kunskapsintresset ökat och nödvändigheten att överföra information har det 
varit till hjälp att använda tekniska hjälpmedel för att effektivisera kunskapandet. Tekniken, 
främst genom datorer och Internet där det går snabbt och är effektivt att kommunicera, har 
blivit ett framstående hjälpmedel i organisationers kunskapsöverföring. Banken har byggt upp 
ett kunskapsöverförande system med stark teknologisk tilltro. Bankens sätt att interaktivt 
uppmuntra personalens kunskapsutveckling visar på att kunskapande finns på agendan men 
inte är något som prioriteras. Banken anser sig vara en service- och försäljningsorganisation 
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vilket gör att fokus ligger på dessa uppgifter istället för att öka kunskapsnivån. Att arbeta med 
att främst använda tekniken i kunskapsöverföring kan kopplas till kunskapsstrategin 
kodifiering. Banken sätt att skapa och överföra kunskap sker främst via en datoriserad 
standardiserad lösningsinriktning. Detta sätt att arbeta är billigt och det utvecklas inga nya 
lösningar. Vad som förbigås när interaktiva studier tillämpas är interaktionen med andra 
individer som gör samma utbildning. Då förloras möjligheten att diskutera frågor och 
funderingar som uppkommer under utbildandets gång. Det som däremot talar för att banken 
måste arbeta aktivt med kunskap är de certifieringskrav som kommer från externa parter. 
Detta gäller hela bankbranschen.  

KUNSKAP OCH BANKEN  
De olika definitioner som finns på kunskapsföretag gör att banken, med dess storlek och 
mångfacetterade verksamhet, är svårt att fastställa vart det står på kunskapsstegen. Det kan 
nog främst räknas som ett professionellt serviceföretag som Alvesson (2004, s.40) pratar om. 
Professionella serviceföretag ligger mellan renodlade kunskapsföretag och renodlade 
tjänsteföretag. Den allmänna skillnaden mellan kunskapsföretag och tjänsteföretag ser jag 
som intressant i relation till banken, då bank är ett ständigt återkommande exempel i 
litteraturen om skillnader i kunskapsföretag.  

Figur 4.5 Skillnader mellan kunskapsföretag och tjänsteföretag 
(Sammanställt till figur från Sveiby & Risling, 1986, s.10-13) 
 
Banken skulle i vissa avseenden kunna räknas som ett rent tjänsteföretag då det gäller 
arbetsuppgifter som att exempelvis sätta in och ta ut pengar. Däremot arbetar banken mot 
denna effektivitetsfokuserade lösning då problemlösande försäljning är arbetsuppgiften för de 
kontorsarbetarna som har rollen som banksäljare. Det som även talar emot att banken skulle 
vara ett rent tjänsteföretag är de krav på akademisk utbildning som ökat under senare år. 
Rådgivarnas roll är mer inriktade mot de grundläggande egenskaperna för ett 
kunskapsföretag, där det är kundfokuserad problemlösning. Vad som inte finns i deras 
arbetssätt är kreativitet, utan det är snarare standardiserad problemlösning som används, vilket 
gör banken till ett mellanting mellan kunskapsföretag och tjänstföretag. Något ytterligare som 
ökar bankens lutning mot kunskapsföretag är kommunikationen som krävs och den relativt 
starka kundrelationen som finns, framförallt i rådgivarnas kundrelationer. Huruvida banken är 
ett kunskapsföretag eller tjänsteföretag påverkas av vilket perspektiv som utgås från. 
 
Anledningen till att organisationer kan tänkas sträva efter en stämpel som kunskapsföretag är 
att det med kunskapsbegreppets popularitet i samhällets ögon ses som prestigefyllt att bli 
betraktad som ett. Vad organisationer strävar efter är inte stämpeln kunskapsföretag i sig utan 
snarare den legitimitet och marknadsposition det ger till företaget. Med tanke på bankernas 
gedigna historia i Sverige ser det inte ut som att de går mot några revolutionerande 
förändringar än på många år.  
 
 

TJÄNSTEFÖRETAG 
• Icke-akademiker 
• Enkla problemlösningar t.ex. hunger 
• Standardiserad problemlösning 
• Effektivitetsfokuserad problemlösning 

 (fokus på snabbhet) 
• Standardiserad produktion 
 

KUNSKAPSFÖRETAG 
• Akademiker 
• Komplext problemlösande 
• Individ-/Kundanpassad problemlösning 
• Kundfokuserad problemlösning 

 (fokus på noggrannhet och rätt lösning) 
• Kreativitet i produktionen 
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RESULTAT OCH SLUTSATSER  
Kapitlet sammanfattar vad som kommit fram av undersökningen. Kapitlet innehåller även 
förslag på vidare forskning och tips angående hantering av kunskap för organisationer. För 
att påminna om studiens utgångspunkt börjar jag med att presentera problemformuleringen. 
 
Forskningsfrågan var att undersöka hur arbetet med att skapa och överföra kunskap inom 
organisationer fungerar. 
 
Studien grundade sig på två frågeställningar; 

1. Hur fungerar arbetet med att skapa och överföra kunskap från organisationen till 
individen och vad blir resultatet av ett sådant arbete? 

2. Hur fungerar arbetet med att skapa och överföra kunskap mellan individer i 
organisationen och vad blir resultatet av ett sådant arbete? 

  
Ett delsyfte var även att försöka utröna vilken väg den undersökta banken är på väg att 
vandra; mot kunskapsföretagande med mer fokus på kunskapsutveckling eller den motsatta 
vägen, mot mindre krav på kunnande och ökad standardisering av kunskap. 

ORGANISATIONENS ARBETE MED KUNSKAP  
Den kunskapstyp som är viktigast för bankens arbetssätt är den systembundna kunskapen 
vilken skapar en kollektivt tillgänglig kunskap som kan spridas genom hela organisationen. 
Den systembundna kunskapen i organisationen verkar i huvudsak består av information. För 
att organisationen ska kunna möjliggöra kunskapsöverföring från organisationen till 
individerna som arbetar i den, måste kunskapen uttryckas vilket gör att den hos banken 
reduceras till information. Banken satsar på kunskapsutveckling främst på individnivå vilket 
innebär att ett interagerande med andra personer till stor del saknas. Kunskapsprocessen 
riskerar härigenom att bli platt istället för dynamisk. Det individualiserade lärandet med 
kodifierad kunskap i form av information som kommuniceras via olika medier genom 
organisationen visar på att banken har en stark tekniktilltro. Tekniken påverkar på så sätt den 
kunskap som förmedlas. Banken har specialister inom många arbetsområden som är till för att 
stödja den operativa personalen i kundmötet. Specialisternas sätt att kommunicera sin 
kunskap sker främst via externaliseringsprocessen, vilket innebär kodifiering av deras 
kunskap. Den kunskap de kontorsanställda i organisationen främst ska ha är generell och 
regelstyrd. 

INDIVIDERNAS ARBETE MED KUNSKAP  
Den generella kunskapen till trots, verkar de anställda känna att de vill vara kontinuerligt 
uppdaterade i kunskapsdjungeln för att kunna göra ett bra jobb. Motivationen till 
kunskapsöverföring kommer främst från samarbetet mellan kollegorna på kontoren, men även 
nöjda kunder. Individerna har uttryckt att kunskapsöverföring ger dem nya insikter och sätt att 
se på frågor, vilket gör att kunskapsinteragerande ger tillbaka något. Kunskapen ökar när den 
delas. Därav kommer individernas sätt att uttrycka att de lär sig bättre i grupp och att ”positiva 
synergieffekter” skapas i form av bättre lärande när gruppbaserad kunskapsöverföring sker. 
En reflektion över att individerna lär sig bättre i samverkan med varandra har varit 
genomgående uttryckt av respondenterna i undersökningen. Viljan att lära i interaktion med 
kollegorna är så stor att individerna själva har utvecklat bankens individstyrda sätt att 
kommunicera kunskap så att de får det interagerande lärandet när utbildningar görs på 
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bankens begäran. Kombinationen sker genom att de individuella utbildningarna utförs 
tillsammans med kollegor. 

SLUTSATSER OCH RESULTAT  
De slutsatser som kan dras av resonemanget ovan är att med bankens arbetssätt är 
kunskapande något som uppmärksammas av organisationen. Det finns en strategi i arbetet 
som innefattar kunskapsutveckling för personalen. Sättet banken arbetar på visar att 
prioriteringen ligger på att personalen ska ta till sig kunskapen på så sätt att det är kopplat till 
single-loop lärandet. Resultatet blir således att banken arbetar för kunskapande på en nivå där 
personalens anpassning till regler och arbetssätt är främsta syftet med kunskapen.  
 
Till skillnad från banken som har single-loop lärande som främsta strategi verkar individerna i 
organisationen sträva efter double-loop lärandet. Deras strävan gör att de arbetar för att detta 
ska ske, trots att double-loop lärande inte kommuniceras från banken. Det visar på en vilja att 
förskaffa ett fördjupat lärande hos personalen. Resultatet blir att, trots bankens uppmuntran 
till single-loop lärande, arbetar personalen efter personifieringsstrategin som resulterar i 
double-loop lärande. 

EGNA REFLEKTIONER 
Ett delsyfte var även att försöka utröna vilken väg den undersökta banken är på väg att 
vandra; mot kunskapsföretagande med mer fokus på kunskapsutveckling eller den motsatta 
vägen, mot mindre krav på kunskap och ökad standardisering av kunskapen. 
 
Samhällsekonomins utveckling går mot den kunskapsinriktade ekonomin med företag som 
satsar allt mer på kunskap. Bankbranschen är en bransch som kräver mycket kunskap för att 
kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett för kunderna tillfredsställande sätt. Anledningen 
till att jag valde att undersöka bankbranschen var för att se hur kunskap skapas och överförs i 
en bankorganisation. Förhoppningen var härigenom att skapa en djupare förståelse för 
utvecklingen inom kunskapande hos svenska banker. I diskussionen i litteraturen räknas inte 
banker som utpräglade kunskapsföretag, men anges ofta som exempel. 
 
Bankens arbetssätt kan ses som nödvändigt utifrån de regler de har att följa kring deras 
verksamhet. I ett allt mer föränderligt samhälle kan brist på utvecklande idéer ses som en risk 
att halka efter och göra organisationen mindre effektiv då single-loop lärande kan resultera i 
att arbetssätt accepteras utan att ifrågasättas. Att double- och triple-loop lärandet inte 
prioriteras av banken är förståeligt eftersom det tar mer tid i anspråk. Förlusten kan dock 
resultera i att de går miste om potentiell utveckling av både personalen och i förlängningen 
gruppen och organisationen genom att inte uppmuntra detta lärande.  
 
Min åsikt är att bankerna snarare kommer att gå mot en ökad standardisering och hårdare 
reglering av personalens arbetsuppgifter. En sådan inriktning kan tänkas påverka 
kompetensutvecklingsarbetet i en riktning mot informationsinhämtning snarare än 
kunskapsbyggande, vilket resultatet i denna undersökning visar redan. En fördel med detta 
kan vara att det minskar kraven på mängden information som individen arbetande i banken 
skall ha kännedom om, samtidigt som en möjlig nackdel är att det minskar 
kunskapsbyggandet. Minskat kunskapsbyggande kan för individerna leda till en 
understimulans i arbetet. Bankens utveckling har inte kommit till att gå mot att bli ett 
kunskapsföretag, och som verksamheten ser ut idag, kommer det nog inte heller att göra det.  
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REKOMMENDATIONER VID KUNSKAPSHANTERING I ORGANISATIO NER 
I organisationers arbete med att skapa och överföra kunskap måste kunskapens betydelse för 
organisationen först och främst definieras. Detta för att organisationen ska veta vilken sorts 
kunskap som de främst arbetar med och vad syftet med kunskapsutvecklingen ska vara. De 
olika kunskapstyperna gör skillnad i hur arbetet med kunskap ska ske och vart fokuseringen i 
kunskapsarbetet ska ligga. När definitionen och värdering av kunskapstyp är genomförda är 
kommunikationen A och O för en lyckad kunskapsöverföring. Vikten av vetskapen om olika 
strategier är värdefullt, i detta fall kodifieringsstrategin och personifieringsstrategin. Fokus 
ska ligga på en av dem men med en anings inblandning av den andra. Feedback är viktigt då 
individer tenderar att känna sig osäker på sin kunskap tills den har befästs och verifierats av 
kollegor eller andra inblandade. 
 
Viktigt i organisationer arbete med kunskap: 
• Definiera kunskapen som behövs. Vilken typ av kunskap passar just oss? 
• Skapa strategi för kunskapsarbetet – låt alla inblandade komma med förslag om det är 

möjligt. På så sätt främjas både den tysta och den uttryckbara kunskapen. 
• Implementera och ge kontinuerlig feedback till inblandade. 
• Utvärdera och utveckla – våga tänka nytt. 

 
Ett sätt att skapa mer kunskapsförmedlande utbildning, istället för informationsförmedlande 
utbildning, vore att använda sig av arbetssätt som främjar interagerande med andra. För den 
skull är det möjligt att ändå basera kunskapsöverföring på teknik. Några exempel är att 
använda sig av tekniker som videoföreläsningar, webbaserade seminarium eller diskussioner. 
Ett sådant arbetssätt skulle gå i bankens linje om individualiserad kunskap men samtidigt ge 
möjlighet till interagerande. Detta skulle vara speciellt positivt för de som verkar på kontor 
där man inte har tillgång till kollegor i samma yrkeskategori. 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  
Hela ämnesområdet för kunskapsstyrning är utvecklat teoretiskt men få praktiska studier 
verkar vara gjorda angående hur kunskap skapas och hur kunskapsprocessen hanteras. Vidare 
vore det intressant att titta närmare på de sociala aspekterna i kunskapande och deras 
påverkan på de som införskaffar sig kunskap. 



KÄLLFÖRTECKNING 

 52 

KÄLLFÖRTECKNING  
Alvesson, M. (2006). Tomhetens triumf – om grandiositet, illusionsnummer och 
 nollsummespel. Stockholm: Atlas. 
 
Alvesson, M. (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag. (S.-E. Torhäll övers.). Malmö: 
 Liber AB. (Originalarbete publicerat 2004). 
 
Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.). (2007). Organisationer, ledning och processer. Polen: 
 Studentlitteratur. 
 
Appelquist, J. (2005). Informationsteknik och organisatorisk förändring – Teknik, 
 organisation och produktivitet inom svensk banksektor 1975-2003. Lund: Lund University. 
 Almqvist & Wiksell International. 
 
Argyris, C. (1999). On Organizational Learning (2 uppl.). USA: Blackwell Publishing. 
 
Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4 uppl.). (B. Nilsson övers.) Danmark: 
 Naryana Press. Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 2005). 
 
Bryman,  A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (B. Nilsson övers.). Malmö: Liber 
 AB. (Originalarbete publicerat 2001). 
 
Cabrera, Á. & Cabrera, E.F. (2002). Knowledge-sharing Dilemmas. Organization Studies, 
 23/5, 687-710. 
 
Ellström, P.-E. (1997). The many meanings of occupational competence and qualification. 
 Journal of European Industrial Training, 21/6/7, 266-273. 
 
Eneroth, B. (1984). Hur mäter man vackert? Grundbok i kvalitativ metod. Göteborg: Natur 
 och Kultur. 
 
Granberg, O. & Ohlsson, J. (2004). Från lärandets loopar till lärande organisationer (2 
 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. (S. Andersson övers.) Lund: 
 Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1989). 
 
Holme, I M. & Solvang, B K. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
 metoder (2 uppl.). (B. Nilsson övers.). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 
 1986). 
 
Huysman, M. & de Wit, D. (2004). Practices of Managing Knowledge Sharing: Towards a 
 Second Wave of Knowledge Management. Knowledge and Process Management, 11, 81-
 92. 
 
Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund. Studentlitteratur. 
 
Kalling, T. & Styhre, A. (2003). Knowledge sharing in organizations. Malmö: Liber AB. 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 53 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. (S-E. Torhell övers.). Lund: 
 Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1996). 
 
Løwendahl, B. & Revang, Ø. (1998). Challenges to existing strategy theory in a postindustrial 
 society. Strategic Management Journal, 19: 755-773. 
 
McDermott, R. (1999). Why Information Technology Inspired but cannot Deliver Knowledge 
 Management. California Management Review, 414:103-117. 
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. (B. Nilsson övers.). Lund: 
 Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1988). 
 
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford 
 University Press. 
 
Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data – framställningsstrategier för 
 empiriredovisning. Malmö: Liber AB. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 
 genomföra och rapportera en undersökning (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Sanchez, R. (2005). Knowledge Management and Organizational Learning – fundamental 
 concepts for theory and practice. Lund Institute of Economic Research: Working Paper 
 Series. 2005/3.  
 
Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse – ett kompetensperspektiv på 
 organisationer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Statistiska Centralbyrån, www.scb.se  
 SCB. (2002). ”Om olika ansatser för att spegla det nya i ekonomin”. 2008-03-31 kl. 16.54. 
 
Styhre, A. (2003). Understanding Knowledge Management – Critical and Postmodern 
 Perspectives. Malmö: Liber AB. 
 
Sveiby, K.-E. (1995). Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar. Svenska 
 Dagbladets Förlags AB. 
 
Sveiby, K.-E. & Risling, A. (1986). Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning. 
 Malmö: Liber AB. 
 
Svenskt näringsliv, www.svensktnaringsliv.se, 2008-04-02, kl. 10.38 
 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00003/F_retagsstruktur_och__3573a.p
 df. 
 
Truch, E. (2001). Managing personal knowlegde: The key to tomorrow’s employability. 
 Journal of Change Management, vol. 2, 2, 102-105. 
 
Widén-Wulff, G. & Ginman, M. (2004). Explaining knowledge sharing in organizations 
 through the dimensions of social capital. Journal of Information Science, 30 (5), 448-458. 



  BILAGA – INTERVJUMALL 
”HUR ARBETET MED ATT SKAPA OCH ÖVERFÖRA KUNSKAP INOM  ORGANISATIONER FUNGERAR” 

 I 

 

 

 

 

 

Allmänt om kunskap  

Vad är kunskap för banken? 

Vad är kunskap för dig?  

Görs det någon skillnad på kunskap och information i arbetet (i organisationen)? Vad är 

kunskap och vad är information? Ser du någon skillnad? 

Kunskap är dynamiskt – förmågan att resonera och göra information begriplig (utifrån erfarenhet t.ex.). 

Information är statiskt – data som har satts in i ett sammanhang och har relevans utifrån ett givet syfte. 

Vad har kunskap för betydelse i ditt arbete?  

Vad kan kunskap bidra med till/för banken (i jämförelse med andra banker)? (ex.vis som 

Konkurrensverktyg?) (Är det något som behövs? Vart/När behövs kunskap? Vem/Vilka yrkesroller kräver 

kunskap? Vilken sorts kunskap? Är din yrkeskunskap specialkunskap eller generell kunskap anser du?)  

Arbetar banken med att utveckla kunskap sin personal kunskapsmässigt? Hur? På vilken 

nivå? Individnivå? Gruppnivå? 

Ser organisationen personalen som en kunskapstillgång? Varför och hur? Varför inte? 

Ifrågasätter/reflekterar personalen någon gång kunskapen/informationen som sprids i 

organisationen? Uppmuntras ifrågasättande? Diskuteras det som lärs? 

 

Arbete med kunskapsspridning 

Pratar ni om/Uppmärksammas/Uppmuntras kunskapsöverföring/kunskapsutbyte 

någonting? På vilket sätt? Stormöten? Mål? Erfarenhetsutbyte? Fikaraster? (Ännu mer för ökad vilja?) 

Arbetar banken aktivt med att sprida kunskap mellan medarbetare? Anses det som viktigt? 

Om ja, hur arbetas det med att sprida kunskap? Vid kurser och annat, delas kunskapen med till de 

ickedeltagna medarbetarna? Om ja, hur fungerar det? Om nej, varför inte?  

Om man separerar olika relationer mellan vilka kunskap skapas och sprids - på vilka sätt i 

dessa olika relationer arbetas det med att skapa och sprida kunskap (i organisationen)? 

• Individ – Organisation (Varför görs det? Lyckas det? Har det gjorts försök att (kodifiera) flytta 
kunskap från individen till organisationen? Kunskapsbank? Hur kan det gynna individen? 
Organisationen?) 

• Organisation – Individ (På vilket sätt? Kurser? Personlig utveckling? Varför görs det? Lyckas 
det? Hur kan det gynna individen? Organisationen?)  

• Individ – Individ – kollegor emellan? Varför görs det och Vad kan det ge? Lyckas det? Hur 
kan det gynna individen? Organisationen? 



  BILAGA – INTERVJUMALL 
”HUR ARBETET MED ATT SKAPA OCH ÖVERFÖRA KUNSKAP INOM  ORGANISATIONER FUNGERAR” 

 II

 

 

 

 

 

Delar du med dig av kunskap till kollegor? Varför? Varför inte? Hur gör ni? Syfte? 

Vad är förutsättningarna för att du ska vilja/kunna dela med dig av din kunskap? Tillit, 

utbyte, gruppförståelse, etc. 

Gynnar det dig eller gruppen att dela med sig/sprida av kunskap? Hur? Lönegrundande? 

Gruppmål? Individuell lönesättning vs gruppmål? Socialt?  

Kan du känna (konkurrensmässigt) att du vill behålla din kunskap för dig själv?   

Kan det finnas något hinder till kunskapshämtande eller kunskapsspridning i ditt dagliga 

arbete? I organisationen?  

 

Hur det dagliga arbetet med kunskap sker 

Hur intresserad är du av att lära dig nya saker/ta till dig ny kunskap? (Hur gör du det? Med 

vilka medel? Genom Internet? Telefonsamtal? Med experter, kollegor? Interaktion med kollegor?)  

Har du förslag på/finns det några andra kunskapskällor som vore bra att ha (ökad) tillgång 

till? (Tycker du att någonting saknas i möjligheten att kunna tillförskaffa sig kunskap?) 

Räds du på något sätt ny kunskap? T.ex. att inte förstå ny kunskap, inte hinna med (det kan ju 

medföra merjobb att veta mer), göra rätt? 

 

Hur mycket tid per dag lägger du ner på att söka kunskap/information/ta reda på något? 

Tror/anser du att du/din personal har rätt kunskap/information till rätt tidpunkt? Om ja, 

utveckla. Om nej, är det ett problem för banken? Arbetar banken med det? Kostsamt? 

Känner du att inhämtandet/uppsökandet av kunskap/information tar för mycket tid? 

Har det gjorts försök att mäta kunskap/resultatet av kunskap hos medarbetarna? 

Kan okunskap hindra motivationen till att utföra ditt jobb? Om ja, vad gör du åt det? Söker du 

utbildningar eller kunskap eller ignorerar du det? Om nej, utveckla, hur, varför etc. 

 

 

Utifrån de områden vi har pratat om, är det något du vill fråga om eller tillägga?  

Tack! 


