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Abstract 
 
The purpose of this paper is to examine knowledge sharing in the financial sector from an 

employee perspective. Factors that influence individuals’ knowledge sharing within the 

organization are subdivided into three categories: structural, relational and cognitive. By 

conducting seven interviews with employees within the financial services sector, this study 

finds a number of aspects where the theory agrees with the data gathered from the interviews, 

but also some areas where they differ and presents several suggestions where future research 

may be undertaken. 

 

This study finds that monetary incentives are not widely prevalent. Instead, knowledge 

sharing is facilitated by an organizational culture where coworkers rely on each other for 

support, which also makes knowledge hoarding appear less attractive. This feeling of trust and 

shared endeavor wasn´t necessarily translated into the wider organization. This study also 

finds that most employees have difficulty seeing how their daily work is connected to their 

companies’ knowledge strategies. A lack of knowledge sharing between staff and 

management can lead to problems, when decrees from management contradicts what staff 

know to be the most prudent course of action. Another interesting finding is that the different 

kinds of knowledge that permeate companies in the financial sector vastly differ, and different 

approaches may be necessary to make sure this diverse knowledge gets shared effectively. 

This is a vital topic that is in need of further study. 

 
Keywords: Knowledge management, employee knowledge sharing, incentives for 

knowledge sharing, knowledge transfer, knowledge enablers 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Synen på vad som kännetecknar ett gott ledarskap och arbetarnas roll i organisationen har 

traditionellt sett varit starkt präglad av Taylors mekanistiska tänkande. Hans ”Principles of 

Scientific Management” som skrevs i början av 1900 talet, menar att ett företag fungerar som 

mest effektivt genom att beslut fattas av företagets högsta ledning och att arbetarnas dagliga 

arbete skall utformas enligt vetenskapliga mått. Arbetarna ”på golvet”, skall varken tänka 

eller ta initiativ, utan det är ledningen och dess stab som gör det åt dem (Taylor, 2008). 

 

Flera managementförfattare, såsom Senge (2006), Ahrenfelt (2001), Nonaka och Takeuchi 

(1995) har dock riktat kritik mot det mekanistiska tänkandet och istället föreslagit att de 

anställda endast presterar bäst om de får arbeta i en stimulerande miljö med möjlighet till 

personlig utveckling. Systems Thinking (Senge, 2006) och Knowledge Management (KM) 

(Nonaka & Takeuchi, 1994) är två populära termer som myntats på senare tid och innebär ett 

nytt sätt att se på organisationer och deras anställda i relation till kunskap. 

 

Kunskapens betydelse för organisationen är något som har avspeglats i dagens organisationer 

och kunskap ses idag av många som en värdefull resurs för företaget. Rätt användande av 

organisationens kunskap kan i förlängningen komma att innebära en konkurrensfördel (Alavi 

& Leidner 2001, Ragab & Arisha 2013). KM innefattar många aspekter, såsom 

kunskapsskapande, lagrande, återupprättande, utbyte samt applicering av kunskap (Alavi & 

Leidner, 2001). Genom att se kunskap i organisationen som en nyckelresurs krävs att 

relationen arbetsgivare- medarbetare hanteras på ett optimalt sätt, detta genom ett fungerande 

system för att bevara och överföra kunskap. Det finns ingen allmängiltig definition av 

kunskap, men flera forskare på området är överens om att det handlar om data som när den 

processas blir information vilken i sin tur tillsammans med erfarenhet och omdöme används 

för att fatta beslut (Alavi & Leidner 2001; Ragab & Arisha, 2013). 

 

1.2     Tidigare forskning 
 

Det finns ett ökat intresse för kunskap (knowledge) som en resurs i organisationen (Alavi & 

Leidner, 2001; Ho, 2009; Swift et al, 2010; Shing & Sharma, 2012; Tzortzaki & Mihiotis, 

2014). Den inneboende kunskapen hos varje individ är svår att kopiera och socialt komplex. 

Kunskap erkänns av den vetenskapliga litteraturen som en värdefull organisatorisk resurs och 

ett fundament för konkurrensfördelar i dagens affärsklimat. Kunskapens värde expanderas av 

att begreppet är så nära relaterat till en stor bristvara i dagens globalt konkurrerande 

organisationer – tid. Företag har helt enkelt inte tid att lära sig likartade processer om och om 

igen och de kan inte heller slösa bort tid på att lära sig sådant som vissa i organisationen sitter 

inne med och företaget ”egentligen” vet. Kostsamma förluster av kunskap kan också orsakas 
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av kompetenta anställda som lämnar organisationen och tar med sig åratal av ackumulerad 

kunskap och lärdomar (Ragab & Arisha 2013). 

KM kan därmed betraktas som en konkurrensfördel som kommer att bestå under lång tid. 

Men det är viktigt att påpeka att detta inte gäller all kunskap per automatik, utan en 

konkurrensfördel blir det enbart om kunskapen används för att generera ny kunskap och att 

den nyttjas på det sätt som krävs för att skapa konkurrensfördelar (Alavi & Leidner, 2001). 

 KM syftar till att stödja skapandet, förflyttningen och användandet av den befintliga 

kunskapen i en organisation. 

 

KM beskrivs som ett forskningsfält med ett gap mellan teorin och praktiken, det vill säga ett 

område med flera vetenskapliga modeller men som däremot saknar empiriska studier gjorda 

på området (Alavi & Leidner, 2001; Ragab & Arisha, 2013). När det gäller att mäta kunskap 

och kunskapsflödet menar Ragab och Arisha (2013) att det behövs nya mått som är riktade 

mot individen, och inte bara är relevanta på organisatorisk nivå. Även Shing och Sharma 

(2012) menar att studierna till stor del fokuserat på strukturen bakom Knowledge 

management systems och bevarandet av kunskapen, det vill säga konstruktionen av 

exempelvis informationssystem. De menar vidare att organisationers medvetenhet om 

kunskapens betydelse har ökat. Studier visar vidare på att rätt användande av kunskap leder 

till ökad effektivitet och innovativa idéer, hög standard av kundservice samt bättre förmåga att 

kunna identifiera trender på marknaden (Shing & Sharma, 2012). Även Senge (2006) 

motsäger sig så kallade “trial and error” metoder för att lära då han menar att detta är ett 

symptom på linjärt tänkande, där en sak omedelbart leder till en annan. Han menar istället att 

handlingar kan få konsekvenser långt fram i tiden som är svåra att förutse om man inte har ett 

bredare perspektiv.   

 

Det finns flera faktorer som fungerar uppmuntrande eller begränsande gällande hur individens 

motivation påverkas av att delta i kunskapsutbyte, Alavi och Leidner (2001) lyfter exempelvis 

upp att företag historiskt sett inte har uppmuntrat sina anställda att dela med sig av sin 

kunskap något som ur ett KM perspektiv lett till brister i organisationsstrukturen och en mer 

individuellt inriktad organisationskultur (Vouri & Okkonen, 2012; Ragab & Arisha, 2013).  

Motivationen kan även komma från att kunskapsutbytet fyller ett självbekräftande syfte hos 

individen alternativt att utbytet leder till belöningar av något slag, som exempelvis en 

befordran eller monetär kompensation (Alavi & Leidner, 2001).  Vouri och Okkonens (2012) 

resultat visar dock att monetär kompensation är den minst relevanta anledningen till 

kunskapsutbyte. En annan aspekt är hur organisationens arbetsmiljö påverkar, så som öppna 

landskap eller slutna kontor och hur de utgör möjligheter för kunskapsdelande. 

 

Rubenstein-Montano et al (2001) framhäver KM som något mer än bara informationssystem. 

Trots att stor fokus inom KM har riktats på informationssystem menar de att 

informationstekniken snarare utgör förutsättningarna för att effektivt kunna dela kunskap i 

organisationen. Mohsen (2011) som har studerat finanssektorn konstaterar att IT-system är en 

viktig faktor för att stödja beslutsfattande och kunskapsdelning men det saknas studier som 

kan ge ett helhetsperspektiv, dvs. se till flera faktorer och ge ett handfast svar, inom detta 
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specifika område. För att lyckas med appliceringen av KM bör fokus riktas på individer och 

kulturella aspekter (Rubenstein-Montano, 2001). Inte heller Barachini (2009) ser KM som en 

utmaning enbart för IT-system. Utmaningen ligger snarare i att motivera de anställda att dela 

med sig av sin kunskap än att sätta sin tilltro till elektroniska system.  

 

Ett vanligt problem inom företag är att medarbetarna inte delar med sig av sin kunskap till 

andra kollegor (Barachini, 2009). En möjlig anledning till att medarbetarna avstår från 

situationer som möjliggör kunskapsdelande kan vara att de gör bedömningen att det inte lönar 

sig. Det ses istället som onödigt då medarbetarna inte känner att de får något i utbyte för sitt 

kunskapsdelande (Ragab & Arisha, 2013).  Medarbetarna gör en avvägning mellan de 

fördelar och uppoffringar som kunskapsutbytet innebär, är det så att uppoffringarna överväger 

fördelarna avstår de från att dela med sig (Swift et al, 2010). Motståndet kan även bero på en 

rädsla för att förlora sitt personliga värde för företaget (Barachini, 2009). Enligt Barachini 

(2009) har varje persons mål ett personligt värde och för att nå dessa mål behöver individen 

information, vilket fås genom ett transaktionellt utbyte 

1.3 Problematisering 
 

Det råder brist på forskning som fokuserar på kunskapsdelning ur de anställdas perspektiv. De 

studier som finns handlar exempelvis om hur säljare delar med sig av kunskap, såsom i 

“Salespeople´s knowledge sharing behaviors with coworkers outside the sales unit”, av 

Bulent et al (2011). Det saknas dock studier som ser till vad det är som får den enskilda 

individen att dela med sig av sin kunskap. Inom finanssektorn, en bransch under ständig 

utveckling och snabb förändring tack vare ny teknik och nya lagar, saknas det också forskning 

som ser till kunskapsdelning ur individens perspektiv. Denna uppsats studerar därför 

individens perspektiv på kunskapsdelning i företag inom finanssektorn.  

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur strukturella, relationella och kognitiva 

förutsättningar påverkar anställda inom finanssektorn att dela med sig av sin kunskap.
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Knowledge Management 
 

Kunskap kan sägas vara en del i en hierarki bestående av data, information och kunskap. Data 

är i detta fall rå fakta som måste behandlas och bearbetas för att ge information. Information, 

tillsammans med en dos av erfarenhet och kritisk granskning, blir slutligen kunskap. Detta är 

den klassiska uppfattningen som dominerar i forskningslitteraturen (Ragab & Arisha, 2013).    

Kunskap är en central beståndsdel av alla företag. Ett företag behöver samla in ny kunskap 

och nya idéer, sprida dem i organisationen och sedan ta vara på den nya kunskapen i form av 

nya produkter, tjänster och system (Takeuchi & Nonaka, 1995). Donate et al (2011) 

instämmer med Takeuchi och Nonaka (1995) och hävdar att kunskap är ett företags 

huvudsakliga strategiska resurs. Detta då kunskap ligger till grund för samtliga av ett företags 

produkter och tjänster samtidigt som företaget ständig strävar efter att skapa ny kunskap samt 

ta till vara på den som de redan innehar. 

 

 KM kan sägas vara en verktygslåda som företaget använder sig av för att se till att kunskap 

insamlas, utvecklas, delas och implementeras Allt detta för att förbättra organisationens 

effektivitet och konkurrenskraft (Donate et al 2011). Lärande är det sätt som en organisation, 

en individ, eller bådadera ackumulerar ny kunskap. Dynamiken individ kontra organisation 

avspeglar sig på både kunskap och lärande. En naturlig fråga är i vilken omfattning en 

organisation behöver bry sig om sina anställdas lärande, utveckling och kunskap. Kazuo 

Inamori, grundare till keramik och elektronikföretaget Kyocera, säger (Senge 2006 s. 129 f.): 

 

“Oavsett om det handlar om forskning, management eller någon annan aspekt av 

företagsekonomi, så är det människor som är den drivande kraften. Människor har sina egna 

viljor, sina egna åsikter och sina egna tankesätt. Om inte de anställda är tillräckligt motiverade 

att ta sig an målen att växa och utvecklas… kommer det inte ske någon tillväxt, ökad 

produktivitet eller teknologisk utveckling.”                    

 

I litteraturen lyfts två olika dimensioner av kunskap fram, tyst kunskap och explicit kunskap 

(Alavi & Leidner 2001). Explicit kunskap är formell och framgår oftast tydligt i manualer och 

handböcker. Den är förhållandevis enkel att sprida och dela med sig av till andra. Tyst 

kunskap, däremot, är till sin natur oftast svår att kommunicera till andra och betydligt mer 

personlig än explicit kunskap. Ett exempel skulle kunna vara en bagares kunskaper om hur 

degen knådas på bästa sätt, som hon lärt sig genom att arbeta med sina händer. Tyst kunskap 

inkluderar också intuition och mentala modeller (Takeuchi & Nonaka, 1995). Huruvida 

explicit eller tyst kunskap är viktigast är inte relevant, de båda typerna av kunskap är inte två 

ömsesidigt uteslutande kategorier. De bör istället ses som två aspekter av kunskap som 

kompletterar varandra. Tyst kunskap kan sägas vara grunden till att kunna förstå och 

implementera explicit kunskap (Alavi & Leidner, 2001). 

 

Takeuchi och Nonaka (1995) har utformat en dynamisk teori som visar hur kunskap 

utvecklas, sprids och utökas genom sociala interaktioner. Den visar fyra olika dimensioner av 
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kunskapsomvandling, socialisering, internalisering, externalisering och kombination. 

Socialisering innebär att tyst kunskap delas mellan människor i form av erfarenheter och 

mentala modeller. Externalisering innebär att tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap. 

Detta kan vara i form av metaforer, hypoteser eller modeller. Kombination handlar om att 

kombinera olika källor med explicit kunskap och kan innebära kommunikationsnätverk eller 

databaser. Internalisering är den process som sker när explicit kunskap omvandlas till tyst 

kunskap, kan handla om att personalen, efter ett avslutat projekt, tar hand om ny ackumulerad 

kunskap och sprider lärdomar vidare i framtida projekt inom företaget. (Takeuchi & Nonaka, 

1995). 

 

Huruvida en individ delar med sig eller inte av sin kunskap påverkas även av kunskapens 

karaktär. Tyst kunskap är av sin natur svår att identifiera och blir således svår att artikulera 

och överföra. Därför krävs det att personen som överför kunskapen kontrollerar att 

mottagaren har förstått vad sändaren avsett med sitt budskap. Detta beteende stämmer överens 

med personer som lutar åt en lärande målinriktning (Swift et al 2010). Swift och Viricks 

(2013) studie visar att de anställda som inte upplever något stöd av sina kollegor kommer vara 

mindre angelägna om att bry sig om deras välmående, och kommer inte heller lita på dem 

tillräckligt mycket för att dela med sig av sin kunskap.  

 

Kunskap kan ses som en process, där KM fungerar som ett sätt att studera och arbeta med att 

skapa, dela och distribuera kunskapsflöden inom organisationen (Alavi & Leidner, 2001; Ho, 

2009; Ragab & Arisha, 2013). Ho (2009) menar exempelvis att KM är en typ av strategi som 

ger rätt kunskap till rätt personer vid rätt tidpunkt. Utöver investering av kapital, arbetskraft 

och råmaterial är kunskap och innovationsförmåga från alla medlemmar viktiga faktorer för 

att nå framgång i dagens företagsklimat. KM har därmed fått allt större uppmärksamhet och 

organisationer har insett att det inte längre går att mäta ett företags prestation genom enbart 

finansiella mått (Ho, 2009). En lyckad implementering av KM bär eller brister genom 

medarbetarnas insatser. Utan dem är det omöjligt att få en strategisk fördel av kunskap och 

erfarenheter och skapa intellektuellt kapital (Alavi & Leidner, 2001). Osynliga tillgångar som 

kunskap är dock svårare att mäta än exempelvis medarbetarnas värde. En anledning är att 

kunskapsbaserade resurser i stor omfattning är svåra att imitera och begravda i sociala 

strukturer (Alavi & Leidner, 2001; Ho, 2009).                          

 

KM utgår från ett kunskapsbaserat perspektiv och teorin menar att kvalitén på de tjänster som 

ett företag skapar av olika resurser beror på hur de kombineras och appliceras. Denna kunskap 

finns inom företaget och gestaltar sig på flera sätt, såsom i organisationskultur, rutiner, 

system, dokument, samt hos individuella anställda (Alavi & Leidner, 2001). Drucker (1993 i 

Ho 2009) beskriver KM som en process för att systematiskt utveckla kunskap. Målet med KM 

är att hjälpa medarbetare att dela information mellan varandra, vilket i sin tur leder till 

åtgärder som förbättrar effektiviteten i organisationen. Resultatet blir att när den kollektiva 

kunskapen i en organisation växer så ökar även förmågan till kunskapsdelning samt 

innovationsförmågan. KM är en medveten strategi för att hjälpa människor att dela med sig av 

och tillämpa kunskap för att förbättra organisationens konkurrenskraft. Dessa behov är inte på 

något sätt nya, organisationer har alltid försökt hantera och spara kunskap genom arkivering 
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och dokumentation. Försöken har dock varit fragmenterade och har inte fallit under någon 

samlad disciplin. KM kan sägas vara ett gensvar på detta, ett försök att skapa en medveten 

och systematisk approach för att samla, bevara och utbyta kunskap. Att bara samla på sig 

kunskap duger inte, kunskap är värdelös om den bara samlas på lager och inte kan distribueras 

och hanteras på rätt sätt, eller om den förblir dold för organisationen som helhet. 

Organisationer behöver se till att den kunskap som är relevant i en viss situation också 

kommer rätt person till användning. KM bidrar i förlängningen till formuleringen av 

organisationens strategi då kunskap är nödvändig för den beslutsfattande processen (Ragab & 

Arisha, 2013).                    

 

Tidigare studier som undersöker vad som motiverar medarbetaren till kunskapsdelande har 

fått skilda forskningsresultat, somliga menar att medarbetare delar med sig så länge utbytet 

inte tar för mycket av deras tid och ansträngning i anspråk, eller om konsekvensen av att 

hamstra sin kunskap leder till censur och ett försämrat rykte (Milne, 2007; Barachini, 2009). 

Ytterligare forskare menar att kunskapsdelning hämmas om det råder en dålig 

sammanhållning på arbetet (Swift & Virick, 2013). Synen på kunskapsutbytet som en social 

aktivitet, som sker inom ett system där kunskap värdesätts, har lett till att stor del av 

forskningen på området inriktar sig på avvägningen mellan för- och nackdelar med 

kunskapsdelande. Individen står alltså inför ett beslut som kräver en avvägning mellan 

kostnaden som uppstår vid kunskapsdelning med andra personer, exempelvis hur stor 

ansträngning som krävs, samt vilka fördelar som detta kan leda till (både inre och yttre) (Swift 

et al, 2010). 

 

2.2 Individers kunskapsdelning 
 

 
Swift et al (2010) har utvecklat en modell (se figur 1) som söker förklara i vilken utsträckning 

den enskilda individen delar med sig av sin kunskap. Denna studie ser till individens 
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kunskapsdelning ur en relationell synvinkel, och behandlar de strukturella, relationella och 

kognitiva faktorer som ligger bakom kunskapsdelning. Kunskapskällans motivation behandlas 

inte i denna studie då det ligger utanför dess omfattning att se till vilka karaktärsdrag och 

psykologiska förutsättningar som respondenterna har. Resursens beskaffenhet behandlas 

endast i väldigt begränsad omfattning i denna studie, varför vi valt att sortera de två 

intervjufrågorna om separerbarhet och värdesättande förmåga under kognitiva faktorer av 

strukturella skäl. Relationens beskaffenhet överensstämmer i stor grad med de aspekter som 

Ho (2009) kallar knowledge enablers, och utgör grunden för den struktur och sociala kontext 

inom vilken medarbetarna verkar i. 

 

De befintliga strukturer och relationerna mellan medlemmarna i organisationen är av 

betydelse när det gäller det sociala utbytet av information och kunskap. Det påverkar och 

bidrar i sin tur till det sociala kapitalet som varje människa har. Relationerna formas av de 

strukturer som finns i organisationen, vilka i sin tur skapar förutsättningar för vem som kan 

nås och på vilket sätt, något som oftast kopplas till befintliga eller obefintliga sociala nätverk i 

organisationen.  Kunskapsutbytet har kommit att underlättas av informationssystem, vilka 

skapar en plattform som underlättar vid utbyte av både idéer och lärdomar. De kan ses som en 

stödfunktion för att överföra strukturell kunskap vertikalt och horisontellt (Rubenstein-

Montano, 2001; Ho, 2009; Ragab & Arisha, 2013).   

 

Swift et al (2010) har gjort en uppdelning mellan tre dimensioner som bestämmer 

relationernas karaktär. Dimensionerna samverkar och det finns ingen tydlig skiljelinje att dra 

mellan dem, men för att tydliggöra deras inverkan på kunskapsdelande har Swift et al (2010) 

ändå delat upp dem. 

2.2.1 Strukturella faktorer 

 

Strukturella dimensionen innefattar vem, på vilket sätt och hur ofta du kan nå en annan aktör 

(Swift et al, 2010). Det kan ses som befintliga eller obefintliga nätverk mellan aktörerna inom 

organisationen, något som i sin tur formas av exempelvis omgivande strukturer samt 

hierarkiska positioner inom organisationen (Swift et al, 2010). Dessa kan vara formella eller 

icke formella (Ho, 2009) där de formella strukturerna påverkar och skapar förutsättningar för 

de informella att växa fram. Det kan exempelvis handla om utformandet av arbetsplatsen, 

beroende på om medarbetarna sitter i egna kontor eller om de sitter i öppna landskap med 

nära kontakt med varandra så påverkas möjligheterna till kunskapsdelning (Alavi & Leidner, 

2001; Vouri & Okkonen 2012).  

 

Även Casimir et al (2012) skriver om hur organisationens struktur kan påverka flödet av 

information och vilka interaktioner som sker. Enligt Swift et al (2010) visar forskning på att 

medlemmar i organisationer med en gemensam rapporteringsstruktur tenderar att dela med sig 

av sin kunskap.  Att organisationens struktur påverkar flödet av kommunikationen samt 

korsfunktionella interaktioner och i slutändan kunskapsdelandet menar även Casimir et al 

(2012). Ho (2009) talar om fyra viktiga knowledge enablers för att lyckas med KM, dessa är 

strategi, ledarskap, organisationskultur och IT.  
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Kunskapsstrategin ska kunna kopplas till organisationens övergripande strategi och Zack 

(1999) menar att företag presterar bättre genom kombinationen av en kunskapsaggressiv 

strategi och tydliga mål samt ett bra ledarskap som stödjer strategin (Zack, 1999).    

 

Organisationskulturen, som bland annat innefattar en gemensam trosföreställning och delade 

värderingar, handlingar och symboler inom gruppen kan enligt Ho (2009) ses som en dold 

knowledge enabler. Den påverkar och påverkas av medarbetarnas handlingar likväl som 

synen på kunskap och kunskapsdelande (Ho, 2009; Swift et al 2010). Ho (2009) anser att det 

är viktigt att skapa en organisationskultur som uppmuntrar kunskap och uppmärksammar KM 

som något positivt. Samtidigt som Quintas et al (1997) ser en problematik i kulturbegreppet 

och synen att det är något som kan skapas, enligt Quintas et al (1997) är en organisation en 

kultur snarare än har en kultur. 

 

Den sociala kontext som medbetarna verkar i påverkar deras beteende samt utformandet av de 

sociala relationerna och därför blir även organisationens strategi och formella struktur av stor 

vikt (Bock et al, 2005). Donate et al (2011) menar att en organisation som inte uppmuntrar 

kunskapsdelning kommer resultera i att KM- implementeringen misslyckas. En uppmuntran i 

form av exempelvis belöningssystem, vilka enligt Ho (2009) måste överensstämma med 

organisationens övergripande strategi för att det ska fungera. Även diskussionen om vilken 

typ av belöning som är lämplig blir då aktuell, den kan nämligen generera ett yttre eller ett 

inre värde för individen. Studier visar att den inre belöningen drivs av individens vilja att 

hjälpa eller bidra med kunskap. Det kan även vara fallet att individen ser sin kunskap som 

nyttig för organisationen som helhet (Swift et al, 2010). 

 

 Bock et al (2005) lyfter även upp den individuella faktorn och menar att omfattningen av 

individernas kunskapsdelande varierar samtidigt som beslutet tas utifrån subjektiva normer 

(dvs. en omvandling av sociala normer som sätter press på individens beteende) som skapas i 

den kontext individen verkar i och som inom en organisation grundar sig i befintlig 

organisationsstrategi och struktur (Bock et al, 2005).  

 

Swift et al (2010) menar att den hierarkiska (informella och formella) positionen i 

organisationen har betydelse för vem som kan kontakta vem i vilken utsträckning. Där har 

informationstekniken kommit att spela en viktig roll eftersom den skapar en lättillgänglighet 

samt sökbarhet och blir således användbar vid implementering av KM (Ho, 2009). Värt att 

nämna är dock att då KM är beroende av människans kognitiva tankeprocesser utgör 

informationssystemen som tidigare nämnt enbart en plattform för kunskapsdelande. Swift et 

al (2010) lyfter fram att de med en högre position i det sociala nätverket kommer att få ta del 

av mer kunskap från de andra medlemmarna. Det innebär att en formell ledare per automatik 

inte får ta del av mest information om denne inte är socialt accepterad från kollektivet. 

2.2.2 Relationella faktorer 

En strukturell påverkan på hur kunskapen i organisationen florerar är, som tidigare nämnt i 

strukturella faktorer, organisationens belöningssystem, som antingen kan underlätta eller 
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hämma KM. För att undvika felsteg bör därför organisationsstrukturen inkorporera 

belöningssystem i KM (Alavi & Leidner 2001; Ho, 2009). Milne (2007) har studerat 

erkännandets och belöningssystemens påverkan på KM i kunskapsintensiva organisationer. 

Milne (2007) menar att företag under en längre tid förbisett KM, något som ur ett 

medarbetarperspektiv, resulterat i ett individualistiskt synsätt och ett hamstrande av kunskap. 

Detta på grund av de konkurrensfördelar de anställda upplevt inom organisationen gentemot 

varandra. Flera studier visar nämligen på att de anställda som värdesätter sociala relationer 

tenderar att i delta i kunskapsutbyte i större utsträckning, eftersom de ser kunskap som en 

gemensam resurs och inte bara individens ägodel (Ho, 2009; Casimir et al 2012).  

 

Den relationella dimensionen i modellen som Swift et al (2010) har utformat fokuserar på 

relationerna mellan aktörerna samt relationens kvalitet avseende respekt, tillit, vänskap och 

eventuella skyldigheter som aktörerna har gentemot varandra. Swift et al (2010) menar att ju 

starkare band aktörerna har med varandra desto högre blir tilliten på att kunskapen används 

och tolkas på rätt sätt, vilket i sin tur gör dem mer benägna att dela med sig av sin kunskap. 

Swift et al (2010) menar vidare att organisationer bör uppmuntra kreativt tänkande, autonomi 

och ge intern feedback inom gruppen i samband med gruppbelöningar. Detta skapar i sin tur 

en högre grad av tillit mellan medarbetarna och påverkar kunskapsdelandet positivt.  

 Casimir et al (2012) hävdar att tillit är den viktigaste faktorn för kunskapsdelning mellan 

anställda då detta leder till frivilliga samarbeten och utbyten av kunskap. Utmaningen vid 

utformning av KM-system är i sådant fall, menar de, att utveckla en kultur i företaget som är 

grundad i tillit. Tillit kan sägas tillföra en extra dimension till vad Barachini (2009) som ser 

kunskapsutbyte som en affärstransaktion. Casimir et al (2012) drar slutsatsen att de anställda 

som värdesätter sociala relationer tenderar att se kunskap som något som tillhör företaget och 

inte bara individen.  

 

Även Swift och Virick (2013) granskar sambandet mellan hur den enskilda individen 

upplever att de får stöd av sina kollegor (perceived coworker support, PCS) och av sin 

organisation (perceived organisational support, POS), påverkar kunskapsdelning (Swift & 

Virick 2013).  Den första av deras hypoteser, PCS, är att det är viktigt för medarbetaren att 

känna att deras kollegor värdesätter deras arbete. När kollegor agerar på ett sätt som signalerar 

omtanke och emotionellt stöd skapas en positiv kultur, där de bryr sig om varandra (Swift & 

Virick, 2013).  

 

Relationen mellan individen och företaget spelar också roll för individens kunskapsdelning. 

Andra hypotesen är att om medarbetaren upplever att organisationen värdesätter deras bidrag 

(högt POS) och har deras bästa i åtanke, leder det till att medarbetare bryr sig och agerar i 

organisationens intresse. Den tredje hypotesen är att graden av tyst kunskap påverkar 

omfattningen av medarbetarnas kunskapsdelning. Tyst kunskap är ofta mer specifik till vissa 

situationer än explicit kunskap, och forskarnas antagande är att ju högre grad av “tysthet” 

individens kunskap har, ju mindre är de villiga att dela med sig av den (Swift & Virick, 2013). 

Barachini (2009) menar å andra sidan att ledarskap, tillit, attityder och stöd inom gruppen inte 

är de enda faktorerna till en kultur som uppmuntrar kunskapsdelande (Barachini, 2009). 
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Enligt Barachini (2009), delar inte individer med sig av sin kunskap av ren välvilja, utan 

betraktar kunskapsutbyte som en affärstransaktion.  

2.2.3 Kognitiva faktorer 

 

Organisationens nyanserade syn på kunskap som en kollektiv angelägenhet har inneburit att 

medarbetarna måste förändra sitt synsätt och ge upp en del av det som tidigare var deras. Det 

kan dock finnas en rädsla för att förlora sitt värde i företaget och att det minimerar chanserna 

att utvecklas karriärmässigt (Milne, 2007). Bock et al (2005) menar att belöningssystem kan 

verka hämmande mot kunskapsdelning, då belöningen för prestationen kan leda till en rädsla 

för att ens personliga värde går förlorat. Konsekvensen av detta blir ett hamstrande av 

kunskap samt en misstänksamhet mot den som erbjuder sin kunskap (Bock et al 2005). 

 

Den kognitiva dimensionen innefattar delade värderingar, språk och tolkningar. För 

kunskapsdelande och skapande kan det delade språket och den delade symbolismen vara av 

största vikt. Det innebär att genom starka band, exempelvis ett gemensamt språk, underlättas 

kunskapsdelandet då tolkningen av information görs utifrån en i gruppen delad referensram 

(Swift et al, 2010). Resonemanget kan likställas med Swift och Virick (2013), som menar att 

anställda som inte upplever att deras kollegor stöder och värdesätter dem antagligen saknar 

den tillit som ges av ett gemensamt språk och en gemensam kontext.  Dessa båda faktorer, 

menar de, underlättar spridningen av tyst kunskap. 

 

Swift et al (2010) menar således att om relationerna i organisationens nätverk är starka och 

det finns en gemensam värdegrund, är det strukturerna som definierar vad som är bra 

kunskap. Även Ho (2009) skriver att synen på kunskap och kunskapsdelande påverkas av 

organisationskulturen.  

 

Swift och Virick (2013) menar vidare det är nödvändigt att chefer och ledare arbetar medvetet 

med sina anställda för att skapa en kultur där tillit finns och man delar med sig av sin 

kunskap. En oväntad upptäckt i deras studie var att en högre grad av POS inte påverkar 

kunskapsdelningen lika positivt som en hög upplevd grad av PCS. Att ha sina kollegors stöd 

och respekt är således mer värdefullt för en anställd än att de anser organisationen agerar i 

deras bästa intresse (Swift & Virick, 2013). 

 

Resonemanget överensstämmer med Casimir et al (2012), som menar att medarbetare som 

värdesätter de sociala relationerna ser kunskapen som en gemensam resurs, och att de därför 

delar med sig av sin kunskap. Utmaningen ligger då hos ledaren att skapa den miljö som är 

nödvändig för att en sådan organisationskultur ska ha möjlighet att växa fram. Casimir et al 

(2012) ger exempel på aktiviteter för detta ändamål. Dessa inkluderar att uppmuntra de 

anställdas deltagande, visa empati mot medarbetare, samt system som stödjer 

kunskapsdelande. 
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3. Metod 
 

Den här studien utgår ifrån en kvalitativ ansats och är till skillnad från en kvantitativ studie, 

som präglas av färdiga begrepp och en teoretisk referensram med hypoteser som ska 

beprövas, mer flexibel att uppmärksamma intressanta frågor som framkommer under 

forskningsresans gång. Bryman och Bell (2005) skriver nämligen att medan den kvantitativa 

forskningen lutar sig på den naturvetenskapliga synen om vad som betraktas som kunskap, 

har den kvalitativa forskningen en mer tolkande syn på kunskap. Kvalitativ forskning utgår i 

många fall från den sociala kontextens påverkan och betydelse för samhällsvetenskapliga 

fenomen. Forskare inom den kvalitativa inriktningen menar därför att metodologin måste 

skilja sig från det kvantitativa synsättet, vilket innefattar begrepp som generaliserbarhet, 

statisk signifikans, reliabilitet och validitet. 

 

Använda sökord: knowledge management, knowledge-sharing, incentives for knowledge 

sharing, difference between knowledge sharing and knowledge transfer, knowledge 

management employee satisfaction, learning organizations. 

3.1 Insamling av datamaterial 

 

Den här studien utgår utifrån primärdata, vilket inkluderar insamlingsmetoder där forskarna 

själva utför intervjuer, frågeformulär och enkäter (Bryman & Bell 2005; Lundahl & Skärvad 

1992). Denna studie baseras på primärdata i form av sju stycken intervjuer med anställda 

inom finanssektorn. Enligt Bryman och Bell (2005) kan en för hög struktureringsgrad i 

förberedelsen av insamlandet av datamaterial ses som hämmande i mötet med den sociala 

verkligheten. Men i och med att denna studie hade ett uttalat fokusområde i form av 

kunskapsöverföring och kunskapsdelande användes semistrukturerade intervjuer för 

insamling av datamaterial. (Denscombe 2000; Bryman & Bell, 2005).   

 

Ambitionen med studien var att uppmärksamma vilka strukturella, relationella och kognitiva 

aspekter som uppmuntrar individen att dela med sig av sin kunskap till resten av 

organisationen. För att besvara forskningsfrågan har författarna, efter en genomgång av vad 

litteraturen och vetenskapliga artiklar menar uppmuntrar till kunskapsdelandet och 

kunskapsöverföring, utformat en intervjuguide (se bilaga 1). Bryman och Bell (2005) menar 

att i en intervjuguide för semistrukturerade intervjuer är det viktigt att utforma frågorna så att 

de ger respondenten möjlighet att besvara dem utifrån sin kontext samt flexibilitet innan och 

under intervjun. Det var följaktligen något som hölls i åtanke när uppsatsens intervjuguide 

skapades. Under intervjun fungerade sedan intervjuguiden som en mall med frågeställningar 

som utformades utifrån de specifika teman som berörs i vårt fokusområde. Vid de tillfällen 

som respondenten upplevde frågan som svår fick de en förklaring samt möjlighet att själva 

läsa den specifika frågan. De olika tematiseringarna av frågeställningarna ställdes i en ordning 

där de första behandlade mer generella frågor som handlade om arbetsmiljön, relationer 

mellan kollegor och arbetssätt, för att i slutet gå över till mer personliga aspekter. Detta var ett 

medvetet val då respondenten enligt Bryman och Bell (2005) tenderar att bli mer bekväm 

allteftersom tiden går. 
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3.2 Urval 

 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval, (Bryman & Bell, 2005) med sju intervjuer, 

utförda på företag i Stockholm. Våra respondenter bestod av fem personer som arbetar på 

bank, varav fyra personer på samma bank och två respondenter som arbetar på ett företag som 

levererar banksystem. Av de fyra respondenterna som arbetade på samma bank var de från två 

olika avdelningar. Även de två respondenter från företaget som levererade banksystem 

arbetade på olika avdelningar. Eftersom uppsatsens syfte är att studera kunskapsöverföring ur 

ett medarbetarperspektiv, hade ingen av respondenterna en chefsposition. Könsfördelningen 

bland respondenterna var tre män och fyra kvinnor i blandade åldrar och som arbetat olika 

länge inom organisationen och branschen. 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Bryman och Bell (2005) förespråkar att intervjun ska äga rum i ett avskilt rum utan buller, 

eftersom detta påverka inspelningen. Våra intervjuer skedde på de företag där respondenterna 

arbetade. Intervjuerna utfördes slutna rum i form av grupp- eller konferensrum, i en miljö som 

var bekant för respondenterna och utan några störande moment. Vidare gjorde det avskilda 

rummet att respondenten inte behövde oroa sig över att någon annan ska råka höra vad som 

sägs. Respondenterna fick inte se frågorna på förhand, däremot skickades en beskrivning av 

uppsatsens och dess syfte ut till avdelningen. Innan varje intervju tillfrågades respondenterna 

om lov att spela in intervjuerna, med förklaringen att det var för att underlätta 

transkriberingen av datamaterialet samt för att stärka tillförlitligheten för studien. 

Uppsatsens syfte och frågeställning förklarades innan inspelningen av intervjuerna, då gavs 

även en kortfattad formulering av begreppet kunskap och uppdelandet mellan explicit och tyst 

kunskap. 

 

Personerna intervjuades vid ett tillfälle och vi gick igenom intervjuguidens frågor samt följde 

upp med följdfrågor under intervjuns gång, tiden för varje samtal varierade mellan 28-40 

minuter beroende på hur samtalet flöt på. Samtliga intervjuer ägde rum i Stockholm under 

dagarna 2015-05-11- 2015-05-12, under de fyra första intervjuerna deltog två 

uppsatsförfattare och under de tre resterande intervjuerna var hela gruppen med. Under de 

fyra första intervjuerna gjordes en uppdelning i frågeställningen, där ena uppsatsförfattaren 

ställde de frågor som berörde de strukturella/relationella förutsättningarna och den andra 

uppsatsförfattaren ställde de kring individuella förutsättningar och anledningar till att dela 

med sig av kunskap. Följdfrågor ställdes, beroende på respondenternas svar, av båda 

uppsatsförfattarna. För att undvika förvirring för respondenten tog uppsatsförfattarna beslutet 

att en person skulle ställa frågorna under de tre sista intervjuerna, där alla tre närvarade, men 

att samtliga fick följa upp med följdfrågor. 

 

Intervjuerna spelades in med inspelningsfunktionen på en Iphone 6 och har därefter 

transkriberats i sin helhet. För att respondenterna inte skulle bli obekväma lades inte telefonen 

alltför synligt framför dem. Bryman och Bell (2005) menar nämligen att det faktum att 

intervjun spelas in kan påverka respondenten negativt. 
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3.4 Transkribering 

 

Efter varje intervju fanns det utrymme för författarna att tillsammans diskutera intervjuernas 

svar. Transkriberingen av råmaterialet delades upp och skedde separat i gruppen.  Efter att 

transkriberingen var klar fanns ett råmaterial på 40 sidor. Uppsatsförfattarna läste igenom 

materialet separat och träffades för att diskutera intressanta teman som dök upp under 

intervjuerna. För att avidentifiera respondenterna och jämföra deras svar lyftes varje 

respondents svar in under tillhörande fråga i intervjuguiden.  

 

När varje intervjusvar var samlat, reducerades de med överflödig information som inte var 

relevanta för studien. Eftersom det handlar om en avvägning var det viktigt att inte skala bort 

för mycket och riskera att essensen försvann. Som uppsatsförfattare har studiens författare 

tolkningsföreträde och måste vara noga med att inte färga datamaterialet. Samtidigt kan dessa 

inte vara helt objektiva utan måste vara medvetna om att deras sociala bagage kommer att 

färga materialet till en viss del (Bryman & Bell, 2005). 

3.5 Analys av datamaterialet 

 

För att sortera datamaterialet sammanställdes respondenternas svar ifrån intervjuguiden i en 

sambandstabell (Bryman & Bell, 2005), i sambandstabellen ställde vi respondenternas svar 

mot respektive fråga. Eftersom intervjufrågorna var grundade i teori underlättade 

sambandstabellen även analysen av empirin, då det gick att göra en direkt jämförelse mellan 

befintlig teori och respondenternas svar. 

3.6 Anonymitet 

 

Det är en viktig etisk princip att respondenterna inte ska kunna ta skada i och med att de deltar 

i en undersökning, menar Bryman och Bell (2005). De som medverkar i denna studie är därför 

anonyma, både för att skydda dem och för att deras svar ska vara så sanningsenliga som 

möjligt. Respondenterna i studien har avidentifierats genom att ersatts med bokstäverna A-G.  

 

Anonymiseringen har gjorts oberoende av ordning på när intervjuerna ägde rum, då 

uppsatsens syfte är att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att medarbetare ska dela 

med sig av sin kunskap var det inte relevant att avslöja respondenternas identitet. 

Det fanns också två andra goda anledningar till detta. Den första var att respondenterna skulle 

kunna känna sig trygga och känna tillit till författarna och på så sätt kunna berätta hur det 

verkligen var på arbetsplatsen. För det andra riskerar de inte att bli utpekade och eventuellt få 

stå till svars för sina utlåtanden (Bryman & Bell, 2005). 

3.7 Metodreflektion 

 

I enkäter som skickas ut till respondenterna är inte forskaren närvarande när respondenterna 

svarar på frågorna, något som har både fördelar och nackdelar. Dels får forskaren en större 

distans till sina studieobjekt samtidigt som det inte finns möjlighet för respondenterna att 
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ställa frågor under insamlandets gång (Bryman & Bell, 2005). Denna studies respondenter 

hade möjligheten att ställa frågor närhelst under intervjuns gång. De som utförde intervjun 

hade också chans att ställa följdfrågor för att se till att missförstånd inte uppstod.  

 

Bryman och Bell (2005) lyfter fram aspekter som kan ha påverkat respondenterna, såsom 

intervjupersonernas närvaro, ålder, personlighet och kön (Bryman & Bell, 2005). Att tre 

personer intervjuade en ensam intervjuperson kan ha påverkat respondenterna, eftersom de ur 

ett maktperspektiv kan ha känt sig i underläge. Att intervjuerna administrerades av två 

personer under första intervjudagen och tre personer under den andra kan till viss del ha 

påverkat respondenternas benägenhet att svara. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

respondenterna i dessa fall kan ha blivit obekväma och i efterhand skulle det kanske varit 

bättre om de utfrågats av en enda person, alternativt att flera respondenter fått närvara 

samtidigt. Ett sådant upplägg har både för och nackdelar. Å ena sidan kan respondenterna 

känna en trygghet, samtidigt som respondenterna då kan anpassa sina svar efter varandra. Det 

kan även vara svårt för personerna att komma till tals då och det blir lättare för dem att ”bara 

hålla med varandra” speciellt om de är på samma avdelning. För de som intervjuade kunde 

det faktum att flera personer hörde och såg samma sak ses som något positivt.  

3.8 Tillförlitlighet och kvalitet 

 

Samtliga av frågorna i intervjuguiden är baserade på den teoretiska referensramen. Den 

empirin som låg till grund för studien var sju intervjuer som var mellan 28-44 min långa. 

Urvalet kan inte ses som representativt (enligt statistiska mått) eftersom 

undersökningsobjekten är utvalda genom ett bekvämlighetsurval. Detta påverkar 

generaliserbarheten då forskningsresultaten inte kan generaliseras utanför den studerade 

kontexten (Bryman & Bell, 2005). 

 

 Studien gör å andra sidan inte heller några anspråk på en generaliserbarhet som sträcker sig 

bortom våra sju respondenters svar, utan som Bryman och Bell (2005) lyfter fram 

generaliseras den kvalitativa forskningen till teorin. Det vill säga, studiens intervjuer blev en 

bekräftelse på hur väl teorin fungerar. Tillvägagångssättet som beskrivs i metodkapitlet har 

utformats för att öka graden av transparens och tillförlitligheten i arbetet. Brister i 

transparensen dvs. information om hur undersökningen planeras och sedan utförs är nämligen 

ett annat problem som kvalitativa studier brottas med (Bryman & Bell, 2005). 
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4. Empiri/resultat 

4.1 Individers kunskapsdelning  
 

Respondenterna menar att kunskapsutbyte på arbetsplatsen dels sker mer formellt, genom 

exempelvis möten och PowerPoints, berättar B. C å andra sidan säger att det främst sker 

genom utbildningsinsatser. Genomgående sker kunskapsutbyte informellt under samtal mellan 

kollegorna. A lyfter fram gemensam problemlösning, som ett sätt att minska avståndet mellan 

avdelningar i företaget, utbytet sker genom studiebesök hos varandra, workshops, speed 

dating etc. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att deras egen kunskapsdelning överensstämmer med vad 

ledningen uppmuntrar. G menar att det i synnerhet gäller mentorskap vid nyanställningar. A 

berättar att organisationen strävar efter en LEAN filosofi det vill säga tanken att förbättra 

processer samt kunskapsutbyte mellan kollegorna blir därmed en förutsättning. D lyfter fram 

kurser som ledningens sätt att förmedla kunskap. B tycker att det överensstämmer med vad 

ledningen uppmuntrar men tillägger dock till att hens avdelning är isolerad från andra 

avdelningar och att det därför kan uppstå brister i kunskapsöverföringen mellan 

avdelningarna. C tror dock att ledningen vill ha fler formella insatser så att man med säkerhet 

kan säga att ett moment är överlämnat. För C är kunskapsöverföringen en pågående process, 

med oklar början och slut. Respondenten spekulerar i att ledningens drömscenario är att alla 

medarbetare kunde allting och på så sätt var” utbytbara pjäser”. 

 

Alla respondenter utom F anser att det finns ett informationssystem som stödjer 

informationsutbyte. Dessa är utformade på olika sätt men kan sägas fylla snarlika funktioner, 

Samtliga respondenter har förutom en chatt även en form av intranät som inkluderar 

information kring verksamheten. På två av företagen som besöktes för studien fanns tillgång 

till företagets högsta ledning genom en chattfunktion i IT-systemen. 

 

4.1.1 Strukturella faktorer 
 

Samtliga respondenter upplever att det saknas en tydlig kunskapsstrategi på företaget, eller att 

om det finns någon så är den inte tydligt kommunicerad.  På avdelningen där E arbetar är det 

teamledaren eller gruppchefen som organiserar kompetensöverföringen. Respondenten saknar 

dock kontinuitet och struktur i överföringen av kompetens. F ansåg att det fanns fokus på 

lärande när respondenten var ny, vilket blev mindre viktigt efter hand, men att möjlighet till 

internutbildningar fortfarande finns vid behov. B spekulerar att anledningen till att en 

medveten kunskapsstrategi saknas kan bero på att respondenten arbetar med kundens egna 

system, som inte tillhör organisationen, och där det krävs specialistkunskap som tar flera år att 

lära ut. Detta medför problem för kunskapsspridningen, noterar respondenten. Även C arbetar 

med system som delvis är en nischmarknad, där kunskapen är specialiserad och tar tid att lära 

ut. Respondenten betonar dock att det är av allra största vikt att de håller sig i framkant vad 
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det gäller tekniken och även att de har koll på de senaste lagarna och reglerna. Om inte så får 

de snabbt problem. A berättar att de har regelbundna kunskapsuppdateringar som är 

obligatoriska och det finns interna forum som är till för att man ska dela med sig av sin 

kunskap. Cheferna uppmuntrar även de anställda att dokumentera så mycket som möjligt av 

deras tysta kunskap. 

 

Det råder blandade meningar bland respondenterna huruvida de upplever att den kunskap som 

genereras inom organisationen får en inverkan på den övergripande strategin, A menar att 

bankens mål och vision följs upp både genom avdelningens mål likväl som genom personliga 

mål. Alla mål synkroniseras för att påverka bankens övergripande strategi. Även D anser att 

detta stämmer tack vare organisationens uppföljning av arbetet, där allting som görs ska leda 

till mervärde för slutkunden och verksamheten. C upplever en koppling, men tror att med 

större autonomi skulle avdelningen kunna fatta bättre beslut. Respondenten menar nämligen 

att ledningen saknar kunskap om avdelningens marknad, vilket gör att deras direktiv kan bli 

motstridiga. F anser å andra sidan att om order uppifrån inte går att genomföras finns det 

ibland möjlighet för medarbetarna att påverka dem. 

 

Resterande respondenter anser inte att de har någon inverkan på den övergripande strategin, G 

upplever ingen annan koppling än att det indirekt torde gynna företaget om de gör sitt jobb 

bättre. C anser att VD:ns övergripande strategi befinner sig långt bort och inte är relaterad till 

det dagliga arbetet, respondenten menar vidare att avdelningen står någonstans mellan 

företaget och kundens behov. E ser en koppling mellan vad medarbetarna gör och företaget i 

helhet men kopplingen till den strategiska planeringen är i bästa fall diffus. F påpekar att 

organisationen i helhet får svårt att konkurrera om de sackar efter på marknaden, med många 

systemtekniker som går i pension är det en utmaning för företaget att se till att deras kunskap 

inte går förlorad. 

 

Samtliga respondenter arbetar i öppna landskap, men beroende på vilket företag de arbetar på 

har de antingen fasta arbetsplatser eller inte. Där B arbetar sitter de ofta tillsammans med sina 

kunder. Enligt E är meningen med öppna kontorslandskap att det ska underlätta dialogen 

mellan kollegor. När de hade egna kontor gick de inte in i vilket rum som helst när de hade 

frågor eller funderingar, utan ställde dem till de kollegor de hade en nära relation till. I 

kontorslandskap kan respondenten ställa frågor högt och får flera svar tillbaka.  

 

A berättar att få personer har fasta arbetsplatser, då de uppmuntras att arbeta vart de vill. Det 

finns även möjligheter att sitta i så kallade högkoncentrerade arbetsområden och miljöer som 

lämpar sig för projekt och workshops. B är den enda av de tillfrågade som arbetar i fyrklöver 

(en typ av öppet landskap men där kollegorna sitter i kluster om fyra personer i varje) och, 

även om alla respondenters svar skilde sig åt mycket är B den som är mest positiv när denna 

svarade på hur det såg när respondenten själv delade med sig av sin kunskap. B prisar 

möjligheten som fyrklövern ger till att bygga goda relationer med sina medarbetare och 

berättar att frågor och funderingar som de inte kan ta upp på formella möten då tillåts komma 

fram.  
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Respondenternas närmaste chef sitter sammantaget i kontorslandskapet och bland sina 

medarbetare eller har i alla fall sitt skrivbord där. Somliga menar att kommunikationen och 

dialogen med chefen blir bättre då. Vid känsligare samtal finns det konferensrum eller slutna 

rum att tillgå. D tror att det fungerar som bäst när chefen sitter bland dem istället för att ha ett 

eget kontor, det blir lättare och går att slänga ur sig en fråga i förbifarten utan att knacka på 

dörren eller boka ett möte. E anser att kommunikationen med chefen skulle underlättats om 

hen hade ett slutet kontor. C menar att dennas båda chefer ofta är uppbokade, det är därför 

bäst att ringa dem istället för att söka upp dem. 

 

Ingen av respondenterna kan se någon koppling mellan deras närmaste chefs agerande och 

den övergripande strategin. Medan en av respondenterna inte upplever något stöd ifrån 

chefens sida anser de resterande att det finns ett ekonomiskt och emotionellt stöd gällande 

förbättringar och förslag ifrån deras närmaste chef. C tillägger att det gäller om det finns 

förtroende för medarbetaren ifråga och för A behövs ett underlag som visar hur avdelningen 

kan gagnas av åtgärden. För G visar det sig exempelvis genom att chefen uppmuntrar till 

deltagande på interna kurser. D berättar att avdelningen har en egen budget som man kan söka 

ökade anslag till. Idéer med påvisbara fördelar kan ges resurser öronmärkta för deras 

genomförande. Det beslutet fattas dock inte av den närmsta chefen. B har både en 

personalchef och leveranschef, varv den förstnämnda är nyanställd. B har däremot arbetat 

länge tillsammans med leveranschefen, som varit ett stöd, i bl.a. hur motgångar i arbetet kan 

hanteras. 

 

Ett annat stöd i arbetet är de befintliga IT-systemen, vilka är mer eller mindre relevanta för 

respondenternas dagliga arbeten. Både D och C berättar om interna diskussionsforum för 

respektive yrkesroll, men eftersom D arbetar med ett äldre system blir detta endast behjälpligt 

ibland. På avdelningen där D arbetar finns ett internt forum för lösningar och lathundar. F vet 

inte om något system som stödjer kunskapsutbyte men berättar om en kunskapskarta (ett 

Excel ark) för att lokalisera vem som har vilken kunskap. 

 

Vissa tycker att de befintliga systemen är bra och använder dem dagligen.  B anser däremot 

att informationssystemen är viktiga för internutbildningar och ny kunskap, men att de i 

nuläget är alldeles för många. Det skulle behövas färre kanaler och någon som samordnar vad 

olika avdelningar behöver veta. Även F tycker att det är rörigt och ostrukturerat, och 

efterlyser ett system som egentligen skulle ha varit nedlagd men som fortfarande används. E 

nyttjar inte de gemensamma informationssystemen i särskilt stor utsträckning utan har istället 

en personlig disk för att spara saker som känns viktigt och relevant. A använder företagets 

interna chatt dagligen i sitt arbete och C är mycket nöjd med utvecklingsverktyget Team 

Foundation Server, som är en del av företagets intranät. 

4.1.2 Relationella faktorer 
 

Tre av respondenterna har arbetsuppgifter som inte omfattas av arbete i projekt, E arbetar 

inom förvaltning och har en fast grupp. F och G arbetar inte heller inom något projekt men 

tillhör däremot ett team inom vilket de utbyter kunskaper. Resterande respondenter arbetar 
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mycket i projekt, som är av varierande storlek. C talar om mindre projekt på 2-3 personer upp 

till projekt som omfattar ett fyrtiotal. Dessa pågår under något år och löper över flera 

avdelningar. A och B anser att inom de större projekten sprids kunskapen naturligt under tiden 

som arbetet fortlöper. Det är något som B jämför med de områden som inte utförs i projekt, 

där kan kunskapsöverföringen brista. För A:s del är det projektledaren som ser till att rätt 

personer fördelas i de olika projekten och bidrar med sin kompetens. B anser att vid en dålig 

KM- strategi är risken att alldeles för få personer vet hur problemet ska lösas. Då de ofta 

arbetar med kundens egna system, som Bs organisation är särskilt intresserade av, arbetar B 

ofta i projekt tillsammans med kunden. Detta för att hitta den optimala lösningen för kundens 

räkning. B noterar att kunskapen de genererar delas med kunden i större utsträckning än vad 

den gör internt i företaget. 

 

Det råder blandande åsikter om kunskapsdelning sker genom möten. Respondenterna menar 

att formella möten mest används för att kommunicera ut information om den operativa 

verksamheten. G förklarar att kunskapsdelning genom möten är sällsynt, mötena är 

informativa men saknar ett meningsfullt utbyte. Ibland sammankallas de dock till möten för 

att samarbeta och då händer att kollegor utbyter åsikter och kunskaper med varandra. D anser 

att kunskapsdelning istället sker genom att vara ute i verksamheten, exempelvis genom att 

praktisera hos andra avdelningar och ställa frågor. A säger att kunskapsdelning sker genom 

regelbundna möten som rör den dagliga verksamheten, där projektledaren ser till att rätt 

personer är delaktiga och bidrar med sin kompetens.            

 

Enligt respondenterna förekommer feedback och återkoppling i olika utsträckning. Snabbast 

feedback får de om något fungerar mindre bra, d.v.s. om exempelvis ett problem kvarstår, 

som D uttrycker det: Om ingen har reagerat på ett avslutat ärende bedöms det som klart, utan 

feedback. Enligt E saknas feedback överhuvudtaget, från såväl chefen som medarbetarna, en 

person får en arbetsuppgift, som sedan ska sättas i produktion, ” punkt slut”. 

 

Flera av respondenterna menar dock att återkoppling och feedback sker i direkt anslutning till 

avslutad arbetsuppgift. A berättar att både chefer och kollegor som ger positiv feedback, med 

dokumentation av lösningar och utvecklingssamtal med chefen som utvärdering. Även 

”misslyckade” lösningar dokumenteras så att de kan följas upp tillsammans med gruppen för 

att de gemensamt ska hitta en lösning.   

 

Enligt B är relationerna viktiga och de arbetar mycket med att ha en öppen kultur och en nära 

dialog mellan varandra, därför kan feedback ske direkt, något som är nödvändig då personalen 

inte är lättutbytt. Även C förklarar att de har många specialister på sin avdelning, vars 

kunskap kan ta flera år att lära ut. C berättar också att de håller så kallade ”lessons learned” 

efter att ett projekt avslutas. Där gör de en utvärdering av vad de lärt sig under projektets 

gång. Det faktum att det finns många anställda med specialistkunskap menar C försvårar 

kunskapsöverföringen. Flera av systemen de arbetar med är dessutom nischprodukter och C 

menar att det inte skulle löna sig ekonomiskt för företaget att lära upp någon ny medarbetare 

för att göra vissa uppgifter om kunskapen är alltför specialiserad. De har försökt komma till 
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bukt med dessa problem genom dokumentering och skriftliga utvärderingar efter 

implementeringen. 

 

Respondenterna berättar vidare om huruvida företagen tillhandahåller incitament för 

kunskapsdelning, A menar då att de belönas för sin prestation och inte för kunskapen de 

innehar. Prestationen utförs å andra sidan på basis av din kunskap. Prestationen ligger i sin tur 

till grund för en monetär belöning i form av en individuell årlig löneökning, det finns även en 

stiftelse för uppfyllda gruppmål. A kan inte se att kunskapsdelning påverkar individens 

ställning hierarkiskt i företaget i form av befordran, snarare kan en bra kunskapsdelning leda 

till ett större socialt nätverk inom organisationen. Som tidigare nämnt saknas belöningar i 

form av lönehöjning för kunskapsdelande, men G menar att vid god prestation och stor 

kunskap förväntas en viss uppskattning i gengäld. Om en medarbetare bedöms som duktig 

och samarbetsvillig blir det lättare att klättra i den osynliga hierarkin. D ser ingen form av 

belöning. 

 

B saknar en direkt belöning, men lyfter ändå fram att arbetet, som innebär ett 

helhetsperspektiv över processen (som innefattar att förmedla kunskap, kundsamtal, 

organisering samt kunskapsspridning inom gruppen), har resulterat i ett stort förtroendekapital 

hos kunden. Respondenten blir således mer värdefull för det egna företaget och får 

möjligheten att söka sig vidare i organisationen, förutsatt att de själva har ambitionen. F tror 

att det i första hand är specialistkunskapen som belönas och att kunskapen som de delar med 

sig av kommer i andra hand, förhållandet kan ses som 70-30. Men genom att dela med sig av 

sin kunskap får respondenten informell uppskattning av kollegor och medarbetare. F menar att 

det inte sker någon uttalad premiering, däremot kan det vara en fördel vid sök av ny tjänst. 

 

E har arbetat inom organisationen i över 10 år och har upplevt såväl beröm som monetär 

belöning, vilket av dem som använts har varierat med olika chefer. Det var bättre förr, senaste 

åren har inneburit chefsbyten som följd av omorganisationer. Detta påverkar kontinuiteten 

och även den sociala relationen med medarbetaren. Det blir då svårt för chefen att veta vilken 

kunskap varje medarbetare besitter.  Arbetets stora personberoende har två sidor, det skänker 

den anställda en viss stolthet, samtidigt som det är tröttsamt då det förutsätter en ständig 

tillgänglighet från respondentens sida. 

 

D kan inte se att hamstring av kunskap skulle påverka positionen i företaget, däremot skulle 

det straffa sig själv att inte dela med sig av sin kunskap.  B har varierade arbetsuppgifter och 

att hamstra kunskap skulle leda till frågor. Även C talar om en indirekt bestraffning, och 

konstaterar att det leder till mer arbetsuppgifter för en själv. Respondenten anser att företaget 

arbetar aktivt med att motverka hamstring av kunskap, samtidigt som det vid 

specialistkunskap kan bli svårt och tidskrävande att få till en effektiv kunskapsdelning. Det 

måste finnas en tillåtande struktur och kultur för kunskapsdelande, det är dock mycket upp till 

individen att ta initiativet. 

 

F tror inte att det sker någon bestraffning från företagets sida. Däremot kan det vara svårt att 

söka sig vidare inom företaget om den anställda har ett rykte om att inte vilja lära ut och dela 
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med sig av sin kunskap. G tror att det skulle påverka hen negativt om hen tydligt hamstrade 

sina kunskaper. G tror att det generellt finns en ökad medvetenhet att motverka hamstring av 

kunskap. Detta då det görs försök från ledningens sida att få alla medarbetare att dela med sig 

av sin kunskap och dokumentera den för en mer effektiv kunskapsspridning. Antingen 

uppmuntrar chefen till kunskapsdelning eller så sker en positiv särbehandling genom att 

medarbetaren ses som oumbärlig för sin kunskap, tror G. 

 

A menar att hamstring av kunskap straffar både en själv och företaget. Respondenten kopplar 

det till en tidigare incident på jobbet, där en vikarie med breda programmeringskunskaper 

inhyrdes med uppdraget att bygga ett banksystem. Personen tog då med sig sin personliga 

programmeringskod och fortsatte att utveckla den på banken. Personen erbjöds en fast 

anställning, men ansåg att koden var personlig och ville således ha en kompensation. Banken 

menade då att det inte var möjligt, eftersom uppdraget innefattade att systemutveckling, att 

personen sedan valde att använda sin kod var ett eget val. Som en motreaktion 

programmerade personen då om koden så att den inte kunde användas av banken längre. 

4.1.3  Kognitiva faktorer 
Sammantaget värdesätter respondenterna sin kunskap högt, de ser det som en resurs för 

företaget. A beskriver det som en ömsesidig relation där medarbetarnas kunskap blir en resurs 

om den tas omhand på rätt sätt. Får de anställda sedan möjlighet att utvecklas och ta till sig av 

annan kunskap inom företaget blir det en resurs för individen också. F hävdar att å ena sidan 

lär sig F något nytt samtidigt som respondenten besitter kunskap som företaget behöver, och 

då även bör bidra med den kunskapen. G menar att respondentens kunskap behövs för att 

banksystemen ska gå runt. Generellt sett är kunskap och kompetens inte överförbar till andra 

delar av organisationen menar G, som vidare beskriver sin ”flisa av kunskap” som nödvändig 

för organisationen, annars går inte systemen runt. 

 

 D anser att respondentens kunskap uppmärksammas genom erkännande i form av feedback 

på sitt utvecklingssamtal. Där diskuteras både hur man skött sig och huruvida man lever upp 

till företagets övergripande mål. B reflekterar hur tidigare arbetserfarenheter har kommit till 

nytta inom det nuvarande arbetet, något som B menar har höjt hens kunskapsvärde för 

företaget. E bedömer sin personliga kunskap som mycket viktig då arbetet är väldigt 

händelsestyrt och ojämnt, om en situation uppstår är E:s kunskap av största vikt. 

Respondenten tillägger dock att det gäller så länge systemen finns kvar i företaget. Om det 

skulle försvinna så är respondentens position inte lika säker längre och hens kunskap inte lika 

värdefull. 

 

Sett till sin egen kunskapsöverföring tror E att det vid nyanställningar är bäst att demonstrera 

tillvägagångssättet och sedan låta den nyanställde testa själv. På så sätt bjuds personen in i 

gruppen och området denna ska lära sig, medan respondenten kan vara behjälplig vid sidan 

om. Även F brukar sitta bredvid personen och visa så att de förstår, för de olika systemen 

använder respondenten dagböcker för anteckningar, ibland krävs även extra förtydliganden 

och respondenten brukar se det utifrån någon som inte har kunskapen. 
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För G sker kunskapsdelandet till teamet ofta muntligt och hen menar att det är viktigt både 

lära upp och att hjälpa varandra. D berättar att det personliga kunskapsutbytet sker dagligen, 

t.ex. om problem uppstår och respondenten försöker då lösa det med en kollega. Vid större 

problem kan det bli nödvändigt att lösa incidenten inom eller utanför arbetsgruppen. G 

betonar vikten av samarbete. Det är en förutsättning för att kollegorna ska dela med sig av 

sina kunskaper. Vid nyanställningar finns en form av mentorskap inom teamen, detta för att 

de ska känna sig trygga både jobbmässigt och socialt. 

 

B värdesätter det informella mötet och den personliga kontakten genom småprat med 

medarbetarna. Hen menar att människor är olika och uppfattar saker på olika sätt, det finns 

därför en medvetenhet kring att anpassa kommunikationen. En lugn och avslappnad person 

har exempelvis bättre förutsättningar att ta till sig ny information än en stressad person med 

tusen andra saker att göra. Respondenten menar att hen får mer kunskap genom de informella 

mötena eftersom att det då uppstår frågor och funderingar som inte framkommit eller vågats 

lyfta upp under formella möten. 

 

C berättar att anledningen till att hen delar med sig av sin kunskap kan ses som lite självisk 

eftersom konsekvensen av att inte dela med sig innebär försämrade möjligheter till 

arbetsfördelning med kollegor och i slutändan mer jobb för respondenten i fråga. Att inte 

sprida sin kunskap kan även resultera en stagnerande karriär, något som respondenten inte vill 

riskera. Även E lyfter fram att genom att hålla inne på kunskap blir personberoendet starkare 

och möjligheterna för hen att ta semester minskar. 

 

Feedback mellan kollegor sker främst informellt och spontant. Det handlar både om positiv 

och om negativ feedback, men som A framhåller uttalas feedback av den positiva karaktären i 

större utsträckning. Det är enligt D den enklaste att ge, men D menar samtidigt att den 

viktigaste typen av feedback egentligen är den negativa. G förklarar att de inom teamet brukar 

diskutera fram lösningar och ge varandra respons. Formen av feedback varierar och B vill 

exempelvis ha en direkt och öppen feedback. Flera talar om goda relationerna mellan sina 

kollegor, ”vi är kompisar på avdelningen” menar E, det råder en bra stämning och det går att 

fråga vem som helst. Det finns ett beroende mellan varandra, därför ställer någon oftast upp. 

Enligt D sker feedback mellan kollegorna i mån av tid och respondenten tycker själv att det är 

svårt att följa upp vad andra gör. 

 

 

Samtalet fortlöpte efter att inspelningen stängts av. Då delade ett par av respondenterna på 

eget bevåg med sig av tankar kring outsourcing och en eventuell oro bland anställda att 

standardisering av deras kunskap kan leda till att deras arbeten försvinner. Detta, berättade en 

respondent, kan därför resultera i försiktighet att dela med sig av sin kunskap, för att på så sätt 

bli ovärderlig för företaget. Precis som C lyfte fram under intervjun vore det bra för ledningen 

om kunskapen standardiserades och medarbetarna blev utbytbara. En av respondenterna 

berättade att ledningen aktivt försöker outsourca så mycket som möjligt till ett annat land.  
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5. Analys 
 

5.1 Individers kunskapsdelning 
 

Trots att sambandet mellan kunskap och strategi är så tydligt illustrerat inom litteraturen 

upplevde ingen av respondenterna att det var något som deras organisationer tillämpade. Den 

enda respondenten som ansåg att det fanns ett tydligt samband mellan kunskap och strategi i 

organisationen var A, som även var den enda som svarade positivt till påståendet att det fanns 

en medveten kunskapsstrategi i företaget. A svarade att organisationens mål och vision följs 

upp genom avdelningens mål och deras personliga mål. Där alla mål synkroniseras för att 

överensstämma med organisationens övergripande strategi. 

 

Även om A svarade att medarbetarnas genererade kunskap får en inverkan på företagets 

övergripande strategi, tyder svaret på att den inte gör det. Organisationen ser till att dess 

anställda arbetar enligt uttalade mål och strategier, inte att medarbetarnas ackumulerande 

kunskap aktivt påverkar organisationens övergripande strategi. Detta må låta som en 

teknikalitet, men det finns en skillnad i att följa upp mål och optimera de anställdas insatser 

mot att aktivt förankra strategin i den kunskap som fås genom de dagliga värdeskapande 

aktiviteterna. 

 

När intervjufrågorna togs fram ägnades mycket tanke åt hur man skulle kunna fråga på ett 

diskret sätt om respondenten medvetet håller inne med sin kunskap. Det krävs incitament, 

menade nämligen en stor del av litteraturen på området, för att de anställda ska överkomma 

sitt naturliga självintresse (Barachini, 2009; Milne, 2010). Att dela med sig av sin kunskap 

sågs som något självklart av de flesta respondenter. Detta både för att det delvis låg i deras 

egenintresse men också för att det var en självklarhet i den kontexten som de befann sig i. 

 

 

Svaren kring hur respondenterna själva utbyter kunskap, handlade om möten, sammanträden 

och utbildningar, samt dokumentation med hjälp av IT verktyg. På två av företagen hade de 

en form av mentorskap vid nyanställning. Genom mentorskap kunde respondenterna 

demonstrera hur arbetet gick tillväga och även implicit kan överföras, det är något som kan 

liknas med den socialiseringsprocess som Nonaka och Tachuchi (1995) lyfter upp i sin modell 

om hur kunskap utvecklas, sprids och utökas genom sociala interaktioner. 

 

Samtliga företag vi besökte har stora intranät för alla sina anställda som används regelbundet 

av dem i sina arbeten. F var den enda respondenten som inte var medveten om något IT-

system som stöder informationsutbyte. Samtliga av våra respondenter, förutom F, ser IT-

system som en daglig del av arbetet och använder det antingen för att dela med sig av eller få 

ny kunskap. Samtidigt är IT-systemen endast en stödprocess, eller en KM-enabler, precis som 

Ho (2009) menar, och inte hela receptet för KM inom en organisation. 
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 5.1.1 Strukturella faktorer 
 

Zack (1999) menar att de företag som har en kunskapsaggressiv strategi lyckas bättre på lång 

sikt. För att implementeringen av en kunskapsstrategi skall lyckas krävs tydliga mål och 

strategier, samt konsekvent stöd av företagets chefer och ledning. Detta tycks vara något som 

samtliga företag som respondenterna arbetar på saknar i varierande grad. A hävdar att de mål 

som avdelningen har är förankrade i den övergripande strategin, men utan att kunna ge ett 

konkret exempel. Det var genomgående så att respondenterna hade mycket svårt att förklara 

på ett konkret sätt hur den kunskap som de själva genererade fick en inverkan på företagets 

genomgripande strategi. 

 

För B innebar det dagliga arbetet en balansgång mellan företagets strategi och kundens 

strategi, vilket medförde att det ibland blev svårt att följa en eventuell uttalad strategi från 

företagets sida. Respondenten kunde inte se att kunskapen som generades påverkade den 

övergripande strategin, vilken inte alls är relaterad till respondentens dagliga arbete. C tyckte 

att det fanns en koppling mellan kunskap och strategi, men tyckte precis som B att ledningen 

ibland utfärdar direktiv som går emot vad deras avdelnings specialistkunskap anser är 

lämpligt. Respondenten ansåg att avdelningen skulle fatta bättre beslut om de fick mer 

autonomi. 

 

Varken D, E, F eller G ansåg att medarbetarnas genererade kunskap påverkade den 

övergripande strategin, men betonade överlag att allt de gör bör skapa mervärde för kunden 

och att om de hamnar efter tekniskt/servicemässigt osv. så leder detta naturligtvis till minskad 

försäljning. G berättar om ett internt CV på intranätet för att skapa en ”kunskapskarta” på 

företaget, vilket stämmer överens med People Finder KMS-strategin som Ragab och Arisha 

(2013) talar om.   

 

 En svårighet som undersökningen visade på men som inte framgick tydligt i litteraturen var 

att i kunskapskrävande företag kan det vara svårt för ledningen att till fullo begripa vad alla 

anställda gör, vilket C uppmärksammar. Det dagliga arbetet för de anställda i en 

kunskapsintensiv bransch kan det således vara svårt för chefer att sätta sig in i, och de kan till 

och med sakna kompetens för att ens förstå det. Detta visar på ett avstånd mellan ledning och 

verksamhet som den existerande teorin inte uppmärksammat på ett tydligt och genomgripande 

sätt. Den svaga kopplingen kan vara ett område där företagsvärlden och näringslivet behöver 

utvecklas. Att majoriteten av respondenterna endast såg en vag och indirekt koppling mellan 

kunskap och strategi går emot den forskning och de studier som ligger till grund för uppsatsen 

kan naturligtvis också bero på att större organisationer har det svårare at skapa en 

medvetenhet kring att den generade kunskapen inom organisationen och dess inverkan på den 

övergipande strategin. En av respondenterna, sade till och med att de direktiv som de får från 

ledningen ibland kan vara direkt skadliga för företaget. 

 

Precis som E sagt kan slutsatsen dras att meningen med kontorslandskap är att man ska dela 

med sig öppet av sin kunskap något som stämmer överens med vad teorin säger kring hur 

arbetsmiljön kan påverka möjligheterna till kunskapsdelning (Vouri & Okkonen, 2012; Alavi 
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& Leidner, 2001). Öppna kontorslandskap, trots att alla inte är nöjda eller trivs i dem, kan 

således ses som ett försök till en KM-främjande åtgärd. Det fanns en viktig distinktion när de 

gäller kontorslandskap. B, som satt i fyrklöver var den som upplevde att kunskapsdelning 

skedde mest smidigt. Enligt B skedde utbytet både formellt och informellt, men landskap av 

fyrklöver-typ gjorde att idéer och frågor kunde diskuteras fritt mellan de anställda. Tillräckligt 

underlag saknas för att dra några definitiva slutsatser, men datamaterialet pekar alltså på att 

det kan finnas skillnader mellan vilken typ av öppet landskap som respondenten sitter i, samt 

att detta kan påverka kunskapsdelning på arbetsplatsen.     

 

Då alla våra respondenter dessutom sitter tillsammans med sina närmsta chefer i landskapet 

kan vi inte dra några meningsfulla slutsatser kring skillnaden mellan att sitta på enskilda 

kontor och att sitta i landskap. Somliga respondenter uppskattar att de har chefen nära till 

hands medan andra skulle föredra om chefen satt inne på eget kontor. Detta kan tyda på att 

hur chefens närvaro i kontorslandskapet upplevs varierar från person till person. Eftersom det 

endast var en av respondenterna som satt i fyrklöver kan inte denna studie dra några slutsatser 

om på vilket sätt fyrklövrar påverkar hur chefens närvaro upplevs. 

 

Respondenternas svar på förekomsten av informationssystem överensstämde till stor del med 

vår teoretiska referensram och ligger i linje med vad den nyare litteraturen och studierna säger 

om IT-systemens roll. Mohsen (2011) konstaterade att IT-system spelar en viktig roll inom 

finanssektorn, vilket denna studie stöder, även om Mosen (2011) inte tittade på IT-system ur 

ett kunskapsdelningsperspektiv. A berättar att det finns ett intranät för alla anställda, där 

företagets VD och ledning lägger ut information och är i viss mån tillgängliga för kontakt. Ett 

av företagen har en chatt där personalen kan kontakta högsta chefen direkt, något som 

nämndes i tre av intervjuerna där.  

 

5.1.2 Relationella faktorer 
 

Ho (2009) skriver om vikten att skapa en organisationskultur och att ha ett belöningssystem 

som uppmuntrar kunskapsdelning. Barachini (2009) har en teori om att kunskapsdelning kan 

ses som en transaktion och Swift et al (2010) skriver att den anställda avväger fördelar och 

nackdelar med utbytet tillsammans med den sociala kontexten. Sett till belöningssystemet, 

upplever ingen av respondenterna att de belönas på något materiellt eller konkret sätt. F menar 

att kunskapsdelning leder till uppskattning, både av chefer och kollegor, och att det ligger en i 

fatet om man vill söka en ny tjänst i framtiden. C säger också att man får indirekt 

uppskattning av de man arbetar med och B säger precis som F att kunskapsdelning gör det 

lättare för en att avancera och få nya arbetsuppgifter. Det Ho (2009) menar kring 

organisationskultur som en knowledge enabler förefaller alltså att vara viktigt, men vikten av 

den sociala dimensionen och de ”mjuka” belöningarna för kunskapsdelning förefaller av 

intervjuerna vara betydligt viktigare än vad de gör i litteraturen. Swift et al (2010) ligger alltså 

i linje med vad respondenterna säger, det vill säga att den sociala kontexten har stark inverkan 

på kunskapsdelning. 
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Att dela med sig av kunskap ter sig naturligt i en sådan kontext, då medarbetaren även kan ha 

själviska anledningar till att dela med sig av sin kunskap och överensstämmer alltså inte med 

det altruistiska kunskapsutbyte som Barachini (2009) skriver om. Bock et al (2005) hävdar att 

en individs attityd till att dela med sig av kunskap drivs främst av ömsesidiga utbyten och de 

kulturella normer kring kunskapsdelning som finns inom organisationen, precis som Swift et 

al (2010) säger. 

 

A säger att kunskap utbyts genom att man löser problemen gemensamt och arbetar i 

workshops. Även B betonade vikten av att man arbetar nära tillsammans för att utbyta 

kunskap. Det är möjligt att det är svårare att hamstra kunskap på arbetsplatser där 

kunskapsarbetare arbetar nära varandra i krävande projekt än för B, som arbetar med 

specialister som var och en har ett stort ansvar för ett system där deras kunskap tar åratal att 

lära ut. För att motverka detta jobbar B aktivt för att hens medarbetare ska träffas ofta och 

utbyta idéer och information. Graden av lagarbete och ömsesidigt beroende, tillsammans med 

en kulturstyrning som uppmuntrar de anställda att dela med sig av sin kunskap, tycks vara 

effektivt för att motverka hamstring av kunskap. 

  

Enligt Ho (2009) bör företag skapa en atmosfär som uppmuntrar till KM och ser det som 

positivt. Alavi och Leidner (2001) lyfter också fram behovet av incitament för 

kunskapsdelande. Ho (2009) menar att organisationens belöningssystem antingen kan hjälpa 

eller hämma kunskapsdelning, och ser därför behovet av ett belöningssystem som uppmuntrar 

kunskapsdelning. Detta stämmer inte med respondenternas svar. I intervjuerna var det ingen 

som sade att deras företag hade ett belöningssystem för kunskapsdelning, ingen sa heller att 

de belönades för att de delade med sig av sin kunskap. 

 

A svarade att kunskapsdelning uppmuntras och ses som en självklarhet och att det i annat fall 

blir svårt att arbeta gemensamt. Däremot belönas inte kunskapsdelning aktivt på något sätt 

inom hens företag. D svarade, likt A, att kunskapsdelning ses som en självklarhet och en 

förutsättning för att de ska kunna arbeta tillsammans. Det finns inte några typer av belöningar 

för kunskapsdelning där D arbetar, men respondenten anser att man endast straffar sig själv 

om man sitter inne med kunskap. G sa att det inte fanns någon konkret belöning eller 

personlig vinning för kunskapsdelning, utan att belöningen består av relationella faktorer, 

såsom bättre självkänsla och ökad trivsel i gruppen.  E uttryckte att de borde införa belöningar 

för kunskapsdelning på hens organisation. Svaren skiljer sig till stor del från litteraturen då 

den nästan uteslutande talar om materiella belöningar för kunskapsdelning, såsom monetära 

medel eller befordran, men inte en enda av våra respondenter svarade att det förekom. 

Motivationen till att dela med sig var istället att det var självklart inom gruppen och att det 

resulterade i bättre samarbete och mer uppskattning från ens kollegor. 

 

Samtidigt fanns det ett genomgående inslag av egenintresse bland respondenterna. Det 

förvånande var att detta egenintresse enligt våra respondenter i regel inte gynnades av att de 

satt inne med sin kunskap. Tvärtom. C berättar att om hen inte delar med sig av sin kunskap 

så riskerar hen att bara få göra samma arbetsuppgift om och om igen, då ingen annan kan göra 

den. Vidare blir det svårare för C att ta semester om hen är oumbärlig på grund av att hen 
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byggt upp en kunskapshegemoni. Även E sade att om hen håller inne på sin kunskap så blir 

det svårare att ta ut semester. Ett tredje skäl till kunskapsdelning var att det ofta kunde 

underlätta för den anställda att få nya söka nya tjänster inom organisationen. Även om de inte 

uttryckte det lika ordagrant som C och E så framgick det av flera av våra respondenter att de 

inte hade något att tjäna på att hamstra kunskap. Respondenternas kunskapsdelning skedde 

således inte bara av altruistiska syften, trots att rent materiella belöningar saknades, utan det 

fanns ett mått av egoism. 

 

Att medarbetare delvis kan ha egoistiska motiv för att dela med sig av sin kunskap var inget 

som framgick i litteraturen och kan vara ett område där vidare studier är nödvändiga. De enda 

som antydde något likande var Swift et al (2010), som hävdar att de med en bevisande 

prestationsinriktning delar med sig av kunskap för att få en bättre position i företaget. Detta 

var enligt respondenterna inte fallet, då befordran inte var någon belöning för 

kunskapsdelning även om detta kunde leda till större möjligheter till att få andra interna 

befattningar. Det framgick också att majoriteten av respondenterna kände en samhörighet med 

sin avdelning och/eller sina medarbetare, med vilka de fann det naturligt att dela med sig 

kunskap i ett ömsesidigt utbyte. 

 

5.1.3 Kognitiva faktorer 
 

Barachini (2009) menar att kunskap främst utbyts av transaktionella syften. Även Milne 

(2007) menar att risken för hamstring av kunskap finns om inte de anställda har motivation att 

dela med sig. Ho (2009) håller med de båda och menar att ledning och chefer aktivt måste se 

till att rätt sorts beteende belönas och att fel sorts beteende möts med sanktioner. 

Respondenternas svar överensstämmer inte med Barachinis (2009) och Hos (2009) 

synpunkter. Samtliga respondenter upplever att det inte finns någon definitiv avgränsning 

mellan deras personliga kunskap och företagets samlade kunskapsbank. Samtliga berättar 

även att det ser kunskapsförhållandet som ömsesidigt, det vill säga att deras kunskap är en 

resurs som gagnar företaget. 

 

De flesta av respondenterna såg det som självklart att de skulle dela med sig med den kunskap 

som de besitter om denna kunde vara av hjälp till företaget, och att det annars skulle anses 

vara dåliga kollegor. Detta är intressant då respondenterna hävdar att det ligger i deras eget 

intresse att dela med sig av sin kunskap och att det i många fall skulle kunna skada dem om de 

höll inne med den. Detta överensstämmer inte med den prestationsinriktade målinriktningen 

som Swift et al (2010) talar om eftersom de anställda då måste övertygas om att ge upp sin 

kunskap och den anställda inte kommer att göra en större ansträngning än nödvändigt för att 

dela med sig av sin kunskap. Respondenternas kunskapsutbyte kan alltså ses vara mer 

altruistiskt, eller i alla fall lagbaserat, än vad Swift et al (2010) menar. 

 

Majoriteten av respondenterna är överens att de oftast får väldigt direkt feedback i och med en 

avslutad arbetsuppgift. Detta tycks enligt undersökningen vara det mest förekommande sätt 

som de anställda får reda på om det gjort ett bra jobb eller ej. Feedback är således främst ett 
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sätt att se till att det som behöver göras faktiskt blir gjort, de anställdas utveckling hamnar i 

andra hand.  Swift et al (2010) menar att personer som tillhör en lärande målinriktning 

värdesätter och söker sig till situationer där kunskapsutbytet bringar någon slags feedback på 

det utförda arbetet, för att på sätt själva utvecklas, detta likt respondenterna som menade att 

genom s.k. lessons learned och formella eller informella utvärderingar kunde de gå igenom 

arbetenas resultat. Även Rubenstein- Montano et al (2001) talar om feedback och betydelsen 

av bekräftelse för att kunskapen och lärandet i organisationen ska flyta på. En intressant 

observation som en av respondenterna lyfter fram och som kan tydas indirekt i andras svar är 

att i en kunskapsintensiv sektor som finanssektorn arbetar man ofta nära varandra i lag där 

alla är duktiga på sina områden. Där denna kultur råder är en direkt feedback är vanligt 

förekommande. Det är högst tänkbart, fast utanför denna studie, att det i andra branscher med 

andra förutsättningar ser ut på ett helt annat sätt vad det gäller feedback på det arbete som 

utförs.  
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6.  Slutsats 

6.1 Individers kunskapsdelning 
 

Tvärt emot vad många studier hävdar, se bl.a. Alavi och Leidner (2001), så är monetära 

belöningar eller befordran inte något som gynnar kunskapsspridning. För ett företag som vill 

att de anställda ska dela med sig av sin kunskap gäller det att skapa rätt förutsättningar såsom 

de strukturer och en kultur för att det ska ske naturligt, utan några regelrätta incitament. Bland 

studiens respondenter underlätts kunskapsspridning genom att de anställda får varierade 

arbetsuppgifter och att det även finns möjlighet för dem att söka andra tjänster inom 

organisationen. Det signalerar att det inte är lönsamt att hamstra kunskap utan uppmuntrar 

istället till ett samarbete inom organisationen för att nå gemensamma mål. 

 

Den känsla av samhörighet som de anställda upplevde resulterade i ett gemensamt åtagande 

och de delade därför med sig av sin kunskap förhållandevis öppet. Kunskapsdelandet tycktes 

däremot inte finnas i samma grad utanför deras grupper, avdelningar och kollegor. En 

anledning till det kan vara den ur respondenternas perspektiv vaga kopplingen mellan 

kunskap och medveten kunskapsstrategi. En tydligare koppling kunde ha skapat en större 

känsla av samhörighet med hela organisationen. 

6.1.1 Strukturella Faktorer 
 

Som Ho (2009) lyfter upp är det viktigt att organisationens kunskapsstrategi överensstämmer 

med den övergripande strategin, det var något som respondenterna menade var vagt eller 

otydligt definierad. C berättar exempelvis om svårigheterna med att dela med sig av sin 

kunskap till ledningen och att dess order ibland kan gå emot vad C vet är det bästa för den 

löpande verksamheten. Det tyder det på att ledningen inte är bekant med det arbete som görs 

på avdelningen. Där saknas en gemensam referensram, som gör att de kan utbyta 

meningsfulla idéer. 

 

Lika viktigt men betydligt svårare är att skapa en gemensam organisationskultur och på allvar 

låta de anställdas kunskaper och lärdomar påverka den övergripande strategin (Quintas 1997; 

Ho, 2009). Swift och Virick (2013) lyfter fram vikten av att chefer arbetar för att skapa en 

kultur som grundar sig på tillit, kunskapsdelandet blir då en följd. Vidare pekar denna studie 

på att den laganda som gör att de anställda delar med sig av sin kunskap utan något behov av 

monetära belöningar inte bör begränsas till enskilda öar inom företaget. Problemet tycks vara 

att denna känsla av tillhörighet till avdelning eller arbetsgrupp inte på ett meningsfullt sätt har 

kunnat utökas till att omfatta hela organisationen.  

 

Respondenterna i studien kände ofta samhörighet med sin grupp eller avdelning, men de hade 

genomgående svårt att se hur deras handlingar spelar roll sett utifrån organisationens 

perspektiv, vilket tyder på ett avstånd mellan företagens ledning och dess anställda. Ingen 

kunde svara på om deras kunskap påverkade företagets övergripande strategi, men alla var 

överens om att de delar med sig av sin kunskap om det behövs.  
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Casimir et al (2012) menar att kunskapsdelning gynnas av goda sociala relationer mellan 

medarbetare, vilket överensstämmer med våra respondenter som fann det naturligt att 

samverka och utbyta kunskap med kollegor i sin närmaste omgivning. Samtidigt upplevde de 

att ledningen och organisationen i helhet inte påverkade deras vardag i större utsträckning, hur 

skapas då en gemensam företagskultur och en organisation där alla drar åt samma håll? En av 

våra respondenter sade till och med att de direktiv som de får uppifrån kan vara direkt 

skadliga för den dagliga verksamheten. 

6.1.2 Relationella Faktorer 

De som intervjuats för denna studie säger att de inte kan förvänta sig några konkreta 

belöningar för att dela med sig av sin kunskap, men ändå var de villiga att dela med sig av sin 

kunskap till sina kollegor.  Studien visar således att kunskapsdelning i stor utsträckning 

påverkas av de befintliga relationerna som finns mellan de anställda, dessa relationers 

betydelse bestäms genom de sociala normer och den gemensamma värdegrund som 

medarbetarna utgår ifrån (Bock et al 2005; Swift och Virick, 2013). Belöningen kommer 

snarare genom känslan av att hjälpa till och erkännande i gruppen (Swift et al, 2010). 

Respondenterna menade vidare att deras kunskapsdelning skedde som en naturlig del av deras 

arbete och såg tvärtemot vad Milne (2007) menar inte sin kunskap som något som var lönt att 

hamstra på. Om nära relationer med andra är nödvändigt för att kunna utföra olika projekt 

eller uppgifter skapas ett klimat där kunskapsdelning blir ett faktum för att såväl hjälpa sig 

själv som att hjälpa andra att klara av gemensamma mål. I dessa fall uppfattar kollegorna 

kunskapsdelning som något positivt och i de fall som någon håller inne med kunskap kan det 

påverka de andras arbetsinsatser negativt vilket i förlängningen också skadar individen som 

hamstrar på den nödvändiga informationen. 

 6.1.3 Kognitiva Faktorer 
 

Hur respondenterna arbetade med kunskapsdelning sade sig bero på den typ av kunskap som 

deras arbetsuppgifter krävde att de arbetade med.  B koordinerar en rad tekniska specialister. 

Den kunskap som de besitter är så pass specialiserad att den i stort sett inte är en del av den 

kunskapsdelning som sker. Trots detta har de kollegor som arbetar med B ett stort behov av 

att träffas ansikte mot ansikte för informationsutbyte. Dessa möten handlar dock inte om de 

tekniska kunskaper som behövs för att hålla vissa system igång, utan om hur de bör samarbeta 

för att kunna lösa den uppgift som de fått av kunden så bra som möjligt.  

 

De olika kognitiva förutsättningarna för de enskilda skiljer sig åt i exemplet ovan, deras 

arbetsuppgifter är förvisso specialiserade, men då de alla är en del av ett projekt där allas 

bidrag behövs. Resulterar det i den delade dimension och känsla av samhörighet som krävs 

för kunskapsdelning. Studien visar att kunskapsdelning är viktigt inom finanssektorn oavsett 

vilka specifika uppgifter som man har. Kunskapsdelningen sker dock endast naturligt när det 

finns någon form av delade värderingar eller referensram så att de som medverkar har någon 

form av gemensamt mål eller syfte (Bock et al 2005, Swift et al, 2010).  
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A arbetade i kontrast till B närmare sina kollegor och kunskapsdelningen för hen kretsade 

därmed i större grad kring de omedelbara arbetsuppgifterna, då hens kollegor och hen hade en 

snarlik referensram utifrån vilken de tolkade information. Kunskapsdelningen var lättare i 

detta fall, men inte mer viktig än vad den var för B. De båda respondenternas svar kan 

kopplas till vad Casimir et al (2012) om medarbetarnas känsla av stärkta sociala band, som 

gynnar medarbetarnas kunskapsdelning.  
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7.  Förslag till vidare forskning 
 

Av den forskning och litteratur som ligger till grund för studien saknas underlag som säger att 

KM bör dela in kunskap i olika kategorier beroende på hur komplicerad den är och hur lång 

tid den tar att överföra. En av respondenterna menade att problem med kunskapsöverföring 

särskilt syntes i de system som var äldre och relativt små men som det tar flera år att lära sig 

hur de fungerar. Det var något som en annan respondent också uppmärksammade i viss mån. 

Den kunskap som dessa respondenter, och i förlängningen även företagen förfogar över, 

skiljer sig alltså mycket till sin natur. Detta då en del av den kan läras in på relativt kort tid 

medan annan kunskap kan ta år att lära sig. KM skulle behöva utvecklas på detta område, då 

studiens intervjuer pekar på att det kan finnas ett behov av att ha flera olika strategier för 

kunskapsspridning inom ett företag då organisationen tenderar att sitta på många olika typer 

av kunskap och det inte fungerar med endast en lösning eller ett sätt att lära ut och sprida den. 

 
Så gott som alla respondenter upplevde att det inte fanns någon tydlig länk mellan deras 

kunskap och organisationens strategi. Detta var något som litteraturen genomgående lyfte 

fram som en källa till konkurrensfördelar. Om detta är en omöjlighet för ett större företag eller 

en eventuellt viktig del för att framtidens organisationer ska kunna växa och bli lönsamma 

kan vara en fråga som lämpar sig för vidare forskning. En annan aspekt av detta som tål att 

studeras är vad, om något, som företaget faktiskt går miste om i termer av konkreta 

konkurrensfördelar när de inte lystrar i tillräckligt hög grad till den kunskap som finns inom 

organisationen. 

 

Kontorslandskap kan ses som en åtgärd för att möjliggöra och främja kunskapsutbyte bland 

respondenterna. Studien finner dock ett visst underlag för att kunskapsdelningen för 

respondenten som satt i landskap arrangerat i en så kallad ”fyrklöver” skedde än mer naturligt 

och informellt. Samma respondent menade vidare att det var en följd av att de sociala 

relationerna blev ännu starkare än i ett ordinärt kontorslandskap. Huruvida relationerna blir 

starkare av att kollegorna sitter tillsammans och dess påverkan på kunskapsdelningen skulle 

behöva undersökas ytterligare. 

 
När mikrofonerna stängts av berättade en av respondenterna om det upplevda hotet om 

outsourcing. Enligt hen vill företaget, och företag i allmänhet, öka graden av 

standardisering i de anställdas arbetsuppgifter, vilket gör dem mer utbytbara och 

underlättar outsourcing. En annan respondent höll delvis med om detta när hen 

tillfrågades och ytterligare en annan berättade hur de hade försökt outsourca hens tjänst 

till utlandet, men att det inte fungerat. Dessa människors berättelser visar på en dold 

sida av kunskapens och kunskapsdelningens betydelse. Företagens ledning försöker 

göra arbetsprocesser mer standardiserade medan de anställda till viss del drar emot och 

vill säkra sin ställning på arbetet genom att göra sig mindre utbytbara. Även här 

återkommer den känsla av samhörighet som tidigare framgått i studien. Denna kamp 

utkämpas inte bara på individnivå, utan grupper och avdelningar håller ihop för att få 

fortsätta att existera. Detta tyder på en dold konflikt, mellan anställda och mellanchefer 

kontra ledningen, där den senare vill standardisera kunskap och arbetsuppgifter för att 
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underlätta outsourcing. Vilka konsekvenser detta har för de anställda och för företagets 

sammanhållning skulle kunna vara en frågeställning i en framtida studie. 
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12.      Bilagor 
 

Bilaga1. 

 

Intervjuguide 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar – strukturella, relationella och 

kognitiva, som får personer med relevanta kunskaper att dela med sig av sin kunskap. 

 

Med kunskap menar vi både explicit dvs. formell kunskap som framgår genom dokument 

eller manualer och tyst kunskap som inkluderar personliga erfarenheter men som kan vara 

relevanta för att lösa arbetsuppgifter.   

 

Knowledge enablers 

Stödprocesserna för att dela med sig genom: strategi, ledarskap, kultur och IT 

 

Organisationskultur  

(Ho 2009, Alavi, Leidner 2001, Senge, 2006, Vouri & Okkonen 2012, Ragab & Arisha, 2013, 

Donate et al 2011, Swift et al 2010, Swift & Virick, 2013) 

 

1. Om vi ser till klimatet på din arbetsplats, arbetar ni mycket i projekt? Sker 

kunskapsdelning genom möten? 

2. Hur fungerar det med feedback på lösningar i arbetet? 

3. Relationerna mellan kollegor, hur sker feedback då? 

4. Hur ser miljön på er arbetsplats ut? Är det slutna kontor eller öppna landskap? 

5. Vart sitter din närmsta chef? 

 

Informationssystem  

(Ho 2009, Ragab & Arisha 2013, Barachini 2009, Alavi och Leidner 2001, Rubenstein-

Montano et al 2001, Shing och Sharma 2012)   

 

6. Har ert företag något IT-system som stöder informationsutbyte? I vilken utsträckning 

använder du detta och känner du att det fungerar? 

 

KM-Strategi och ledarskap  

(Ho, 2009, Zack, 1999, Ragab och Arisha 2013, Casimir et al 2012, Donate et al 2011) 

 

7. Upplever du att din organisation har en strategi för hur de anställdas kunskaper, tysta 

eller explicita, tas till vara för att kunna skapa konkurrensfördelar på marknaden?   

8.    Upplever du att den kunskap som genereras inom organisationen får en inverkan på 

dess övergripande strategi? Om ja, på vilket sätt? 
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9.  Anser du att det finns utrymme för dig att förmedla idéer/förslag till ledningen och i så 

fall när? 

10.  Om vi ser till din närmsta chef, känner du att dennes agerande ger ett stöd 

(emotionellt och ekonomiskt) som överensstämmer med organisationens 

kunskapsstrategi. Om ja, på vilket sätt? 

 

Personliga förutsättningar  

(Barachini, 2009, Swift et al, 2010 Tachuci & Nonaka 1994, Ragab & Arisha 2013, Morgan 

2006, Milne 2007, Bock et al 2005, Shing och Sharma 2012, Casimir et al 2012, Vouri och 

Okkonen 2012, Swift & Virick, 2013)   

 

11. Kunskap ses enligt litteraturen idag som en av företagets viktigaste resurser, hur 

ser du på förhållandet mellan den kunskap du själv innehar och företagets kunskap, 

skulle du säga att det är en resurs för dig eller företaget? 

12. Hur ser utbytet ut när du själv delar med dig av din kunskap? 

        Stämmer detta överens med vad som uppmuntras av ledningen? (personliga 

förutsättningar) 

13. Belönas och/eller uppmuntras kunskapsdelning aktivt, i sådant fall hur? 

14. Upplever du att du belönas för hur mycket kunskap du själv besitter, eller för i 

vilken utsträckning du förmedlar din kunskap till dina kollegor? (knowledge 

sharing) 

15. Hur ser du att din ställning i företaget påverkas genom kunskapsdelning 

(knowledge hoarding) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


