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Abstract  

This study aims to highlight how public organizations are working with knowledge retention 
and knowledge transfer. We have investigated how five public organizations with different 
organizational structures are working to preserve knowledge of the organization, and how 
they transfer knowledge between employees and new recruits. The study has collected data 
from earlier research on the subject and collected the empirical results with semi-structured 
interviews. The analyses discuss the empirical results with subjects like epistemological 
perspectives in knowledge management, perspective of power, political directives, working 
environment and the role of communication. The result of the analyses show, among other 
things, that oral communication is a key factor for success in a knowledge process. The study 
is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att belysa hur offentliga organisationer arbetar kring kunskapsbevaring 
och kunskapsöverföring. Vi har undersökt hur fem offentliga organisationer med olika 
organisationsstrukturer arbetar med att bevara kunskap inom organisationen, samt hur de 
överför kunskap mellan medarbetare och till nyanställda. Studien har samlat in det empiriska 
resultatet med semistrukturerade intervjuer. I analysen diskuteras det empiriska resultatet med 
ämnen som epistemologiska perspektiv inom knowledge management, maktperspektiv, 
politiska direktiv, arbetsmiljö samt kommunikationens roll. Resultatet av analysen påvisar 
bland annat att muntlig kommunikation är en viktig framgångsfaktor i en kunskapsprocess. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

”En stor generationsväxling är på gång, och det svenska näringslivet  
riskerar att förlora sin konkurrenskraft om man inte tar vara på den  
kunskap som byggts upp” 
    SvD (2012) 

Allt i en organisation handlar om kunskapsbevaring och kunskapsöverföring, som också ger 
konkurrensfördelar, vilket Anna Jonsson slår fast i en artikel i SvD (2012). Det är kunskap 
som utmärker de framgångsrika företagen. Enligt henne är kunskapsbevaring och 
kunskapsöverföring ett klassiskt problem som dessutom kommer att öka vid en 
generationsväxling eller när ett företag expanderar. ”Det pratas mycket om att ta tillvara 
kunskap och det blir kanske några dokument i en databas men sedan händer inte så mycket 
mer” (SvD 2012). Generationsväxling är inte ett nytt fenomen, det sker hela tiden på 
arbetsmarknaden. Skillnaden är att den är större nu än någonsin, det är fler som lämnar 
arbetsmarknaden än som tillkommer enligt Arbetsförmedlingens rapport (2011). Här menar 
de att en av de största avgångarna sker inom den offentliga sektorn. Detta innebär att kunskap 
lämnar organisationerna samtidigt som det kommer in ny kunskap baserad på nya syn- och 
förhållningssätt.  

Kunskap anses ofta vara den information som innehas av en person, en större grupp eller en 
kultur (O’Toole 2011).  Kunskap är något abstrakt, det kan vara svårdefinierat och kan 
innefatta alla områden. Kunskap skapas i hjärnan där data blir till information som 
kategoriseras, kombineras, modifieras och erkänns. Kunskapen kan fångas och skrivas ner på 
papper, appliceras direkt i arbetet eller skrivas in i en dator och sparas i en databas. Den kan 
delas, och när den delas återvinns den, modifieras och utökas genom att människor tolkar 
varandras versioner (Arora 2011). Kunskapsöverföring som fenomen är under ständig 
förändring. Det är ett stort område som gäller samtliga existerande organisationer och dess 
anställda. Kunskapsöverföring handlar till stor del om kommunikation på olika sätt, både 
externt och internt (O’Toole 2011). 

Det vi vill undersöka är hur en offentlig organisation hanterar det faktum att kunskap lämnar 
organisationen, samtidigt som ny kunskap och nya förhållningssätt träder in med de 
nyanställda. Det finns för få studier av hur offentliga organisationer arbetar med 
kunskapsöverföring och det är en anledning till varför vi vill undersöka det, och 
förhoppningsvis komma fram till ett resultat som kan vara användbart för framtida studier 
kring ämnet. 
1.1 Problemformulering 
 

Att kunskap lämnar organisationer när anställda slutar är naturligt. Att ny kunskap tillkommer 
organisationen i samband med nyanställningar är också naturligt. Viktig kunskap som 
utvecklats under tiden en individ varit anställd i en organisation kan vara värdefull att behålla, 
även om individer lämnar organisationen för nya utmaningar. Men vad är då viktig kunskap? 
Kunskap kan delas upp i kodifierad respektive tyst. Kodifierad kunskap är explicit och kan 
dokumenteras eller sparas i databaser för att vara tillgänglig för alla inom en organisation. 
Tyst kunskap är implicit, det vill säga outtalad. Enkelt beskrivet är det ett kunnande som är 
svårt att beskriva eller förklara för en annan. Olika typer av kunskap delas och överförs på 
olika sätt, därför måste organisationer också kunna behärska detta (Steyn 2003).  
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Som nyanställd kan man besitta kunskap om ett eller flera ämnen som man kommer arbeta 
med och tillföra i den nya organisationen. Om organisationen redan har dokumenterat 
kodifierad explicit kunskap kan detta överföras på ett enklare och snabbare sätt vid en 
nyanställning vilket medför att individen snabbare kommer in i sitt arbete, och organisationen 
har därmed möjlighet att spara resurser (Desouza & Paquette 2011). Vid avgångar lämnar viss 
kompetens organisationen, och många gånger är det även implicit kunskap. Här bör 
organisationen tänka strategiskt, exempelvis fråga sig själv om det krävs en annan kompetens 
än den som nu pensioneras (Arbetsgivarverket 2009). Är det viktig kunskap personen besitter 
och hur ska organisationen i så fall ta till vara på den för att kunna användas av nyanställda? 
Fahey & Prusak (1998) påpekar att den offentliga sektorn behöver ha som strategi att fokusera 
mer på framtiden för att kunna eliminera eventuella hinder. Just nu läggs för stort fokus på det 
förflutna och nuet. 

Kunskapsöverföring som fenomen är under ständig förändring. En teori som behandlar ämnet 
är knowledge management. Inom knowledge management finns det olika frågeställningar om 
hur man bäst överför och styr kunskap. Man har länge fokuserat på tekniska lösningar för att 
kodifiera kunskap och på så sätt göra den tillgänglig (Jonsson 2012). Kallin & Styhre (2003) 
menar istället att social interaktion är ett bättre medel för kunskapsöverföring. Beroende på 
vilket perspektiv man har på kunskap påverkar det resultatet av kunskapsöverföringen.  

Av de studier som gjorts om kunskapsöverföring i organisationer, är det få studier som gjorts 
inom den offentliga sektorn (Syed-Ikhsan & Rowland 2004). Samtidigt som kunskap lämnar 
organisationerna kommer det in ny kunskap med nya syn- och förhållningssätt. Hur gör de 
offentliga organisationerna för att bevara och dela viktig kunskap? 

1.2 Syfte 
 
Vi vill undersöka hur offentliga organisationer hanterar att kunskap lämnar organisationen, 
samtidigt som ny kunskap och nya förhållningssätt träder in med de nyanställda. Annorlunda 
uttryckt syftar studien till att undersöka hur offentliga organisationer arbetar med 
kunskapsbevaring och kunskapsöverföring mellan de nyanställda och de som redan arbetar 
inom organisationen. 

1.2.1 Frågeställning 
 

• Hur arbetar offentliga organisationer med kunskapsbevaring inom organisationen? 
• Hur arbetar offentliga organisationer med kunskapsöverföring till de nyanställda? 

1.3 Disposition 
 
I nästkommande kapitel redogörs tillvägagångssättet för datainsamlingen som blir det 
empiriska resultatet. Därefter följer en referensram i kapitel tre som innefattar tidigare 
forskning på området. I kapitel fyra redogörs det empiriska resultatet för att sedan analyseras 
med nämnda referensram i kapitel fem. Därefter presenteras studiens slutsatser i kapitel sex 
som syftar till att besvara frågeställningarna. 
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2. Metodkapitel 
Nedan kommer en förklaring till våra forskningsmetoder, hur vår datainsamling har gått till, 
vår urvalsprocess och därefter en redogörelse för hur vi utformade och utförde våra intervjuer 
med valda respondenter. 

2.1 Forskningsmetoder 
 
Forskningsmetoden för denna uppsats är framförallt av kvalitativ karaktär. En kvalitativ 
metod passar för vår undersökning eftersom att vi undersökte ett mänskligt problem och 
analyserade ord. Enligt Bryman och Bell (2011) används framför allt ord och inte särskilt 
mycket siffror när man förklarar och undersöker med en kvalitativ metod.  

För att samla in empiri till vår undersökning valde vi att använda oss av intervjuer. Dessa 
genomförde vi på ett semistrukturerat sätt, vilket Bryman och Bell (2011) definierar som en 
intervju med ett specifikt ämne där samma frågor ställs till varje respondent. Till skillnad från 
en strukturerad intervju ger den semistrukturerade intervjun mer utrymme för respondenten att 
svara på frågorna på ett bredare plan. Vi har ställt samma frågor i samma ordning vid alla 
intervjutillfällen, och eftersom frågorna har varit öppna har vi därefter haft möjlighet att ställa 
följdfrågor beroende på vad respondenten svarade. På detta sätt ansåg vi att vi fick in 
tillräckligt med relevant underlag för att kunna besvara vår frågeställning.  

Nackdelar med vald metod var att vi bara fick respondenternas synvinkel och åsikter 
angående organisationerna och därmed kan svaren anses ha en subjektiv karaktär. Vi fick med 
denna metod inte se hur kunskapsarbetet fungerar i det dagliga arbetet.  

Efter att ha genomfört intervjuer och analyserat resultatet har vi nått fram till en slutsats, och 
har därmed arbetat enligt en induktiv forskningsansats (Bryman & Bell 2011).  

2.2 Datainsamling 
 
Data har insamlats genom intervjuer i de valda offentliga organisationerna samt genom 
tidigare forskning på området som ligger till grund för teori, empiri och analys. Den 
primärdata som vi har i vår uppsats är sammanfattningar från de genomförda intervjuerna. 
Sekundärdata i vår uppsats är huvudsakligen inhämtat från litteratur och tidigare forskning 
kring kunskapsöverföring, kunskapsbevaring och knowledge management. 

2.3 Urvalsmetod 

2.3.1 Organisationer 
 
Studiens syfte var att undersöka hur offentliga organisationer arbetar med kunskapsöverföring 
och kunskapsbevaring, därför valde vi bland offentliga organisationer i form av förvaltningar, 
myndigheter, offentliga bolag och institut. Vi kontaktade dessa typer av organisationer inom 
Borås stad, Mölndals kommun, Partille kommun, Kungsbacka kommun och Göteborgs stad. 

Av de 30 tillfrågade organisationerna tackade åtta ja till att ställa upp på intervju. Av dessa 
valde vi fem organisationer belägna inom Borås stad, eftersom att det var där som merparten 
av de tillfrågade organisationerna tackade ja till en intervju. Vi har genomfört våra intervjuer 
på olika typer av offentliga organisationer, vilket gör att vi har kunnat granska om 
kunskapsarbetet har fungerat på liknande sätt trots organisatoriska skillnader. På det sättet fick 
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vi ihop sju stycken kvalitativa intervjuer för att få in tillräckligt mycket information till vår 
empiriska analys. 

Organisationsstrukturerna hos våra fem valda organisationer skilde sig åt då Borås Energi & 
miljö AB är ett offentligt bolag som bland annat arbetar med återvinning, Skatteverket är en 
statlig myndighet, Stadsdelsförvaltningen Väster är en stadsdel som arbetar med kommunal 
service inom sitt område, Miljöförvaltningen är en förvaltning som arbetar med 
myndighetsutövning av miljöbalken, samt Servicekontoret som utför tjänster till kommunala 
förvaltningar och bolag.  

2.3.2 Respondenter   
 
När vi valde våra respondenter arbetade vi efter målstyrda urval (Bryman & Bell 2011). Vi 
hade särskilda kriterier när vi valde ut respondenter; de skulle arbeta i den offentliga 
organisationen och att de skulle kunna antas ha mycket kunskap om vårt valda ämne. I de 
offentliga organisationerna tog vi kontakt med personer som hade relevanta arbetsuppgifter 
för vår studie och som kunde ta emot vår förfrågan. Respondenterna hade befattningar så som 
avdelningschef, personalutvecklingschef, personalsekreterare/HR-specialist och en revisor 
som har arbetat i många år inom samma organisation. Dessa hade bra kunskap om sina 
organisationers kunskapsarbete. 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt  
 
För att vi skulle få ett bra empiriskt underlag till analysen valde vi att genomföra totalt sju 
stycken intervjuer, tre intervjuer på Skatteverket, resterande en intervju per organisation. 
Eftersom vi valde en semistrukturerad metod betyder det att vi genomförde intervjun med 
öppna frågor. Vi gav samma frågor till samtliga respondenter, men som tog tillfället att ge 
följdfrågor beroende på vad respondenten svarade och situationen som kunde uppstå. 
Följdfrågorna hjälpte till att förtydliga ett annars invecklat svar. Intervjuerna krävde deltagare 
som engagerade sig i samtalet och besvarade våra frågor väl för att vi skulle kunna få det djup 
vi behövde till vår studie. Detta för att kunna dra relevanta antaganden mellan teori och 
empiri. Vid intervjutillfällena ställde en gruppmedlem frågor medan de övriga två 
gruppmedlemmarna antecknade respondenternas svar. Vi spelade också in samtliga intervjuer 
för att kunna gå tillbaka och lyssna när vi är osäkra eller har tolkat svar på olika sätt.  Samma 
person ställde intervjufrågorna vid alla intervjutillfällena, detta för att öka vår trovärdighet. Vi 
skickade även frågorna till alla intervjupersonerna i förväg så att alla fick samma chans att 
förbereda sig. Vi skickade ut den sammanställda intervjun till varje organisation för att 
säkerställa att vi har uppfattat rätt och gett dem en chans till återkoppling.  

2.4.1 Analysmetod 
 
Vi har samlat in information, analyserat den och slutligen dragit slutsatser från detta.  
Efter att vi samlade in den empiri vi behövde som underlag sammanfattade vi våra intervjuer i 
flytande text. Därefter gjorde vi en analys där vi granskade hur de arbetar med 
kunskapsöverföring och kunskapsbevaring och jämförde empirin vi fick fram med den teori vi 
valt.  

2.5 Trovärdighet 
 
Vi genomförde sju stycken intervjuer vilket ökade tillförlitligheten då vi fick ta del av olika 
synvinklar om kunskapsarbetet på fem olika offentliga organisationer. Därefter skickade vi ut 
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intervjun för eventuell återkoppling av samtliga organisationer. Detta har lett till att 
helhetsbilden har blivit tydligare (Bryman & Bell 2011). Eftersom av att vi har använt oss av 
intervjuer från fem olika organisationer i Borås stad har vi fått en bredare bild över hur 
offentliga organisationer arbetar med kunskapsöverföring och kunskapsbevaring på ett 
geografiskt område. 

För att kunna veta om en undersökning uppnår bra kvalitet kan reliabilitet och validitet mätas. 
Reliabilitet innebär hur väl man mäter det man har avsett att mäta, och hur mycket du kan lita 
på mätningen. Validitet mäter om man har uppnått ett verklighetstroget resultat (Bryman & 
Bell 2011). Då vi intervjuade personer som har mycket kunskap om vårt ämne och den egna 
organisationen anser vi att de ger en bild som stämmer överens med verkligheten.  

2.6 Källkritik 
 
Vi har använt oss av olika typer av källor som utgångspunkt för referensramen i vår uppsats. 
Dessa källor består av vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och information från olika 
webbplatser. Primärkällor har större tillförlitlighet är sekundärkällor, därför har vi använt oss 
av det i så stor utsträckning vi har kunnat (Bryman & Bell 2011). 

Eftersom att vi intervjuade en person på varje organisation kan det empiriska resultatet till 
viss del ha en subjektiv karaktär. 

 

 
 

 

  



 11 

3. Referensram 
I detta avsnitt går vi igenom den referensram som vi har använt oss av för att analysera vårt 
empiriska resultat. Avsnittet behandlar kunskapsbevaring och kunskapsöverföring. Till en 
början förklaras det abstrakta begreppet kunskap och dess uppdelning, för att sedan komma in 
på knowledge management och dess två epistemologiska perspektiv. Maktperspektiv och 
politiska direktiv är två identifierade faktorer som kan påverka processen, men 
kommunikationen är även en avgörande aspekt för kunskapsöverföring och 
kunskapsbevaring. Arbetsmiljön är en aspekt som påverkar kommunikationen och därmed en 
indirekt faktor till kunskapsprocessen. Senare tar vi upp social interaktion och handledning 
som metoder för kunskapsöverföring. 

3.1 Kunskap 
 
Det finns olika former av kunskap, exempelvis kodifierad och tyst kunskap. Dessa kan även 
kallas för explicit och implicit kunskap, eftersom den förstnämnda är uttalad och kan finnas 
dokumenterad, medan den andra är outtalad och i högre grad baseras på erfarenhet. Att vara 
en kunnig person handlar enligt O’Toole (2011) om att ha kunskap om den miljö och kultur 
man befinner sig i. I en okänd och främmande situation, som nyanställd inom en organisation, 
anses man vara en kunnig person först när individen besitter kunskap om hur arbetsuppgifter 
utförs och skaffandet av erfarenhet efter en tid inom organisationen. Den kunskap som fås 
inom ett visst område kan ha ett annat värde i en annan miljö eller organisation. O’Toole 
(2011) menar att kunskapen kanske förlorar sitt värde och ny kunskap behöver tillgodoses till 
individen för att bli framgångsrik i den nya organisationen. Kunskap kan ha en anblick av tyst 
kunskap även när den kommuniceras explicit, alltså genom text som kan läsas för att bidra till 
kunskapsöverföring och bevarandet av kunskap. Enligt O’Toole (2011) kan det tolkas olika 
beroende på den individ som mottar informationen som kommuniceras. 

Att överföra kunskap från en part till en annan kan stöta på svårigheter. Att dela explicit 
kunskap med hjälp av teknologi är lättare än att dela implicit kunskap vilken ofta inte går att 
kodifiera. Att dokumentera kunskap är ett bra sätt att identifiera vilken typ av kunskap eller 
kunnande som är viktigt. Det är genom att dokumentera och att ha kodifierad kunskap som 
arbetet med att överföra kunskap går snabbare när de nyanställer inom organisationen 
(Desouza & Paquette 2011).  

3.2 Knowledge management 
 
Kunskap bör delas inom organisationen för att kunna tillgodogöras i framtiden. På senare år 
har medvetenheten kring ämnet ökat, och det har lett till ett begrepp som kallas knowledge 
management (Steyn 2003). Det handlar om hur människor arbetar, delar idéer och koncept, 
om hur man identifierar grupper som har liknande arbete och liknande arbetssätt, och 
undersöker hur man kan lära av varandra (Arora 2011). Organisationer måste behärska olika 
sätt att bevara och dela kunskap på eftersom de tillgodogörs bäst på olika sätt (Steyn 2003).  

Enligt Alvesson (2004) är knowledge management ett brett område och ser helt olika ut 
beroende på om man fokuserar på IT eller social interaktion. Inom knowledge management 
finns det olika frågeställningar om hur man bäst överför och styr kunskap. Att ha ett alltför 
tekniskt synsätt anses numera vara orsaken till att strukturerat kunskapsöverföringsarbete inte 
alltid fungerar fullt ut (Jonsson 2012). Wiig (2002) anser att knowledge management 
fortfarande är ett ganska ungt begrepp som hela tiden utvecklas, vilket medför att olika sätt att 
bevara och dela kunskap utvecklas. Inom knowledge management bör det i organisationer 
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läggas större fokus på framtiden, alltså antydningar om hur framtiden ska tacklas i form av 
strategier och åtgärder från organisationens sida för att ha beredskap (O’Toole 2011). 

En problematik inom knowledge management är vilket förhållningssätt till kunskap som man 
ska ha som utgångspunkt vid kunskapsöverföring (Jonsson 2012). Nedan kommer en 
redogörelse för hur olika perspektiv på kunskap styr uppfattningen om hur man bevarar och 
delar den. Inom knowledge management finns det två epistemologiska perspektiv: kunskap 
som objekt eller ting, och kunskap som en typ av process.  

3.2.1 Kunskap som objekt 
 
Jonsson (2012) menar att de som förespråkar att se kunskap som ett objekt anser att den kan 
lagras och sedan delas med andra. Syftet är att identifiera värdefull kunskap som kan 
utvecklas till effektiva metoder för att kunna styra kunskapen inom organisationen. Genom att 
betrakta kunskap som ett objekt blir den explicit vilket gör att den kan dokumenteras på olika 
sätt och sparas (Mcnabb 2007). Enligt Girard & McIntyre (2010) finns det ett identifierat 
behov av en teknisk portal där kunskap och information kan skapas, delas och sparas. Enligt 
detta synsätt bör man samla kunskap i en central databas i organisationen för att kunna 
strukturera och systematisera den. Tekniken gör det lättare att återskapa kunskap genom att 
möjliggöra sökningar med nyckelord och fraser (Arora 2011). De viktigaste formerna av 
kunskap är däremot inte så lätta att paketera utan de kräver, som Alvesson (2004) uttrycker 
det, ”en djupare förståelse och ett teoretiskt medvetet omdöme för att komma till nytta”. 

3.2.2 Kunskap som process 
 
Förespråkarna av det andra perspektivet, de som ser kunskap som en process, anser att det är 
en socialt konstruerad process eller handling, och att den därför inte är möjlig att lagra och 
dela den annat än när den sker. Fahey & Prusak (1998) är förespråkare av detta synsätt och 
menar att kunskap måste ses som något som skapas vid kommunikation mellan människor 
och inget som har ett eget ”liv”. Perspektivet syftar till att förstå hur kunskap skapas, uttalas, 
överförs och legitimeras i en organisation. Genom att sätta en individ i ett socialt 
sammanhang koordineras handlingar och individer med olika kunskap, bakgrund och 
erfarenheter.  Då skapas förutsättningar för social interaktion genom workshops, olika forum 
och mötesplatser (Jonsson 2012). 

3.3 Kunskap som makt 
 
Studier har visat att exempelvis myndigheter särskiljer sig mycket vid kunskapsdelning 
jämfört med privata organisationer. Den typiska hierarkiska strukturen och dess byråkrati gör 
det svårt att dela kunskap, eftersom att kunskap ofta ses som makt (Syed-Ikhsan & Rowland 
2004). Amayah (2013) menar att många organisationsmedlemmar i offentliga organisationer 
associerar den kunskap de besitter med makt och därmed individens möjligheter till att bli 
befordrad. Egenintresse försvårar möjligheterna att föra vidare kunskap i organisationen. 
Syed-Ikhsan & Rowland (2004) kunde inte identifiera någon korrelation mellan individualism 
och försämrad kunskapsöverföring i sin studie, men hävdar dock att det vid 
managementinitiativ alltid bör tas i beaktning de tendenser som kan finnas hos 
organisationsmedlemmarna att behålla sin kunskap för sig själv för egen vinnings skull.  

3.4 Politiska direktiv inom offentliga organisationer 
 
Syed-Ikhsan & Rowland (2004) påstår att det tidigare är känt att teknologi, human resources, 
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organisationsstruktur och organisationskultur är viktiga variabler för att kunna förklara 
skeendet av kunskapsdelning. I sin studie upptäckte de politiska direktiv som en annan faktor 
som spelar stor roll för offentliga organisationer, och har en stor inverkan på hur en 
organisation ser ut och arbetar. Politiska direktiv har en stor påverkan på de 
kunskapstillgångar som skapas och den kunskapsöverföring som sker. Författarna antar att 
politiska direktiv har en påverkan på en offentlig organisations effektivitet vad det gäller 
kunskapsöverföring. De menar att en organisation bör lägga vikt vid att avgöra vilken 
kunskap som ska delas, vem kunskapen ska delas med och hur kunskapsöverföringen ska gå 
till.  

3.5 Kommunikation som verktyg 
 
Kunskap bevaras olika, till och med inom samma organisation kan olika enheter ha olika 
strukturer för bevarande av kunskap. O’Toole (2011) anser att en oerhört viktig faktor till 
bevarande av en organisations kunskap är kommunikation. Kommunikation är vad som gör att 
kunskapen tar sig från individuell till en kollektiv kunskap. Detta är ett måste för att kunskap 
inte ska gå förlorad och stå och falla med en enskild individ som lämnar organisationen. Han 
menar att det är viktigt att individerna är delaktiga i kommunaktionen för att kunna förminska 
avståndet exempelvis mellan olika enheter inom en organisation, men även små avstånd som 
mellan kollegor måste reduceras för att individers kunskap ska nå fram till andra individer 
inom organisationen.  
 
Jonssons (2012) syn på kunskap är att det inte enbart är ett objekt, utan också en process. Hon 
definierar kunskapsöverföring som: 

”processen för hur kunskap och kunnande överförs mellan två eller flera 
individer inom en organisation samt vad som motiverar individen till att vilja 
dela med sig” 

Personer som är specialister på specifika områden behåller ofta sin kunskap inom sig, det är 
därför viktigt att ha en rutin för att få kunskapen att stanna inom organisationen. Om ingen 
kunskapsspridning sker så kan inte organisationen utvecklas med den (Steyn 2003). Under 
arbetets gång erhåller den anställde kunskaper kring sitt arbete som kan vara svår att förmedla 
till andra (Desouza 2011). Polanyi (1966) menar att vi besitter mer kunskap än vad vi är 
medvetna om. Vi har alla en viss gömd kunskap som vi applicerar när vi utför uppgifter utan 
att tänka på det. Tyst kunskap är den typ av kunskap som vi kan använda men som däremot är 
svår att formulera och återge med rätt uttryck (Kallin & Styhre 2003). Den innefattar vad de 
gör, hur de använder, och hur de delar sin kunskap om hur och vad de gör. (Mcnabb 2007). 
Tyst kunskap är också mycket svårare att överföra än andra typer av kunskap eftersom den är 
så pass personlig och svår att uttala (Baloh, Desouza& Paquette 2011). Enligt Fahey & Prusak 
(1998) får inte för lite hänsyn tas till den tysta kunskapens viktiga roll och betydelse. 

Tanken med knowledge management är att försöka skapa en lärandekultur i organisationen 
för att göra kunskapsöverföring till en naturlig del av arbetet (Jonsson 2012). Arbetet med 
knowledge management måste bli en del av organisationen för att det ska kunna skapas en bra 
kunskapsmiljö. De anställda måste få arbetet integrerat i deras dagliga arbete och känna att de 
har ansvar för kunskapsarbetet, på så sätt skapas en kultur som gynnar kunskapen och dess 
överföring. Det är alltså inte bara att lära sig hantera kunskapen och dess källor, det är miljön 
där kunskapen utbytes som måste kunna hanteras. Att utbyta och dela kunskap kan vara 
väldigt komplicerat. Det måste finnas en sändare och en mottagare, dessa ska kunna växla 
mellan att vara öppna och slutna för en överföring. Det är kognitionen mellan dessa som kan 
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anses vara den komplicerade biten (Desouza & Paquette 2011). Även Wilde (2011) betonar 
kommunikationens viktiga roll i denna typ av process. Kunskapsöverföring kan ske mellan 
individ till individ, individ till grupp, grupp till individ och grupp till grupp (Syed-Ikhsan & 
Rowland 2004). 

Det finns olika modeller över hur man kan göra för att överföra olika typer av kunskap. Alla 
organisationer är olika, det är därför svårt att hitta något som fungerar för alla. Eftersom att 
kunskap innehas och skapas av individer kan det inte delas effektivt om individerna inte 
känner motivation till att dela med andra individer (Amayah 2013). O’Toole (2011) påpekar 
att individuell kunskapskonstruktion är en aspekt att ha i åtanke vid en kunskapsöverföring, 
eftersom att kunskap som kommuniceras från samma källa i slutändan kan skilja sig från 
person till person. Alltså skiljaktigheter i hur kunskapen tolkas beroende på vem individen är. 

3.5.1 Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljön kan bidra till olika beteenden hos organisationsmedlemmar, vilket därigenom 
kan påverka kommunikationen mellan individerna och den kunskap som kommuniceras 
emellan dessa organisationsmedlemmar. Att skapa förhållanden för framgångsrik interaktion 
handlar lika mycket om organisatoriska faktorer, som att arrangera möten, som det handlar 
om utformning av fysiska utrymmen. Temperatur och luftkvalitet är faktorer som är viktiga 
för de interaktionsytor en arbetsplats har, detta för att skapa en så trivsam miljö för interaktion 
som möjligt (Oseland, Marmot, Swaffer & Ceneda 2011). Förutom en social kontakt har 
miljön där överföringen utspelar sig även en stor inverkan, exempelvis arbetsplatsens 
uppbyggnad, det vill säga öppna kontorslandskap eller egna kontor. Miljön kring 
kunskapsöverföringen kan påverka de vardagliga kommunikationsmöjligheterna (Desouza & 
Paquette 2011). 

3.6 Metoder för kunskapsöverföring 
 
Den explicita kunskapen är en faktor som starkt påverkar kunskapsöverföringen i en 
organisation, alltså beroende på vilken typ av dokument som finns inom organisationen kan 
kunskap tillgodogöras olika, enligt Syed-Ikhsan & Rowland (2004). De dokument som 
existerar i en organisation är viktiga att alla inom organisationen kan komma åt och ta del av. 
Författarna anser att tillgänglighetsmöjligheterna för dokument alltid kan förbättras och bör 
förbättras för att lyckas med en öppen kunskapsöverföring mellan samtliga medarbetare inom 
en organisation. De anser även att för att lyckas med implementering av knowledge 
management i en offentlig organisation bör politiska aspekter tas i beaktning och knowledge 
management måste gå hand i hand med de politiska direktiv som finns (Syed-Ikhsan & 
Rowland 2004).  
 

3.6.1 Social interaktion 
 
Social interaktion syftar till att uppmuntra individer till att dela information, erfarenheter och 
idéer och på så sätt dela kunskap med varandra för att stärka organisationen (Lin 2011). Två 
identifierade undergrupper till social interaktion är practices of communication och 
communities of practice. Den förstnämnda syftar till att bryta ner kunskapen i sina 
grundläggande former och vara berättande, alltså berättelser om hur tyst kunskap kan 
användas i det dagliga arbetet. För att kunna dela och överföra tyst kunskap mellan individer 
är social interaktion ett bra medel (Kallin & Styhre 2003). Genom att sätta en individ i ett 
socialt sammanhang skapas förutsättningar för social interaktion genom workshops, olika 



 15 

forum och mötesplatser (Jonsson 2012).   Kallin & Styhre (2003) påpekar däremot att practice 
of communication eller social interaktion inte är en trivial sammankomst där personer inom 
en profession eller expertis diskuterar vad de redan vet. Communities of practice är arenor 
inom en organisation som kan ta olika form beroende på vad syftet är med gruppen som 
skapas. Konceptet bygger på att individer bäst lär sig och delar kunskap genom att integrera i 
grupp. Vid till exempel projekt skapas communities of practice (Wenger 1998). Hatmaker, 
Park & Rethemeyer (2011) menar att syftet är att forma organisationsmedlemmar och dess 
nytillkomna till att känna sig som en del av organisationen och att dela kunskap med 
varandra, samt utveckla och ge möjligheten till att skapa ny kunskap. De såg genom sin studie 
på en offentlig organisation en koppling och ökad orolighet mellan lärande, 
personalomsättning och bevarandet av kunskap på grund av ökade pensionsavgångar och fler 
nyanställda inom många offentliga organisationer. Kunskap kan därmed bevaras genom 
communities of practice, men förlorad erfarenhet som innehas av många långvarigt anställda 
inom offentliga sektorn skapar enligt dem oro, och erfarenhet kan inte bevaras.  

3.6.2 Förtroende 
 
För att lyckas med överföringen av implicit kunskap krävs förtroende, alltså tillit till att 
information från A ses som tillförlitlig information av B som är mottagaren av informationen 
(Amayah 2013). Förtroende kan enligt Hatmaker et al. (2011) skapas genom regelbunden 
interaktion mellan organisationsmedlemmar. En möjlig väg för att skapa detta förtroende är 
genom communities of practice. Interaktion i grupp ger den nytillkomna individen i en 
organisation chans att ställa frågor och få stöd av andra organisationsmedlemmar under den 
period den nyanställde bygger upp sin egen uppfattning av kunskap som den nya 
organisationen bidrar till.  

3.6.3 Handledning 
 
Ett effektivt sätt att arbeta på är handledning. Det har påträffats flera fördelar med detta. Det 
ger både motivation, förståelse och gör att eleven till handledaren arbetar mer effektivt 
(Michelene, Siler, Heisawn, Takshi, & Hausmann 2001). 

En handledare har i uppgift att genomföra uppföljningar på personen som ska ta emot 
kunskap. Handledaren skall också se till att ha en bra kontakt och besitta kunskap som är till 
användning för den lärandes arbete, samt stödja denna i dess arbete. Handledarens uppgift är 
också att vara behjälplig om det uppstår hinder under arbetets gång. I slutet av en 
handledningsperiod granskar handledaren resultatet av denna. Därefter bestämmer 
handledaren också nästa mål som den lärande ska uppnå (Ben Ammar, Neji, Alimi, 
Gouardères 2010).  

3.7 Sammanfattning av referensram 
 
I detta kapitel har vi behandlat ämnet knowledge management, som innefattar hur människor 
arbetar, delar idéer och koncept, om hur man identifierar grupper som har liknande arbete och 
liknande arbetssätt, och undersöker hur man kan lära av varandra (Arora 2011). Knowledge 
management är ett brett område, och kan delas upp i två epistemologiska perspektiv: kunskap 
som process och kunskap som objekt.  Kunskap som används under processperspektivet är 
tyst kunskap som även kan benämnas som implicit kunskap. Kunskap som används i 
objektperspektivet är kodifierad, vilket också benämns som explicit kunskap (Jonsson 2012). 
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Kunskap kan användas som ett maktverktyg genom att individen behåller kunskapen inom sig 
och inte delar den med andra. Om en individ är ensam med den kunskapen kan denne vinna 
fördelar, eller säkerställa att man inte blir utbytbar (Amayah 2013). Syed-Ikhsan & Rowland 
(2004)  fann i sin studie att politiska direktiv kan påverka hur kunskapsöverföringen fungerar 
i en offentlig organisation eftersom de påverkar kunskapstillgången. 

Kunskap bevaras på olika sätt även inom samma organisation. Faktorer som kan påverka hur 
väl denna process fungerar är bland annat arbetsmiljö, kommunikation och tillgången till 
teknik (O’Toole 2011). Om organisationen redan har dokumenterat kodifierad explicit 
kunskap kan detta överföras på ett enklare och snabbare sätt vid en nyanställning vilket 
medför att individen snabbare kommer in i sitt arbete, och organisationen har därmed 
möjlighet att spara resurser (Desouza & Paquette 2011). Utan bevarande av den tysta 
kunskapen förblir den nyanställde okunnig om den kunskap som är outtalad och svår att 
formulera i ord (O’Toole 2011). Tanken med knowledge management är att försöka skapa en 
lärandekultur i organisationen för att få kunskapsöverföring som en naturlig del av arbetet. 
(Jonsson 2012). Arbetet med knowledge management måste bli en del av organisationen för 
att det ska kunna skapas en bra kunskapsmiljö (Desouza & Paquette 2011).  Att utbyta och 
dela kunskap kan vara väldigt komplicerat. Wilde (2011) betonar kommunikationens viktiga 
roll i denna typ av process. Individuell kunskapskonstruktion är en aspekt att ha i åtanke vid 
en kunskapsöverföring, eftersom att kunskap som kommuniceras från samma källa i slutändan 
kan skilja sig från person till person (O’Toole 2011).  

Social interaktion är ett sätt att överföra kunskap då det är ett sätt att uppmuntra individer till 
att dela information, erfarenheter och idéer med varandra (Lin 2011). Detta kan visa sig 
genom handledarskap, workshops eller andra möten (Jonsson 2012). 

I nästkommande kapitel redogör vi resultatet från vår empiriska studie. Vi har tagit upp 
faktorer som arbetsmiljö och kommunikation som flertalet författare anser påverkar 
kunskapsbevaringen och kunskapsöverföringen. Vi har dessutom tagit upp nyanställningar 
som ett tydligt exempel då det behövs kunskapsöverföring. Det är bland annat inom dessa 
områden som vi har ställt frågor. Efter redogörelsen av det empiriska resultatet följer en 
analys med hjälp av ovanstående referensram som hjälper oss att besvara våra 
frågeställningar. Resultatet kommer bland annat att avslöja hur de offentliga organisationerna 
ser på perspektiven samt om hur de arbetar med kunskapsöverföring och kunskapsbevaring. 
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4. Empiri 
Detta kapitel avser komplettera vår referensram, detta för att kunna göra en jämförelse mellan 
teori och praktik. En sammanställning har gjorts av de intervjuer vi genomfört på fem olika 
organisationer med totalt sju personer som alla har stor kunskap om sin specifika organisation 
och vårt berörda fenomen knowledge management, som omfattas av kunskapsöverföring och 
kunskapsbevaring. De sammanställda intervjuerna är presenterade var för sig i löpande 
ordning.  

4.1 Servicekontoret 
 
Vi intervjuade Carina som sedan sju år tillbaka arbetat som chef på avdelningen för personal 
och kontorsservice, på Servicekontoret i Borås. Servicekontoret är en av Borås stads 
förvaltningar och utför tekniska tjänster till kommunala förvaltningar och 
bolag.  Verksamheten är utformad efter ett så kallat beställar- utförarkoncept. Den är mer 
företagslik än de kommunala verksamheterna, vilka oftast har en stramt fördelad budget. 
Verksamhetens organisationsstruktur är lite annorlunda eftersom att det inte finns några 
stabsfunktioner, de ligger inflätade i avdelningarna.  

4.1.1 Kunskapsöverföring och Kunskapsbevaring  
 
Processen vid nyanställningar varierar beroende på om det är ferieungdomar som anställs till 
sommaren eller vanliga anställda. De har en typ av introduktion för medarbetare och en annan 
för minderåriga. De har normalt sett en checklista som de utgår ifrån där de går igenom 
vardaglig praktisk information och datainformation, avdelningschefen har ansvar för att den 
följs. De nyanställda får också en mapp med skriftlig information. Carina berättar också att 
cheferna får en längre introduktion på generellt en månad och att de också ska gå Borås stads 
chefsutbildning tidigast efter ett år. Det sker även en uppföljning på chefernas utbildning.   

Vid avgångar ska alla, enligt Borås stad, ha ett avgångssamtal. För att underlätta övergången 
för den nyanställde är Servicekontorets mål att denne ska få gå bredvid den som avgår under 
en tid. Detta fungerar inte alltid på grund av att den som ska avgå oftast vill sluta så fort som 
möjligt och den som anställs kanske inte har möjlighet att tillträda så snabbt. När någon äldre 
avgår, exempelvis pensionsavgång, är det inte alltid aktuellt att bevara dennes kunskaper då 
det kan ske förändringar på den nya posten. När de vet att en äldre ska avgå funderar de på 
vad de behöver ersätta och hur. 

Det finns formulerade dokument över exempelvis rutinbeskrivningar. De har bland annat 
dokumentbeskrivningar av exempelvis lönesamtal, utvecklingssamtal och 
rehabiliteringsärenden. Carina berättar att de som har tillgång till dator kan se dessa dokument 
via intranätet. De som inte har tillgång till det den vägen ska få informationen via sina chefer. 
Verksamheten har ett system som heter LIIS i e-post-systemet. Där kan kvalitets- och 
miljösamordnaren lägga in varningar som gäller olika rutiner som de sedan kan gå igenom för 
att se vilka som är aktuella.  

4.1.2 Kommunikation  
 
Carina anser att kommunikationen är bra med tanke på att organisationen omfattas av cirka 
350 anställda. Däremot har runt 150 anställda inte tillgång till mejl och internet, vilket ses 
som en brist. Då alla har tillgång till fax kan den viktigaste informationen även spridas på 
detta sätt. För att förbättra kommunikationen ytterligare har en typ av veckobrev varit uppe på 
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förslag men tyvärr fått nedprioriteras. Viss information delas också via deras personaltidning 
som de ger ut fyra gånger om året.  

Inom organisationen finns ett bra kommunikationsklimat. Detta skapas genom en öppenhet 
mellan medarbetare och trevligt bemötande, att kunna fråga vem du vill om vad du vill är 
viktigt för bra kommunikation. Den öppenhet som finns i organisationen är en slags kultur 
som formats under en längre tid. Att korta gränserna mellan avdelningarna är viktigt. Detta är 
något som bland annat förvaltningschefen bidrar till genom kontakt med de olika enheterna 
inom verksamheten.  

Varje arbetsgrupp i organisationen har arbetsplatsträffar, som en del i det samverkansavtal 
som verksamheten har. Där är det meningen att ta upp saker som rör verksamheten, det finns 
en fast agenda för vad som ska tas upp, rörande ekonomi, hälsa, kvalitet och miljö – som är 
viktigt att belysa eftersom att de är ISO certifierade. Det finns även ett dialogforum där chefer 
från olika verksamheter i Borås stad blandas. Ibland blir det för många möten enligt Carina, 
vilket är ett problem. Det måste finnas ett syfte med mötet och det ska vara effektivt. Utbytet 
av information ska vara givande för alla parter deltagande i ett möte.  

Verksamheten har ett intranät som är en viktig marknadsföringskanal. De marknadsför 
gentemot beställarförvaltningar och bolag. Carina förklarar också att det finns en 
chattfunktion via mejlen där de anställda kan kommunicera men att den sällan används då de 
delar mycket information via mejlen. De sitter så nära varandra att enklaste lösningen för 
kommunikation är genom att gå och prata med varandra.  

4.1.3 Politiska direktiv 
 
Servicekontoret är politiskt styrt av en nämnd. I övrigt är verksamheten annorlunda mot 
övriga förvaltningar, den har ingen ramfinansierad verksamhet och inga kommunala anslag. 
Detta gör att de inte har en stram budget att följa och de har möjlighet att bestämma mer 
själva. 

4.1.4 Arbetsmiljö 
 
Carina anser att de har en bra fungerande arbetsmiljö. Hon tycker att arbetsytorna bidrar till 
en god kommunikation på grund av att det är lätt att röra sig och ta kontakt med folk på 
kontoret. På Servicekontoret finns både egna kontor och öppna kontorslandskap. 
Skyddsronder genomförs för förbättrad arbetsmiljö.  
 

4.2 Stadsdelsförvaltningen Väster  
 
På stadsdelsförvaltningen Väster i Borås intervjuade vi Per som arbetar i organisationen som 
personalsekreterare/HR-specialist och har övergripande uppgifter så som rekrytering, 
rehabilitering, personalplanering, löneöversyn, förhandlingar och statistik. Han har arbetat 
inom verksamheten sedan augusti 2011 då en stor omorganisering genomfördes i staden. 
Stadsdelsförvaltningen Väster blev en sammanslagning av kommundelarna Viskafors, Göta, 
Norrby och Sandhult. 

4.2.1Kunskapsöverföring och kunskapsbevaring 
 
Vid en nyanställning av en chef inom organisationen börjar de med ett introduktionsarbete. 
Då är det de praktiska detaljerna som genomgås som arbetsplats, datorkonto, mobil och 
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ingång i vissa system. När chefen som ska anställas väl är på plats sätter de igång med lokala 
utbildningar som pågår i upp till fyra veckor. Därefter fortsätter de med förvaltningscentrala 
utbildningar där de lär sig om HR och ekonomi i upp till tre månader, och sedan genomgår de 
stadscentrala utbildningar i upp till tre år. De har även avstämningssamtal med den chef som 
de blev anställda av under det första året av anställningen. När en medarbetare anställs börjar 
utbildningen på liknande sätt som vid en chefsanställning, men efter de lokala utbildningarna 
är introduktionen färdig. När Per tillträdde till sin tjänst fick han en mer individanpassad 
introduktion till arbetsplatsen. Det började bland annat genom kollegiala samtal, genomgång 
av stadens intranät, och genomgång av lönesystemet. Under tiden skedde löpande samtal med 
närmsta chefen.   

När en anställning avslutas använder de sig av avslutningssamtal för att kunna bevara kunskap 
och kunna utveckla verksamheten. Per berättar att det är vanligt att den nya och gamla 
arbetsgivaren byter dagar med varandra så att övergången går smidigare. Då kan den som 
avgår komma tillbaka en dag eller två efter några veckor eller månader för att lyfta in mer 
kunskap om arbetet som kanske fallit bort.  
 
Per förklarade att organisationens arbete dokumenteras och förs ner i rutiner, 
arbetsbeskrivningar och arbetsprocesser. De har även illustrerade processkartor som på ett 
detaljerat sätt beskriver vad man ska göra i en viss arbetsprocess. De anställda får tillgång till 
dessa dokument via antingen pärmar på enheten eller via intranätet. Enligt Per är kunskap 
dagsfärskt, jobbar man inte med det ofta glömmer man av det. Efter omorganiseringen 2011 
försvann mycket kunskap från de gamla enheterna, därför har de börjat om på nytt med att 
bygga rutiner och processbeskrivningar.  
 
En del dokument saknas, anledningen till detta är bland annat att vissa dokument sparats på 
ett USB- minne eller på den egna inloggningen hos en anställd, som kan ha försvunnit när 
denna avgått. Det är bland annat av den anledningen som Per berättar att de infört sitt 
dokumenthanteringssystem LIIS, och har börjat göra backuper på dokument. Vissa dokument 
uppdateras kontinuerligt genom ett program kallat SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, som 
innehåller en kalender i form av en excelfil. Den funktionen visar vilka dokument hos HR 
lokalt som ska upprättas och revideras. 

4.2.2Kommunikation 
 
Per berättar att den dagliga kommunikationen mellan medarbetare sker muntligt. 
Kommunikation mellan avdelningarna i verksamheten sker ofta genom möten. 
Förvaltningsledningen har möten en gång i veckan, det samma gäller för HR-avdelningen. 
Anställda inom personalrelaterade frågor i Borås stad har personalträffar några gånger om året 
för bland annat strategiska möten. Strategidagar är heldagar där arbetsmöten hålls, tanken är 
att fördjupa sig i sakfrågor. Lokal samverkansgrupp (LSG), är tillfällen då arbetsgivaren 
tillsammans med facken har samverkansmöten för att samtala om dagsaktuella frågor och om 
organisationsförändringar. En agenda finns på varje möte. Han berättade även att de har 
områdesledningar i äldreomsorg, grundskola och förskola. I dessa forum kan de förmedla 
information längre ut i organisationen, samt att det finns arbetsgrupper för grundskola, fritids 
och förskola för att knyta ihop utbildningsstegen för boende i stadsdelen Väster. 
Arbetsplatsträffar hålls tillsammans med administrationen.  
 
Det finns ett intranät som alla har tillgång till, men det är bara särskilda webb-publicerare som 
har möjlighet att lägga upp material där. På grund av detta mejlas det alldeles för mycket 
mellan personalen enligt Per. Det skulle vara önskvärt att det fanns tydliga regler för vad som 



 20 

får publiceras som information på intranätet och vad som ska skickas över mejlen. Intranätet 
innehåller mängder med information men är inte tillräckligt bra då det saknas struktur.  
 
Av alla 10 000 anställda finns det de som inte har egen inloggning eller dator vilket kan 
begränsa tillgången till information. Per berättar att de nu ges möjligheten att få tillgång till 
detta genom en dator som är inloggad på ett standardkonto och står på den berörda 
arbetsplatsen.  

4.2.3 Politiska direktiv 
 
Per berättar att de är starkt påverkade av politiska direktiv. Ju bättre tjänstemannautlåtande 
med ingående förklarade konsekvenser av beslutet, desto mer sannolikt är det att politikerna 
kan korrigera sitt beslut. Politikerna är inte intresserade av detaljfrågor på lokal nivå, 
exempelvis HR-avdelningens personalfrågor.  

4.2.4 Arbetsmiljö 
 
På stadsdelsförvaltningen Väster finns framförallt egna kontorsutrymmen. Dessa har 
glasfönster i dörrar och väggar vilket gör att det kan kännas öppet. Per anser dock att ett öppet 
kontorslandskap hade varit att föredra då det är lättare att kommunicera på olika sätt. 
 

4.3 Skatteverket  
 
Skatteverket är en statlig myndighet som är uppdelad i tio regioner. Vi fick kontakt med Claes 
som nu arbetar på Boråskontoret i Västra regionen. Han började på Skatteverket i Skara 1993, 
och har arbetat som sektionschef i Borås mellan åren 2000-2009. Han arbetar nu med 
skatterevision. Under intervjun fick vi även tala med Anders som arbetat där i sju och ett halvt 
år, och Matilda som arbetat där i cirka åtta månader. 

4.3.1 Kunskapsöverföring och kunskapsbevaring 
 
Skatteverket har formulerade dokument och beskrivningar över arbetsprocesser och 
tillvägagångssätt över i princip varje område. En del är formulerade på riksnivå, andra är 
formulerade på lokal nivå. Verksamhetens anställda kan ta del av dessa via Skatteverkets 
nationella intranät. De som är utfärdade på riksnivå har samtliga av Skatteverkets anställda 
tillgång till. Det material som är framtaget på lokal nivå är bara tillgängligt i den regionen 
eller på det kontor där det är framtaget. Det förekommer även sektionsanpassade 
arbetsbeskrivningar. Claes berättar att de är mer försiktiga med lokalt skapade dokument, om 
de ska spridas måste de vara kontrollerade på högsta nivå och vara säkerställda att allt som 
har skrivits är korrekt.  Om det sker ändringar eller tillägg uppdateras dokumenten 
kontinuerligt, om det inte är en engångsföreteelse, som till exempel att företag inte längre får 
redovisa mervärdesskatt i inkomstdeklarationen. 

På verksamhetens intranät kan de anställda söka efter personer beroende på vilka 
arbetsuppgifter de har, och de kan få träffar över alla tio regioner från norr till söder. Detta 
förutsätter dock att samtliga har fyllt i vilka arbetsuppgifter de har. 

Claes berättade att Skatteverkets kontor i Borås har flera personer som kan samma 
arbetsuppgifter. De har på så sätt lyckats bygga bort situationer där en anställd behöver 
ersättas så snart som möjligt efter avgång. Han berättar att de sällan behöver ersätta någon och 
ha bredvidgång. När någon väljer att avsluta sin anställning sker alltid ett avslutningssamtal 
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där för- och nackdelar med organisationen diskuteras, samt önskemål och tankar om 
eventuella förbättringar. 

Claes berättar att när han har varit med och anställt personer som hamnar på hans sektion, har 
han suttit med hela första dagen och sett till att de förutom grundläggande introduktion som 
organisationsinformation, även fått en säkerhetsgenomgång och att de får börja skicka ut 
revisionsfrågor. Därefter tilldelas den nyanställde en eller två handledare som denne i 
huvudsak frågar. Handledaren har i huvudsak samma arbetsuppgifter och bra erfarenhet kring 
yrket. Handledningen har ingen bestämd tid, utan detta mynnar ut när den nyanställde finner 
sig tillrätta på arbetsplatsen. Efter ett tag får den nyanställde möjligheten till vidareutbildning. 
På Skatteverket finns både lärarledda och webbaserade internutbildningar. Dessa nås genom 
intranätets kompetensportal där varje anställd kan se vilka utbildningar som erbjuds. En gång 
per år kan de anställda anmäla sig till utbildningar, den anställde och sektionschefen har en 
dialog om det är rätt utbildning, om så är fallet skickas anmälan vidare.  

Anders berättade att det inte fanns något färdigt introduktionsprogram när han började sin 
anställning på Skatteverket. Första dagen fick han sitta ner med sin dåvarande chef Claes och 
börja med arbetet. Han ansåg att det var bra att börja arbeta praktiskt direkt och inte enbart 
läsa om det. Matilda berättade att hon under sin introduktion först fick gå runt och hälsa på 
alla medarbetare och bekanta sig med arbetsplatsen. Hon blev tilldelad en handlingsplan som 
sektionschefen gjort. Hon blev dessutom tilldelad en handledare så länge det behövdes i 
arbetet. Successivt började hon lära sig vilka man skulle fråga om vad och frågade olika 
personer i stället för handledaren. Under introduktionen på Skatteverket fick hon genomföra 
arbetsplatsanknutna utbildningar, samt om organisationen och säkerhet. Då Matilda har 
arbetat på Skatteverket i Göteborg tidigare varade hennes introduktionsprogram bara i en 
månad. Vanligtvis tar det lite längre tid, efter detta individanpassas utbildningarna.  

4.3.2 Kommunikation 
 
Claes berättade att hans sätt att förmedla information till andra inom organisationen främst går 
genom personliga möten – vill man något frågar man kollegor och för en dialog. De har en 
etablerad öppen kultur och kan ha bra diskussioner om arbetet och vågar ha en rak 
kommunikation. Han anser att kommunikationen mellan medarbetare är god, och påpekade att 
de kan bero på handledningen som alla nyanställda får. Matilda instämmer och menar att det 
är en välkomnande kultur för nyanställda. Anders anser att det är den öppna 
kommunikationen som bidrar till att de kan diskutera arbetet tillsammans och dra nytta av 
varandras kunskaper. 

Matilda och Anders ser inte kunskap ur ett maktperspektiv, utan man delar med sig av sin 
kunskap. De flesta vet vilka eller vem de ska fråga om det uppstår oklarheter, oftast sker detta 
genom personlig kontakt med en dialog men även kommunikation genom mejl, chattfunktion 
eller videosamtal på kontor eller större mötesrum. Genom dessa forum kan de kommunicera 
med andra kontor och andra regioner. På sektionsmöten och andra möten kan de gemensamt 
dela idéer och problem. Här informerar de om vilka utredningar de har, och kan hjälpa 
varandra, exempelvis då en person tidigare arbetat med liknande utredning kan denne ge tips 
till den som nu ska utföra en liknande utredning.  

4.3.3 Politiska direktiv 
 
Lagstiftningen har en stor inverkan på arbetet, lagen ska alltid följas. Ibland har Skatteverket 
tolkat en lag på ett sätt, medan ett företag har tolkat den på ett annat sätt. Detta kan ibland leda 
till att fallet prövas i förvaltningsrätten. Domen där formar tolkningen av lagen. Skatteverket 
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påverkas även av generaldirektören som lyder under finansdepartementet. Generaldirektören 
får direktiv via regleringsbrevet som pekar i vilken riktning man bör gå och vilka områden 
man ska arbeta inom. 

4.3.4 Arbetsmiljö 
 
Claes anser att arbetsmiljön är bra, det finns både kontor och öppna kontorslandskap. Det 
öppna kontorslandskapet bidrar till en bra kommunikation, utöver det är fikarummet en bra 
plats för det. Matilda och Anders menar att vad en god arbetsmiljö är varierar mycket från 
person till person. Matilda anser att kontorslandskapet bidrar till en öppen kommunikation i 
och med att de lätt kan fråga varandra om hjälp. De kan också lätt skifta mellan att socialisera 
sig och arbeta självständigt. Anders föredrar öppet kontorslandskap då han anser att 
kommunikationen sker lättare där.                              

4.4 Borås Energi och miljö AB  
 
Vi har intervjuat Tanja som arbetar som personalutvecklingschef på Borås energi och miljö 
AB, en organisation vars verksamhetsområden innefattar bland annat fjärrvärme, vatten, 
avlopp och energi- och avfallstjänster. De ska vara ledande inom energi och miljö för 
framtidens infrastruktur. Tanja har arbetat på företaget i 40 år och ungefär hälften av tiden har 
hon arbetat i sin nuvarande roll. Organisationen har 225 anställda.  

4.4.1 Kunskapsöverföring och Kunskapsbevaring  
 
Tanja berättar att de har många olika kanaler att förmedla information till andra inom 
organisationen bland annat via telefon, mejl, intranätet och direktkontakt. De går ut med ett 
nyhetsbrev i pappersform, som även skickas via intranätet och via mejl. Att de ger ut 
information i pappersform beror på att alla inte använder sig av datorerna i samma 
utsträckning. På det sättet når de ut med informationen till fler. Intranätet är den viktigaste 
informationskanalen, men alla går inte in där.  

Organisationen har dokument över alla arbetsprocesser, och de arbetar med att kontinuerligt 
skapa nya dokument och utveckla de gamla. De anställda får tillgång till alla dokument via 
deras intranät. Tanja berättar att det kan saknas dokument då allt inte kan vara heltäckande, 
men så fort de upptäcker att något saknas upprättas det. Då de har många som har varit 
anställda under en lång tid hinner de ta till sig mycket kunskap under sin arbetstid. Här 
berättar Tanja att det uppstår tyst kunskap som kan vara svårt att förmedla vidare. Målet är att 
rutinerna ska vara så tydliga att vem som helst ska kunna gå in och följa dessa, exempelvis 
om någon blir akut sjuk. 
 
Tanja berättar att de har en generell introduktionsplan när de nyanställer som sedan 
specialanpassats beroende på vilken tjänst det är. En introduktion kan vara allt från fjorton 
dagar till sex månader lång. Vanligast är det att de får sin chef som handledare, men ibland 
kan det vara en arbetskamrat om det är enklare tjänster. När någon avslutar sin anställning 
genomför de en avgångsintervju eller ett avgångssamtal för att ta reda på anledningarna till 
varför den anställde väljer att avsluta sin anställning. Om de har möjlighet att anställa en 
ersättare snabbt är detta optimalt då det ökar möjligheterna för bredvidgång. Ibland fungerar 
inte det och då utser avdelningschefen någon som kan motsvarande uppgifter som lär upp den 
nyanställde. Tanja berättar att detta beror på fall till fall hur det går till. De har alltid sina 
dokumenterade rutiner att titta på. 
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4.4.2 Kommunikation  
 
Tanja berättar att kommunikationen mellan medarbetare huvudsakligen sker med 
direktkontakt. Att all personal är så pass utspridd på olika anläggningar kan göra det svårt 
kommunikationsmässigt. Det är många som inte är på en och samma plats utan åker runt i 
arbetet. Här finns inte plats för spontana samtal och möten, utan detta får planeras in i förtid. 
Tanja berättar att det är en öppen kultur på organisationen, man kan gå in till varandras kontor 
och fråga vem som helst vad som helst. De har en policy om en öppen kommunikation, men 
där framgår inget om hur de ska nå dit. Eftersom att alla medarbetare sitter på olika 
avdelningar och anläggningar hålls många friskvårdsprojekt där de försöker blanda anställda 
från olika avdelningar. Det är mycket enklare att prata med någon som man har träffat eller 
gjort något roligt tillsammans med menar Tanja.  

Alla i organisationen har tillgång till datorer. Under hösten byttes telefonerna ut till 
smartphones så att alla har tillgång till mejl i telefonen. Den viktigaste informationskanalen är 
intranätet, dock går alla inte in där. Det är förvisso inte av intresse för alla att veta vad som 
händer på hela organisationen.  

Tanja berättar att det blir många möten i organisationen, men de försöker arbeta aktivt för att 
dra ner på antalet. Det sker möten i ledningsgruppen, affärsgruppen, 
affärsutvecklingsgruppen, företagsrådet, skyddskommittén samt arbetsplatsträffar. De är noga 
med att ha en fastställd agenda och ett syfte när de kallar till ett möte, dessutom är de noga 
med att sätta ut start- och sluttid. De berörda informeras om det ska vara en diskussion kring 
ett ämne eller de ska ta ett beslut. Tack vare det aktiva arbetet har det lett till bättre effektivitet 
på mötena.  

4.4.3Politiska direktiv  
 
Politiska direktiv har stor påverkan på organisationens arbete berättar Tanja. De kan 
exempelvis få miljökrav att följa uppifrån och förändrade skatter som gör att de får tänka om i 
sitt arbete. De gör mycket omvärldsbevakning för att kunna förutspå hur de ska utvecklas som 
bäst. 

4.4.4 Arbetsmiljö 
 
Tanja tycker att arbetsmiljön är bra på huvudkontoret. De har både öppna kontorslandskap 
och egna kontor, och de som vanligtvis sitter i öppna kontorslandskap har även tillgång till 
tysta rum. Tanja anser att arbetsytorna och miljön bidrar till god kommunikation.  
 

4.5 Miljöförvaltningen  
 
På Miljöförvaltningen i Borås hade vi en intervju med Jonas som arbetar som avdelningschef 
för miljötillsyn. Förvaltningen arbetar med all myndighetsutövning som rör miljöbalken.  

4.5.1 Kunskapsöverföring och kunskapsbevaring 
 
Vid en nyanställning ordnas alltid saker som kontor, dator och inloggning. Den nyanställda 
blir presenterad för andra anställda och får en genomgång av vad denne förväntas göra. 
Introduktionen består mest av checklistor som är relativt standardiserade och fungerar som ett 
stöd. Det är inte bara närmsta chefen som är involverad i introduktionen, utan även andra ur 
personalen som exempelvis utbildar i de olika systemen. Här medger han en svaghet med 



 24 

kunskapsöverföringen till nyanställda. De är inte så bra på att förklara exempelvis hur man 
registrerar, och vad de gör i ärendehanteringssystemet där man håller reda på vart 
dokumenten befinner sig. Jonas påpekar att det finns ett behov av utbildningsinsatser, hur man 
dokumenterar på processnivå och checklistenivå. De som finns är skrivna för dem som redan 
kan det. De har även en slags fadderverksamhet, eller handledare som främst består av 
arbetskamrater. Det finns ingen avsatt tid för detta, utan handledningen mynnar ut när den inte 
längre behövs. Jonas medger att introduktionen inte täcker in varenda detalj, deras verksamhet 
kräver en viss grad av utbildning och erfarenhet, det krävs en större introduktion när en 
oerfaren person anställs.  

Det finns en form av rutin för avslut vid anställningar, men den är långt ifrån den ordnade 
formen som vid nyanställningar. Det förväntas att man har avslutningssamtal, men det blir 
inte alltid av. Avslutningssamtalet är en chans för den som ska avgå att dela med sig av 
erfarenheter, kunskap och ge några råd på vägen. Detta fungerar inte lysande, och skulle 
kunna bero på vad man har för förtroende för sin närmsta chef, menar Jonas. Han medger att 
de kan missa en hel del kunskap och information som de skulle kunna lära av. De som slutar 
är sällan intresserade av att dela med sig eftersom de inte ska vara kvar. De yngre tenderar till 
att dela med sig, de äldre är sämre på det, eller kanske inte ens är intresserade av ett samtal. 
Det är mycket individuellt för hur personer känner för samtalet menar Jonas. När 
organisationen ersätter en anställd som valt att sluta är idealsituationen bredvidgång, däremot 
hinns det rent praktiskt oftast inte med.  

4.5.2 Kommunikation  
 
Jonas berättar att det kan vara svårt att överföra kunskap om hur man ska gå tillväga när det 
gäller bedömningar. Ofta diskuteras ärenden för att hitta rätt nivå av svar, det vill säga hur 
hård man ska vara i bedömningen. Det kan underlättas genom att man diskuterar olika ”case”.   

Kommunikation mellan medarbetare sker oftast muntligt, och via mejl, det sker inte många 
telefonsamtal internt. Det finns även en chattfunktion som fungerar bäst om man vill ha ett 
snabbt svar. Jonas påpekar att den muntliga kommunikationen dominerar. Inom avdelningen 
träffas man ofta och diskuterar bland annat ärenden med varandra. Jonas anser att man är 
relativt öppen på arbetsplatsen, men ett önsketillstånd hade varit om alla hade varit öppnare 
mellan varandra, och anser att de kan jobba på det lite mer. Mellan avdelningarna hade Jonas 
önskat sig väsentligt mycket mer information. Indelningen av avdelningar har gjort det 
tydligare organisatoriskt, och man kommunicerar mer inom avdelningen än mellan dem. 
Förvaltningen har även möjligheter att dela information och kunskap med varandra genom 
workshops mellan landsting, kommuner, enheter och avdelningar. En del anställda deltar även 
i utbildningar. Efter detta delar de med sig av relevant information, både muntligt och 
skriftligt. 

Avdelningen har möten varje vecka, varannan vecka är det hela avdelningen, varannan vecka 
är det halva avdelningen. Varje månad har hela förvaltningen ett stort möte. Alla möten har 
olika karaktär, mötena på förvaltningsnivå har en tydlig agenda och fungerar mer som ett 
informativt möte. Mötena på avdelningsnivå, även under arbetsplatsträffar, har en tydlig 
agenda, ordförande och det förs mötesanteckningar och stående punkter.  

Hos Miljöförvaltningen finns dokument över arbetsprocesser på olika nivåer. Från 
övergripande så som policys, till planer och delvis processkartläggningar över huvudprocesser 
och delprocesser. Jonas påpekar att det inte är enhetligt gjort, utan de är uppbyggda under 
flera år, under olika perioder. Verktygen har sett olika ut och man har tänkt på olika sätt. Det 
saknas en del dokument över exempelvis diarieföring och ärendehantering. Jonas berättar att 
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det inte finns någon heltäckande processkartläggning, kanske i ord och text men inget 
illustrerat. Nuvarande lösning gör att dokumenten inte alltid är lätta att hitta, uppger Jonas. De 
har brister i sitt nuvarande system gällande att bevara viss kunskap då allt inte sparas, och när 
någon avslutar sin anställning kan detta visa sig.  

Det intranätet som Miljöförvaltningen har idag är inte lysande, enligt Jonas. Det finns ett nytt 
intranät som är under uppbyggnad. Intranätet kommer att utvecklas då alla deras dokument 
och arbetsprocesser sedan kommer finnas där. Idag finns ingen information om vad de arbetar 
med på intranätsnivå. Organisationens dokument kommer att flyttas över till intranätet vid 
årsskiftet, samtidigt passar de på att ta med den informativa biten in i bilden så att det ryms på 
samma webbplats. Kommunen kommer att uppdateras på den tekniska fronten, och då 
kommer användningen av smartphones och läsplattor blir mer utbredd.  

4.5.3 Politiska direktiv  
 
De politiska direktiven från Stockholm gällande myndighetsutövning påverkar mer än 
direktiven från Borås. Rent formellt är det nämnden i Borås som de följer. Jonas anser att 
politiska direktiv inte har någon större betydelse i det dagliga arbetet, men att det varierar 
beroende på vilken avdelning du arbetar på.  

4.5.4 Arbetsmiljö 
 
Avdelningen för miljötillsyn sitter utspritt på olika våningsplan och de har också en avdelning 
i stadshuset. Detta bidrar inte till en god kommunikation och underlättar inte till spontan 
kontakt. För en förbättrad kommunikation tror Jonas att kontorslandskap skulle kunna vara en 
lösning, om man gör det med moderna hjälpmedel. Med kontorslandskap hade de kunnat 
utbyta kunskap med fler än de gör i dagsläget men han är övertygad om att kontorslandskap 
skulle få mycket motstånd från övriga medarbetare. 
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5. Analys och diskussion 
Nedan kommer analysen av det teoretiska och empiriska resultatet. Här har vi jämfört de 
faktorer som forskare anser vara viktiga vid kunskapsbevaring och kunskapsöverföring med 
vad som framkommit om respektive organisation.  
 

5.1 Epistemologiska perspektiv 
 
I vår referensram är det ett flertal forskare som påpekar att det är viktigt att skilja på kunskap 
som objekt eller process eftersom att det påverkar överföringsprocessen. I objektperspektivet 
är syftet att identifiera värdefull kunskap och försöka styra den inom organisationen. Här 
anser man att kunskap kan lagras och delas med andra genom en slags teknisk portal eller 
databas. Kunskap som används i objektperspektivet är kodifierad, vilket också benämns som 
explicit kunskap. I processperspektivet anser man att kunskap inte är möjlig att lagra och dela 
annat än när den sker. Fahey & Prusak (1998) som är förespråkare av detta synsätt menar att 
kunskap måste ses som något som skapas vid kommunikation mellan människor och inget 
som har ett eget ”liv”. Kunskap som används under processperspektivet är tyst kunskap som 
även kan benämnas som implicit kunskap.  
 
I litteraturen har det funnits en typ av ställningstagande till hur man ska se på kunskap, 
antingen objektperspektivet eller processperspektivet. Samtliga organisationer som vi 
intervjuade har inte uppvisat någon typ av aktivt ställningstagande inom dessa två perspektiv, 
att de ser på kunskap som antingen ett objekt eller en process.  Istället har det funnits en 
kombination av dessa två.  
 
Den kunskap som kan kategoriseras till objektperspektivet är den kunskap som har 
dokumenterats, exempel inom detta är dokument över arbetsrutiner, processkartor, 
checklistor, mallar med mera. Det är kunskap som går att bevara och plocka fram när den 
behövs för att man inte alltid kan eller ska behöva minnas den. Kunskap som innefattar 
lagtext fann vi relativt svårkategoriserad. Lagtext finns dokumenterad både digitalt i databaser 
och i publicerade lagböcker, men för att kunna förstå, tolka och använda den behövs kunskap 
om hur man gör detta. Här behöver man alltså ha processkunskap om hur man använder 
objektkunskap. Således kan vi konstatera att det inte går att enbart se kunskap från ett 
perspektiv i praktiken, utan från båda perspektiven. Organisationerna har säkerligen ingen 
medveten uppdelning enligt dessa perspektiv, utan de existerar framförallt i teorin. 
 
I objektperspektivet kan man lagra kunskap med hjälp av tekniska portaler och databaser. 
Servicekontoret, Stadsdelsförvaltningen Väster och Miljöförvaltningen är förvaltningar inom 
Borås stads gemensamma intranät. Här finns många av ovanstående organisationers 
dokument, en del av dem är tillgängliga endast för den egna organisationen, en del är 
tillgängliga för samtliga organisationer som har tillgång till intranätet. Skatteverkets kontor i 
Borås har en del i myndighetens nationella intranät där dokument, policys med mera finns 
tillgängliga på olika nivåer. Kontoret i Borås har även en del i intranätet som endast de har 
tillgång till. Borås energi och miljö AB har ett eget intranät för sin organisation. 
 
I det processfokuserade perspektivet kan man inte lagra eller dela kunskapen annat än när den 
sker. Det är här kommunikation kommer in som ett verktyg för att göra en kunskapsdelning 
möjlig. 
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5.2 Kommunikation 
 
O’Toole (2011) anser att en oerhört viktig faktor till bevarande av en organisations kunskap är 
kommunikation. Kommunikation är vad som gör att kunskapen tar sig från individuell till en 
kollektiv kunskap. Detta är ett måste för att kunskap inte ska gå förlorad och stå och falla med 
en enskild individ som lämnar organisationen. Däremot menar han att individuell 
kunskapskonstruktion är viktigt att beakta vid kunskapsöverföring. Här kan kunskap som 
kommuniceras från samma källa i slutändan skilja sig från person till person. 
Processperspektivet menar att kunskap är något som skapas i kommunikationen mellan 
människor. I vår empiriska undersökning fann vi att muntlig kommunikation mellan 
människor var det huvudsakliga sättet att dela information och kunskap på. Claes på 
Skatteverket berättade att de ofta diskuterar arbetsrelaterade frågor med sina kollegor för att få 
hjälp då de har olika erfarenheter. Här sker ett kunskapsutbyte och en typ av 
kunskapsöverföring genom diskussion kollegor emellan. Jonas på Miljöförvaltningen 
berättade att de diskuterar olika “case” med varandra för att kunna komma fram till ett svar 
för ett ärende. Det kan exempelvis gälla lagtolkning i olika ärenden.   
 
O’Toole (2011) anser att kommunikation är medlet för att minska avstånd. Detta avstånd kan 
visa sig mellan avdelningar och enheter, men även mellan medarbetare. Här kan avståndet 
vara fysiskt, men även visa sig som ett “gap”. Det kommunikativa “gapet” kan finnas inom 
avdelningar, enheter och mellan kollegor. O’Toole (2011) menar att det är viktigt att 
medarbetarna är delaktiga i kommunikationen för att kunna minska eller reducera avståndet 
för att kunskapen ska nå fram. Samtliga respondenter uppgav att de har en så kallad öppen 
kultur och att det då är en god kommunikation mellan medarbetare. Dessa svar är förvisso 
subjektiva, och alla individer kan uppfatta kommunikationsklimatet på olika sätt.  
 

5.2.1 Social interaktion  
 
Social interaktion är ett sätt att överföra kunskap genom kommunikation. Det syftar till att 
uppmuntra individer till att dela kunskap med varandra för att på så sätt stärka organisationen 
(Lin 2011). Interaktion i grupp ger den nyanställde i en organisation chans att ställa frågor och 
få stöd av andra organisationsmedlemmar under den period den nyanställde bygger upp sin 
egen uppfattning av kunskap, detta vilar på förtroende (Hatmaker et al. 2011). För att lyckas 
med överföringen av implicit kunskap krävs förtroende, tillit till att information som mottas 
från en part är tillförlitlig information för mottagaren. Förtroende kan skapas genom 
regelbunden interaktion mellan organisationsmedlemmar (Amayha 2013). Practises of 
communication och communities of practise är båda två typer av social interaktion. Practises 
of communication är beskrivningar som behandlar hur kunskap kan användas i det vardagliga 
arbetet (Kallin & Styhre 2003). Enligt communities of practice lär sig och delar individer 
kunskap bäst genom att integrera i grupp (Wenger 1998). Exempel på social interaktion kan 
vara workshops, olika forum och mötesplatser. Samtliga respondenter på de olika 
organisationerna berättar att de har olika typer av möten vilket är ett sätt att använda sig av 
social interaktion. En del möten är mer informativa och på en del är syftet kommunikation då 
de både kan utveckla och överföra information till varandra. Samtliga organisationer uppgav 
att de har för många möten och att de är ett kontinuerligt arbete att försöka effektivisera dem. 
Genom att varje möte har ett syfte och en tydlig agenda kan man se till att mötena genomförs 
effektivt och därmed spara tid och resurser. På Miljöförvaltningen berättar Jonas att de har 
workshops mellan landsting, kommuner, enheter och avdelningar. Där får de möjlighet att 
dela med sig av kunskap till varandra, vilket är ett sätt att överföra kunskap genom social 
interaktion.  
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5.2.2 Anställningar  
 
Kommunikation är även en faktor som är viktig vid en anställning. Här kommuniceras både 
explicit och implicit kunskap. Här har de flesta organisationer redan identifierat vilken typ av 
kunskap eller kunnande som är viktigt att dokumentera för att underlätta arbetet vid en 
nyanställning. Desouza & Paquette (2011) påpekar att en nyanställd snabbare kan komma in i 
sitt arbete om det finns kodifierad kunskap eftersom att det är lättare att överföra. Den tysta 
kunskapen kan i vissa fall vara svårare att formulera och överföra. Tyst kunskap kan även 
anses vara det som sitter i väggarna, alltså kunskap om hur det går till på en organisation, hur 
kulturen fungerar. Det är därför viktigt med en lämplig introduktion som kan överföra sådant. 
På denna punkt arbetar organisationerna på samma sätt. Alla hade en typ av introduktion som 
täckte in en del av grundinformationen, i en mer eller mindre omfattning. Beroende på vilken 
position eller typ av anställning det var individanpassades introduktionens innehåll och längd. 
Denna skillnad anser vi vara positiv då en organisation inte kan ha en helt standardiserad 
introduktionsmall eftersom att de som anställs har olika erfarenhet och är olika individer. 
Skatteverket hade en relativt standardiserad introduktion som innehöll grundläggande 
information och utbildningar, men som sedan beroende på arbetsuppgift och avdelning skilde 
sig åt. Matilda som vi fick intervjua på Skatteverket berättade att hon hade arbetat på ett annat 
av organisationens kontor tidigare och att hennes introduktion därför blev kortare eftersom att 
hon redan hade mycket erfarenhet och kunskap.  
 
En introduktion kan sedan övergå till en handledning. Den som anställs får en handledare 
tilldelad som har samma eller liknande arbetsuppgifter, har bra kunskap om organisationen 
och ska finnas som ett stöd. Samtliga organisationer uppgav att de tilldelade de nyanställda 
handledare som de i första hand fick ta hjälp av i sitt arbete. Handledarskapet hade ingen 
avsatt tid utan det mynnade ut allt eftersom den nyanställde fann sig tillrätta i organisationen 
och bland medarbetarna. 

5.2.3  Avgångar 
 
Kommunikation är även en identifierad faktor vid en avgång. Servicekontoret, 
Stadsdelsförvaltningen Väster, Skatteverket och Borås energi och miljö AB uppgav att det 
alltid sker ett avslutningssamtal med närmsta chef när någon av medarbetarna väljer att avgå. 
Genom detta kan de fånga upp viktiga aspekter i dennes arbete att föra vidare till den som ska 
ersätta platsen. Avslutningssamtalet är med andra ord en källa till kunskapsöverföring och 
därmed bevaring av kunskap från en viss tjänst eller position. Här finns även möjligheter att 
utvärdera arbetsplatsen, vad som kan göras bättre, anledning till att medarbetaren avgår med 
mera. För att medarbetaren ska kunna delge sådant krävs ett förtroende mellan parterna. 
Miljöförvaltning uppgav att det förväntas att de har avslutningssamtal, men att det inte alltid 
blir av. Jonas på organisationen uppgav att det är väldigt individuellt för hur man känner för 
avslutningssamtalet, det är inte alltid medarbetaren är intresserad av att dela med sig eftersom 
att denne ska sluta. Han påpekade däremot att yngre tenderar till att dela med sig i högre 
utsträckning än äldre. 
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5.3 Kunskap som makt 
Både Amayah (2013) och Syed-Ikhsan & Rowland (2004) menar att kunskap kan ses som 
makt och det kan medföra svårigheter när kunskap ska delas. Med detta menas att 
organisationsmedlemmar kan välja att inte dela med sig av viss kunskap som resten av 
organisationen kan ha nytta av. Detta för att inte kunna vara utbytbar. De intervjuer vi har 
genomfört har inte visat att det finns ett tydligt uttalat maktperspektiv i organisationerna. 
Respondenterna har alla berättat att de har en öppen kultur där de delar med sig av den 
kunskap de mottar både i dokument som exempelvis processkartor, arbetsrutiner, checklistor 
och mallar och muntligt via personlig kontakt och möten. På Servicekontoret berättar vår 
respondent att organisationens öppenhet beror på den kultur organisationen har, som skapats 
under en längre tid.   

Anställda i en organisation kan behålla kunskap genom att välja att inte dela med sig av 
denna. Det kan ske utan att de andra anställda är medvetna om det. 

5.4 Politiska direktiv inom offentliga organisationer: 
 
Syed-Ikhsan & Rowland (2004) kom i sin studie fram till att politiska direktiv är en faktor 
som spelar en stor roll för offentliga organisationer och har en stor inverkan på hur en 
organisation ser ut och arbetar. De fann att direktiven har en stor påverkan på de 
kunskapstillgångar som skapas och den kunskapsöverföring som sker. Genom vår empiriska 
insamling har vi inte funnit några konkreta faktorer inom politiska direktiv som påverkar 
organisationens kunskapsöverföring. Vi kan enbart konstatera att det har en stor betydelse för 
det arbete som utförs. Organisationerna har kanske inte kännedom kring hur dem konkret 
påverkas då det hör till att anpassa sig efter vad högre nämndemän beslutar. 
 
Tanja på Borås energi & miljö AB berättade att politiska direktiv har stor påverkan då direktiv 
uppifrån i form att miljökrav kan bidra till att organisationen måste tänka om i sitt arbete. 
Detta tyder på att direktiv uppifrån bidrar till att påverka den kunskap som skapas då arbetet 
måste förändras och anpassas efter de beslut som tas. Paralleller kan dras till Skatteverket där 
generaldirektören får direktiv via regleringsbrevet som pekar i vilken riktning de bör gå och 
vilka områden de ska arbeta inom. Servicekontoret är den organisation som särskiljer sig allra 
mest gällande politiska direktiv då de är styrda av en nämnd, men inte har en ramfinansierad 
verksamhet eller kommunala anslag. Jonas på Miljöförvaltningen menar däremot att det inte 
har någon nämnvärd påverkan på det dagliga arbetet, men att det varierar för varje avdelning. 
Eftersom att verksamheterna är påverkade av politiker faller det sig möjligen naturligt att de 
är dessa direktiv som styr arbetet och som verksamheten bygger på. Indirekt är det dessa 
direktiv som styr vad man arbetar med och därmed vilken kunskap som skapas och sprids i de 
offentliga organisationerna. 

5.5 Arbetsmiljö 
 
O’Toole (2011) anser att arbetsmiljön kan bidra till varierande beteenden hos medarbetarna i 
en organisation, vilket påverkar kunskapsdelningen. Desouza & Paquette (2011) påpekar att 
arbetsplatsens uppbyggnad påverkar kommunikationsmöjligheterna och därmed möjligheter för 
kunskapsöverföring. Arbetsmiljön bidrar i stor utsträckning till hur individer mår och beter sig 
på sin arbetsplats, de kontorslokaler som samtliga organisationer har bidrar till den öppenhet 
som organisationsmedlemmar har emellan varandra och därmed till en förbättrad 
kommunikation. Kontorslokaler med mycket fönster gör det lätt att ta kontakt med 
medarbetare. Utspriddhet och ologisk enhetsplacering kan däremot bidra till att missgynna 
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kommunikationen, vilket Miljöförvaltningen kämpar med. Detta bidrar inte till spontan 
kontakt och därmed inte heller till kunskapsöverföring som sker lämpligast genom social 
interaktion. Öppna ytor och träffpunkter lämpar sig bättre till en ökad spontan interaktion. För 
att lättare lära känna varandra underlättar minskade avstånd god kommunikation i 
arbetsrelaterade frågor och utbytet av kunskap. Det handlar i stor omfattning om att skapa 
miljöer för produktiv interaktion (Oseland et al. 2011). Genom att granska organisationens 
arbetsmiljö och fråga organisationsmedlemmarna vad de skulle önska för en förbättrat 
arbetsmiljö, ökar förutsättningarna för alla ska trivas på arbetsplatsen förutsatt att åsikterna 
används. Dock avgör individen själv vad som upplevs som en bra arbetsmiljö, och i en större 
organisation är det svårt att skapa den bästa tänkbara arbetsmiljö för varje enskild individ. 

6. Slutsats 
 
Efter att ha analyserat det empiriska resultatet med vår referensram ska vi nu redovisa våra 
slutsatser från detta, samt besvara de frågeställningar som genomsyrat hela arbetet. Först 
besvarar vi den första frågan som handlar om kunskapsbevaring, därefter följer fråga två, hur 
kunskapsöverföringen går till. Efter att vi besvarat våra frågeställningar följer ytterligare 
slutsatser från vårt arbete kring politiska direktiv och arbetsmiljö. 
 

6.1 Hur arbetar offentliga organisationer med kunskapsbevaring 
 
I teorierna om kunskapsprocesser och knowledge management ska man ta hänsyn till de två 
epistemologiska perspektiven, kunskap som objekt eller kunskap som process. Här har det 
funnits en typ av ställningstagande, att man ska välja antingen det ena eller det andra 
perspektivet. Detta kanske fungerar i den teoretiska världen, men vi har efter vår empiriska 
studie funnit att det inte fungerar i praktiken i de offentliga organisationerna. Det finns i 
praktiken ingen medvetenhet kring dessa uppdelningar. Här kan man dela upp 
kunskapsprocessen i båda perspektiven för att kartlägga hur bevarandet av kunskap går till. I 
objektperspektivet identifieras viktig kunskap som man sedan kan lagra och dela med andra 
genom en teknisk portal eller databas, denna kunskap kan anses vara kodifierad. Här arbetar 
samtliga organisationer på samma sätt. De har identifierat viktig kunskap, så som hur man går 
tillväga i särskilda arbetsprocesser, och dokumenterat detta till rutiner, mallar, processkartor 
med mera. Dessa har sedan sparats antingen i lokala databaser eller publicerats på 
organisationernas intranät för att medarbetare ska kunna komma åt dem på ett smidigt sätt. 
Genom detta kan organisationerna bevara och plocka fram kunskap när den behövs, då man 
inte alltid kan eller ska behöva minnas den. På så sätt finns kunskapen inom organisationen, 
och försvinner inte helt om en medarbetare väljer att lämna den.  
 
I processperspektivet kan kunskap endast delas genom kommunikation, den kan inte delas 
annat än när den sker. Detta är ett sätt att kunna dela och bevara tyst kunskap. När fler får ta 
del av kunskap sprids den och på så sätt kan den bevaras. En viktig faktor som är en 
förutsättning för att en organisation ska kunna bevara kunskap är en bra kommunikation. I vår 
studie fann vi att den muntliga kommunikationen var det huvudsakliga tillvägagångssättet för 
att dela med sig av kunskap. Medarbetarna tar hjälp i det vardagliga arbetet genom att prata 
med varandra och ta vara på varandras erfarenheter. Detta medför att kunskap sprids inom 
organisationen och att fler anställda får ta del av olika typer av kunskap, på så sätt kan 
kunskapen bevaras. 
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Kunskapsbevaring sker bland annat genom avslutningssamtal vid avgångar. Samtliga 
organisationer uppgav att de använder sig av detta, dock uppgav en organisation att det inte 
alltid genomfördes. Avslutningssamtalet kan leda till att viktig kunskap kan bevaras efter en 
anställd lämnar organisationen. Här kan organisationen fånga upp viktiga aspekter i den 
anställdes arbete att föra vidare till den som eventuellt ska ersätta platsen. Vi har däremot 
konstaterat att det finns brister här då de som avslutar sin anställning inte alltid är intresserade 
av att dela med sig av sina kunskaper eller ett avslutningssamtal. Detta kan förvisso bero på 
vilken position och arbetsuppgifter personen hade, samt orsak till avgången. 

6.2 Hur arbetar offentliga organisationer med kunskapsöverföring 
till de nyanställda? 
 
Samtliga organisationer vi intervjuade för vårt empiriska underlag hade alla en typ av 
introduktion för nyanställda som täckte in en del av grundinformationen, med olika 
omfattning. Beroende på vilken position eller typ av anställning det var individanpassades 
introduktionens innehåll och längd. Det är en positiv skillnad då en organisation inte kan ha 
en helt standardiserad introduktionsmall, då de som anställs är olika individer som har olika 
erfarenhet. Vid en introduktion får både den explicita och den implicita kunskapen utrymme 
att kommuniceras. Alla organisationer uppgav att de nyanställda tilldelades handledare som 
de i första hand fick ta hjälp av i sitt arbete. Handledarskapet mynnade ut allt eftersom den 
nyanställde fann sig tillrätta i organisationen och bland medarbetarna. Vi fann att samtliga 
organisationer arbetade likadant på denna punkt. Vi tror att detta huvudsakligen är kanalen för 
kunskapsöverföring i en organisation, framförallt den kunskap som kan kategoriseras till 
processperspektivet.  Det är viktigt med en lämplig introduktion som ger förutsättningarna för 
att överföra den tysta kunskapen. Tyst kunskap kan anses vara det som sitter i väggarna, alltså 
kunskap om hur det går till på en organisation, och bland annat hur kulturen fungerar.  

Teorin har påvisat en problematik med kunskapsöverföring då organisationsmedlemmar 
tenderar att behålla kunskapen för sig själva och på så sätt erhålla makt. I vår empiriska studie 
uppgav samtliga organisationer att detta inte skedde i någon större utsträckning. De uppgav 
alla att de hade öppna kulturer där de var lätt att dela med sig av kunskap mellan kollegor, 
vilket gynnar en bra miljö för kunskapsöverföring.  Dessa svar är dock av subjektiv karaktär 
och vi kan inte vara säkra på att det inte sker en maktutövning med kunskap eller att det är en 
öppen kultur mellan medarbetare. Detta kan vara ett djupare studieobjekt för vidare studier. 

6.2.1 Social interaktion 
 
Genom social interaktion kan kunskap kommuniceras, vilket kan stärka organisationer. Möten 
är ett sätt som social interaktion kan utspela sig i. Vi fann att samtliga av organisationerna 
använder sig av olika typer av möten. Vissa typer av möten är kommunikativa och då kan de 
dela med sig och överföra kunskap till varandra. För att öka effektiviteten är det viktigt att ett 
mötes syfte och agenda är tydlig, genom detta kan man spara tid och resurser. Vi konstaterar 
att det är viktigt för att kunna ta vara på tiden och för att kommunikationen ska få de bästa 
möjliga förutsättningarna. En annan typ av social interaktion är workshops. Individer lär sig 
och delar bäst kunskap genom att integrera i grupp. Detta kan vi konstatera är ett givande sätt 
att dels dela med sig av kunskap och dels sprida kunskap till en större skara 
organisationsmedlemmar.  

6.3 Politiska direktiv och arbetsmiljö   
 
Politiska direktiv och en organisations arbetsmiljö påverkar hur väl kunskap sprids och vad 
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för kunskap som skapas. Det är faktorer som påverkar grundförutsättningarna för hur en 
organisation har möjlighet att arbeta med kunskapsöverföring. Politiska direktiv avgör till viss 
del vilken kunskap som skapas och delas. Nya direktiv uppifrån kan bidra till att 
organisationen måste tänka om i sitt arbete. Detta tyder på att direktiv bidrar till att påverka 
den kunskap som skapas. Arbetet måste förändras och anpassas efter de beslut som tas. 
Arbetsmiljön däremot bidrar till organisationsmedlemmarnas beteenden och hur villiga dem 
är att dela med sig av kunskap. Detta på grund av att arbetsmiljön påverkar en individs 
mående och därmed till viss mån dess inställning till arbetet. Arbetsplatsens uppbyggnad kan 
påverka de dagliga kommunikationsmöjligheterna, därmed är miljön för 
kunskapsöverföringen en faktor att beakta. Det krävs att kontinuerligt arbete för en bättre 
miljö på arbetsplatsen.   

Vi fann därmed dessa aspekter påverkande för en organisations förutsättningar att kunna dela 
kunskap. Vi fann dock inte några konkreta faktorer, vad det gäller politiska direktiv, som 
påverkar organisationens kunskapsöverföring. Vi kan enbart konstatera att det har en 
betydelse för arbetet som utförs, samt skapandet och delningen av kunskap. Vi har kunnat 
konstatera att i de organisationer vi har intervjuat påverkar de politiska direktiven deras 
kunskapsarbete men i olika grad. Det är beroende på vilken organisation det gäller, vilken 
avdelning och vilka arbetsuppgifter en anställd har i organisationen. Ett och samma direktiv 
kan ha olika konsekvenser för olika anställdas arbete. Sammantaget instämmer alla 
organisationer i vår empiriska undersökning att politiska direktiv har mer eller mindre 
påverkan på respektive organisations arbete.  

6.4 Slutord 
 
Vi har sett att de valda offentliga organisationerna i Borås stad uppvisar många likheter 
gällande arbetet med kunskapsöverföring och kunskapsbevaring, trots organisatoriska 
skillnader. Servicekontoret, Stadsdelsförvaltningen Väster och Miljöförvaltningen är en del av 
den kommunala förvaltningen, medan Borås energi och miljö AB är ett offentligt bolag och 
Skatteverket är en statlig myndighet. Frågan är om detta är en geografisk faktor, att alla 
offentliga organisationer arbetar på samma sätt inom sin region, eller om det vi funnit om våra 
fem organisationer stämmer överens med samtliga i hela landet? Hur som helst instämmer vi i 
Steyn’s (2003) påstående om att organisationer måste behärska olika sätt att bevara och dela 
kunskap på eftersom de tillgodogörs bäst på olika sätt.  

6.4.1 Förslag till vidare studier 
 
Vår studie har genomförts under en begränsad tid och det empiriska underlaget ansåg vi, 
utefter våra förutsättningar, bäst samlades in genom en intervju på vardera av de valda 
organisationerna. Detta speglar en något subjektiv bild. Vi föreslår därför att vidare studier 
omfattar en fältstudie inom ämnet, där organisationer kan studeras i dess naturliga 
arbetsmiljö. Detta för att få en djupare förståelse för kunskapsarbetet inom offentliga 
organisationer, och för att öka objektiviteten.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat inom organisationen? Vad har du för roll? 

 
2. Hur blev du introducerad på arbetsplatsen? 

 
3. Hur förmedlar Du information till andra inom organisationen?  

 
4. Hur anser Du att organisationen arbetar med kunskapsbevaring? 

 
5. Hur anser Du att organisationen arbetar med kunskapsöverföring? 

 
6. Hur stor inverkan har politiska direktiv på organisationens arbete? 

 
 
Kunskapsöverföring och kunskapsbevaring 
 

7. När ni har anställt en person – hur gör ni för att få in denne i organisationen?  
 

8. När någon slutar sin anställning, hur hanteras avgången? Hur gör ni för att underlätta 
övergången för den nyanställde? 
 

9. Finns formulerade dokument över arbetsprocesser och liknande? 
  

10. Hur får anställda tillgång till dessa dokument? 
 

11.  Finns det dokument som saknas?  
 

12. Arbetar ni i så fall med att skapa dessa tidigare saknade dokument? 
 

13. Uppdaterar ni kontinuerligt dessa efter förändring och när information tillkommer? 
 

14. Erbjuds ni workshops eller liknande? 
 

 
Kommunikation   
 

15. Kan Du någon gång känna att du besitter kunskap om något du känner är svårt att 
förmedla vidare? Alltså svårigheter att uttrycka dig i ord.  
 

16. Hur sker den dagliga kommunikationen mellan medarbetare? 
 

17. Vad hade Du önskat för en förbättrad kommunikation mellan medarbetare?  
 

18. Hur kommunicerar ni mellan avdelningarna inom verksamheten?  
 

19. Hur ofta har ni möten? Vad har ni för möten? Vad har ni för mötesteknik? 
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20. Uppmuntras medarbetare på något sätt till ökad öppenhet mellan varandra, i så fall 
hur? 
  

21. Har ni något intranät där organisationsmedlemmar kan kommunicera med varandra 
och ta del av aktuell information?  
 

22. Hur använder ni dagens teknik för att dela information inom organisationen? 
 
Arbetsmiljö 
 

23. Hur upplever Du din arbetsmiljö? Placering av kontor, kontorslandskap eller liknande? 
 

24. Anser Du att arbetsmiljön skulle kunna förbättras, i så fall hur? 
 

25. Bidrar arbetsytorna till god kommunikation? 
 

Är det något mer vi borde fråga om? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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