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Abstract: The purpose of this paper is to study employees’ sensemaking 

process around knowledge sharing in a public organization that is 
managed by trust. By means of qualitative interviews employees 
have answered questions about their experiences of trust as 
management philosophy and how they experience such to affect 
the way they share knowledge.  In an organization managed by 
trust the starting point is that managers have trust in their 
employees and in their capability of doing a good job. Previous 
research shows a positive connection between knowledge sharing 
and trust. However, such research has focused more on trust 
between people who share knowledge and employees’ trust in their 
managers. Few studies have studied managers’ trust in employees 
as a factor that fosters knowledge sharing.  

 
The present paper describes how employees experience trust to be 
expressed in the organization by means of managers’ information 
and communication in the shape of verbal symbols. It also 
describes how such verbal symbols lead employees to a 
sensemaking process to understand the new context as well as how 
they act accordingly. The result suggests that the employees 
experience verbal symbols used by managers to make trust more 
noticeable, increase their freedom of action and that they use such 
freedom to share knowledge to a greater extent than before. 
Through the sensemaking process employees understand 
knowledge sharing as an action that pushes the organization 
towards its goals, and thereby create new knowledge sharing forum 
in the shape of communities of practice in order to pursue such 
goals. 
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“Trust has uniquely effective properties for the coordination of 
knowledge intensive activities within and between organizations”  

 
(Adler 2001, s. 215) 
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1. Inledning 

Det är över trettio år sedan offentliga verksamheter världen över ansågs vara i behov av ett mer 
effektivt och resultatinriktat arbetssätt (Pollitt & Bouckaert 2004, s. 72). Detta behov skapade 
en management-trend som fick namnet New Public Management (Hood 1991). För styrningen 
av svensk offentlig sektor har New Public Management (NPM) inneburit fokus på bland annat 
mål och resultat, utvärderingar, effektivitet och produktivitet (Bengtsson 2010; Vifell & 
Westberg 2013). Däremot har NPM utvecklats till en byråkratisk, trög, ineffektiv och 
kontrollerande styrform. Bornemark (2018) talar om en ökad administrativ börda och en 
styrning som fokuserar i princip enbart på att mäta prestationer i siffror. Trettio år senare står 
därför den svenska offentliga sektorn åter inför en ny styrreform – tillitsbaserad – och 2016 gav 
regeringen Tillitsdelegationen i uppdrag att se över vad detta innebär rent praktiskt (Dir. 
2016:51).  Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) är en styrfilosofi1 som kännetecknas bland 
annat av tillit från chef till medarbetare, samarbete, handlingsutrymme och att sätta kunskap i 
fokus (Bringselius 2018). Louise Bringselius, tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen, 
menar att med tillit läggs vikt vid kultur, informella relationer, värderingar och beteenden, det 
vill säga hur människor och organisationer förhåller sig till varandra (2018, s. 5). Bringselius 
beskriver tillit från chef till medarbetare som en vilja att lita på att de senare kan och vill göra 
ett bra jobb, vilket samtidigt innebär ett risktagande (2017, s. 8). Genom tillit har TSL som syfte 
att skapa en mer effektiv offentlig service av kvalitet (Bringselius 2017, s. 1). För att lyckas 
med detta är det nödvändigt att fokusera på kunskap, innovation, lärande, reflektion och 
relationsbyggande (ibid., ss. 20f). Enligt Bringselius kräver detta dock strukturer eller arenor 
som möjliggör kunskapsdelning och utbyte av erfarenheter. I TSL är det inte cheferna utan 
medarbetarna som genom tillit ges handlingsutrymme och förutsättningar för autonomi och 
delaktighet (SOU 2018:38, ss. 17, 35). Detta ökar medarbetarnas benägenhet att samarbeta, 
vilket i sin tur främjar kunskapsdelning (ibid., s. 35). Ur ett kunskapsperspektiv är således tillit 
en nyckelfaktor (t ex Davenport & Prusak 1998; Jonsson & Kalling 2007; Becerra, Lunnan & 
Huemer 2008; Cheung, Gong, Wang, Zhou & Shi, J. 2016).  

Enligt Jonsson (2012, s. 16) är i sin tur kunskap en viktig resurs för organisationers framgång. 
Det finns dock olika perspektiv och teorier om vad kunskap är. Forskningen särskiljer främst 
på två perspektiv, det objektbaserade och det praktikbaserade. Det objektbaserade perspektivet 
särskiljer i sin tur på explicit och tyst kunskap. Exempelvis har Cook och Brown (1999) 
förklarat explicit kunskap som något människor besitter, som går att kodifiera och göras 
tillgänglig för andra människor (t ex Cook & Brown, 1999). Samtidigt menar de att tyst kunskap 
inte går att göras helt explicit och tillgänglig för andra (ibid., s. 384). Det praktikbaserade 
perspektivet menar däremot att kunskap är inbäddat i praktiken och går inte att särskilja från 
mänsklig aktivitet (t ex Orlikowski 2002, Gherardi 2006). Nicolini (2011, s. 604) summerade 
detta som ”kunskap är bundet till en aktivitet och skapas samt återbyggs när aktörer praktiskt 
ger sig in i organisationens värld” (egen övers.). Det praktikbaserade perspektivet menar 

 
1 Jag använder mig av Tillitsdelegationens begrepp styrfilosofi då TSL inte är en renodlad styrmodell utan ett 
förhållningssätt (SOU 2018:47, s. 254).  
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därmed att tyst och explicit kunskap representerar två aspekter av kunskap och att de inte går 
att skiljas åt. Det finns inget som är helt tyst eller helt explicit eftersom all kunskap innehåller 
egenskaper av båda. Enligt det här perspektivet är kunskap inte något som kan direkt styras, 
utan ledningens roll är i stället att underlätta kommunikation och samarbete mellan människor. 
Detta kan ledningen göra genom att bland annat skapa förutsättningar för att utveckla forum 
för kunskapsdelning som exempelvis communities of practice (Hislop, Bosua & Helms 2018, 
ss. 41f).  

Mestadels av dagens forskning är överens om att tillit mellan människorna som ska dela 
kunskap har ett positivt samband med kunskapsdelning (t ex Choi 2006; Casimir, Lee & Loon 
2012). Flera studier visar även på detta positiva samband mellan tillit från medarbetare till chef 
och kunskapsdelning (t ex Renzl 2008; Le & Lei 2018ab). Dock är det ett fåtal som har 
fokuserat på det omvända, det vill säga tillit från chef till medarbetare. Ett nyckelantagande i 
Knowledge Management-litteraturen är att en organisations effektiva hantering av sin 
kunskapsbas resulterar i konkurrenskraft (t ex Swart 2011; Andreeva och Kianto 2012; Mehra 
et al. 2014). Konkurrenskraft inom den offentliga sektorn förstås i denna studie som tjänster av 
högre effektivitet och kvalitet. Hur offentliga organisationer styrs och utvecklas, samt på vilket 
sätt de tar tillvara kunskap för att bli mer effektiva och av högre kvalitet ligger i samhällets 
intresse då medborgarna brukar deras tjänster. Då den svenska offentliga sektorn genomgår en 
stor förändring avseende sin styrning och ledning är det därmed av intresse att undersöka hur 
medarbetare i en organisation som styrs och leds tillitsbaserat upplever att tilliten tar sig uttryck 
genom chefernas och ledningens kommunikation i form av verbala symboler, det vill säga ord 
och begrepp, och hur de upplever att sådan tillit påverkar deras kunskapsdelning. I studien 
beskriver jag hur de verbala symbolerna leder medarbetarna till en process av meningsskapande 
(sensemaking) för att förstå den nya kontexten och hur de ska agera framöver. Sensemaking 
innebär att medarbetarna skapar mening i den kontext de befinner sig, tolkar och förstår sin 
verklighet samt anpassar sina beteenden i enlighet med sådana tolkningar (t ex March & Olsen 
1976, s. 56). Resultatet i studien antyder att medarbetare upplever att de verbala symbolerna 
som används av chefer gör tilliten mer märkbar, ökar deras handlingsutrymme och får dem att 
använda sådant handlingsutrymme till att dela kunskap i större utsträckning än tidigare. Genom 
sensemaking förstår medarbetarna kunskapsdelning som en handling som driver organisationen 
framåt mot dess mål, och de skapar därmed nya forum för kunskapsdelning i form av 
communities of practice för att kunna uppfylla dessa mål.  

 

1.1    Problemformulering 

Forskning inom fältet Knowledge Management (KM) har medfört att organisationer blivit mer 
medvetna om kunskapens betydelse och makt, det vill säga vad kunskap kan bidra med när det 
kommer till organisationers framgång och konkurrenskraft. Denna medvetenhet har gjort att 
organisationer valt att göra organisatoriska förändringar för att bättre kunna styra och hantera 
sin kunskap (Jonsson 2012, s. 16).  Då forskning visar att tillit påverkar människors vilja att 
dela kunskap (t ex Davenport & Prusak 1998; Jonsson & Kalling 2007; Becerra m.fl. 2008; 
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Cheung m.fl. 2016), har jag studerat två forskningsproblemen. Det första är vetenskapligt och 
fokuserar på tillitens utgångspunkt. Mycket av tidigare forskning har fokuserat på betydelsen 
av tillit från medarbetare till chef och tillit mellan kollegor för att medarbetare ska vilja dela 
kunskap. Det är därmed viktigt att studera närmare vilken betydelse tillit från chef till 
medarbetare som utgångspunkt har för att medarbetare ska vilja dela kunskap. Med sådan 
undersökning bidrar studien samtidigt till att fylla ett gap i forskningen. Det andra 
forskningsproblemet är organisationsteoretiskt.   Studien bidrar till en ökad förståelse för hur 
kunskap effektivt kan styras och hanteras i organisationer genom en strategisk information och 
kommunikation. Enligt Jonsson (2012, ss. 30f) är kunskapshantering dock mer en fråga om att 
leda medarbetare än om att styra kunskap, och i det sammanhanget är det viktigt att ge 
medarbetarna möjlighet till att ta eget ansvar. Dessutom och trots att flera bidrag har gjorts 
inom fältet KM är det fortfarande många KM-initiativ som misslyckas (ibid.). Det är därmed 
ett relevant fält att bedriva ytterligare forskning inom. Vidare och då TSL är relativt nytt finns 
det enligt Bringselius (2017, ss. 17f) en risk för att organisationer fastnar i nuvarande styrform 
och stuprör. Att det är nytt kan därmed anses medföra ett behov av vidare forskning som kan 
bidra till ökad förståelse för denna styrning och ledning samt hur det av medarbetarna upplevs 
påverka kunskapsdelning i organisationer. Detta är därmed även en studie för offentliga 
organisationer att förhålla sig till och använda sig av i praktiken.  

 

 1.2    Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur medarbetare skapar mening 
(sensemaking) kring kunskapsdelning i en organisation som styrs och leds tillitsbaserat. Med 
dagens forskning och syftet med denna uppsats för handen har jag häri fokuserat på och besvarat 
följande frågor:  

- Hur upplever medarbetarna i en offentlig organisation som styrs och leds tillitsbaserat 
att tilliten tar sig uttryck? 

- Hur upplever medarbetarna att tilliten påverkar deras kunskapsdelning? 

För att undersöka hur tilliten tar sig uttryck fokuserar jag på chefers och ledares kommunikation 
i form av verbala symboler, det vill säga hur chefers och ledares språk eller ordval har förändrats 
sedan TSL antogs. Därefter använder jag mig av teori om sensemaking eller meningsskapande 
för att diskutera hur medarbetarna tolkar dessa verbala symboler och skapar mening kring 
kunskapsdelning i den nya kontexten de befinner sig i.   

Jag som har skrivit den här uppsatsen har en bakgrund som anställd inom offentlig sektor och 
är utbildad bland annat inom ledarskap och offentlig organisation. Då jag även har ett stort 
intresse för frågor om kunskap i organisationer tog jag beslutet att kombinera dessa områden i 
min uppsats. Valet av uppsatsämne föll därmed på kunskapsdelning i en offentlig organisation 
som styrs och leds tillitsbaserat. För att få ut det mesta av studien har jag valt Helsingborgs stad 
då det är nödvändigt att organisationen som studeras har arbetat en längre tid med TSL för att 
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medarbetarna ska kunna uppleva skillnader jämfört med hur deras organisation styrdes tidigare. 
Helsingborgs stad är en av de första verksamheterna som genom politiskt beslut antog och 
inledde sin resa mot TSL. De fattade beslutet i maj 2018 och har arbetat med TSL i över ett år 
(Helsingborgs stad 2019a).  Då det är en stor organisation har studien avgränsats till en av 
förvaltningarna – Stadsbyggnadsförvaltningen. Min ambition är att bidra till forskningen om 
information management med en ökad förståelse för hur chefers information och 
kommunikation bearbetas av medarbetarna, hur de skapar mening kring kunskapsdelning samt 
hur de agerar därefter. Samtidigt vill jag bidra till organisations- och ledarskapsforskningen 
med ökad förståelse för vilken betydelse tillit från chef till medarbetare har för att de senare ska 
vilja dela kunskap i organisationen. 

 

 1.3    Avgränsningar 
 

Avgränsningar för denna uppsats sker utifrån tre olika perspektiv – geografiskt, tidsmässigt och 
innehållsligt. Utifrån ett geografiskt perspektiv har uppsatsen skrivits i kontexten av en 
förvaltning i en svensk kommunal organisation samt i en tid då det pågår en förändring i 
styrningen och ledningen av den offentliga sektorn som jag har valt att titta närmare på. Vidare 
är innehållet avgränsat till medarbetares upplevelser. Dessa medarbetare har i sin tur avgränsats 
till de som har varit anställda sedan innan organisationen övergick till TSL då det i tillitsfrågan 
är viktigt att kunna jämföra upplevelserna med hur organisationen styrdes tidigare. Vidare har 
jag enbart undersökt upplevelser från medarbetare utan ledande befattning då jag anser att 
svaren är mindre subjektiva och trovärdigheten högre än om ledare får frågor om hur de ser på 
sin egen kommunikation. Dessutom menar Jonsson (2012 s. 30) att det är viktigt att förstå 
kunskapsdelning ur ett perspektiv som involverar alla medarbetare i organisationen.  Jag anser 
det därmed relevant att låta medarbetare höras i denna studie som blir ett komplement till 
Helsingborgs stads framtida utvärdering av TSL, och som avses inledas med chefers och ledares 
perspektiv.  
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2. Fall: TSL och kunskapsdelning i Helsingborgs stad - 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
För att underlätta för läsaren samt öka dennes förståelse för den kontext som uppsatsen har 
skrivits inom ges i detta kapitel en beskrivning av Tillitsdelegationen och dess uppdrag samt en 
översikt av de statliga utredningar som delegationen har genomfört om TSL. Det senare ur ett 
kunskapsperspektiv. Vidare redogörs för Helsingborgs stad som organisation samt dess 
styrning och ledning. Avslutningsvis ges en sammanfattning av Stadsbyggnadsförvaltningens 
(SBF) organisation samt av de metoder, verktyg och forum de använder sig av för att dela 
kunskap.  
 
 
2.1     Tillitsdelegationen och dess statliga utredningar 
 
För att kunna skapa en offentlig sektor som är mer effektiv och av högre kvalitet beslöt 
regeringen 2016 att styrningen av offentliga verksamheter behövde ses över och förbättras (Dir 
2016:51). I budgetpropositionen för samma år (prop. 2015/16:1) angavs att styrningen och 
uppföljningen av den offentliga sektorn behövde balansera kontrollbehovet med tillit till 
medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Detta behov ledde till att regeringen beslutade om att 
inrätta en delegation – Tillitsdelegationen - den 16 juni 2016.  Tillitsdelegationen fick i uppdrag 
att se över hur en mer tillitsbaserad styrning kan främja idé- och verksamhetsutveckling samt 
en rättssäker och effektiv förvaltning (Dir 2016:51). Under våren 2017 inleddes 
Tillitsdelegationens arbete med att vara ett stöd för tolv försöksverksamheter inom kommuner 
och landsting2 runt om i Sverige. I juni samma år lämnade Tillitsdelegationen över till 
regeringen ett delbetänkande om modeller för ekonomisk ersättning. I oktober 2017 lämnade 
Bringselius över ett ramverk för TSL. I december samma år fick delegationen sitt uppdrag 
utökat och kom att omfatta även statliga myndigheter. Vidare lämnade delegationen i juni 2018 
över sitt huvudbetänkande för kommuner och landsting ”Med tillit växer handlingsutrymmet – 
tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU 2018:47). Tillsammans med 
huvudbetänkandet lämnades även forskningsantologin ”Styra och leda med tillit – forskning 
och praktik” (SOU 2018:38) samt ett delbetänkande om tillsyn (Tillitsdelegationen 2019). 
Delegationens forskningsuppdrag avslutades i oktober 2019 genom att lämna över betänkandet 
”Med tillit följer bättre resultat – om tillitsbaserad styrning och ledning i staten” (SOU 
2019:43) samt forskningsrapporten ”Politisk handlingskraft i en regeringsnära 
utvecklingsmiljö” (Fransson & Wetter-Edman 2019).  

I sin statliga utredning SOU 2018:47 beskriver Tillitsdelegationen vikten av kunskap för att 
bygga tillit och vice versa. Genom att utveckla kunskapsbasen och främja kunskapsdelning har 

 
2Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i november 2019 bytt namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR). I uppsatsen har inte 
ändringen gjorts då den återspeglar den information och de begrepp som står skrivna på Tillitsdelegationens hemsida. Häri ersätts således 
inte ordet landsting med regioner.  
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medarbetare större möjligheter att fatta rätt beslut för medborgarna (SOU 2018:47, s. 208). Då 
ledningen litar på att medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att fatta sådana beslut kan 
tilliten stärkas genom att utveckla medarbetarnas kompetens och förmågor (ibid.).  
Tillitsdelegationen menar att offentlig sektor är kunskapsintensiv samtidigt som världen 
utvecklas i rask takt, vilket innebär att delning och skapande av ny kunskap blir central för en 
tillitsbaserad styrning och ledning av offentliga verksamheter. För att utveckla medarbetares 
kunskap i den takt som krävs förespråkar Tillitsdelegationen nätverksliknande miljöer för att 
dela och skapa kunskap (SOU 2018:47, s. 209). En av ledningens uppgifter är därmed att 
underlätta kunskapsdelning genom att erbjuda medarbetarna arenor och tid för detta (ibid.). 
Vidare förespråkar Tillitsdelegationen processorienterade arbetssätt, där utveckling sker genom 
att testa, utvärdera, utveckla och åter testa. Genom teorier av lärande organisationer betonar 
Tillitsdelegationen vikten av det sociala sammanhanget för att delning och skapande ska ske 
(SOU 2018:47, s. 209). För att ta tillvara på medarbetares kunskap bör ledningen därmed skapa 
strukturer som möjliggör samverkan och nya idéer (ibid., s. 210).  

I ytterligare en statlig utredning (SOU 2018:38) redogjorde Tillitsdelegationen för tolv 
försöksverksamheter där deras forskning har tillämpats. Två av dessa berör samverkan och 
lärande. Försöksverksamheten om samverkan var Falu kommun och fick titeln Tillit och 
professionell samverkan i Elevhälsan – en fallstudie av Falu kommun. Enligt 
Tillitsdelegationen visar resultatet i studien att kommunen arbetar med att bygga en 
tillitsbaserad kultur där kunskap föder tillit och vice versa (2018:38). I studien använder inte 
deltagarna ordet tillit för att beskriva hur utvecklingen har skett, utan de talar bland annat i 
termer av gränsöverskridande kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte samt vilja att arbeta 
tillsammans och med tydliga förväntningar för att kunna skapa en effektiv verksamhet. 
Tillitsdelegationen menar dock att genom sådant arbete kan en tillitsbaserad kultur skapas. Den 
andra försöksverksamheten fick titeln Kollegialt lärande i förskolan – en fallstudie av Malmö 
stad (SOU 2018:38). Fokus för studien var tillit och behovet av kontroll och insyn från 
ledningens och samhällets sida. Försöket föll inom ramen för verksamhetsutveckling där 
uppföljning av Malmö stads förskolor skulle ske genom s.k. utvecklingsbesök. Inför dessa 
besök genomförde personalen en utvärdering av den egna verksamheten, och därefter fick 
förskolan under en dag besök av observatörer som rapporterade sina observationer till 
ledningen. Resultatet i studien visar att desto längre ner i organisationen en medarbetare 
befinner sig desto mindre tillit och mer granskning från ledningen upplever medarbetaren, och 
desto mindre ses värdet i besöken som utvecklings- och lärandemetod (ibid., s. 321).  
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2.2     Helsingborgs stad 
 

Helsingborgs stad har som vision att 2035 vara ”den skapande, pulserande, gemensamma, 
globala och balanserade staden för människor och företag” (Helsingborgs stad 2019a). Som 
delmål vill Helsingborg år 2022 vara ”en av Europas mest innovativa städer” (ibid.). För att 
lyckas med detta behöver staden vara rustad för de utmaningar som den offentliga sektorn 
kommer att stå inför de kommande åren. Helsingborgs stad har därför ansett det nödvändigt att 
anpassa styrningen av verksamheten på ett sätt som tar tillvara på alla inblandades engagemang, 
kunskap, kompetens och förmågor – inte minst medarbetarnas (ibid.). En ny styrfilosofi baserad 
på tillit antogs därför av kommunfullmäktige i maj 2018. Sedan dess har stadens förvaltningar 
gemensamt utvecklat sin verksamhetsstyrning. Tillsammans har förvaltningarna för 
verksamhetsstyrningen tagit fram en nulägeskoll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog 
(Helsingborgs stad 2019b). Styrningen i Helsingborgs stad bygger enligt organisationen på tillit 
mellan inblandade parter, exempelvis mellan chef och medarbetare, och den ska främja dialog 
samtidigt som den ska ta tillvara på allas kunskap, kompetens och engagemang för att kunna 
uppnå verksamhetens mål. Med handlingsutrymme, ansvar och tydlighet möjliggör TSL i 
Helsingborgs stad en tillåtande och lärande kultur där människor delar med sig (ibid.). Förutom 
att ta tillvara på medarbetares kunskap och engagemang uppmuntrar styrningen även lärande 
samt till att testa och prova nytt.  
 
Helsingborgs stad är en kommunal organisation och därmed en offentlig verksamhet. 
Kommunen består av kommunfullmäktige, nämnder och förvaltningar (Figur 1). 
 

 
 

Figur 1: Organisationsskiss för Helsingborgs stad. (Hämtad från 
Helsingborgs stad 2019c) 
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Avseende organisationens struktur är det av Mintzbergs (1979) fem strukturella konfigurationer 
den divisionaliserade organisationen som Helsingborgs stad visar mest likheter med. Genom 
Williamson (1981) beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 90) en divisionaliserad struktur 
sådan där organisationen har ett övergripande mål samtidigt som den består av stora avdelningar 
med olika uppdrag och mål. Enligt författarna lyder alla avdelningar under en och samma 
politiska ledning. Även om en divisionaliserad struktur förekommer främst i privata 
organisationer så finns det enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 90) stora kommuner i Norge 
som även är uppbyggda som divisioner. Helsingborgs stads organisationsstruktur är uppbyggd 
på detta sätt.  
 
 
2.2.1    Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad 

 
SBF i Helsingborgs stad är en av ”divisionerna.” SBF har en förvaltningsdirektör som kan 
likställas med divisionschef, det finns en ledningsstab och varje avdelning har sin egen chef 
och delegerat ansvar. SBF ”ansvarar för långsiktig strategisk planering för staden och operativ 
drift av gator, parker, stränder samt teknisk infrastruktur” (Helsingborgs stad 2019d). 
Förvaltningen leds av stadsbyggnadsdirektören och här arbetar i dag cirka 280 medarbetare. 
Som stödfunktioner till direktören finns Ledningsstöd samt Kvalitet och utveckling. Därutöver 
finns sex avdelningar med respektive enheter (Figur 2).  
 
 

 
 

Figur 2: Organisationsskiss för SBF i Helsingborgs stad. (Hämtad 
från Helsingborgs stad 2019d) 
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2.2.2    Verktyg, metoder och forum för kunskapsdelning 

 
På SBF använder sig organisationen av diverse metoder, verktyg och forum för att dela 
kunskap. Förvaltningen har ett digitalt verktyg – Utvärdering – vars syfte är att utveckla 
arbetssätt samt ta tillvara på lärdomar och insikter för att öka kvaliteten och effekten på 
processer och projekt. Vidare arrangerar förvaltningen nätverksträffar över avdelnings- och 
enhetsgränser för verksamhetsutvecklare och samordnare. Utöver dessa har förvaltningen även 
fyra olika former för informationsträffar. Dessa har som funktion att utbyta kunskap och 
erfarenheter, lära av varandra, samarbeta och driva organisationen framåt. Informationsträffen 
Avbrott där medarbetare, chef eller extern part berättar om något som känns relevant. Det kan 
exempelvis vara efter ett genomfört projekt. En andra informationsträff har namnet Pola som 
står för praktik och lärande i arbetet. Syftet är att sprida kunskap inom avdelningarna eller 
enheterna genom vad som kan liknas vid en ”praoplats.” Vidare har förvaltningen Fredagsfika 
där direktören talar i trettio minuter om ett ämne samt Forum där chefer träffas för att prata om 
utmaningar i verksamheterna i syfte att skapa samsyn och lära av varandra. Avslutningsvis har 
förvaltningen även temagrupper som består av medarbetare som har intresse och expertis inom 
ett visst område, och som träffas för att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter i syfte att 
utveckla området i verksamheten. 
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3. Tillit, TSL och kunskapsdelning 
 
I detta kapitel presenteras ramverket för TSL. Vidare redogörs för kunskapsdelning och tillit i 
tre riktningar. Dessa är tillit mellan människor som ska dela kunskap, tillit från medarbetare till 
chef och slutligen tillit från chef till medarbetare. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 
communities of practice (CoP) eller praktikgemenskaper som det även heter på svenska (jag 
kommer omväxlande använda mig av förkortningen CoP och begreppet praktikgemenskaper). 
Kapitlet är relevant för att identifiera gapet som finns i förhållande till forskning om sambandet 
mellan kunskapsdelning och tillit från chef till medarbetare, samt för att beskriva TSL och vad 
CoP som forum för kunskapsdelning är. Kapitlet används längre fram även som grund för 
temaindelning i analysen av intervjuerna.  
 
 

3.1    Tillit och TSL 

När Mayer, Davis och Schoorman (1995) skapade en modell för organisatorisk tillit definierade 
de tillit som “the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based 
on the expectation that the other party will perform a particular action important to the trustor, 
irrespective of the ability to monitor or control the party.” Bringselius (SOU 2018:38, s. 18) 
översätter denna definition som ”viljan att göra sig sårbar för en annan parts handlingar, baserat 
på förväntan om att den andra parten ska utföra en särskild handling som är viktig för den som 
visar tilliten och oberoende av om det finns möjlighet till övervakning och kontroll.” Vidare 
menar Bringselius (2017, s. 8) att tillit uppstår ur huruvida en annan människa bedöms som 
tillitsvärdig eller ej, och att denna bedömning görs utifrån tre faktorer – förmåga, integritet och 
hjälpvillighet.  Bringselius definierar förmåga som en människas samlade kunskaper, 
färdigheter och erfarenheter inom ett visst område. Integritet definierar hon som relationen 
mellan vissa principer och värderingar som den andra parten accepterar och hur personen som 
säger sig besitta dessa verkligen agerar. Hjälpvillighet definierar Bringselius som en människas 
benägenhet att hjälpa den person som visar tillit även om det inte finns någon personlig vinning 
i sådan behjälplighet (2017, s. 8). Dock måste även personen som ska visa tillit ha en 
benägenhet att kunna lita på andra (ibid.).  Sådan benägenhet är förknippad med benägenheten 
att ta risker och kan enligt Bringselius variera beroende på kultur, erfarenheter och personlighet. 
Avslutningsvis nämner Bringselius (2017, s. 8) genom Coleman (1994) att tillit kan uppkomma 
genom ”direkt personlig kontakt, anseende i ett nätverk av aktörer som anses tillitsvärdiga samt 
genom förväntningar på hur vissa institutioner ska påverka den andra partens värderingar och 
beteenden.” Begreppet tillit ska i denna studie förstås som chefers och ledares vilja och 
benägenhet att ta risken att lita på att medarbetarna har förmågan, de ”rätta” värderingarna samt 
viljan att göra ett bra jobb. 

Vidare definierar Bringselius (2017, s. 15) TSL som ”styrning, kultur och arbetssätt med fokus 
på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att 
stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att 
medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa brukaren.” Enligt Bringselius (2017, s. 1) innefattar 
TSL metoder som grundar sig i en högre tillit till såväl brukarna av offentliga tjänster som i en 
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högre tillit från politikers och chefers sida till medarbetarna i syfte att skapa en effektiv offentlig 
service av högre kvalitet. Det är metoderna för den senare formen av tillit som denna studie 
fokuserar på, det vill säga chefers och ledares tillit till medarbetarna i en förvaltning som har 
TSL som styrfilosofi. Enligt Bringselius (2017, s. 10) påverkar ledarskapet kulturen och vice 
versa. I en tillitsbaserad organisationskultur krävs det att chefer vågar ha tillit till medarbetares 
förmågor att utföra sitt arbete självständigt och även tillsammans med andra (ibid.). En sådan 
kultur kräver även att man är öppen för olika åsikter (Bringselius 2017, s. 10).  Enligt 
Bringselius möjliggör en öppen kultur att erfarenheter utbytes och kunskap delas och skapas. 
När det kommer till arbetssätt så präglas en organisation av olika sådana. I en organisation kan 
det finnas såväl formella som informella strukturer och arbetssätt (Bringselius 2017, s.11). 
Samarbete, teamarbete och ansvarsfördelning är enligt Bringselius olika former av arbetssätt. 
Samtidigt menar Bringselius att det i en organisation som leds tillitsbaserat krävs strukturer och 
system som möjliggör kunskapsdelning. Här lyfter Bringselius genom Fuller (2012) och 
Holsapple (2013) att inom fältet KM betonas att kunskap utvecklas till stor del i mötet mellan 
människor (2017, s. 11).  

Vidare definierar Bringselius (2017, s. 12) sju grundläggande principer för TSL. Dessa är tillit, 
brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap. Principen om tillit innebär i 
TSL att chefer och ledare har som utgångspunkt att lita på medarbetarna (Bringselius 2017, s. 
13). Brukarfokus innebär enligt Bringselius att kärnverksamheten sätts i centrum medan 
principen om öppenhet innebär att olika åsikter, nya idéer, dialog och innovation välkomnas. 
Delegering innebär att medarbetare har ett större handlingsutrymme och inflytande över sitt 
arbete, och principen om stöd lägger vikt vid att vara behjälplig och flexibel, främja lärande 
samt vara en närvarande chef (ibid.). Enligt Bringselius innebär samverkan att medarbetare har 
ett helhetsperspektiv i sitt dagliga arbete och söker gränsöverskridande samarbete för att kunna 
göra sitt arbete, det vill säga möta brukarens behov. Slutligen innebär principen om kunskap att 
organisationen lägger vikt vid kunskapsdelning, reflektion och lärande samt premierar sådana 
aktiviteter (Bringselius 2017, s. 14). Som nämnts tidigare lyfter Bringselius KM och hur detta 
forskningsfält betonar vikten av mänskliga relationer för att bygga tillit. Bringselius (2017, s. 
18) talar om fem relationer för TSL, där relationen mellan beslutsnivåer inom förvaltningen är 
den som är relevant för syftet med denna uppsats. För att främja en tillitsbaserad relation mellan 
beslutsnivåer inom förvaltningen är det viktigt att chefer har möjlighet att skapa förutsättningar 
för att medarbetare ska kunna göra sitt arbete på bästa möjliga vis (ibid.). Enligt Bringselius 
utvecklas chefers roll till en coachande sådan som skapar förutsättningar för medarbetares 
självledarskap och deras möjlighet att inom tydliga ramar kunna fatta egna beslut i enlighet 
med verksamhetens mål. Att skapa just förutsättningar i form av bland annat 
kompetensutveckling och nya strukturer är sätt att främja tillit mellan människor (Bringselius 
2017, s. 19). Samtidigt finns det enligt Bringselius även villkor för tillit och lyfter fyra sådana 
– lagar och regler, förlåtande och lärande, dialog och respekt samt kontroll och transparens. 
Med exempelvis förlåtande och lärande menar Bringselius (2017, s. 20) att 
organisationsklimatet ska vara mer tillåtande i den bemärkelse att mindre misstag förlåtes och 
läres av. Vidare innebär dialog och respekt inte att medarbetare ”ska kunna ägna sig åt fritt valt 
arbete” utan att förvaltningen bör vara mindre detaljstyrd (Bringselius 2017, s. 20).  
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Avslutningsvis i ramverket för TSL föreslår Bringselius (2017, s. 20) konkreta metoder för 
denna styrfilosofi. Bland annat föreslås löpande kunskapsutveckling, involvera medarbetare i 
beslut, uppmuntra till återkoppling, förlåta mindre fel, ha ett närvarande ledarskap, belöna 
insatser som främjar borttagande av stuprör, lyfta fram goda insatser och lärande exempel samt 
skapa tid i verksamhetsplanering för reflektion, relationsbyggande och innovation (Bringselius 
2017, ss. 20f). Enligt Bringselius (2017, s. 21) medför mindre detaljstyrning mer innovation, 
samtidigt som det krävs strukturer för att kunskap ska kunna utvecklas. En modell för detta är 
enligt Bringselius det kollegiala beslutsfattandet, vilket innebär att medarbetare i ett möte 
utbyter erfarenheter samt delar och skapar ny kunskap (ibid.). Enligt Bringselius blir 
organisationens, och då främst chefers och ledares, roll i detta att skapa arenor som möjliggör 
sådant erfarenhets- och kunskapsutbyte.  

 

3.2     Tillit och kunskapsdelning 

I KM-litteraturen används olika begrepp för att benämna processen där kunskap delas och 
skapas. Enligt Cabrera, Collins och Salgado (2006) används såväl begreppen 
”kunskapsdelning” som ”kunskapsöverföring” utan att det görs någon större skillnad på dessa. 
Båda begreppen är processer vars syfte är att stimulera ett utbyte av kunskap mellan människor 
(Van den Hooff & de Ridder 2004; Wu & Lee 2017). Däremot har kunskapsöverföring många 
gånger använts för att beskriva utbytet av kunskap enbart mellan organisationer eller enheter, 
och inte mellan människor (Wang & Noe 2010).  Då denna studie fokuserar på människor är 
det begreppet kunskapsdelning som används häri.  

Kunskapsdelning som ett sätt att skapa, bibehålla och överföra kunskap har visat sig påverka 
prestationen på såväl individuell som organisatorisk nivå (t ex Quigley, Tesluk, Locke & Bartol 
2007; Hsu 2008). För dagens organisationer är konkurrenskraften mer och mer beroende av hur 
de hanterar sin kunskap framgångsrikt, det vill säga att de har framgångsrika KM-processer. 
Kunskapsdelning är en av de centrala KM-processerna. Enligt Jackson, Chuang, Harden och 
Jiang (2006) är kunskapsdelning ett sätt för medarbetare att tillämpa kunskap, skapa innovation 
och därmed konkurrenskraft. Crossan, Lane och White (1999) samt Ipe (2003) har definierat 
kunskapsdelning som överföring av kunskap mellan människor, grupper, avdelningar och 
organisationer. Enligt Wang och Noe (2010) är kunskapsdelning en enkelriktad process där 
människor delar med sig av kunskap till andra i form av information om arbetsuppgifter och 
know-how i syfte att hjälpa andra, främja samarbete och problemlösning, utveckla nya idéer 
eller implementera policys och rutiner. Enligt Tsoukas (1996, s. 22) innebär kunskapsdelning 
däremot att två människor aktivt skapar mening. Van den Hooff och de Ridder (2004) beskrev 
kunskapsdelning som en process där kunskap delas mellan människor och ny kunskap skapas. 
De menar att kunskapsdelning är en tvåvägsprocess som innehåller såväl givande som tagande 
av kunskap. Jonsson (2012, s. 30) är på samma linje och menar att kunskapsdelning innehåller 
de sociala aspekterna av ömsesidighet och interaktion. Genom att medarbetare delar kunskap 
med varandra inom och mellan team kan organisationerna dra nytta av och öka sina 
kunskapsresurser (Davenport & Prusak 1998; Damodaran & Olphert 2000; Cabrera & Cabrera 
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2005). Kunskapsdelning är därmed en strategisk fråga (Kalling & Styhre 2003, ss. 136f). I den 
här studien utgår jag från båda perspektiven, det vill säga kunskapsdelning som ett sätt att dela 
med sig av information och erfarenheter i syfte att hjälpa andra och lösa problem samtidigt som 
ny kunskap skapas. Kunskapsdelning i denna studie ska därmed förstås som en social process 
där medarbetare i en organisation använder, tillämpar och skapar kunskap tillsammans i syfte 
att främja innovation, problemlösning och organisatorisk konkurrenskraft.   

Forskning om tillit och kunskapsdelning är inte något nytt. Redan 1972 menade Zand att 
människor som har tillit till chefer och kollegor är mer benägna att delta i 
kunskapsdelningsaktiviteter. Fram till 1995 var dock forskning om tillit i organisationer 
begränsad. Det året publicerade Mayer med flera (1995) en modell för organisatorisk tillit som 
kom att användas i diverse studier genom åren, däribland studier om kunskapsdelning. År 1996 
genomförde Nelson och Cooprider en empirisk studie vars resultat visar att det finns ett positivt 
samband mellan tillit och kunskapsdelning. Detta framgår även av Davenport och Prusak 
(1998) samt Nahapiet och Ghoshal (1998) som hävdar att tillit är en faktor som påverkar 
kunskapsdelning. Under 2000-talet har dock detta ämne tagit fart och flera forskare har 
undersökt sambandet mellan tillit och kunskapsdelning i organisationer (Robertson & 
O’Malley-Hammersley 2000; Adler 2001; Swart & Harvey 2011; Ferreira Peralta & Francisca 
Saldanha 2014). Exempelvis beskrev Adler (2001, s. 215) tillit som effektivt för att genomföra 
kunskapsintensiva aktiviteter såväl inom som mellan organisationer. De flesta av studierna har 
främst undersökt tillit mellan kollegor och betydelsen av medarbetares tillit till chefer för att 
vilja dela med sig av kunskap. Få har berört det motsatta, det vill säga betydelsen av chefers 
och ledares tillit till medarbetare för att de senare ska vilja delta i kunskapsdelningsaktiviteter. 
Följer gör en övergripande redogörelse för forskning om tillit och kunskapsdelning under 2000-
talet.  

 

3.2.1    Tillit mellan människor som delar kunskap 

Flera studier genomförda under 2000-talet visar på ett positivt samband mellan 
kunskapsdelning och människors tillit till varandra. Undersökningar om ämnet har genomförts 
inom olika forskningsområden, exempelvis Knowledge Management (Politis 2003; Ardichvili, 
Page & Wentling 2003; Sharratt & Usoro 2003; Choi 2006; Foos m.fl. 2006; Zboralski 2009; 
Holste & Fields 2010; Casimir m.fl. 2012; Miklosik, Evans, Hasprova & Lipianska 2019), 
ledarskap (Levin & Cross 2004; Chowdhury 2005; Rahman, Osmangani, Daud, Chowdhury & 
Hassan 2015; Jain, Sandhu & Goh 2015), Human Resources (Wang & Noe 2010) och 
informationsvetenskap (Zhang & Jiang 2015).  Ardichvili med flera (2003) samt Sharratt och 
Usoro (2003) har specifikt undersökt sambandet mellan tillit och kunskapsdelning i virtuella 
CoP. Levin och Cross (2004, s. 1486) visar i sin tur vilken betydelse tillit – såväl tillit till en 
människas hjälpvillighet som tillit till en människas kompetens – har för 
kunskapsdelningsprocessen, och att särskilt tillit till en människas kompetens är viktig för att 
kunna ta till sig kunskap. Vidare menar Choi (2006) att människor är mer benägna att delta i 
kunskapsaktiviteter om de har tillit till varandra. Detta får stöd av Zboralski (2009, s. 92) som 
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menar att tillit är en nyckelfaktor för att kunskapsdelning ska kunna ske i exempelvis CoP. Det 
finns dock studier som inte visar på samma positiva samband. Titi Amayah (2013) har inom 
KM undersökt hur tillit påverkar kunskapsdelning i en offentlig organisation. Titi Amayah 
(2013, s. 466) menar att chefer i offentliga organisationer bör uppmuntra till skapandet av CoP 
då tyst kunskap enbart kan delas och skapas i interaktion med andra. Tyst kunskap beskrivs av 
Szakály (2002, s. 54) som kunskap inbäddad i och sammankopplad med människan som besitter 
kunskapen, vilket gör den svårare att dela med sig till en annan människa. Däremot främjar tillit 
sociala relationer och vice versa, och skapar i sin tur effektivare organisationer (Holten, 
Hancock, Persson, Hansen & Høgh 2016, s. 218).  Genom CoP främjas kunskapsdelning av 
framför allt tyst kunskap (Titi Amayah 2013, s. 466). Då mycket av tidigare forskning visar att 
tillit är en nyckelfaktor för att kunskapsdelning ska ske, var det i Titi Amayahs (2013, s. 464) 
studie ett överraskande resultat att tillit mellan kollegor inte var en betydande variabel för själva 
viljan att dela kunskap. Vidare genomförde Chowdhury (2005) en studie i syfte att öka 
förståelsen för hur tillit påverkar kunskapsdelning. I studien fick studenter under en hel termin 
arbeta i team med ett projekt bestående av omfattande situationsanalys, hitta kritiska problem 
och kreativa lösningar (ibid., s. 317). Chowdhurys studie visar att tillit är en betydande faktor 
för kunskapsdelning och för att främja kunskapsdelning måste tillit utvecklas mellan teamets 
alla medlemmar (2005, s. 322). De flesta undersökningarna som har genomförts inom ämnet 
har varit av kvantitativ karaktär. Vissa har dock genomförts som kvalitativa studier. Inom 
ledarskapsforskningen genomförde exempelvis Abrams, Cross, Lesser och Levin, (2003) en 
intervjustudie i tjugo organisationer för att identifiera hur tillit utvecklas mellan människor som 
delar kunskap. I sin undersökning lyfter forskarna vikten av informella organisationsstrukturer 
och menar att det är genom informella nätverk eller CoP som människor i organisationer löser 
problem och lär sig hur de ska göra sitt jobb (ibid., s. 64). Trots att undersökningen fokuserade 
på tillit mellan de som delar kunskap, framgick det av studien att även tillit till chefer påverkar 
tilliten mellan kollegor (Abrams m.fl. 2003, s. 70). 

 

3.2.2    Kunskapsdelning och medarbetares tillit till chefer 

Mestadels av forskningen om kunskapsdelning och tillit har som beskrivits ovan fokuserat på 
tillit mellan de människor som delar kunskap. Som nämnts fokuserade även Abrams med flera 
(2003) på denna form av tillit. De upptäckte dock i studien att även medarbetares tillit till chefer 
påverkar tilliten till kollegor. Inom ledarskapsforskningen undersökte Renzl (2008) specifikt 
tillit till chefer i en intervjustudie som genomfördes i två företag med femton projektingenjörer 
och projektledare. Renzl (2008, s. 206) visar i sin studie att medarbetares rädsla för att bli av 
med kunskap som en värdefull egenskap eller konkurrensfördel samt att dokumentera kunskap 
påverkas av deras upplevelser av tillit till chefen, och därmed påverkas även 
kunskapsdelningen. Mer konkret menar Renzl (2008, s. 216) att kunskapsdelningen ökar då 
tillit till ledningen innebär en minskad rädsla för att bli av med nämnd egenskap och därmed 
ökar viljan att dokumentera kunskap. Ytterligare studier inom ledarskap och KM har undersökt 
betydelsen av medarbetares tillit till chefer ur ett kunskapsdelningsperspektiv och visar att tillit 
till ledarskapet främjar kunskapsdelning (t ex Whisnant & Khasawneh 2014; Le & Lei 2018ab). 
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Exempelvis genomförde Le och Lei (2018ab) inom KM-fältet ett antal kvantitativa studier om 
detta. En av studierna genomfördes med data från 368 anställda i 63 kinesiska företag i syfte 
att undersöka eventuella effekter det transformativa ledarskapet och tillit till ledarskapet har på 
kunskapsdelningsprocessen (Le & Lei 2018b). Resultatet i studien visar att tillit till ledarskapet 
påverkar kunskapsdelningen (ibid. s. 705). Studien visar även att det transformativa ledarskapet 
har störst effekt på den del av kunskapsdelningsprocessen som består av att dela med sig av 
kunskap, medan tillit till ledarskapet påverkar mest själva mottagandet av kunskap. 

 

3.2.3    Kunskapsdelning och chefers tillit till medarbetare 

Forskning om betydelsen av tillit mellan kollegor samt tillit från medarbetare till chef för att 
främja kunskapsdelning är mer omfattande än forskning om betydelsen av tillit från chef till 
medarbetare. Det finns dock vissa studier inom ledarskap och KM som talar om tillit och 
ledarskapets betydelse för kunskapsdelning (Lee, Gillespie, Mann & Wearing 2010; Xue, 
Bradley & Liang 2011; Lin & Hsiao 2014). De ledarskapsstilar som tas upp i dessa studier är 
sådana där det kan anses finnas högre tillit från chefernas sida. Lee med flera (2010) 
genomförde en enkätstudie med data från 34 projektingenjörsteam i en stor organisation inom 
bilindustrin. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur ledare kan främja 
kunskapsdelning inom sitt team genom att undersöka sambandet mellan chefen som 
kunskapsskapare, tillit till ledaren och teamet, kunskapsdelning och teamprestation (ibid., ss. 
473, 484). Resultatet i undersökningen visar att genom att utöva sin roll som kunskapsskapare 
väl, främjar ledaren kunskapsdelning inom teamet (Lee m.fl. 2010, s. 485). Ledaren kan göra 
detta genom att ta tillvara på tyst kunskap –dela med sig av egna insikter och erfarenheter, 
funderingar om projekten, personliga övertygelser och lärande misstag samt erbjuda teamet 
möjligheter att dela med sig. Detta medför att teammedlemmarna känner sig trygga i att dela 
med sig av sina egna antaganden, insikter, funderingar och problem samt kunskap om 
uppgifterna (ibid.). Ett överraskande resultat enligt forskarna är dock att tillit till ledaren inte 
påverkar sambandet något avsevärt (Lee m.fl. 2010, s. 485). Studien visar således att för att 
främja kunskapsdelning är det viktigare att fokusera på att skapa tillit i teamet än tillit till 
ledaren (ibid., s. 485). Vidare publicerade Xue med flera (2011) en enkätstudie inom fältet KM 
vars resultat visar att teamklimat och demokratiskt ledarskap har betydelse för individers 
kunskapsdelningsbeteenden (Xue m.fl. 2011, s. 307). Forskarna beskriver demokratiskt 
ledarskap som ett ledarskap där ledaren lever som den lär, coachar, låter medarbetare vara 
delaktiga i beslutsfattande, är lyhörd för medarbetarnas behov samt informerar (ibid., s. 302). I 
ett demokratiskt ledarskap kan demokrati och delaktighet i beslut förknippas med högre nivåer 
av chefers tillit till medarbetare (t ex Bringselius 2018). Lin och Hsiao (2014) bidrog i sin tur 
till ledarskapsforskningen med en enkätstudie vars syfte var att undersöka sambandet mellan 
transformativt ledarskap, kunskapsdelning, tillit och organisatoriskt beteende. Deras 
undersökning visar att det transformativa ledarskapet är nära relaterat till kunskapsdelning och 
tillit (ibid., s. 171). Studien tar mer konkret upp betydelsen av ledares tillit till medarbetare i 
form av att ge dessa möjligheter att påverka sitt eget arbete.  
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3.3     Communities of practice 
“Not so long ago, companies were reinvented by teams. Communities of practice 
may reinvent them yet again –if managers learn to cultivate these fertile 
organizational forms without destroying them”  

(Wenger & Snyder 2000, s. 139) 
 
Kunskap delas och skapas med fördel genom sociala interaktioner (Hacker 2017, s. 20). 
Typiska exempel för aktiviteter inom KM som grundar sig i socialisering är CoP och 
kunskapsnätverk (Wenger & Snyder 2000; Helms & Buijsrogge 2006; Helms, Cranefield & 
van Reijsen 2017, s. 3). Särskilt CoP anses viktiga för att skapa ny kunskap (Alavi & Leidner 
2001, s. 126). CoP sägs underlätta kunskapsdelning mellan människor, främja innovation i 
organisationer samt förbättra organisationers måluppfyllelse och prestation (t ex Schenkel & 
Teigland 2008; Bertels, Kleinschmidt & Koen 2011). Praktikgemenskaper är informella sociala 
grupper bestående av människor med ett gemensamt arbete, en viss gemensam kunskap, språk 
och värderingar (t ex Lave & Wenger 1991; Brown & Duguid 1991). Enligt Wenger och Snyder 
(2000, s. 142) uppstår gemenskaperna på initiativ av de egna medlemmarna och hålls ihop tack 
vare den passion, engagemang och identitetskänsla som finns i förhållande till gruppens 
expertis. De menar även att gemenskaperna existerar så länge medlemmarna har intresse av det. 
Vidare beskriver Wenger och Snyder (2000, ss. 140f) att CoP i sin tur bidrar till organisationen 
genom att driva strategier, skapa nya verksamhetsområden, lösa problem snabbt, sprida best 
practices, utveckla expertis samt attrahera och bibehålla talanger.  
 
En stor del av litteraturen om praktikgemenskaper faller inom ramen för det praktikbaserade 
perspektivet, vilket hävdar att kunskap finns inbäddad i människor och kan inte skiljas från de 
aktiviteter som dessa människor utför (t ex Orlikowski 2002; Gherardi 2006; Corradi, Gherardi 
& Verzelloni 2010). Vidare menar litteraturen att CoP skapar känslan av samhörighet, vilket i 
sin tur främjar utvecklingen av tillit till andra medlemmar i gemenskapen och därmed troligtvis 
en vilja att dela kunskap med dessa medlemmar (t ex Sharratt & Usoro 2007; Cheung m.fl. 
2016). Enligt Wenger och Snyder skapar de informella sociala relationerna en nätverksstruktur 
som är motsatsen till den mer hierarkiska strukturen som de formella organisationerna har. 
Sådana sociala relationer gör enligt dessa forskare att fler medarbetare har möjlighet att dela 
kunskap.  
 
 
 
3.3.1    Typer av praktikgemenskaper 

 
Wenger och Snyder (2000, s. 142) beskriver att syftet med CoP är att utveckla medlemmarnas 
förmågor genom att skapa och dela kunskap.  Enligt Verburg och Andriessen (2011) finns det 
fyra typer av praktikgemenskaper – informella nätverk, Q&A-nätverk, strategiska nätverk samt 
strategiska virtuella nätverk. För syftet med denna uppsats är det de informella nätverken som 
är relevanta. Dessa nätverk består av en grupp medarbetare med intresse för ett gemensamt 
område som oftast är relaterat till deras arbete (Verburg & Andriessen 2011, s. 41). Nätverkets 
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medlemmar har enligt forskarna som mål att lära av varandra – att sprida kunskapen vidare till 
resten av organisationen är oftast sekundärt. Dessa nätverk uppstår mestadels spontant och 
kräver att det finns en person eller en grupp människor i nätverket som driver nätverket framåt 
för att säkerställa dess fortsatta existens (ibid.). 
 
 

3.3.2    Att styra och leda praktikgemenskaper 

 
Praktikgemenskaper är svåra att styra och kontrollera. Enligt Thompson (2005, s. 151) medför 
dessutom en alltför kontrollerande ledning av medarbetare att praktikgemenskaper inte skapas. 
Praktikgemenskaper kan dock vårdas och främjas av organisationen. Vissa menar att KM-
aktiviteter inte bör påtvingas av ledningen, utan medarbetarna ska ges ansvar och utrymme att 
hantera sin egen kunskap (Huysman & de Wit 2004, s. 90). Alvesson och Kärreman (2001) har 
beskrivit fyra KM-perspektiv där dessa kategoriseras utifrån mängden kontroll från ledningen 
samt på vilket sätt människor interagerar (Figur 3). För den här uppsatsen är det perspektivet 
Community som är relevant. Enligt Alvesson och Kärreman är ledningens roll i detta perspektiv 
att skapa en positiv miljö, kontext eller kultur där kunskapsdelning mellan människor främjas, 
exempelvis genom CoP.  

 
Figur 3. Fyra KM-perspektiv (Anpassad efter Alvesson och 
Kärreman 2001). 

 
 
Ett flertal forskare ger råd om hur praktikgemenskaper på bästa vis kan främjas och tjäna sitt 
syfte. Exempelvis förespråkar Brown och Duguid (1991, s. 48) att gemenskaper ska innehålla 
praktikbaserade lärandemetoder i stället för formaliserade, klassrumsbaserade sådana då det 
stärker sättet på vilket gemenskaperna delar kunskap. Vidare bör det finnas i gemenskaperna 
människor som tar sig an en organisatorisk roll för att säkerställa att gemenskapen bibehålls 
och utvecklas (t ex Borzillo, Aznar & Schmitt 2011). Ytterligare råd är att skapa kontinuitet då 
regelbundna sociala relationer främjar kunskapsdelning, samhörighetskänsla och utveckling 
(ibid). Slutligen är det även viktigt att hitta, vårda och ge stöd åt de gemenskaper som finns 
(Borzillo m.fl. 2011, s. 39). McDermott (1999, ss. 112f) menar att detta kan med fördel göras 
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genom att stärka människors självledarskap, den sociala interaktionen samt ge medarbetarna 
autonomi att bestämma vilken kunskap som är viktig samt hur den ska organiseras och delas.  
 
 
 
3.4     Sammanfattning  
 
Redan på 1970-talet visade forskning på vikten av tillit för att dela kunskap (Zand 1972). Fram 
till 1995 var forskning om tillit i organisationer dock begränsad. Efter att Mayer med flera 
(1995) det året publicerat en modell för organisatorisk tillit började dock fler forskare studera 
fenomenet om tillit och kunskapsdelning i organisationer (Nelson & Cooprider 1996; 
Davenport & Prusak 1998; Nahapiet & Ghoshal 1998). Under 2000-talet ökade intresset för 
ämnet och forskningen är till synes överens om att tillit mellan människor som ska dela kunskap 
har en positiv effekt på kunskapsdelning. Inte minst har ett antal studier lyft i detta sammanhang 
vikten av nätverk eller CoP som arenor för effektiv kunskapsdelning (Abrams m.fl. 2003; 
Ardichvili m.fl. 2003; Sharratt & Usoro 2003; Zboralski 2009; Titi Amayah 2013). I studien 
genomförd av Abrams med flera (2003) framgick det även att medarbetares tillit till ledaren har 
betydelse för att medarbetare ska vilja dela kunskap. Tillit till chefer och ledare som en faktor 
som påverkar kunskapsdelning har därefter undersökts i flera studier (t ex Renzl 2008; Lee m.fl. 
2010). Medan de flesta studier visar att tillit till ledaren främjar kunskapsdelning visar Lee med 
flera (2010) i sin undersökning att det inte påverkar och att det är viktigare att fokusera på att 
skapa tillit mellan de som ska dela kunskap än tillit till chefer. Året därpå publicerade Xue med 
flera (2011) en undersökning vars resultat i sin tur visar att tillit från chef till medarbetarna som 
utgångspunkt skapar en positiv beteendeförändring hos medarbetarna gentemot 
kunskapsdelningsaktiviteter.  
 
En stor del av forskningen är kvantitativ och har genomförts med såväl medarbetare som chefer 
och ledare i stora privata organisationer – främst i Asien, USA och Kanada. Det finns i dagsläget 
få internationella studier om ämnet genomförda i offentlig sektor. Forskning om ämnet i 
Sverige är likaså begränsat. Här har dock Tillitsdelegationen kunskapsdelning i en del av sin 
forskning i offentliga organisationer (t ex Bringselius 2017, 2018).  Delegationens analys, 
resultat och slutsatser om kunskapsdelning och chefers tillit till medarbetare grundar sig på 
tidigare forskning inom ämnet samt på egna försöksverksamheter.  
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3.5     Studiens positionering 
 
Jag har beskrivit hur forskningsområdet ser ut i dag för tillitsbaserad styrning och ledning samt 
kunskapsdelning och tillit. Forskning om kunskapsdelning och tillit har genomförts inom 
diverse fält, bland annat KM, IM, ledarskap och HR. Mestadels av forskningen är kvantitativ, 
internationell, har genomförts i privat sektor samt undersökt tillit mellan kollegor och tillit till 
chefer som faktorer som påverkar kunskapsdelning. Ett fåtal studier har vänt på blicken för att 
undersöka vilken betydelse tillit från chef till medarbetare som utgångspunkt kan tänkas ha för 
kunskapsdelning i organisationer. Jag har därför valt att göra en analys av hur medarbetare i en 
offentlig organisation som styrs och leds tillitsbaserat upplever att tilliten tar sig uttryck samt 
därefter diskutera hur de utifrån sådan tillit skapar mening kring kunskapsdelning. Detta inom 
disciplinen information management. 
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4.      Sensemaking och verbala symboler 
 
I det här kapitlet presenteras de perspektiv som ligger till grund för den kommande 
diskussionen. Dessa perspektiv har valts för att diskutera hur medarbetare i en organisation som 
styrs och leds tillitsbaserat, genom verbala symboler i form av ord och begrepp som används 
av chefer och ledare uppfattar eller skapar mening och förståelse kring kunskapsdelning. Störst 
vikt har häri lagts vid sensemaking då de verbala symbolerna endast ses som en av flera faktorer 
som kan påverka den komplexa processen som sensemaking är.  
 
 
4.1     Sensemaking 

Sensemaking är ett begrepp som har definierats av ett antal forskare. March och Olsen (1976, 
s. 56) förklarar sensemaking som en del av lärandet där ”individer och organisationer skapar 
mening kring sina upplevelser och anpassar sina beteenden i enlighet med de tolkningar de gör” 
(egen övers.). Enligt Starbuck och Milliken (1988, s. 51) innebär sensemaking att placera 
stimulanser inom ramar som ger mening åt sådana stimulanser. Colville och Murphy (2006) 
menar i sin tur att genom sensemaking skapar organisationer förståelse och mening för 
verkligheten de befinner sig i. Vidare har diverse forskare gjort skillnad på två former av 
sensemaking – retrospektiv och prospektiv. Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005, s. 409) 
definierade sensemaking som en retrospektiv process där människor skapar mening i sina 
gemensamma upplevelser. De skapar en gemensam bild som förklarar deras handlingar. I sin 
tur definierade Gioia, Thomas, Clark och Chittipeddi (1994, s. 378) prospektiv sensemaking 
som ett sätt att överväga hur framtida meningsskapande påverkas av hur man agerar eller inte 
agerar. Prospektiv sensemaking är enligt författarna således ett sätt att påverka medarbetares 
meningsskapande i riktning mot strategiska handlingar. Samtidigt som Weick (1979, 1995) och 
Gioia med flera (1994) särskiljer på retrospektiv och prospektiv sensemaking har Choo 
definierat sensemaking utifrån båda perspektiven. Enligt Choo (2002, s. 81) innebär 
sensemaking att individerna i organisationen har en gemensam vision och att de skapar nya 
meningar genom att uppmärksamma och välja handlingar som kommer att fungera för 
organisationen. Sensemaking ska förstås häri som ett sätt för medarbetare att skapa mening 
utifrån hur de upplever informationen som ges av chefer och ledning samt hur de agerar 
därefter.  

Enligt Choo (2002, s. 79) innebär sensemaking att skapa gemensamma meningar som definierar 
organisationens syfte och ramar in individernas uppfattningar om vilka problem och 
möjligheter organisationen har. Genom sensemaking gör individerna tolkningar av 
informationen för att skapa gemensamma meningar och mål, det vill säga att de uppfattar och 
bearbetar informationen. Enligt Choo (2002, s. 85) resulterar således sensemaking i 
gemensamma meningar och mål som visar hur verkligheten ska förklaras. Gemensamma 
meningar och mål skapar tydlighet i organisationen och en överenskommelse mellan 
individerna om vilka frågor som är relevanta för organisationens funktion (ibid.). Choo (2002, 
s. 85) menar att även om alla individer inte är överens om själva innehållet i frågorna eller hur 
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frågorna ska hanteras, är de ändå överens om att frågorna i sig är viktiga för organisationen.  
Vidare är gemensamma meningar och mål eller syfte nödvändiga för att definiera en 
organisations identitet (Choo 2002, s. 86). När en organisations identitet definieras skapas 
normer och förväntningar på riktighet, ansvar och legitimitet vad gäller organisationens val och 
beteenden (ibid.). Organisationens individer använder sig därför av gemensamma meningar och 
ett gemensamt syfte för att kunna utvärdera konsekvenser och riktighet samt för att minska det 
mångtydiga och osäkra i den information de ges (Choo 2002, s. 86). Detta främjar enligt Choo 
i sin tur dialog, val och handling.  

Gemensamma meningar är särskilt värdefulla för att minska mångtydigheten i informationen 
då dessa meningar hjälper en organisations individer att tolka budskap (Choo 2002, s. 86). Då 
omgivningen ständigt förändras menar Choo att det är viktigt att organisationen ser över sina 
gemensamma meningar och ställer dessa mot förändringarna som sker för att garantera att de 
fortfarande är giltiga. Choo (2002, s. 87) menar att sensemaking därmed består av tre processer 
– sensing, sensemaking och sense-giving.  Sensing (känna av, egen övers.) innebär att 
organisationen scannar eller känner av sin omgivning. Sensemaking (meningsskapande) 
innebär att organisationen snabbt tolkar situationen för att kunna agera, och sense-giving (ge 
mening åt, egen övers.) innebär att organisationen kommunicerar syfte och vision till sina 
medlemmar (ibid.).  

 

Figur 4. Modell för sensemaking (Choo 2002). 

Choo har skapat en modell för sensemaking (Figur 4) utifrån Weick (1979, 1995) samt Gioia 
och Mehra (1996). Weicks modell för sensemaking grundar sig enligt Choo (2002, s. 80) i så 
kallade ”löskopplade” system där individerna har stor handlingsfrihet när det kommer till att 
göra tolkningar och välja riktning. I detta system lägger Weick stor vikt vid människors 
autonomi och relationer. Enligt Weick (1979, ss. 90f) är det centrala argumentet för modellen 
att en organisation definieras enligt sättet på vilket den tar sig igenom organiseringsprocesser. 
Med organisering menar Weick att genom sammankopplade beteenden och villkorade 
processer bearbetar individerna informationen samt minskar mångtydigheten och osäkerheten. 
Enligt Weick (1995, s. 95) är just mångtydigheten och osäkerheten i den information som ges 
ett problem för individerna i organisationen. Sådan mångtydighet och osäkerhet medför enligt 
Weick ett behov av att minska förvirringen genom att försöka tolka informationen och skapa 
mening. Enligt Weick (1995, s. 23) är det människorna som själva antar och skapar sin kontext 
genom att koppla samman erfarenheter och skapa nya egenskaper för kontexten, det vill säga 
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skapa en mening. Enligt Weick (1979) inträffar sensemaking när det sker förändringar i 
kontexten eller omgivningen som skapar en oregelbundenhet i de erfarenheter som kopplar 
samman människor och aktiviteter i en organisation. Dessa oregelbundenheter är i sin tur enligt 
Choo (2002, s. 80) rå data som måste ges en innebörd eller förstås. Enligt Weick (1995) kan 
den organisatoriska sensemaking-processen drivas av antaganden eller handlingar. I de 
processer som drivs av antaganden är utgångspunkten ett antal antaganden som är tydliga och 
möjliga. Individerna i en organisation använder dessa antaganden för att koppla samman mer 
och mer information till större meningsstrukturer (ibid.). Individerna använder sina antaganden 
för att välja hur saker och ting ska tolkas eller för att försvara dessa antaganden när de kommer 
i konflikt med informationen (Choo 2002, s. 80). I de processer som drivs av handlingar tar 
individerna som utgångspunkt sina handlingar för att främja meningsstrukturer (Choo 2002, s. 
80). Genom sådana processer kan människor rättfärdiga tidigare handlingar eller skapa nya 
handlingar för att förklara de som tidigare genomförts för att manipulera omgivningen (ibid.). 
Enligt Choo (2002, s. 81) beskriver Weicks modell att det är den organisatoriska handlingen 
som inträffar först, och därefter tolkas den eller ges en mening. Detta förklarar Weick (1979, s. 
102) med sin syn på planering och menar att begreppet ”planering” bäst förklaras genom 
handlingar som kommer att genomföras någon gång i framtiden. Weick menar att det inte är 
planen i sig utan att reflektera över eller begrunda den som gör det möjligt att genomföra 
handlingar på ett ordnat sätt. Enligt Weick fungerar en plan för att den kan hänvisas till tidigare 
handlingar, och inte för att den förutser exakt vad som kommer att hända framöver. Handlingar 
som aldrig har genomförts kan enligt Weick inte göras meningsfulla då ingen har erfarenhet av 
dem (1995, s. 24). 

Som beskrivet betonar Weick retrospektiv sensemaking, det vill säga att först kommer 
handlingen och sedan tolkas den. Gioia och Mehra (1996 s. 1229) har däremot föreslagit det 
omvända, det vill säga prospektiv sensemaking och som innebär att skapa meningsfulla 
möjligheter för framtiden. De beskriver det som ett sätt att driva organisationen framåt, det vill 
säga något som framställs i nutid och genomförs i framtiden. Genom Weick (1979, 1995) och 
Gioia och Mehra (1996) har Choo i sin tur skapat den cykliska modell för sensemaking som 
visats tidigare genom figur 4. Enligt Choo (2002, s. 81) innehåller sensemaking egentligen två 
perspektiv – det retrospektiva sense-giving och det prospektiva sense-discovering. Det innebär 
att individerna i organisationen har en gemensam vision och att de upptäcker nya meningar 
genom att uppmärksamma och välja handlingar som kommer att fungera för organisationen. 
Då Choos modell är cyklisk är det svårt att särskilja antaganden (beliefs) och handlingar 
(actions), vilket antyder att dessa delar hänger ihop och är beroende av varandra. Människors 
meningsskapande är därmed hela tiden beroende av tidigare handlingar och nya antaganden, 
det vill säga att deras sensemaking är såväl retrospektivt som prospektivt. Det är genom Choos 
teoretiska modell för sensemaking med hänvisningar till Weick (1979, 1995) samt Gioia och 
Mehra (1996) som jag diskuterar hur medarbetarna genom chefers kommunikation skapar en 
gemensam vision och en ny mening genom att välja specifika handlingar i förhållande till 
kunskapsdelning som de upplever är bra för organisationens framgång.  
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4.2     Verbala symboler 

Genom sensemaking-processen kan medarbetare själva välja riktning mot de mål som ska 
uppnås. Enligt Smircich och Morgan (1982, s. 262) är symboler som används av chefer och 
ledare en viktig del i sådan process. Det finns många olika sorters symboler. Alvesson och Berg 
(1988) talar exempelvis om verbala symboler, handlingssymboler och materiella symboler. I 
det här ramverket fokuserar jag dock enbart på verbala symboler. Enligt Alvesson och Berg 
innehåller verbala symboler bland annat berättelser, språk och ord som används i 
organisationer. Dessa används för att beskriva en verklighet som organisationen befinner sig i 
och för att försöka förmedla en gemensam bild till medarbetarna (ibid.). Med hjälp av språk 
eller ord kan chefer och ledare förmedla budskap och skapa förståelse kring sådant som är av 
komplicerad karaktär (Brooks 1996, s. 35; Cameron & Green 2009, s. 231). Cameron och Green 
(2009, s. 321) menar att försöka skapa förståelse kan likställas med sensemaking. Språk och 
ord är således verbala symboler som används för att skapa mening och förståelse (Morgan & 
Smircich 1982, s. 262). Genom språk och ord tolkar och skapar medarbetarna sin verklighet 
(Salzer-Mörling 1994, s. 171). Detta teoretiska perspektiv på verbala symboler används häri för 
att diskutera hur medarbetarna skapar mening kring kunskapsdelning utifrån chefers och 
ledares kommunikation i form av verbala symboler, det vill säga särskilda ord och begrepp. 
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5.      Metod 
 
Denna studie har tagit som utgångspunkt en av Brymans (2013) forskningsdesigner. Enligt 
författaren skapas en forskningsdesign i syfte att samla in och analysera data, och det finns fem 
olika former av forskningsdesign – experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 
fallstudiedesign och komparativ design. Forskningsdesignen jag har använt mig av motsvarar 
den för en fallstudiedesign då det enbart är en organisation som studerats samt under en och 
samma tidpunkt. Med Brymans (2013) och även Pickards (2013) samt Kvale och Brinkmanns 
(2014) anvisningar för handen har jag skapat en design för undersökningen bestående av 
inhämtning av forskning för att skapa ett teoretiskt ramverk, intervjuguide, semistrukturerade 
intervjuer med målgruppen, intervjutranskriptioner, tolkning, analys och diskussion. För att 
undersöka och tolka människors upplevelser eller individuella verklighet bör en kvalitativ 
metod användas (Ahrne & Svensson 2011; Pickard 2013, s. 13; Kvale & Brinkmann 2014, s. 
17). I min studie innebär det att jag har genomfört kvalitativa och semistrukturerade 
forskningsintervjuer med medarbetare på SBF i Helsingborgs stad i syfte att undersöka deras 
upplevelser av ämnet som undersöks. Fördelen med den kvalitativa semistrukturerade 
forskningsintervjun är att alla respondenter ställs samma utgångsfrågor samtidigt som det finns 
möjlighet till spontana eller följdfrågor (t ex Kvale & Brinkmann 2014, s. 143). Detta innebär 
att det går att samla in en stor mängd information, anpassa intervjuerna under dess gång, ändra 
riktning samt ställa ytterligare frågor som kan vara relevanta för studien (Alvesson & Deetz 
2000, s. 71). En nackdel är att metoden är tidskrävande och resultatet svårt att generalisera till 
hela organisationen eftersom enbart ett fåtal personer intervjuas (Christensen, Andersson, 
Engdahl & Haglund 2001, s. 175).  
 
 

 

5.1     Val av studieobjekt 
 
Organisationen jag har valt att studera är SBF i Helsingborgs stad. Den 16 maj 2019 skickade 
jag via e-post en formell förfrågan till Helsingborgs stad om att få skriva examensarbete hos 
dem. Jag förklarade syftet med studien, hur och när den var tänkt att genomföras samt på vilket 
sätt Helsingborgs stad och andra offentliga verksamheter skulle kunna ha nytta av den. Den 12 
juni fick jag ett e-postmeddelande från en av projekt- och förändringsledarna på 
Stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad som tackade ja till min förfrågan. Den 19 juni 
hade jag ett avstämningsmöte per telefon med samma person. Vid detta tillfälle fick jag veta att 
SBF var intresserade av att delta i min studie och ett fysiskt möte bokades in den 29 augusti. På 
detta möte fick jag träffa den projekt- och förändringsledare jag hade haft kontakt med och som 
förklarade hur deras förändringsresa hade sett ut hittills. Därefter fick jag träffa kvalitetschefen 
och verksamhetsutvecklare på SBF. Vi kom överens om att jag skulle skicka ett följebrev där 
jag informerade om studien, att intervjuer skulle bokas in av dem i slutet på oktober och att de 
som skulle intervjuas skulle behöva ha arbetat ett längre tag i organisationen för att kunna ha 
något att jämföra den nya styrfilosofin med. Den 30 augusti 2019 skickade jag ett följebrev till 
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organisationen så som efterfrågats under mötet dagen innan (se bilaga 1). Brevet innehöll en 
kort beskrivning av vem jag är, studiens syfte, information om konfidentialitet, intervjuernas 
omfattning, samtycke och behandling av personuppgifter. Den 3 oktober 2019 fick jag en lista 
per e-post med namn på de nio medarbetare som ville bli intervjuade, vilket datum, tid och på 
vilken plats. Intervjuer bokades till 22, 24 och 30 oktober 2019 på SBF i Helsingborg. 
 
 
 
5.2     Genomförande av intervjuer 

Jag har i min undersökning valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är 
ett lämpligt tillvägagångssätt för att ta del av människors upplevelser och erfarenheter (Pickard 
2013, ss. 196, 199; Kvale & Brinkmann 2014, s. 143). Intervjuerna har genomförts genom att 
följa den intervjuguide som jag har skapat utifrån följande fyra områden (se bilaga 2): 

1. Informanternas bakgrund och antal år i organisationen 
2. Informanternas upplevelser av TSL i förhållande till tidigare styrning 
3. Informanternas upplevelser av tillit i organisationen 
4. Informanternas upplevelser av kunskapsdelning i organisationen 

 
Dessa fyra områden har skapats utifrån syftet med studien och mina frågeställningar. Det första 
området har skapats för att undersöka hur länge medarbetarna har arbetat i organisationen och 
hur de har upplevt sin tid i denna. Det är relevant för avgränsningen av min studie till 
medarbetare som har arbetat i organisationen sedan innan TSL antogs. Det första området är 
därmed även relevant för mina två frågeställningar på så sätt att det har blivit en utgångspunkt 
för dessa, det vill säga att jag genom frågorna har säkerställt att medarbetarna har arbetat i 
organisationen sedan innan TSL antogs och att de därmed kan besvara studiens två 
frågeställningar utifrån det perspektivet. Det har även varit en relevant punkt att inleda med för 
att bryta isen och få respondenterna att känna sig bekväma med intervjun. Det andra området 
har varit relevant för att undersöka om medarbetarna upplever någon skillnad jämfört med hur 
organisationen styrdes tidigare. Området är relevant då det har varit viktigt att undersöka om 
respondenterna upplever att någonting har förändrats ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. 
Ett exempel är att undersöka om medarbetarna upplever att de nu har större möjligheter att fatta 
självständiga beslut som rör det egna arbetet. Det är relevant då involvera medarbetare i beslut 
enligt Bringselius (2017, ss. 20f) är en konkret metod som ska ingå i TSL. Det har även varit 
relevant för att låta respondenterna börja reflektera över de temana som undersöks på djupet i 
kommande områdens frågor. Frågorna som ställts utifrån det tredje området har haft som syfte 
att besvara den första frågeställningen i studien. Området har således varit relevant för att ställa 
frågor kring hur respondenterna upplever att det finns tillit eller inte i organisationen och då 
med specifikt fokus på hur de upplever att de har tillit från chef och ledning samt hur denna 
tilliten tar sig uttryck. Det har varit viktigt för att därefter kunna analysera på vilket sätt 
medarbetarnas upplevelser är i enlighet med principen om tillit i TSL och som enligt 
Bringselius (2017, s. 12) innebär att chefer ska lita på sina medarbetare. Det fjärde området har 
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varit relevant för att undersöka studiens andra frågeställning på djupet, det vill säga hur 
respondenterna upplever möjligheterna till kunskapsdelning i organisationen samt hur de 
upplever att dessa är kopplade till den nya styrfilosofin med tillit från chef till medarbetare. 
Genom dessa fyra områden och respondenternas svar har jag kunnat analysera 
frågeställningarna och därefter diskutera syftet med studien.  
 
Vidare har intervjufrågorna försökt hållas öppna då det är det lämpligaste tillvägagångssättet 
för att samla in människors individuella uppfattningar (Pickard 2013, s. 204; Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 143). Den första intervjun som genomfördes var en så kallad pilotintervju. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 133) är det en fördel att genomföra pilotintervjuer för att 
garantera att intervjufrågorna är relevanta och fyller sin funktion samt skapa möjligheter för 
ändringar inför efterföljande intervjuer. Pilotintervjun resulterade i att jag inför kommande 
intervjuer lade till två frågor. Den ena frågan jag lade till var den om vad medarbetare ville 
uppnå med sitt arbete. Den andra frågan var den om medarbetarna upplevde någon skillnad vad 
gällde måluppfyllelse sedan TSL infördes. Den första frågan var relevant för att undersöka 
eventuella drivkrafter bakom respondenternas vilja att dela kunskap. Den andra frågan var 
relevant för att undersöka om medarbetarna upplevde att de kom närmare organisationens mål 
nu än tidigare, och därmed om de upplevde att kunskapsdelning var en orsak till detta. Jag ansåg 
dessa frågor relevanta för att undersöka närmare hur medarbetarna skapar mening kring 
kunskapsdelning som ett sätt för dem att driva organisationen framåt mot dess mål. Vidare 
menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 129) att antalet intervjuer bör vara förenligt med 
undersökningens syfte. Sådant antal bör också uppnå en mättnadspunkt, det vill säga en punkt 
där vidare intervjuer inte tillför studien ytterligare kunskap (ibid.).  Det är svårt att säkerställa 
att mättnaden har uppfyllts till fullo. Däremot har jag upplevt att alla nio respondenter talade 
om ämnet på liknande sätt.  
 
Intervjuerna inleddes med en beskrivning av intervjuns struktur och de fyra områden som skulle 
beröras. Respondenterna intervjuades enskilt under cirka en timmes tid och intervjuerna 
spelades in. Enligt Pickard (2013, ss. 200f) kan intervjuer med fördel spelas in för att inte riskera 
att missa något som sägs och kan vara relevant för studien. Den 22 oktober 2019 intervjuades 
fyra medarbetare, den 24 oktober intervjuades även då fyra medarbetare och den 30 oktober 
intervjuades en medarbetare. Då kunskap är komplext och TSL är relativt nytt ställdes spontana 
och utforskande frågor under intervjuernas gång, dock alltid i förhållande till intervjuguiden. 
Intervjuerna avslutades med att tacka respondenterna samt förklara vad som skulle ske härnäst. 
Intervjuerna skulle inom två veckors tid transkriberas och respondenterna informerades om 
möjligheten att ta del av sina intervjuer i text för att bekräfta innehållet eller tillföra information.  
De påmindes även om rätten att avsäga sig fortsatt delaktighet i studien fram till uppsatsens 
publicering. Till dagens datum har ingen respondent avsagt sig sin delaktighet i studien.   
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5.3     Analytiskt ramverk 

Två huvudteman har identifierats utifrån intervjuguiden och i förhållande till 
frågeställningarna– tillitsbaserad styrning och ledning samt kunskapsdelning. Dessa 
huvudteman har kodats, det vill säga att nyckelord har sökts och hittats i underlaget samt 
tillförts en beskrivning, så som rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2014, s. 241). 
Kodning gör enligt Kvale och Brinkmann efterarbetet med intervjuerna enklare och jag har 
därmed använt mig av kodning för att få en bättre överblick av intervjumaterialet. För 
kodningen har jag använt mig av programmet Excel. Att använda någon form av 
dokumentsystem för data i kvalitativ forskning rekommenderas även av Pickard (2013, s. 278). 
Detta har gjorts i syfte att enklare hitta liknelser eller olikheter samt identifiera sådant som kan 
leda till en relevant analys, vilket även det är att rekommendera enligt Pickard (ibid., ss. 270f). 
Materialet hade kunnat struktureras med hjälp av tekniska verktyg som exempelvis Nvivo eller 
Atlas. Dock har jag utifrån antalet intervjuer och uppsatsens omfattning inte ansett det 
nödvändigt att använda mig av sådana verktyg.  

Valet av nyckelord har gjorts utifrån forskning om TSL och kunskapsdelning, och dessa 
nyckelord har sedermera använts som underteman i resultatdelen. Jag har sökt nyckelord som 
beskriver den nya styrfilosofins principer och villkor såväl ur ett styrningsperspektiv som ur ett 
kunskapsdelningsperspektiv, och därmed antyder att organisationen styrs enligt TSL och att 
kunskapsdelning sker i enlighet med den nya styrfilosofin. Jag har i dokumentsystemet utgått 
från studiens syfte och frågeställningar på så sätt att jag har delat upp dokumentet i de två 
huvudteman som representerar de två frågeställningarna (se exempel i Tabell 1). För varje 
nyckelord eller undertema har jag även tagit fram citat från intervjuerna att använda som 
underlag i min resultatdel.  

Tabell 1 

Exempel på kategorisering och kodning av intervjuunderlag 

 

Huvudtemat tillitsbaserad styrning och ledning har använts för att representera i dokumentet 
den första frågeställningen om hur medarbetare i en organisation som styrs och leds 
tillitsbaserat upplever att tilliten tar sig uttryck. Huvudtemat kunskapsdelning har i sin tur 
använts för att representera den andra frågeställningen om hur medarbetarna upplever att tilliten 
påverkar deras kunskapsdelning. För huvudtemat tillitsbaserad styrning och ledning har jag i 
sin tur använt undertemana tillit, förlåtande och lärande, delegering och handlingsutrymme 

Citat Kod Nyckelord Huvudtema

”Som sagt har vi känt den tilliten sen 
tidigare. Men jo, jag tycker ändå att det 
märks. Det är tydligare nu att det är ett 

annat fokus. Signalerna uppifrån är 
tydligare nu, att nu är det detta som 

gäller.”

Det har skett en förändring i chefers och 
ledares tillit till medarbetare. Även om de har 
upplevt tillit tidigare är den nu mer märkbar.

Tillit Tillitsbaserad styrning och ledning

”Det är väldigt mycket uppmuntran från 
chefer, framför allt högre chefer. Jag 

upplever framför allt att vår 
förvaltningsdirektör talar annorlunda. 

Våga, testa, gör. Bara kör.”

Chefers och ledares nya ordval uppfattas av 
respondenterna som att de har ett större 

handlingsutrymme
Handlingsutrymme Tillitsbaserad styrning och ledning
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samt öppenhet och stöd, vilka alla är begrepp kopplade till principer och villkor för TSL. Under 
detta huvudtema och respektive underteman har respondenterna beskrivit hur de upplever att 
styrningen och ledningen på SBF är annorlunda i förhållande till hur organisationen styrdes 
tidigare. Temana är kopplade till hur respondenterna genom cheferna och ledningens 
kommunikation i form av verbala symboler upplever att organisationen styrs med TSL eller 
inte, hur de upplever att det finns tillit eller inte från chefer och ledning, hur de upplever sitt 
handlingsutrymme och möjlighet att påverka arbetet, att de har stöd från ledningen samt till hur 
tillåtande klimatet är vad gäller misstag och fel i organisationen. Vidare presenteras genom det 
andra huvudtemat respondenternas upplevelser av kunskapsdelning i organisationen. För 
huvudtemat kunskapsdelning har jag använt mig av undertemana samarbete och samverkan 
samt kunskap, vilka även de är principer för TSL kopplade till kunskapsdelning. Utifrån dessa 
temana beskriver respondenterna vilka möjligheter de upplever sig ha till att dela kunskap och 
hur de upplever att tilliten påverkar deras kunskapsdelning. Analysen resulterar i en förståelse 
för på vilket sätt medarbetarna upplever att de nu arbetar enligt en ny styrfilosofi grundad i tillit 
samt på vilket sätt de delar kunskap. Denna förståelse ligger till grund för diskussionen om hur 
medarbetarna skapar mening kring kunskapsdelning i en organisation som styrs och leds med 
tillit. Figur 5 som följer beskriver hur de olika delarna förhåller sig till varandra och i vilken 
ordning analysen har genomförts.  

 

Figur 5. Analytisk modell. 
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Verbala 
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Sensemaking
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5.4     Etiska aspekter 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 105) är det viktigt att beakta undersökningen utifrån de 
etiska aspekter som intervjuer medför. Jag har i denna studie därför förhållit mig till de fyra 
krav som enligt Vetenskapsrådet (2002) bör uppfyllas gällande forskningsetiska principer – 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – såväl när 
det gäller själva intervjuerna som undersökningen överlag. Informationskravet har uppfyllts i 
sin helhet. Som nämnts tidigare har organisationen varit välinformerad från första början. 
Regelbunden kontakt har funnits via e-post, telefon och personliga möten. Respondenterna har 
fått ta del av ett följebrev och vid själva intervjuerna informerades de om anonymiteten och den 
konfidentiella behandling som garanterades dem. Möjligheten att avstå från fortsatt medverkan 
påmindes om likaså i slutet av varje intervju. Vidare har samtyckeskravet uppfyllts på så sätt 
att inför intervjutillfället har respondenterna fått skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 
3) till att medverka i studien samt till att bli inspelade under intervjun. De har som nämnts 
tidigare informerats om sin rättighet att avbryta sin medverkan i studien när som helst och utan 
att behöva ange någon anledning. Avseende konfidentialitetskravet har rapportering av 
intervjuresultatet i uppsatsen gjorts på sådant sätt att respondenterna ej ska kunna gå att 
identifiera på något vis, varken genom namn, befattning eller uppgifter som tillhandahållits 
under intervjuerna. Kravet är uppfyllt på sådant sätt att obehöriga ej ska kunna ha tillgång 
varken till de sparade intervjuerna eller de transkriberade texterna, samt ingen möjlighet att 
identifiera deltagarna via denna uppsats. Vidare har alla utsagor korrigerats för att undvika 
misstolkningar och minimera spårbarhet. Organisationen har även godkänt att SBF nämns häri. 
Avslutningsvis uppfylls nyttjandekravet då informationen som genom intervjuerna samlats in 
endast kommer att användas i forskningssyfte och för denna uppsats.  
 
 
 
5.5      Trovärdighet och tillförlitlighet  

Enligt Pickard (2013, s. 21) ökar trovärdigheten och tillförlitligheten bland annat genom att ha 
ett långvarigt engagemang med forskningsdeltagarna.  Då jag tidigt i processen har varit mån 
om att informera organisationen, varit tillgänglig för frågor, informerat om eventuell fortsatt 
kontakt efter själva intervjuerna samt erbjudit aktivt deltagande har jag haft ett stort 
engagemang och trovärdigheten kan därmed i denna aspekt anses hög. Vidare har jag under 
undersökningens gång haft regelbunden kontakt med min handledare som har väglett mig i mitt 
förfarande. Detta kan till viss del jämställas med den externa granskningen av 
forskningsprocessen som rekommenderas av Pickard (ibid.) för att öka undersökningens 
tillförlitlighet. Därutöver kan trovärdigheten och tillförlitligheten anses hög då det finns 
möjlighet att spåra resultaten i min undersökning till insamlade data och teori. Det är därmed 
möjligt för en utomstående att verifiera att innehållet inte är subjektivt tyckande.  

Vidare är det viktigt att i kvalitativa intervjustudier beröra ämnet maktasymmetrier som innebär 
att en intervju aldrig är en jämställd situation. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 53) 
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befinner sig personen som intervjuar för det mesta i en maktposition då det är den personen 
som har valt ämnet, frågorna och på många sätt kontrollerar situationen. Då situationen är sådan 
är det viktigt att forskaren inte ställer ledande frågor, utan ger respondenterna utrymme att 
reflektera över fenomenet. För att undvika detta har jag använt mig av öppna frågor samt gett 
respondenterna möjligheten att fundera och reflektera innan de har besvarat dessa. Jag har även 
uppmuntrat respondenterna till att begära ett förtydligande om frågorna har varit otydliga. 
Vidare är ämnena tillitsbaserad styrning och ledning samt kunskapsdelning inget som explicit 
ingår i respondenternas arbetsuppgifter eller som de medvetet funderar över i det vardagliga 
arbetet. Det kan således vara så att jag som forskare har haft mer kunskap och förståelse för 
dessa ämnen under samtalens gång.  

Jag vill även understryka att tillförlitligheten kan anses som särskilt hög då jag som författare 
inte har någon form av relation, varken yrkesmässig eller privat, till de personer som intervjuats 
eller till andra anställda på SBF. Jag har ingen relation till SBF eller Helsingborgs stad som 
organisation. Däremot finns det en aspekt som eventuellt kan anses påverka trovärdigheten och 
tillförlitligheten, och det är att respondenterna har intervjuats på sin arbetsplats. Även om det 
inte behöver ha påverkat trovärdigheten, tillförlitligheten och undersökningens resultat går det 
inte att utesluta att det kan ha gjort så. Denna aspekt har dock försökts minimeras genom att ha 
ett professionellt och förtroendeingivande bemötande samt trycka på kraven om konfidentialitet 
och anonymitet. 
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6.      Resultat  
 
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de två huvudtemana och respektive underteman så 
som beskrivet i det analytiska ramverket. Varje huvudtema inleds med en övergripande 
sammanfattning av resultatet för sådant huvudtema. 
 
 
 
6.1     Tema: Tillitsbaserad styrning och ledning 
 
Intervjuerna antyder att SBF styrs och leds enligt TSL. Respondenterna upplever att de har tillit 
från sin chef, och att denna tillit märks bland annat genom chefernas och ledningens nya 
förhållningssätt samt nya sätt att tala. Chefernas och ledningens nya sätt att tala, det vill säga 
deras användning av nya ord och begrepp, signalerar enligt respondenterna nya arbetssätt där 
det är tillåtet att begå misstag och där det uppmuntras till lärande. Vidare antyder intervjuerna 
att medarbetarna har ett större handlingsutrymme och möjlighet till delaktighet än tidigare. De 
antyder att de har större möjlighet att påverka det egna arbetet, ta självständiga beslut och inte 
behöva förankra med chefen innan de går vidare med egna initiativ. Avslutningsvis antyder 
intervjuerna att cheferna och ledningen nu är mer öppna för medarbetares idéer och förslag på 
hur arbetet kan bedrivas. De antyder att cheferna visar detta genom att diskutera medarbetarnas 
idéer i större utsträckning än tidigare i stället för att bestämma hur medarbetarna ska gå vidare. 
Intervjuerna antyder även att cheferna är ett stöd i denna förändring, särskilt när det kommer 
till att få medarbetarna att våga testa nytt och inte vara rädda för att begå misstag. Följer gör 
utsagor av respondenterna samt beskrivningar av deras upplevelser utifrån varje undertema. 
 
 
Tillit  
 
Avseende vad som inbegriper ökad tillit från chef till medarbetare antyder intervjuerna att det 
alltid har funnits sådan tillit. Däremot upplever respondenterna nu en skillnad i chefernas och 
ledningens förhållningssätt, det vill säga att signalerna för hur organisationen nu ska arbeta är 
tydligare. Detta illustreras med följande citat från en av respondenterna:  
 

”Som sagt har vi känt den tilliten sen tidigare. Men jo, jag tycker ändå att det märks. Det är 
tydligare nu att det är ett annat fokus. Signalerna uppifrån är tydligare nu, att nu är det detta 
som gäller.” 

 
Vidare antyder dock respondenternas upplevelser att det inte är enbart högsta ledningen 
som försöker göra förändringar utan även närmsta chef och organisationen som helhet. 
Vissa av respondenterna uttrycker detta som följer:  
 

”(Chefen) försöker ändra. Och det känns också som att organisationen i stort försöker göra 
förändringar. 
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”Det har t o m varit så att någon chef har kommit och bett om ursäkt och sagt; det var inte 
meningen att ni skulle uppfatta det så här. Jag försökte inte styra er på det sättet. Uppfattade 
ni det så, förlåt.”  
 
”När frågan kom om de fick ha en hel Fredagsfika med fokus Klimat så var ju svaret först nej, 
och sedan tog det någon timme och så blev det ett ja. Det tyckte jag var väldigt tydligt.” 
 

Intervjuerna antyder därmed att cheferna och ledningen är medvetna om att det är en ny styrning 
och ledning som gäller, och att de försöker anpassa sitt förhållningssätt till den nya styrfilosofin. 
Denna medvetenhet antyds bland annat genom att chefer ber om ursäkt om de upplever sig leda 
på ett sätt som inte är förenligt med den nya styrfilosofin samt att de relativt snabbt korrigerar 
beslut till att vara förenliga med det nya arbetssättet. Vidare upplever respondenterna även en 
markant skillnad i hur chefer och särskilt förvaltningsdirektören talar om arbetet. Framför allt 
upplever respondenterna att cheferna och ledningen använder i stor utsträckning nya ord och 
begrepp som exempelvis ”våga”, ”testa” och ”gör.” Detta är något som flera respondenter 
upplever och illustreras med följande utsagor:  
 

”Det är väldigt mycket uppmuntran från chefer, framför allt högre chefer. Jag upplever framför 
allt att vår förvaltningsdirektör talar annorlunda. Våga, testa, gör. Bara kör.” 
 
”Det finns i hela organisationen hela det här med att våga och testa.” 

 
Intervjuerna antyder därmed att cheferna och ledningen på SBF har introducerat i sin 
kommunikation nya ord och begrepp som respondenterna upplever som tydliga signaler för hur 
de ska arbeta framöver och vilken styrfilosofi som organisationen har.  
 
 
Förlåtande och lärande 
 
 
En av respondenterna upplever även att dessa ord och begrepp som presenterats ovan inte 
kommer enbart från chefer och ledning inom organisationen utan även från kommunens högsta 
ledning. Denna upplevelse exemplifieras med följande citat från en av respondenterna:  
 

”Nu har det ju visat sig att t o m vår kommundirektör har gått ut och sagt att det ska vara ok 
att göra fel. Jag skulle vilja säga att det finns mycket utrymme att testa nytt. Och ledningen vill 
ju att man håller på med detta.” 
 

Intervjuerna antyder därmed att det finns utrymme för att testa, prova nytt, misslyckas och göra 
fel i syfte att uppnå verksamhetens mål då detta är något som uppmuntras inte bara av 
förvaltningens högsta ledning utan även av kommunens. En av respondenterna uttrycker detta 
som att gränserna har förflyttats:   
 

”Det är mer accepterat att försöka tänja lite mer på gränserna” 
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Vidare antyder respondenternas upplevelser att det har funnits oro över att denna uppmuntran 
skulle leda till grova misstag eller fel, däremot menar respondenterna att så inte har varit fallet: 
 

”Där var vissa oroliga över att folk skulle utnyttja det på fel sätt. Ja, men vad kommer hända 
då? Lite den inställningen. Vad jag vet så har det inte blivit några problem. Det är klart att det 
kan bli fel, men vad är det värsta som kan hända?” 
 
”Nu har det börjat komma mer det här med att våga, testa, misslyckas och gör.” 

 
”Våga testa, misslyckas. Mycket är det budskapet, och det kopplar jag starkt till TSL. Man 
behöver inte förankra ihjäl sig, och inte behöver planera ihjäl sig heller. Och lägger strategier 
och planer i det oändliga. Utan fokusera hellre på att testa, se om det går. Faller det väl ut kan 
vi applicera det på annat.” 

 
Intervjuerna antyder därmed att cheferna och ledningen genom sin kommunikation och sitt 
förhållningssätt försöker skapa ett tillåtande klimat där det inte letas syndabockar utan där det 
är tillåtet att begå misstag och fel, det vill säga att mindre felaktigheter och misstag accepteras. 
Detta visualiseras även nedan med ett tydligt exempel från en av respondenterna som antyder 
att medarbetarna gör verklighet av chefernas och ledningens kommunikation, det vill säga att 
de verkligen testar och att de inte är rädda för att det inte ska falla väl ut:   
 

”Jag kan nämna som exempel ett projekt där man gick ut och kommunicerade att en digital 
lösning skulle testas och att det inte stod klart hur utfallet skulle bli, medan man för några år 
sedan hade kommunicerat detta först efteråt om det var ett lyckat projekt. Man vågar säga 
redan i testfasen att man ska testa och utan att man vet om det kommer bli bra eller inte.” 

 
Intervjuerna antyder därmed att misstag förlåtes och att lärande uppmuntras. Att de nya orden 
eller begreppen som cheferna och ledningen använder sig av bidrar till att medarbetarna 
verkligen vågar göra som ledningen och cheferna säger kan även illustreras med följande citat 
från en av respondenterna:  
 

”Att vi vågar testa beror ju på att vi hör det här hela tiden – vi ska testa, vi ska våga och gör 
vi fel så gör vi om.”  
 

 
Delegering och handlingsutrymme 
 
Avseende om det upplevs av respondenterna finnas ett ökat handlingsutrymme och en större 
möjlighet till delaktighet antyder intervjuerna att det finns en skillnad i handlingsutrymmet och 
i respondenternas befogenheter jämfört med hur organisationen styrdes tidigare. 
Respondenternas upplevelser antyder att de nu har fler möjligheter att styra över sitt arbete och 
ta beslut om vilken riktning de ska arbeta i. Detta visualiseras med följande citat: 
 

”Vi har mycket större mandat som medarbetare, hur vi väljer att jobba framåt.” 
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”Vissa har haft ett ganska stort mandat i sin yrkesroll. Ofta personer som jag har att göra 
med i min roll. Och de som hade ett stort mandat innan, de har fått ett ännu större mandat. 
Man har ändå tagit ett kliv där upplever jag.” 

 
Intervjuerna antyder att respondenterna nu får större möjlighet att ta beslut vad gäller det egna 
arbetet. De antyder att det finns en ökad möjlighet att välja riktning på sitt arbete och att det 
ökade mandatet märks i alla roller. Detta visualiseras ytterligare med citaten nedan som även 
de antyder att det finns skillnader jämfört med hur organisationen styrdes tidigare: 
 

”Det har blivit något lättare att göra saker för att man inte behöver fråga eller sitta och vänta 
på att ens chef tar initiativ till att göra något.” 
 
”Där kanske ändå finns en ännu större vilja, ännu lite mer förtroende och ännu lite mer 
handlingsutrymme i de här tidiga skedena.” 
 
”Jag gillar att jobba i en organisation som har den mentaliteten som vi har just nu. Om jag 
tänker att jag skulle gå tillbaka till den organisation som jag jobbade i tidigare, det hade varit 
ett enormt svårt steg att ta. Och börja tänka lite mer inom ramarna på det sättet.” 

 
Intervjuerna antyder således att det finns en skillnad i hur organisationen arbetar nu jämfört 
med tidigare. De antyder att det finns större möjlighet att ta egna initiativ än tidigare, att det 
finns tillit från chef till medarbetare och ett större handlingsutrymme. De antyder även att hur 
organisationen styrdes tidigare fick respondenterna att känna sig begränsade i sitt arbete och att 
detta inte var något positivt. Dessa upplevelser är något som även följande citat från tre 
respondenter antyder:  

 
”Tidigare hade det förmodligen direkt kommit en beställning på hur vi skulle göra och inte få 
tänka ut själva. Det nöts ju in att vi bara ska prova, testa och köra.” 
 
”Man vågar. Jag måste inte förankra det ordagrant innan det går ut.” 
 
”Jag upplever att vi har blivit effektivare på många sätt på min enhet pga kortare beslutsvägar. 
Det krävs en mindre förankringsprocess. Vi är inte lika hårt styrda.” 

 
Intervjuerna antyder att tidigare var det chefer som bestämde vad medarbetarna skulle arbeta 
med och hur, och att medarbetarna nu får större utrymme att själva bestämma. Det första citatet 
ovan antyder även att detta delvis beror på de nya ord och begrepp som chefer och ledning 
använder sig av. Det andra citatet antyder att medarbetarna vågar ta egna beslut utan att stämma 
av med chefen, och det tredje antyder att detta nya arbetssätt har effektiviserat processerna eller 
arbetet. Det ökade handlingsutrymmet och möjligheten till att bestämma över arbetet i större 
utsträckning än tidigare illustreras även med följande citat:  
 

”Jag upplever att jag har tillit från min chef att ta beslutet att tacka nej till möten efter min 
förmåga.” 
 
”Vi har fått mer frihet att säga nej också.” 
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”Just att jag får möjligheten att påverka visar ju att han har tillit till mig.” 
 
Även dessa citat antyder därmed att respondenterna upplever att de har större möjligheter att ta 
självständiga beslut. Intervjuerna antyder därmed att stuprören på SBF har börjat luckras upp 
och medarbetarna har fått ett större handlingsutrymme samt möjlighet till att vara mer delaktiga 
i beslut som påverkar det egna arbetet. Dessa upplevelser antyder samtidigt att medarbetarna 
upplever att chefen och ledningen har tillit till dem genom att låta medarbetarna vara mer 
självständiga, delaktiga och ta fler beslut gällande sitt arbete än tidigare.  
 
 
Öppenhet och stöd 
 
Vad gäller principerna för TSL som handlar om öppenhet och stöd antyder intervjuerna att 
chefer och ledning är mer öppna för nya idéer och stöttar medarbetarna i att utreda eller 
undersöka nya möjligheter för verksamheten. Följande citat från en av respondenterna antyder 
exempelvis att chefer är öppna för och stöttar medarbetare när de har nya idéer eller förslag, 
även om det är sådant som de själva upplever att chefen tidigare hade sagt nej till utan möjlighet 
att utreda det vidare: 
 

”Nu känns det som att man, även om man kommer med något som ligger utanför ramarna och 
vid första anblicken känns lite tokigt, att man ändå får handlingsutrymmet. Man får ändå 
möjligheten att utreda det, även om (chefens) första känsla är att det här ska vi inte göra.” 

 
Även följande citat antyder att chefer stöttar medarbetare när det kommer till att våga testa nya 
idéer och uppmuntrar medarbetare att inte vara rädda för att begå misstag. Citatet antyder att 
chefen är ett stort stöd i dessa frågor: 

 
”Cheferna har ju gått utbildning också i det här sättet, så jag känner nog det. Just den här 
felrädslan försöker (chefen) ju jobba för att vi ska tvätta bort lite. Och det är ju läskigt tycker 
många av oss. Och där är (chefen) ju ett stöd tycker jag.” 

 
Ytterligare ett exempel på öppenhet och stöd illustreras genom citatet nedan från en av 
respondenterna. Citatet antyder att chefen nu agerar som ett bollplank och någon att diskutera 
med. Det antyder att chefer är öppna för medarbetares idéer och utgör ett stöd i deras frågor i 
stället för att själva bestämma vad som ska göras utan att låta medarbetaren höras. Det antyder 
även att detta är en skillnad jämfört med hur det var när organisationen styrdes tidigare utan 
TSL. 

 
”Ibland när jag frågar om råd i en fråga så (…) blir mer som en diskussion mer än att chefen 
bara säger ja eller nej. Vi problematiserar kring det och funderar tillsammans vad det kan ge. 
Jag upplever inte heller att de gångerna man frågar blir ja eller nej, utan att man funderar 
tillsammans. Kanske i större utsträckning än tidigare.” 
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6.2     Tema: Kunskapsdelning 

Intervjuerna antyder att den nya styrfilosofin med TSL upplevs av respondenterna som att 
organisationen är mindre detaljstyrd än tidigare och att detta gör det enklare att söka 
gränsöverskridande samarbete och samverkan, det vill säga samarbete och samverkan mellan 
framför allt olika team, enheter och avdelningar. Samtidigt antyder intervjuerna att cheferna 
och ledningen uppmuntrar till samarbete och samverkan, och visar medarbetarna att detta 
arbetssätt uppskattas av dem. Vidare antyder intervjuerna att de olika forumen för 
kunskapsdelning som finns i organisationen är uppskattade och att särskilt ett av forumen har 
ökat i antal och tillfällen. Detta forum som respondenterna hänvisar till är forumet temagrupp 
och intervjuerna antyder att det är informella grupper som skapas av medarbetarna vid behov 
och inom olika områden. Respondenterna antyder även att dessa grupper är värdefulla, att de 
bidrar till organisationens framgång och att de är viktiga för att öka kvaliteten på arbetet.  

 
Samarbete och samverkan 
 
Intervjuerna antyder att det sker en förändring i organisationens arbetssätt mot ett som bygger 
på en större vilja att samarbeta och samverka. Detta illustreras genom citaten som följer där 
respondenterna antyder att det finns en stor skillnad vad gäller samarbete och samverkan 
jämfört med hur det var innan organisationen styrdes med TSL: 
 

”Jag upplever att det finns en väldigt stor vilja att samarbeta. Jag tycker att på det viset är det 
en jättestor skillnad.” 
 
” Jag upplever att när jag började här, det var så mycket att göra så man hann varken reflektera 
eller samverka med någon annan. Där tycker jag att jag upplever än rätt så markant 
förändring.” 

Respondenterna antyder att viljan att samarbeta finns i hela organisationen och att det är en 
markant skillnad jämfört med hur det var innan TSL antogs. Vidare antyder intervjuerna att den 
ökade viljan att samarbeta eller samverka till stor del beror på att medarbetarna har fått ett större 
handlingsutrymme. De antyder att det ökade handlingsutrymmet gör det enklare att samverka 
framför allt över avdelningsgränserna. Respondenterna antyder även att detta till stor del beror 
på TSL som ny styrfilosofi och att det finns en ny medvetenhet om vikten av att just samarbeta 
och samverka. Dessa upplevelser visualiseras med följande citat från flera respondenter:  

”Jag tycker att vi gradvis har blivit bättre på att samarbeta över avdelningsgränserna och jag 
tror att det beror på att vi alla känner att vi har fått lite större handlingsutrymme att samverka 
med varandra. Genom den här tillitsbaserade styrmodellen att man känner att man har den 
möjligheten i lite större utsträckning” 
 
”Innan när man kontaktade någon på en annan avdelning, behövde hjälp eller ville ha med 
dem i något projekt, så kanske de inte upplevde att de hade mandatet att frigöra resurser hos 
sig själv för att ingå.” 
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”Om jag jobbar med en fråga där jag vet att andra enheter eller förvaltningar jobbar med, så 
känner jag en väldig öppenhet i att kunna bjuda in dem. Och att jag också blir inbjuden till 
sådant.” 
 
”Vi inser att vi ska jobba mer och mer ihop.” 
 
”Vi behöver hitta nya sätt, nya samarbeten.” 
 
”Det finns stor frihet och möjlighet att samarbeta med berörda parter.” 
 

”Jag upplever att det uppifrån upplevs väldigt positivt när vi samarbetar med andra, och att 
det uppifrån poängteras att det är väldigt viktigt.” 

Att det ökade handlingsutrymmet upplevs av respondenterna leda till mer samarbete och 
samverkan över avdelningsgränserna antyder även följande citat som samtidigt uttryckligen 
menar att det är TSL som bidrar till mer samarbete och samverkan: 

”Har man tillitsbaserad styrning och ledning så smittar det av sig att man på tvären kan jobba 
mycket bättre.” 

Intervjuerna antyder därmed att den tillitsbaserade styrfilosofin bidrar till ökat samarbete och 
samverkan framför allt mellan avdelningsgränserna. Samtidigt antyder intervjuerna att cheferna 
och ledningen verkligen uppmuntrar medarbetarna till att samarbeta och samverka, och att 
cheferna visar att detta arbetssätt uppskattas väldigt mycket av ledningen. 

 

Kunskap 

Intervjuerna antyder att det finns en större vilja att dela kunskap än tidigare. En av 
respondenterna menar att dela kunskap är viktigt och att det är för den personen självklart att 
göra detta om det bidrar till framgång för någon annan eller organisationen. Samtidigt antyder 
följande citat att personen har en ännu större vilja att dela kunskap nu än tidigare då cheferna 
och ledningen uppmuntrar mycket mer till det:  

”För mig är det en självklarhet att dela med mig. Om jag har gjort något som gynnar någon 
annan så är det självklart att jag delar med mig av det. Hjälpa dem att bli snabbare färdiga 
med sin uppgift. Och det är inget nytt för mig. Men det blir kanske… jag gör det kanske ännu 
mer än tidigare eftersom det uppmuntras till det.” 

Även följande citat från en av respondenterna antyder att det finns en medvetenhet kring 
betydelsen av kunskap och att det är viktigt för alla att kunskap delas. Citatet som följer antyder 
att kunskapsdelning är ett sätt att driva organisationen framåt mot målen och att det kan bidra 
till att dessa uppfylls:   
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”Om jag kan bidra med något till någon annan så att den får verktyg till att göra någonting – 
det hjälper ju mig och alla andra framåt. Vi ska ju jobba mot våra mål, så kan jag bidra till det 
så… oavsett om jag får så mycket ut av det… det handlar inte om mig tycker jag, utan om hur 
vi tillsammans kan komma vidare.” 

Vidare antyder respondenternas upplevelser att det finns goda möjligheter till kunskapsdelning 
genom diverse sociala och fysiska forum som Avbrott, Pola, Fredagsfika och temagrupper. 
Samtidigt antyder intervjuerna att särskilt det gränsöverskridande forumet temagrupp har ökat 
i antal och tillfällen. Detta visualiseras med följande citat från en av respondenterna: 

”Jag tycker att det har tillkommit fler forum för att dela kunskap som temagrupper, och jag 
upplever att det har varit fler tillfällen. Där tycker jag att jag upplever en markant förändring.” 

 
Respondenten antyder att detta är en skillnad jämfört med hur det var innan TSL antogs. Vidare 
beskriver respondenterna temagrupper som informella grupper som skapas av medarbetarna 
inom olika teman och med medlemmar från olika avdelningar och enheter. Detta illustreras 
genom följande citat, där det första även det antyder att det upplevs finnas en skillnad jämfört 
med hur det var innan organisationen började styras med TSL:  
 

”Det är många forum som startas upp inom olika temana – cykel, innovation, klimat. Det 
händer mycket på det, mycket mer än tidigare.” 
 
”Jag sitter med i en grupp om cykling och där delar jag den kunskap jag har om mina projekt.” 
 
”Det är en framgång att kunna skapa sådana här temagrupper vid behov.” 

 
Citaten ovan antyder därmed att temagrupperna skapas av medarbetarna inom olika 
expertisområden och i större utsträckning än tidigare. De antyder även att medarbetarna 
upplever att det är mycket positivt att kunna skapa temagrupper när det finns behov av det. 
Vidare antyder följande citat från en av respondenterna att syftet med temagrupperna på SBF 
är att människor med kunskap inom ett visst område ska kunna träffas, utveckla ny kunskap 
och därmed bidra till att lösa utmaningar som organisationen står inför i förhållande till 
verksamhetsmålen samt främja kreativitet och innovation.  
 

”Jag tror att temagrupperna är viktiga för förankring, kunskapsspridning och för att uppfylla 
verksamhetsmålen. Jag tycker det är viktigt att dela med mig av sådant som är relevant för 
andra, för att höja kunskapsnivån och kvaliteten på det vi gör.” 

 
Respondenternas upplevelser antyder att temagrupperna är viktiga för organisationen och dess 
måluppfyllelse, för att främja lärandet och även kvaliteten på arbetet. Detta kan även 
visualiseras med följande citat där respondenterna uttryckligen menar att temagrupperna är av 
värde för organisationen och bidrar till dess framgång:  
 

”Jag tycker att det är värdefullt och bidrar.” 
 
”Jag tycker det är jättevärdefullt. Det är lätt att bara jobba på, men man behöver alltid lyfta 
blicken lite. Jag tycker verkligen att det bidrar.” 
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”Jag tycker det påverkar, absolut (temagrupperna). Sen ibland är det långa processer. Om vi 
tar IOT-gruppen t ex, där pratar man ju om vissa IoT grejer som vi gör eller har gjort, men 
man tar ju också upp nya funderingar på vad ska vi gå vidare med, vad kan vi jobba med 
framöver och då ibland hör man ju någon på enheten som har någonting och då försöker man 
koppla ihop dem.” 

 
Vidare antyder intervjuerna att dessa temagrupper även har haft viljan och möjligheten att dela 
med sig av kunskap utanför gruppen med stöd av ledningen, exempelvis genom forumet 
Fredagsfika. Under sådant tillfälle har en av temagrupperna haft viljan att dela med sig av sin 
kunskap till resten av organisationen och dessutom skapat såväl workshop som aktiva 
diskussioner med medarbetare som inte är medlemmar i gruppen:  
 

”För inte så länge sedan hade vi en fredagsfika som var lite längre än vanligt. Och då hade vi 
en tvärsektoriell grupp från hela huset som samlades bara självmant för att de brann för hur vi 
skulle jobba mer aktivt med klimatfrågor. Det tyckte jag var lite fint exempel på att det var inget 
direktiv från någon, det var ingen beställning från någon, eller det var inte bestämt från 
politiken eller ledningsgruppen. Det är bara att de brann för de frågorna och bestämde sig för 
att samlas och ta tag i det. Och fick igenom att ta en hel fredagsfika plus lite till, till att diskutera 
och workshopa på hela förvaltningen om det. Tyckte det var ett väldigt fint exempel på det 
mindsetet som finns och börjar finnas i allt högre utsträckning.” 

 
Intervjuerna antyder således att det finns en vilja att dela med sig av temagruppernas kunskap 
till resten av organisationen. De antyder därmed att även om grupperna framför allt är till för 
att dela kunskap inom dessa, finns det en ökad vilja att dela med sig utanför grupperna.  
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7.      Analys och diskussion 

Analysen har gjorts i samma ordning som resultatet och frågeställningarna är presenterade. 
Detta har gjorts då det krävs en förståelse för vilka skillnader respondenterna upplever med 
tilliten i den nya styrfilosofin för att vidare kunna analysera och tolka hur de upplever att tilliten 
påverkar kunskapsdelningen i organisationen. Analysen av temat tillitsbaserad styrning och 
ledning har gjorts med utgångspunkt i studiens första frågeställning – hur medarbetare i en 
organisation som styrs och leds tillitsbaserat upplever att tilliten tar sig uttryck. Vidare har 
analysen av temat kunskapsdelning genomförts utifrån studiens andra frågeställning – hur 
medarbetare upplever att tilliten påverkar kunskapsdelningen. Med min analys skapas ett 
relevant underlag avseende existensen av tillit i organisationen från chef till medarbetare och 
hur sådan tillit tar sig uttryck samt vilka skillnader medarbetarna upplever att sådan tillit har 
medfört ur ett kunskapsperspektiv. Utifrån analysen diskuterar jag därefter hur medarbetare 
skapar mening kring kunskapsdelning i en organisation som styrs och leds tillitsbaserat.  

 

Tema: Tillitsbaserad styrning och ledning 
 
Jag tolkar respondenternas upplevelser som att det finns märkbara skillnader vad gäller hur 
organisationen styrs nu och hur den styrdes tidigare. Framför allt tolkar jag respondenternas 
upplevelser som att det finns en ökad vilja från chefernas och ledningens sida att organisationen 
ska anamma en kultur där det genom ökat handlingsutrymme uppmuntras till innovation, 
främjas lärande och det är tillåtet att begå misstag. I sin tur tolkar jag denna nya vilja eller det 
nya förhållningssättet som ett uttryck för tillit från chef till medarbetare. Även om 
respondenterna antyder att det har funnits tillit tidigare upplever de att tilliten nu är mer märkbar 
och att den har ökat. Framför allt upplever de detta genom chefernas och ledningens användning 
i sin kommunikation av nya ord och begrepp som ”våga,” ”testa,” ”gör” och ”misslyckas.” 
Ordvalen ”att göra fel” eller ”misslyckas” som används av cheferna och ledningen i flera 
sammanhang kopplar jag till ett av de villkor för tillit som kännetecknar TSL och som 
Bringselius (2017, s. 19) benämner förlåtande och lärande. Det är ett villkor som innebär att 
mindre misstag inte är ett misslyckande utan en möjlighet till lärande (ibid.). Jag tolkar det 
därmed som att cheferna och ledningen vill skapa ett tillåtande klimat där misstag och att göra 
fel är en viktig del i lärandet och för att skapa den kunskap och den innovation som krävs för 
att uppnå organisationens mål. Dessa upplevelser kopplar jag därmed även till två av de sju 
principer som TSL grundar sig i, nämligen tillit och delegering, och som enligt Bringselius 
(2017, ss. 12f) innebär att chefers tillit till medarbetarna ökar handlingsutrymmet och 
möjligheterna att påverka arbetet. Vidare kopplar jag respondenternas upplevelser av att ha ett 
större handlingsutrymme och möjlighet att utreda sådant som chefen tidigare troligtvis hade 
avfärdat till Bringselius resonemang om tillit som en vilja att ta en risk för andra människors 
förmåga, integritet och hjälpvillighet (2017, s. 8). Jag tolkar respondenternas upplevelser som 
att chefer och ledare på SBF har en större vilja att göra sig sårbara för medarbetarnas handlingar 
genom att vara mer benägna att ha tillit till medarbetarnas kompetens, kunskap och erfarenheter, 
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värderingar samt vilja att hjälpa och göra det som är det bästa för organisationen och brukarna. 
Jag tolkar det som att sådan vilja och riskbenägenhet översätts till tillit i form av ett större 
handlingsutrymme. Vidare tolkar jag respondenternas upplevelser av att cheferna och 
ledningen nu är mer öppna för nya idéer och förslag som att även vara i enlighet med ytterligare 
två principer för TSL, nämligen öppenhet och stöd. Öppenhet innebär att nya idéer och 
innovation välkomnas samtidigt som principen om stöd innebär att chefer och ledare skapar 
förutsättningar för och uppmuntrar till lärande (Bringselius 2017, ss. 13f). Jag tolkar det därmed 
som att respondenternas upplevelser ligger väl i linje med dessa principer för TSL då de ges 
större frihet att utreda nya förslag för verksamheten samtidigt som chefen visar en genuin vilja 
att stötta och hjälpa dem i sitt förfarande. 

Sammanfattningsvis tolkar jag resultatet som att det finns en skillnad i chefernas och ledningens 
förhållningssätt jämfört med tiden innan TSL antogs och att nya arbetssätt välkomnas och 
uppmuntras av såväl chefer som ledning. Jag kopplar därmed respondenternas upplevelser till 
en av de fem tillitsbaserade relationer som Bringselius menar måste finnas i en organisation 
som styrs och leds tillitsbaserat– tillit mellan olika beslutsnivåer – och som innebär att för att 
utveckla en tillitsbaserad relation mellan chef och medarbetare bör chefer främja medarbetares 
självledarskap och möjlighet att fatta egna beslut (2017, s. 18). Jag tolkar därmed resultatet som 
att det på SBF finns tillit från chef till medarbetare då de senare uppmuntras till mer 
självständighet och till att fatta egna beslut. Jag tolkar det även som att trots att tilliten har 
funnits tidigare märks den nu tydligare och tar sig uttryck på ett nytt sätt genom att cheferna 
och ledningen använder sig av nya ord eller begrepp som uppmuntrar till handlingsutrymme, 
delaktighet och större mandat.  

 

Tema: Kunskapsdelning 

Enligt Bringselius (2017) innebär TSL styrning, kultur och arbetssätt som genom bland annat 
ett ökat handlingsutrymme och ansvar främjar nya arbetssätt som grundar sig i samarbete och 
samverkan. Jag kopplar respondenternas upplevelser till Bringselius (2017, s. 10) resonemang 
om att ledarskapet påverkar organisationens kultur. En tillitsbaserad organisationskultur kräver 
att det finns en öppenhet för andra åsikter, kunskap och erfarenhetsutbyte (ibid.). Detta är i linje 
med hur jag har tolkat upplevelserna under temat tillitsbaserad styrning och ledning. Jag tolkar 
det därmed som att SBF arbetar i enlighet med TSL och att medarbetarna upplever att det finns 
tillit från chef till medarbetare samt en vilja från dessa att skapa en kultur grundad i samarbete, 
samverkan och att dela kunskap med varandra.  

Dessa tolkningar gör jag utifrån analysen av temat tillitsbaserad styrning och ledning samt 
respondenternas upplevelser av att organisationen samarbetar och samverkar i större 
utsträckning än tidigare, att det finns en medvetenhet kring vikten av att dela kunskap för att nå 
verksamhetens mål samt av att ett visst forum – temagrupp – har ökat avsevärt i antal grupper 
och tillfällen som grupperna träffas. Mer specifikt tolkar jag respondenternas upplevelser av 
temagrupperna som att dessa kan likställas med CoP. Temagrupperna är de enda forumen på 
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SBF som är informella. Jag tolkar respondenternas svar som att temagrupperna är informella 
nätverksgrupper som skapas och drivs av medarbetarna i organisationen och inom ett visst 
expertisområde. Medlemmarna samlas vid ett antal tillfällen för att diskutera området, utbyta 
erfarenheter och dela med sig av de egna kunskaperna, det vill säga genom sociala interaktioner. 
Enligt Wenger och Snyder (2000) skapar informella sociala relationer en nätverksstruktur som 
står i kontrast till organisationens formella struktur, vilket stämmer väl överens med strukturen 
för temagrupperna på SBF. På SBF i Helsingborgs stad är temagrupperna en form av 
kunskapsgrupper som består av medarbetare som bland annat har ett visst expertisområde och 
arbete gemensamt. De visar därmed på likheter med CoP och hur CoP beskrivs i KM-
litteraturen som informella sociala grupper som består av människor som har såväl ett arbete 
som en viss kunskap gemensamt (t ex Lave & Wenger 1991; Brown & Duguid 1991; Wenger 
& Snyder 2000; Helms m.fl. 2017). Mer konkret kan temagrupperna på SBF likställas med en 
av Verburg och Andriessens (2011) fyra typer av praktikgemenskaper, nämligen informella 
nätverk. Precis som det informella nätverket består temagrupperna på SBF av medarbetare som 
har intresse för ett visst område kopplat till det egna arbetet. Vidare tolkar jag det som att 
temagrupperna även ligger i linje med de nätverksliknande miljöer som Bringselius (2017, s. 
21) förespråkar för att skapa utrymme för kunskapsdelning i organisationer som styrs och leds 
tillitsbaserat. Temagrupperna på SBF skapas då medarbetarna anser att det finns ett behov, och 
därmed tolkar jag det som att de drivs av organisationens medarbetare. Även detta är i enlighet 
med beskrivningen av CoP inom KM-fältet. Wenger och Snyder (2000, s. 142) menar att CoP 
skapas, drivs och hålls ihop av medlemmarna.  

Respondenternas upplevelser av att temagrupperna bidrar till att driva organisationen framåt, 
uppfylla verksamhetens mål och öka kvaliteten på arbetet tolkar jag i sin tur som att vara i 
enlighet med Wengers och Snyders (2000, ss. 140f) beskrivning av CoP som grupper som är 
till för att utveckla expertis, lösa problem och skapa nya verksamhetsområden. Det är även i 
linje med flera forskare som menar att CoP främjar kunskapsdelning, innovation och 
måluppfyllelse i organisationer (t ex Schenkel & Teigland 2008; Bradley m.fl. 2011; Bertels 
m.fl. 2011). Jag tolkar det därmed som att temagrupperna på SBF på flera punkter kan likställas 
med CoP, att de bidrar till att medarbetarna delar kunskap samt till att uppfylla organisationens 
mål. Samtidigt antyder resultatet att det finns en ökad vilja från temagruppernas sida att dela 
kunskap med människor som inte är medlemmar i gruppen. Detta i sin tur är inte helt i enlighet 
med forskning om CoP. Verburg och Andriessen (2011, s. 41) menar att det ofta är sekundärt 
för nätverkets medlemmar att dela med sig av sin kunskap till andra i organisationen. På SBF 
däremot finns det en ökad vilja att göra just detta. Vidare tolkar jag de olika forumen och även 
temagrupperna som strukturer som följer Bringselius (2017, s. 13) principer om samverkan och 
kunskap som lägger vikt vid det gränsöverskridande samarbetet, att dela kunskap, reflektera 
och skapa lärande. Jag tolkar resultatet enligt principen om samverkan som att medarbetarna 
har lättare för att se till helheten och upplever handlingsutrymmet som en möjlighet att söka 
gränsöverskridande samarbete och samverkan. Samtidigt tolkar jag det enligt principen om 
kunskap som att kunskap alltid har varit en viktig punkt för organisationen då temagrupper har 
existerat sedan innan TSL antogs. Däremot tolkar jag det som att chefernas och ledningens 
ökade tillit i form av delegering och handlingsutrymme, öppenhet och stöd, förlåtande och 
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lärande samt uppmuntran till samarbete och samverkan främjar kunskapsdelning. Jag tolkar det 
således som att medarbetarna upplever att de nu delar kunskap i större utsträckning än tidigare. 

Vidare tolkar jag resultatet som att mindre detaljstyrning främjar gränsöverskridande 
samarbete. Jag tolkar det som att TSL främjar skapandet av forum för samarbete och 
kunskapsdelning som exempelvis CoP. Detta är i enlighet med Thompson (2005, s. 151) som 
menar att en mindre kontrollerande ledning främjar praktikgemenskaper. Det är även i enlighet 
med Huysman och de Wit (2004, s. 90) som menar att ledningen inte ska påtvinga medarbetarna 
någon form av KM-aktivitet utan låta dessa själva ta ansvar för och hantera den kunskap de 
anser viktig och relevant för organisationen. Intervjuerna antyder att praktikgemenskaperna 
uppstår till följd av att medarbetarna har getts mer handlingsutrymme och med det utrymmet 
valt vilken kunskap de ska hantera och på vilket sätt. Jag tolkar respondenternas upplevelser 
som att med ökad tillit i form av större handlingsutrymme har det blivit enklare att söka 
samarbete, samverkan, kunskap och erfarenhetsutbyte. Detta är i enlighet med McDermott 
(1999, ss. 112f) som menar att CoP bäst främjas genom att stärka människors självledarskap, 
den sociala interaktionen samt ge medarbetarna autonomi att bestämma vilken kunskap som är 
viktig samt hur den ska organiseras och delas. Jag tolkar det även som att dessa upplevelser 
ligger i linje med vad Bringselius (2017, s. 21) benämner det kollegiala beslutsfattandet, det 
vill säga arenor där medarbetare möts, bygger relationer samt delar och skapar kunskap. De 
ligger även i linje med chefernas roll i TSL att skapa arenor som möjliggör kunskapsdelning 
samt i linje med Alvessons och Kärremans Community-perspektiv där chefer inte styr 
medarbetarnas kunskap utan fokuserar på att skapa en miljö, kontext eller kultur som möjliggör 
kunskapsdelning genom exempelvis CoP. Jag tolkar det som att viljan att dela kunskap, särskilt 
gränsöverskridande i form av CoP, har ökat sedan TSL antogs och att dessa CoP dessutom har 
en vilja att dela med sig av sin kunskap till medarbetare utanför gruppen. Även om cheferna 
och ledningen inte har beställt eller beordrat temagrupper upplevs dessa strukturer ha ökat 
genom chefernas och ledningens nya förhållningssätt bestående av bland annat nya ord och 
begrepp som symboliserar en ökad tillit och uppmuntran till nya arbetssätt och strukturer. 
Resultatet antyder att tillit från chef till medarbetare främjar kunskapsdelningen på SBF bland 
de senare. Detta är i enlighet med tidigare forskning som menar att tillit från chef till 
medarbetare är en viktig utgångspunkt för att medarbetare ska vilja dela kunskap (t ex Xue m.fl. 
2011). Jag tolkar således respondenternas upplevelser som att tillit från chef till medarbetare 
som utgångspunkt leder till att medarbetare vill dela kunskap med varandra i större utsträckning 
än tidigare.  
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Hur skapar medarbetarna mening kring kunskapsdelning i en organisation som styrs och leds 
tillitsbaserat? 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur medarbetare skapar mening kring 
kunskapsdelning i en organisation som styrs och leds tillitsbaserat. Vad gäller den första 
frågeställningen – hur medarbetarna upplever att tilliten tar sig uttryck i en offentlig 
organisation som styrs och leds tillitsbaserat – upplever respondenterna som förväntat vissa 
förändringar med den nya styrfilosofin som är i enlighet med forskning om TSL (t ex 
Bringselius 2017). Framför allt upplever medarbetarna att cheferna har ett nytt sätt att tala som 
i sin tur upplevs som ett uttryck för att det finns tillit och en vilja att skapa en ny kultur och nya 
arbetssätt grundade i kunskap och lärande. Genom att använda ord och begrepp som ”våga,” 
”testa,” ”gör,” ”bara kör” och ”misslyckas” upplever medarbetarna att det finns en ökad tillit 
från chef till medarbetare och att de har större möjligheter att påverka arbetet än tidigare. 
Genom dessa nya begrepp som uttrycker en ökad tillit får medarbetarna samtidigt uppfattningen 
att ledningen signalerar en förändring, det vill säga att de befinner sig i en ny kontext eller att 
något har förändrats. Dessa begrepp skulle därmed kunna likställas med vad Andersson och 
Berg (1988) benämner som verbala symboler, det vill säga ord och begrepp som används för 
att beskriva en ny verklighet.  

I den här studien skulle de nya begreppen som ledningen använder vara verbala symboler för 
att beskriva den nya verkligheten av TSL som organisationen befinner sig i. Enligt Morgan och 
Smircich (1982, s. 262) används verbala symboler för att skapa förståelse för en förändring. 
Dessa symboler tolkas i sin tur av medarbetarna för att skapa mening i den nya kontext de 
befinner sig i. Den nya kontexten medarbetarna i denna studie befinner sig i är en offentlig 
verksamhet som styrs och leds tillitsbaserat. Genom dessa nya verbala symboler tolkar 
medarbetarna således att den kontext de arbetar i nu är annorlunda. Det upplevda ökade 
handlingsutrymmet tolkas likaså av medarbetarna som att tilliten, även om den har känts av 
tidigare, nu är mer märkbar. De nya ord och begrepp som cheferna och ledningen använder 
markerar därmed den nya kontexten av tillit och handlingsutrymme. Detta antyder att cheferna 
och ledningen lyckas förmedla en gemensam bild av denna nya kontext genom användningen 
av dessa begrepp. Enligt Morgan och Smirchich (1982, s. 262) används just verbala symboler 
av chefer för detta ändamål. Detta försök att förmedla en gemensam bild skulle därmed kunna 
ses som ett försök från organisationens sida att skapa mening med förändringen. 

Enligt Choo bearbetar en organisation information för att ge en mening till den kontext den 
befinner sig i (2002, s. 79). I den här studien kan sådan information tänkas vara den som finns 
om TSL. Chefer och ledning har bearbetat sådan information och därefter tagit fram nya ord 
och begrepp, det vill säga verbala symboler, med vilka de vill förmedla en ny kontext, nya mål 
och en ny vision. Enligt Weick (1995, s. 95) är syftet med bearbetning att minska 
mångtydigheten och osäkerheten för att kunna skapa någon form av mening (Weick 1995, s. 
95). Hur respondenterna upplever dessa begrepp som symboler för tillit och handlingsutrymme 
skulle därmed kunna ses som ett tecken på att organisationen har genomgått den organisatoriska 
sensemaking-process som Choo beskriver. Choo (2002, s. 87) menar att i denna process scannar 
organisationen först sin omgivning för att därefter tolka den och agera, vilket slutligen leder till 
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att organisationen kommunicerar syfte och vision till sina medlemmar. I den här studien skulle 
detta kunna innebära att chefer och ledning har bearbetat informationen om den nya 
styrfilosofin, tolkat den och sedan tagit fram en ny kommunikation för medarbetarna, i form av 
bland annat nya verbala symboler. I sin tur skapar medarbetarna genom dessa verbala symboler 
en gemensam mening och förståelse för hur den nya kontexten ser ut. På medarbetarnivå 
genomgår de själva en sensemaking-process där de bearbetar den information som förmedlas 
av cheferna och ledningen genom dessa verbala symboler, för att minska mångtydigheten och 
osäkerheten och därmed skapa mening för vad den nya kontexten innebär för dem och vilken 
riktning de ska ta. Denna sensemaking på medarbetarnivå skulle därmed kunna stämma överens 
med Salzer-Mörlings (1994, s. 171) resonemang om att medarbetare tolkar och skapar sin nya 
verklighet genom språk och ord. På SBF tolkar medarbetarna genom de verbala symbolerna att 
den nya kontexten består av ökad tillit och större handlingsutrymme. Detta blir därmed den 
gemensamma bilden av den nya kontexten. Tilliten tar sig uttryck genom verbala symboler som 
tolkas av medarbetarna som ett större handlingsutrymme, delaktighet och möjligheter att 
påverka det egna arbetet i större utsträckning. 

Genom att diskutera den första frågeställningen leder studien in på den andra frågeställningen, 
det vill säga hur medarbetare upplever att tilliten påverkar deras kunskapsdelning. I Choos 
(1998, 2002) cykliska modell för sensemaking ger den gemensamma bilden autonomi och 
utrymme till individerna att välja riktning för hur de ska arbeta för att nå målen. Detta menar 
även Weick (1995) i sin modell för sensemaking och som Choo delvis har använt för att skapa 
sin egen modell. Sådan gemensam bild av den nya kontexten gör det möjligt för medarbetare 
att ta legitima och självständiga beslut om hur de ska arbeta framöver. Den gemensamma bild 
eller mening av den nya kontexten som medarbetare har skapat genom att tolka de verbala 
symbolerna som ett uttryck för tillit från chef till medarbetare kan tänkas göra det möjligt för 
medarbetarna att ta legitima och självständiga beslut om hur de ska arbeta framöver, det vill 
säga att de genom verbala symboler skapar mening och förståelse för hur den nya kontexten ser 
ut och hur de ska agera därefter. I denna studie antyder intervjuerna att den gemensamma 
meningen leder till ökat samarbete, samverkan och kunskapsdelning. Ökad kunskapsdelning 
tolkas vara en handling som uppstår utifrån medarbetarnas meningsskapande av den 
information som förmedlas eller de verbala symboler som används av cheferna och ledningen. 
Samarbete, samverkan och kunskapsdelning tolkas därmed vara nära kopplade till begreppen 
våga, testa, gör och misslyckas.  Det antyder samtidigt att det finns en gemensam uppfattning i 
organisationen om vad som vill uppnås och en förståelse från medarbetarnas sida för hur de 
bäst kan arbeta för att uppnå organisationens mål. Den sensemaking-process som de genomgår 
antyder därmed att gemensamma meningar, syften och mål främjas. Detta är i enlighet med 
Choos (2002, s. 85) beskrivning av sensemaking som en process där det skapas en 
överenskommelse om vad som ska uppnås.  

Vidare i en organisationsförändring av den här typen, där en verksamhet ändrar sitt sätt att styra 
och leda till en filosofi bestående av styrning, kultur och arbetssätt skulle sådan förändring 
kunna komma att medföra en ny identitet för organisationen. Gemensamma meningar och mål 
är nödvändiga för att skapa en sådan ny identitet (Choo 2002, s. 86). Genom dessa 
gemensamma meningar och mål kan medarbetarna tolka budskapen, samtala, skapa förståelse 
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och överenskommelse om vad det är som pågår just nu och vad som förväntas. I det här fallet 
kan de verbala symbolerna tänkas leda till nya meningar och ny förståelse, nya handlingar som 
resulterar i nya arbetssätt och en pågående kulturförändring. Detta i sin tur resulterar i en ny 
och annorlunda identitet. I studien märks detta tydligast i medarbetarnas val att skapa fler 
temagrupper eller CoP för att kunna arbeta mot organisationens mål, vilket i sin tur uppmuntras 
av chefer och ledare att eftersträva genom att just våga, testa, göra och misslyckas. Enligt Choo 
(2002, s. 86) främjas dialog, val och handling av att medarbetarna har en gemensam bild då 
denna bild i sin tur minskar mångtydighet och osäkerhet. Skapandet av nya temagrupper skulle 
därmed kunna tänkas vara ett resultat av att medarbetarna har skapat förståelse kring den nya 
kontexten. Det kan tänkas att deras val att samarbeta mer och öka antalet temagrupper är ett 
uttryck för att det läggs vikt vid att ha en dialog. Samtidigt kan den gemensamma bilden tänkas 
främja handlingar som grundar sig i kunskapsdelning. Att dessa begrepp och medarbetares 
sensemaking medför en tydlig ökning av kunskapsdelning i form av nya CoP skulle därmed 
kunna ses som att medarbetarna själva skapar den kontext de befinner sig i. Detta är i enlighet 
med Weick (1995, s. 23) som menar att människor antar och skapar sin kontext. Weick menar 
att detta görs retrospektivt genom att koppla samman erfarenheter och skapa nya egenskaper, 
det vill säga först sker handlingen och sedan tolkningen. Till en viss mån skulle ökningen av 
CoP i detta sammanhang kunna stämma överens med Weicks resonemang eftersom det har 
funnits CoP i organisationen sedan tidigare och medarbetarna därmed har erfarenheter av dessa. 
Däremot skulle valet att skapa fler CoP även kunna vara ett tecken på prospektiv sensemaking. 
Medarbetarna kan tänkas göra det aktiva valet att skapa fler CoP för att det stämmer väl överens 
med organisationens nya identitet och vad den vill uppnå, det vill säga skapa innovation, 
uppfylla målen och lära nytt genom att testa och misslyckas. Enligt Gioia och Mehra (1996) 
handlar prospektiv sensemaking just om att skapa möjligheter för organisationen och driva den 
framåt. Skapandet av fler CoP skulle därmed kunna ses som ett tecken på att medarbetarna har 
skapat mening kring kunskapsdelning som ett sätt att driva arbetet framåt i den nya kontext de 
befinner sig i samt hur de kan skapa nytta för organisationen. Genom CoP skapar medarbetarna 
nya möjligheter för framtiden. Detta antyder att de har gemensamma mål och en gemensam 
vision, och att de anser att CoP är ett bra sätt för medarbetarna och organisationen att arbeta 
mot dessa. Medarbetarnas val skulle därmed kunna anses ligga i linje med Choos (1998, 2002) 
cykliska modell för sensemaking som en där individerna i organisationen har en gemensam 
vision, där de upptäcker nya gemensamma meningar samt uppmärksammar och aktivt väljer en 
riktning som fungerar för organisationen. Genom chefernas och ledningens verbala symboler 
som ett uttryck för en ny kontext baserad på tillit skapar medarbetarna mening kring 
kunskapsdelning som en handling som är viktig för organisationens måluppfyllelse – en 
nödvändig handling för att driva organisationen framåt. 
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8. Slutsatser och framtida forskning 

De verbala symbolerna som används av ledningen medför att medarbetarna upplever en ökad 
tillit och vågar göra det som de tolkar att ledningen vill att de ska göra, nämligen samarbeta, 
samverka och dela kunskap med varandra. Att medarbetarna upplever tillit från ledningens sida 
skulle därmed kunna anses öka en organisations kunskapsdelning, vilket är i enlighet med 
tidigare forskning om kunskapsdelning och chefers tillit till medarbetare (t ex Xue m.fl. 2011). 
Chefers tillit till medarbetare som en betydande faktor för att medarbetare frivilligt ska vilja 
dela kunskap i organisationer skulle därmed kunna tänkas vara värdefullt att forska vidare på; 
inte minst för att ställas i kontrast till utgångspunkten att tilliten från medarbetare till chef 
påverkar kunskapsdelning i större utsträckning än vice versa. I dagens föränderliga och 
kunskapsintensiva samhälle är det nödvändigt för organisationer att ta tillvara på kunskap samt 
främja medarbetares vilja att dela och skapa ny kunskap tillsammans. Detta är därmed även 
viktigt för offentliga organisationer vars uppdrag är avgörande för människors nutid och 
framtid. Att medarbetare delar och skapar kunskap i offentliga organisationer är väsentligt för 
att verksamheterna ska vara effektiva, av kvalitet samt för att få samhället att fungera.  

Många offentliga verksamheter kännetecknas dock fortfarande av en byråkrati som gör det svårt 
att dela kunskap gränsöverskridande, och har inte konkreta KM-aktiviteter för att främja 
delning och skapande av kunskap. Det är därför viktigt att förstå hur chefers och ledares verbala 
symboler, det vill säga deras sätt att tala och deras användning av olika begrepp, kan uttrycka 
och förstås av medarbetarna som tillit och därmed leda dessa till att även förstå kunskapsdelning 
som ett sätt att driva organisationen framåt mot dess mål. Med tanke på att många formella 
KM-initiativ misslyckas, är det likaså intressant att förstå hur dessa verbala symboler påverkar 
medarbetares tolkning och sensemaking i den nya kontext de befinner sig i samt hur de delar 
och skapar kunskap i form av CoP i större utsträckning än tidigare. Skapandet av CoP är särskilt 
intressant för offentliga organisationer då CoP överkommer den tröga byråkrati som många 
offentliga organisationer präglas av och främjar delning av såväl tyst som explicit kunskap (t 
ex Titi Amayah 2013, s. 467). Inte minst är det viktigt för de organisationer som framöver väljer 
att anta TSL som styrfilosofi, och då främst för välfärdssektorn där den byråkratiska trögheten 
kan tänkas vara så hög att omställningen till TSL blir mer komplex. 

Vidare vill jag visa på studiens styrkor och svagheter, samt ge ytterligare förslag på framtida 
forskning inom området. Jag anser att en av svagheterna är att organisationen befinner sig mitt 
inne i sin omställning till TSL då sådan omställning endast har pågått i drygt ett år. Det skulle 
kunna innebära att resultatet hade varit annorlunda om denna studie genomfördes längre fram 
i tiden. En annan aspekt som kan anses som en svaghet är att denna studie berör 
kulturförändring på ett övergripande plan. Det hade varit intressant att genom aktionsforskning 
och under en längre tid följa organisationens omställning utifrån ett mer djupgående kulturellt 
perspektiv för att skapa ytterligare förståelse för hur medarbetare bearbetar chefernas och 
ledningens information samt skapar mening kring kunskapsdelning och en ny kunskapskultur. 
Vidare är det enbart en organisation som är föremål för undersökningen. Det kan därmed vara 
intressant att göra jämförelser mellan organisationer genom att studera detta fenomen i andra 
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organisationer som styrs och leds med TSL. Det kan även vara relevant att göra jämförelser 
med en organisation som inte styrs med TSL. Samtidigt är det mycket möjligt att resultaten 
varierar på olika förvaltningar inom en och samma kommunal organisation. Det kan således 
vara så att resultatet hade varit annorlunda på en annan förvaltning i Helsingborgs stad än den 
som har varit objekt för denna studie. Ytterligare förslag är att genomföra en liknande studie 
och då införa kvalitativ enkät som ett komplement till den kvalitativa forskningsintervjun för 
att därmed ha möjlighet att analysera ett underlag som i större utsträckning motsvarar 
organisationens population.  
 
Jag vill avsluta med att understryka att forskning om hur tillit från chef till medarbetare kan 
tänkas påverka kunskapsdelning i såväl internationella som svenska offentliga organisationer 
är begränsad. Jag nämner det som en svaghet då ytterligare forskning hade kunnat ge en mer 
solid grund för denna studie att stå på. En förklaring till denna begränsning kan vara att den 
tillitsbaserade styrfilosofin i offentliga organisationer är relativt ny. Samtidigt anser jag att detta 
är en av studiens styrkor. Den begränsade forskningen gör att denna studie bidrar med något 
nytt och förhoppningsvis relevant till forskningen om information management, 
kunskapsdelning och tillit samt TSL. Studien bidrar med en ökad förståelse för hur chefers 
information och kommunikation bearbetas av medarbetarna i en offentlig organisation samt hur 
de i sin tur agerar därefter ur ett kunskapsperspektiv. Den ökar förståelsen för hur medarbetare 
skapar mening kring kunskapsdelning i en organisation som styrs och leds med TSL. 
Undersökningen banar således väg för vidare forskning inom området.  
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Bilaga 2 

 
INTERVJUGUIDE 
 

Informanternas bakgrund och tid i organisationen 

• Hur länge har du arbetat i Helsingborgs stad? 

• Hur länge har du arbetat på Stadsbyggnadsförvaltningen?  

• Beskriv gärna hur du har upplevt din tid i organisationen hittills.  

• Beskriv vad organisationens mål är. 

• Hur hålls målen levande? 

• Vad vill du uppnå med ditt arbete? 

Informanternas upplevelse av tillitsbaserad styrning och ledning  

• Beskriv vad TSL är för dig och ange gärna konkreta exempel.  

• Hur har du upplevt tiden sedan Hbg antog denna nya form av styrning och ledning? 

• Hur ser du på TSL i jämförelse med tidigare styrning? Nämn gärna några konkreta 

förändringar som exempel. 

• Har TSL förändrat hur ledningen talar om arbetet? 

Informanternas upplevelse av tillit från ledningen och mellan medarbetare 

• Hur upplever du ledarskapet sedan Hbg antog TSL? 

• Hur upplever du relationen med andra medarbetare ur ett tillitsperspektiv? 

• Hur har tilliten förändrats och på vilket sätt har det påverkat ditt arbete? 

• Beskriv gärna dina upplevelser med konkreta exempel.   

Informanternas upplevelser av kunskapsdelning i en TSL-organisation 

• Vad har ni som medarbetare för möjligheter att dela med er av kunskap i 

organisationen? Beskriv gärna konkreta metoder, verktyg och exempel. 

• Har kunskapsdelningen blivit annorlunda sedan införandet av TSL? 

• Hur motiveras du till och vad får dig att dela med dig av dina kunskaper och 

erfarenheter? 

• Hur upplever du att era metoder, forum och verktyg påverkar era organisatoriska mål? 

• Har måluppfyllelsen ökat sedan införandet av TSL? 

• Finns det något du skulle vilja tillägga eller trycka extra på? 
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HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, 
pedagogik och IT 

Ditt namn  

 
201x-xx-xx  

 
 
 

 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
 
Som en del av kursen XXX vid Högskolan i Borås utför //jag//vi// en studie med syftet [ange syftet 
med studien]. 
 
Jag//vi// som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 
[ange personuppgifter, t.ex. namn och svar på frågor gällande din utbildning och inkomst]. 
 
Uppgifterna kommer att användas för att [ange syftet med behandlingen av personuppgifter, t.ex. 
utvärdera och få en bild av sambandet mellan utbildning och inkomst]. 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke).  
 
Uppgifterna kommer att användas av //mig//oss// samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan.  
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och raderas när de inte längre är nödvändiga/senast då 
den examinationsuppgift personuppgifterna ingår i har erhållit ett godkänt betyg. 
 
//Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 
uppgifter kan spåras till dig.// 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när 
som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. På grund 
av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna.  
 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
 
_____________________________ 
Underskrift  
 
_____________________________   
Namnförtydligande 
 
_____________________________   
Ort och datum 

 


