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1 Inledning  

Kunskap är en betydelsefull tillgång, för att inte säga den viktigaste, för företag och 

organisationer idag (t.ex. Alavi, 2001, s. 107; Hislop, Bosua & Helms, 2018, s. 13; 

Nonaka,Toyama & Konno, 2000). Kunskap kan ses som en immateriell resurs som är 

personbunden om inte strategier utvecklas för att göra den tillgänglig för kollektivet, och 

därigenom skapa ett organisatoriskt värde (Alvesson, 2001). Precis som det utvecklats metoder 

för hantering av fysiska resurser såsom produkter och varor, finns det numera teorier och 

tillvägagångssätt för hur organisationer kan styra och hantera kunskap. Följaktligen har 

forskningsfältet och praktiken knowledge management (KM) växt fram (Hislop, Bosua & Helms, 

2018, s. 3). Begreppet KM saknar en universell definition men de flesta menar att KM handlar 

om hur organisationer skapar, förvaltar, använder, överför och delar kunskap för att nå lärande 

och utveckling på en organisatorisk nivå (Jonsson 2015, s. 47). Studier (Choo 2016; Hislop 2013; 

m.fl.) inom KM visar att kunskap måste tillvaratas och delas mellan medarbetare för att 

organisationen ska bli framgångsrik och konkurrenskraftig. Samtidigt kämpar många 

organisationer med svårigheten att just hantera och dela kunskap (Choo 2016, s. 25).  

Kunskapsdelning sker inte per automatik utan kräver systematisering och medvetenhet. Först då 

kan fördelar ses, exempelvis genom förbättrad förmåga att fatta beslut och dra nytta av tidigare 

lärdomar (Dumitrin 2016, s.v.). 

En stor del av att hantera kunskap inom organisationer är nära knutet till att skapa motivation hos 

den enskilde medarbetaren att vilja dela med sig av kunskap (Hislop 2013, s. 220). 

Organisationer behöver få förståelse för sådana bakomliggande faktorer samt skapa strukturer för 

att använda och återvinna befintliga kunskaper. Vidare behöver organisationer stimulera 

utvecklande av nya kunskaper och finna strategier för att den enskildes kunskaper ska kunna 

spridas vidare (ibid, s. 57). Tidigare har KM, både som praktik och forskningsfält, mestadels varit 

riktat mot det privata näringslivet. Inom den privata sektorn har effekterna av KM varit enklare 

att mäta i form av ökad försäljning, ökad kundkrets samt en större marknad att tillgå (Dimutrin 

2016, s. 46). Men på senare tid har den offentliga sektorn också insett vikten av KM för att skapa 

attraktiva och välfungerande organisationer (Ahbabi et al., 2018, s. 352; Dumitriu 2016, s. v). 

Även om den offentliga sektorn inte drivs av ett vinstintresse kan goda rutiner kring KM innebära 

ökad effektivitet, innovation och en högre grad av service (Ahbabi et al., 2018, s. 257; Dumitriu 

2016, s. v). Det är således av ett allmänt intresse att KM sätts på kartan inom den offentliga 

sfären i högre utsträckning än vad som hitintill gjorts. 

1.1 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Sverige ingår i flera multilaterala samarbeten, exempelvis Förenta Nationerna (FN), Europeiska 

Unionen (EU) och Världsbanken, med målet att bidra till utveckling och skapa förutsättningar 

och bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Övertygelsen är att 

komplexa, globala utmaningar bäst hanteras genom internationella samarbeten (Regeringen, 

u.å.a). Som en del av Svensk strategi för multilateralt utvecklingsarbete sänder svenska 

myndigheter och departement ut personal till flertalet multilaterala organisationer (Regeringen, 

2017). Formerna för dessa uppdrag skiljer sig, men gemensamt är att de är tidsbegränsade med 

tanken att personerna sedan ska komma tillbaka till Sverige, alternativt fortsätta verka inom en 

internationell kontext. Vi har valt att kalla dessa förehavanden för just “tillfälliga uppdrag” och 

kommer att referera till den utsändande myndigheten/departementet som ”hemorganisation” och 

den multilaterala organisationen som “värdorganisation”. Sett ur ett politiskt och organisatoriskt 

perspektiv kan valet att sända ut personal till multilaterala organisationer vara ett strategiskt 
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tillvägagångssätt för att erhålla mer kunskap och erfarenheter (Regeringen, 2018). Men med 

tillfälliga uppdrag kommer också en rad utmaningar. Många hemorganisationer som sänder ut 

personal har flera organisatoriska nivåer, och kanske rent av hinder, att övervinna för att kunna 

åtnjuta de kunskaper som enskilda individer erövrar genom sådana uppdrag. För att 

erfarenheterna skall komma organisationen till nytta krävs därför en plan för hur man ska återföra 

kunskap under tiden uppdraget pågår och när eller om de anställda återvänder hem.  

Det finns begränsat med tidigare studier som undersöker kopplingen KM och multilaterala 

organisationer (Svensson 2017). Svensson (2017) visar att det inom FN, som består av flera olika 

organisationer under ett och samma paraply, finns många KM-initiativ. Likväl finns ändå ett 

behov av vidareutveckling av KM, både inom FN och kopplat till dess medlemsländer, för att 

säkerställa effektivitet och en hållbar utveckling på samhällsnivå (ibid, s.10). Författarna till 

denna studie har inte kunnat hitta några studier som rör KM kopplat till medlemsländerna och de 

de multilaterala organisationerna. Det finns också få studier om hur KM och kunskapsdelning går 

till i praktiken. Mycket av forskningen handlar istället om hur man borde eller vill hantera 

kunskap snarare än hur man faktiskt gör det i det dagliga arbetet (Jonsson, 2012, s. 26). 

Därför anser vi att det är högst relevant att ta oss an forskningsproblemet kring hur kunskap 

hanteras i praktiken kopplat till multilaterala samarbeten och hur det påverkar enskilda individer 

och organisationer. Studien kommer således bidra med mer kunskap till ett relativt outforskat fält, 

nämligen KM och offentliga organisationer, och i synnerhet i samband med tillfälliga uppdrag 

inom multilaterala kontexter. 

Att fylla denna kunskapslucka hoppas vi kan leda till värdefull insikt inte enbart för de 

organisationer och personer som ingår i studien utan för många andra offentliga organisationer 

som sänder ut personal på tillfälliga uppdrag. Vi ser också att studien kan vara till nytta för 

Sveriges beslutsfattare, vilka ytterst står bakom dessa uppdrag. 

Syftet med studien är att skapa djupare kunskap och förståelse för hur svenska myndigheter tar 

tillvara och drar nytta av medarbetarnas kunskap under tiden och efter att de har ett tidsbegränsat 

tillförordnande kopplat till en multilateral organisation. Studiens utgår från följande 

forskningsfråga: 

● Hur hanteras, delas och utvecklas kunskap inom svenska offentliga organisationer som 

sänder ut personal på tillfälliga uppdrag inom multilaterala organisationer? 

För att undersöka ovanstående huvudfråga har två mer specifika forskningsfrågor formulerats;  

● Hur hanterar utsänd personal den kunskap som de utvecklar under sitt uppdrag vid en 

multilateral organisation? 

● Hur upplever de utsända att erfarenheten och kunskapen tas tillvara av 

hemorganisationen? 

 

För att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågorna kommer personal från svenska 

myndigheter och departement, vilka har eller haft uppdrag inom någon multilateral organisation, 

att få ge sin syn på hur de själva och deras hemorganisationer hanterar kunskap.  
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1.2 Avgränsningar 

Syftet är som ovan nämnt att undersöka hur utsänd personal, i egenskap av enskilda individer, 

upplever att kunskapshantering fungerar under tiden och efter att de har ett multiuppdrag. Vi 

kommer således inte att titta på chefer eller andra medarbetares upplevelser. Studien kommer inte 

att rymma enskilda organisationers intentioner, styrdokument eller hur organisationerna i en 

vidare mening avser att hantera kunskap. Vi har heller inte studerat det ömsesidiga 

kunskapsutbytet, det vill säga hur de utsända delar med sig av sin kunskap på sin post inom 

multilaterala organisationer. Denna aspekt är visserligen intressant och relevant men skulle kräva 

en egen studie.  

1.3 Disposition 
Nedan ges en översikt över uppsatsen i syfte att underlätta för läsaren. 

Kapitel två, bakgrund, beskriver Sveriges multilaterala samarbete och dess syfte. Kapitlet är 

menat att ge läsaren förståelse för det organisatoriska sammanhanget vilket är relevant för studien 

samt ge en inblick i vad den politiska viljan med multilaterala organisationer är. 

Kapitel tre, tidigare forskning, guidar läsaren genom tidigare forskning vilken är relevant för 

studien. Läsaren får en förståelse för den komplexitet som råder mellan olika forskningsfält. De 

ämnen som berörs är kunskapsintensiva organisationer, kunskap, förutsättningar och utmaningar 

för kunskapsdelning, lärande och rörliga/tidsbegränsade anställningar. 

Kapitel fyra, teoretiskt ramverk, presenterar den modell av Jonsson (2012; 2015) som studien 

analyseras mot. 

Kapitel fem, metod, återger hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. Tyngdpunkten i 

kapitlet rör hur vi samlat in och bearbetat empirin samt vilka etiska överväganden vi har tagit. 

Studiens trovärdighet och giltighet presenteras och argumenteras för. 

Kapitel sex, resultat och analys, presenterar, sammanfattar och analyserar empirin utifrån 

studiens teoretiska ramverk. 

Kapitel sju, slutsatser och diskussion, diskuterar analysen och resultatet ur en vidare mening samt 

återkopplar till tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser. 

Kapitel åtta, vidare forskning, ger förslag på hur andra studenter och forskare kan bygga vidare 

på denna studie. 

Kapitel nio, sammanfattning, ger en summering av uppsatsen i sin helhet.  

 

Efter ovanstående kapitel återfinns källförteckning och bilagor. 
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2 Bakgrund 
Att ha en grundförståelse för multilaterala organisationer är en förutsättning för att förstå den 

kontext som studien undersöker. Därför redogör vi i detta kapitel för hur Sverige arbetar 

strategiskt med multilaterala organisationer samt hur den svenska yrkeskåren inom dessa 

organisationer ser ut och fungerar. 

2.1 Sverige och multilaterala samarbeten 

  Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar (Regeringen, 2018) 

Sverige bidrar till det internationella utvecklingsarbetet både genom bistånd direkt till enskilda 

länder (bilateralt) och genom bistånd till multilaterala organisationer såsom FN, 

utvecklingsbanker, EU med flera (Sida, 2015). Dessa multilaterala organisationer utgör centrala 

arenor för att hantera globala utmaningar, såsom fattigdom, mänskliga rättigheter, svält, krig och 

klimatförändringar - utmaningar som blivit än mer aktuella i och med antagandet av bland annat 

de globala hållbarhetsmålen under Agenda 2030 och Parisavtalet. Idén bakom det multilaterala 

samarbetet är att man genom att gå samman får större kraft att nå de gemensamma målen 

(Regeringen, u.å. a). Andra skäl som anges för att ge bistånd till de multilaterala organisationerna 

är att: 

- samarbete genom multilaterala organisationer minskar den administrativa bördan hos 

både mottagar- och givarländer; 

- gemensamt arbete ger tillgång till en större kunskapsbank; och, 

- genom att samverka med multilaterala organisationer kan ett land vara med och påverka 

den internationella utvecklingsagendan (Regeringen, 2018). 

För Sveriges del sker det multilaterala samarbetet främst via FN:s utvecklingsprogram UNDP, 

FN:s barnfond UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO, men också via Världsbankens 

verksamhet och EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete (ibid). Utrikesdepartementet 

har det övergripande ansvaret för samarbetet, men andra departement och myndigheter är på 

olika sätt involverade. Totalt uppgår det årliga multilaterala stödet till omkring 17,5 miljarder 

kronor, bestående av både medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Av det går cirka 7 miljarder till 

FN, vilket gör den till den största mottagaren av Sveriges multilaterala kärnstöd (Sida, 2019).  

Det svenska multilaterala samarbetet sträcker sig dock bortom det rent monetära biståndet, och 

handlar även om att få fram politiska målsättningar och prioriteringar. Enligt den svenska 

strategin för multilateralt utvecklingssamarbete (Regeringen, 2017) gäller att: 

- Sveriges utvecklingssamarbete genom multilaterala organisationer ska bedrivas i syfte att 

uppnå största möjliga effekt inom områden som prioriteras av regeringen. 

- Det svenska engagemanget ska syfta till att stärka det multilaterala systemet i dess helhet 

och organisationernas normativa och operationella arbete, liksom att göra arbetssätten 

ömsesidigt förstärkande. 

- Svenskt samarbete med påverkansarbete gentemot multilaterala organisationer ska vara 

samstämmigt, och synergier mellan olika svenska aktörer – i synnerhet olika departement 

och myndigheter – ska eftersträvas. 
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- Sverige ska, i enlighet med regeringsbeslutade organisationsstrategier, nyttja ett brett 

register för påverkan och styrning i syfte att effektivisera arbetet för bästa möjliga 

resultat. Strategiska partnerskap med likasinnade ska utnyttjas och nya allianser 

eftersträvas.  

Exempel på svenska prioriteringar inom det multilaterala arbetet idag är hållbar utveckling, 

klimat, jämställdhet, fredsfrämjande med mera (Regeringen, u.å. b). För att påverka dessa, men 

även andra frågor, har Sverige som medlemsland en ständig representation vid FN:s högkvarter i 

New York, vid flera av FN:s olika fackorgan samt vid andra multilaterala organisationer i 

världen. Den svenska representationen är bemannade med såväl utsänd som lokalanställd 

personal med uppgift att föra Sveriges talan, förhandla och bevaka svenska intressen. Som 

komplement, och i de fall det inte finns en permanent multirepresentation, företräds Sverige vid 

multiorganisationerna av delegationer från berörda departement och myndigheter, samt 

ambassader (Regeringen, 2015). Förutom att representera Sverige har utlandsmyndigheterna till 

uppdrag att följa de multilaterala organisationernas arbete i stort och rapportera kontinuerligt till 

Regeringen och i vissa fall andra myndigheter (Regeringen, 2017).  

2.1.1 Den svenska multilaterala yrkeskåren 

Sverige sitter på en resursbas med relevanta kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta 

för de multilaterala organisationerna (Regeringen, 2017). Som en del av Sveriges strategi att 

påverka de multilaterala organisationerna, och som komplement till de som officiellt 

representerar landet, vill Sverige få in svenskar inom organisationerna, både på juniora och 

seniora tjänster. Genom att främja rekrytering av svensk personal hoppas man kunna bidra till 

förändringsprocesser och påverkan inom de multilaterala organisationerna (ibid). År 2016 befann 

sig 550 svenskar runt om i världen inom någon FN-organisation. Detta anses som en låg siffra, i 

förhållande till Sveriges stora finansiella bidrag. Samtidigt är Sverige ett relativt litet land både 

ekonomiskt och befolkningsmässigt, vilket gör att Sverige kan anses väl representerat i 

organisationerna (Regeringen, 2018). 

Ytterligare ett sätt för Sverige att få in fler FN-svenskar är genom Sidas så kallade 

sekonderingsprogram och Junior Professional Officer-program (JPO-program). 

Sekonderingsprogrammet fungerar som ett synnerligen viktigt strategiskt grepp från Sidas och 

Sveriges håll för att få erfarenheter från de multilaterala verksamheterna som sedan kan 

återinföras till det svenska systemet (Regeringen, 2017). En annan aspekt av sekonderingar är att 

man hoppas att sådana tjänster kan leda till stärkt påverkansarbete för frågor där Sverige har ett 

särskilt intresse (Riksdagen, 2019). Samtidigt ska det poängteras att dessa program innebär ett 

ömsesidigt utbyte, där värdorganisationen under tiden anställningen löper kan använda och dra 

nytta av kunskapen hos personen i fråga. 

Det finns olika typer av sekonderingar och tjänstgöringsformer beroende på vilken svensk 

organisation som står bakom individens placering inom de multilaterala organisationerna. 

Villkoren för uppdragen ser således olika ut. Vi väljer att i denna uppsats benämna alla med 

denna typ av uppdrag för ”utsända”, även om begreppet vanligtvis används enbart för personer 

med representationsroll. För vissa utsända krävs en tjänstledighet från sin ordinarie myndighet för 

att bemanna ett uppdrag inom FN, vilket exempelvis gäller för Sidas multilaterala program. För 

andra finns möjligheten att inom sin ordinarie anställning söka och få uppdrag på någon av de 

multilaterala organisationerna (Sida 2019). Anställningarna är ofta förmånliga gällande avtal och 

ersättning för boende och resor med mera.  

De tjänstgöringsformer som denna studie berör är sekonderade, Junior professional officer (JPO), 

representanter och observatörer, vilka beskrivs nedan. 
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Representanter – I denna studie syftar representanter på individer som i sin roll företräder 

Sverige i frågor och förehavanden inom multilaterala organisationer. Dessa personer är 

tillsvidareanställda av svenska myndigheter eller departement, och har en tjänst att falla tillbaka 

på efter att uppdraget löpt ut.  

Sekonderade – Sidas sekonderingsprogram riktar sig till tillsvidareanställda seniora medarbetare 

inom både Sida och Regeringskansliet. Under sekonderingsperioden, som kan löpa upp till tre år, 

är personen formellt anställd av värdorganisationen men finansierad av Sverige. Efter avslutat 

uppdrag är personen garanterad en fast tjänst vid hemorganisationen. 

Junior Professional Officer (JPO) – Program inom Sida som syftar till att ge unga akademiker 

praktisk erfarenhet och kompetensutveckling i multilateralt utvecklingssamarbete. JPO-tjänster 

finansieras av Sverige och finns inom ett antal olika multilaterala organisationer. Vanligtvis 

stödjer placeringen specifika svenska mål inom prioriterade områden. Under programmet är 

personen anställd av den organisation där de tjänstgör och kontraktet löper under två till tre år 

(Sida, 2019). Som JPO har man ingen fast tjänst vid Sida att gå tillbaka till.  

Observatörer – i denna studie har observatörerna uppdrag inom FN och lyder organisatoriskt 

under de bestämmelser som rör den geografiska platsen de befinner sig på. Formellt har de en 

anställning på en svensk myndighet som i sin tur fått i uppdrag att bemanna tjänster inom FN. I 

förlängningen kan det finnas en tjänstledighet från ytterligare ett myndighetsled tillbaka. 

2.1.2 Utvärdering av Sidas multilaterala uppdrag 

En utvärdering gjordes 2009 för att se hur Sidas olika resursbasprogram har fungerat, och 

huruvida målen med uppdragen uppfyllts, det vill säga att stärka den svenska resursbasen och få 

in fler svenskar i multilateralt utvecklingsarbete. I undersökningen ingår personer som deltagit i 

Sidas fyra trainee-program, av vilka JPO-programmet ingår i vår studie.1 Undersökningen visar 

att en majoritet av de återvändande fortsätter att arbeta inom utvecklingsrelaterade områden, 

några av dem i ledande befattningar i utrikesministeriet, Sida, svenska delegationer eller 

ambassader, där de har inflytande på svensk, och i vissa fall internationell, utvecklingspolitik. 

Andra arbetar efteråt som konsulter, i icke-statliga organisationer eller är aktiva i politik eller 

lobbygrupper. En kompletterande undersökning som genomfördes i december 2008 indikerar att 

så många som 122 av de anställda vid Sidas huvudkontor har deltagit i något av 

resursbasprogrammen. Detta visar på det betydande bidrag som programmen har gett till Sidas 

kompetensuppbyggnad. Undersökningen drar slutsatsen att programmen är avgörande för att 

stärka kompetensen inte bara för Sida utan också från utrikesministeriet, konsultföretag, icke-

statliga organisationer och andra svenska utvecklingsaktörer (Sida, 2009).  

Nästan alla respondenter som deltog i ovan nämnda undersökning var mycket entusiastiska över 

att ha haft möjlighet att delta i programmen. De ser dem som en oöverträffad inlärningsmöjlighet 

som har gynnat dem både professionellt och personligen. Att få fälterfarenheter och arbeta i en 

multikulturell miljö var de mest värderade typerna av lärande. Generellt sett upplever svenskar 

som bemannat uppdragen att de bidragit med värderingar som lett till att nå uppsatta mål inom 

FN. Ledarskap, planering, effektivitet och jämställdhetsperspektivet framhålls som områden där 

svenskarna lyckas särskilt väl att påverka (ibid). 

 
1Förutom JPO ingår Special Assistant to the Resident Coordinator-programmet (SARC) för arbete på en mer 

avancerad nivå till stöd för FN:s samordning och reform på landsnivå; Junior Expert in Delegation Program 

(JED) för utbildning och arbete i delegationerna i Europeiska unionen; och bilateralt associerat expertprogram 

(AEX) för utbildning och arbete inom området för Sveriges bilaterala program. 
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Samtidigt visar undersökningen att många utsända genom Sidas traineeprogram är besvikna över 

bristen på möjligheter att dela sina erfarenheter och kunskaper när de återvänder till Sverige. De 

upplever ett bristande intresse från Sidas håll. Avsaknaden av en strategi för hur 

kunskapshanteringen ska gå till gör att värdefull information och kunskap som 

hemorganisationen skulle ha nytta av går förlorad. Samma undersökning rekommenderade, redan 

år 2009 när den gjordes, att det behövs ett sätt att systematisera den kunskap och erfarenhet som 

deltagarna i dessa programmet fått (ibid).  

Under arbetets gång med vår studie har vi fått kännedom om att Sida har beställt och påbörjat en 

ny utvärdering gällande bland annat hur kunskap hanteras och tillvaratas hos deras utsända 

personal. Denna studie planeras att vara klar under 2020 och förväntas bidra med ytterligare 

kunskaper inom området. 
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3 Tidigare forskning 
Som tidigare nämnts finns det inte mycket skrivet om kunskapsdelning och hantering av kunskap 

i samband med tillfälliga förordnanden inom multilaterala organisationer. Däremot finns det 

desto mer forskning kring KM och närliggande områden som har bäring för vår studie. I detta 

kapitel presenteras därför tidigare forskning om kunskapsintensiva organisationer, 

medarbetarrollen, lärande i organisationer, olika kunskapsaspekter, förutsättningar och 

utmaningar med kunskapsdelning och tidsbegränsade uppdrag. Den tidigare forskningen ger en 

fördjupad bild av den komplexitet som föreligger kunskapsdelning generellt, och som påverkar 

uppdrag inom de multilaterala organisationerna. Samhälleliga, organisatoriska såväl som 

individuella aspekter spelar in gällande förmågan att hantera kunskap, vilket den tidigare 

forskningen speglar. De områden som berörs ligger till grund för den modell som utgör det 

teoretiska ramverket (se kapitel 4) och kommer att återkopplas till senare under kapitel 7 Slutsats 

och diskussion, då de ställs mot insamlad empiri. Den tidigare forskningen sammanfogas där med 

det teoretiska ramverket för att belysa empirin ur ett vidare perspektiv än vad en enskild modell 

kan göra. 

3.1 Kunskapsintensiva organisationer och medarbetarrollen 
Organisationer idag beskrivs ofta som kunskapsintensiva. Alvessons (2000, s. 1103) definition av 

kunskapsintensiva organisationer är att de har en majoritet av välutbildad personal vars 

arbetsuppgifter ställer höga intellektuella krav. I motsats till rutinbundet arbete ägnar sig 

medarbetarna inom sådana organisationer åt aktiviteter som innefattar både nyttjande och 

skapande av teoretisk kunskap (Hislop, 2013, s. 71). De organisationer som denna studie berör 

kan alla klassas som kunskapsintensiva, där medarbetarna är så kallade kunskapsmedarbetare 

eller kunskapsarbetare. Det är därför relevant att redogöra för principerna och förutsättningarna 

för hur den här typen av organisation och dess personal verkar. Med detta avsnitt ämnar vi sätta 

studien i ett sammanhang av offentliga kunskapsintensiva organisationer.   

Termen kunskapsmedarbetare myntades redan under 1950-talet och beskriver en ny sorts arbetare 

som värderar den egna kunskapen högt och ser det som ett kapital att förvalta. 

Kunskapsmedarbetaren tenderar att ständigt lära sig och bygga på sin kunskapsbas (Jonsson, 

2012, s. 14.). Kunskap är makt, vilket kan leda till att den enskilde är sparsam med att dela sin 

kunskap med andra då det kan medföra en risk att göra sig själv överflödig. Därför behöver 

organisationer finna system och skapa kulturer som främjar att kunskapsmedarbetare delar 

relevant kunskap, exempelvis genom belöningssystem och garantier (Davenport 2008, s. 218).  

Kunskapsmedarbetare går hand i hand med det som Heide och Simonsson (2011) kallar 

coworkership, vilket kan översättas till medarbetarskap. Begreppet föddes i samband med 

utvecklingen av organisationer från byråkratiska “maskiner” med en hierarkisk ledarskapsstil och 

passiva underordnade, till mer flexibla enheter med aktiva medarbetare. I och med denna 

utveckling har medarbetare fått högre status och spelar en mer dynamisk roll som 

kommunikatörer och kunskapsbärare (ibid). Enligt Heide och Simonsson (2011, s. 203) är 

kommunikation grunden för en organisations existens, jämställt med fysiska ting såsom 

kontorsbyggnaden och själva arbetsuppgifterna. Konceptet medarbetarskap grundar sig i denna 

teori, och ser medarbetare som personer med möjlighet att påverka genom kommunikation. 

Tilltro, transparens, struktur och engagemang är grundvalarna inom medarbetarskap, vilka också 

främjar viljan och förmågan att dela kunskaper. Detta utmanar de tidigare hierarkiska 

organisationerna. Kommunikationsmönster inom organisationer har gått från att ha varit top 

down-orienterade till en mer jämställd dialog där visioner, värderingar och strategier styr och 

ledarens tidigare hjältestatus är passé. KM och ledarskap är således nära förknippade.  
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Heides och Simonssons (2011) syn på organisationer, kommunikation, kunskapshantering och i 

synnerhet ledarskap syns redan hos Nonaka (1994) som menar att tillit och dialog är 

grundförutsättningar för att motivera medarbetare till att dela kunskap. Även Dumitriu (2016, s. 

v) menar att ledare idag måste engagera sig för att införliva KM inom organisationer för att ändra 

förlegade mönster och handlingsförfaranden. Enligt Dumitriu (ibid., s. 50) behöver organisationer 

som är del av multilaterala samarbeten stärka sin förmåga att ta till sig och implementera KM för 

att lyckas med gränsöverskridande samarbeten. 

3.2 Organisationer och lärande 

Kunskapshantering och lärande går hand i hand. För att förstå organisationens lärande är det 

relevant att nämna att allt lärande utgår ifrån individens lärande. Individens lärande är en 

förutsättning för att i ett senare skede nå organisatorisk lärande, det är dock ingen garanti att 

organisationen kan dra nytta av de enskilda kunskaperna. Det individuella lärandet tar sin början 

när en individ upptäcker något som är oklart vilket väcker frågor/nyfikenhet kring vad det är och 

betyder. När frågan är väckt påbörjas lärprocessen (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 329). Den 

lärande organisationen kännetecknas av ledarskap som uppmuntrar till samarbete, ödmjukhet och 

kommunikation. Organisationer skapar medvetet eller omedvetet barriärer för en effektiv 

informationsöverföring och därigenom lärande (Choo 2016, s. 142). Hislop definierar lärande i 

organisationer enligt nedan:  

The embedding of individual- and group level learning in organizational structures and 

process achived through reflecting on and modifying the norms and values embodied in 

established organizational process and structures. (Hislop 2013, s. 87). 

Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 237) beskriver den lärande processen som att ”människor och 

organisationer tillägnar sig ny kunskap och förändrar sitt beteende på grundval av denna 

kunskap”. För att nå en lärande organisation krävs att det finns en kultur som möjliggör lärande, 

så kallad lärandekultur. Lärandekulturen kännetecknas av att reflektioner, debatter och 

värderingar är uppmuntrade i arbetsprocessen. Senge & Kofman (1993) menar att kulturen ska 

ses ur ett vidare perspektiv än endast inom den egna organisationen. De menar att kulturen består 

av de nationella kulturerna som präglar det större yttre sammanhanget. Därtill har varje grupp och 

gruppens medlemmar egna kulturella förutsättningar som spelar in. Kulturens betydelse för 

lärande och KM har även i senare studier, exempelvis Hislop (2013, s. 247), visat sig vara högst 

relevant. 

3.3 Kunskapsperspektiv samt förutsättningar och utmaningar 
för kunskapsdelning 
Begreppet “kunskap” är mångfacetterat och beskrivs på olika sätt beroende på teoretisk 

utgångspunkt och nivå. Inom KM kan kunskap definieras enligt två olika perspektiv; det 

objektiva samt det praktiska perspektivet (t.ex. Hislop 2013; Helms, Cranefield & van Reijsen, 

2017: Alavi & Leidner 2001). Det objektiva perspektivet ser, liksom namnet förtäljer, kunskap 

som ett föremål eller förmåga som individer eller grupper besitter. Enligt detta synsätt kan 

kunskap kodas, explicitgöras och särskiljas från den individ som skapar, utvecklar och/eller 

utnyttjar den, till exempel i form av ett skriftligt dokument (Hislop 2013, s. 17, 18). Beroende på 

vilket kunskapsbegrepp man syftar på, behövs olika KM-strategier (Alavi & Leidner, 2001, s. 

115; Helms, Cranefield & van Reijsen, 2017, s. 9, 17; Hislop, Bosua & Helms, 2018). Det är 

viktigt att förstå de olika synsätten när man diskuterar just kunskapsdelning.  Alavi och Leidner 

(2001, s. 115), liksom Hislop, Bosua och Helms (2018, s. 25) poängterar att IT-system spelar en 
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fundamental roll när det gäller hantering av kunskap som anses vara kodifierbar. Relaterade KM-

strategier handlar främst om att kodifiera, bunkra upp och lagra medarbetares kunskap med hjälp 

av IT-teknik (Alavi & Leidner, 2001, s. 113). Det gäller även tyst kunskap (se 3.2.1 för 

definition), som enligt det objektivistiska perspektivet kan kodifieras och på vis göras explicit 

(Hislop et. al, 2018, s. 26). 

 

Det praktiska perspektivet å andra sidan ser kunskap som oskiljbart från människan, och som 

något som uppstår i processer, där mänsklig aktivitet är en grundförutsättning (Hislop 2013, s. 31; 

Nowé Hedvall u.å). Dessutom är kunskap enligt detta synsätt färgat av de kulturella och sociala 

värderingar som kunskapsinnehavaren har, och kan därmed anses vara subjektiv (Hislop et al, 

2018, s. 31). Enligt Helms, Cranefield och van Reijsen (2017, s. 9) fungerar det inte att anta 

samma strategi som för objektivistiska perspektivet här, eftersom kunskap istället ses som socialt 

konstruerad och inbäddad i de organisatoriska aktiviteterna. Istället kan organisationen här anta 

en KM-strategi som kännetecknas av interaktion och relationsskapande, med fokus på 

nätverkande. Det handlar om att skapa förutsättningar för nätverksbildande och kunskapsdelning, 

vilket till exempel kan göras med hjälp av sociala nätverksplattformar online, där de anställda kan 

interagera med varandra (ibid, s. 20, 23). Det objektivistiska och det praktiska perspektivet har 

ofta behandlats som varandra uteslutande men Jonsson (2012, s. 49) menar att de kan, och bör ses 

som kompletterande. 

3.3.1 Tyst och explicit kunskap 

Ett tongivande sätt att definiera kunskap är Nonakas (1994) teori där kunskap delas in i vad som 

kallas för tyst och explicit kunskap. Den tysta kunskapen är den kunskap som inte kan kodas och 

således inte överföras direkt genom kommunikation. Explicit kunskap är kodifierbar vilket 

innebär att den kan uttryckas och kommuniceras, genom att till exempel skrivas ned. Tyst och 

explicit kunskap är inte varandra uteslutande (Nonaka 1994, s. 16; Alavi & Leidner 2001, s. 112; 

Helms et al., 2017) men Nonaka (1994) menar att tendensen i västerländska kulturer är att förbise 

den tysta kunskapen till förmån för den explicita.  

 

Att dela tyst kunskap ställer höga krav på organisationer och ses enligt flera forskare (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 334, 335; Nonaka, 1994; Nonaka, Toyama, R. & Konno, 2000) som en grund 

för att kunna bli en lärande organisation. Lärande och KM är nära förknippade och delvis 

överlappande (Hislop, 2013, s. 84; Jonsson 2015). Nonaka (1994) har studerat förhållandet 

mellan tyst och explicit kunskap i organisationer och vad det betyder för lärandet. Utifrån det har 

han skapat SECI- modellen, som ska ses som en hjälp för att förstå hur kunskap skapas genom 

omvandling och växelverkan mellan den tysta och den explicita kunskapen. SECI- modellen 

utgörs av fyra olika steg (Figur 1). 
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Figur 1. SECI-modellen (Bild inspirerad av Nonaka, 1994).2 

 
 

Modellen delas in i fyra stadier. Socialisation- från tyst till tyst kunskap. Genom att studera hur 

en kollega gör kan kunskap överföras utan ord genom observation. Modellen kräver fysisk närhet 

och förmåga att se varandra. Externalisering- från tyst kunskap till explicit. Den tysta kunskapen 

uttalas, via tal eller genom det skrivna ordet, och tillgängliggörs för andra. Kombinering- från 

explicit till explicit kunskap. Befintlig kunskap sammanförs, systematiseras vilket leder till ny 

kunskap. Internalisering- från explicit till tyst kunskap. Explicit kunskap tas i bruk av anställda 

som sedan införlivar den i sin egen tysta kunskap. I en lärande organisation (se mer om lärande 

och organisationer under avsnitt 3.2) behöver både externalisering och internalisering främjas så 

att en växelverkan kan ske, menar Nonaka (1994). När växelverkan har uppstått skapas en spiral 

där alla fyra moment förstärks, fler individer engageras och lärandet stimuleras till flera nivåer 

inom organisationen.  

 

Senare studier av Nonaka, Toyama och Konno (2000, s. 14) kompletterar med ytterligare 

dimensioner för att förstå hur kunskap kan delas inom organisationer där ba, är en central aspekt 

som ska förstås som en delad kontext (fysisk eller virtuell) att mötas i och dela kunskaper genom 

interaktion. Nonaka et al (2000) menar att den tysta kunskapen frikopplas från den enskilda 

individen genom sociala processer. I mötet med andra uppstår interaktion där samarbete, och inte 

minst gemensam problemlösning, leder till att kunskapen kan spridas. 

Jonsson (2015, s. 47) menar att tidigare forskning i hög grad haft fokus på att göra tyst kunskap 

explicit vilket tar sitt utgångsläge i att kunskap går att hantera som ett objekt, vilket inte är den 

enda rådande bilden av kunskap. Jonsson återger att kritikerna menar att kunskap bör ses som en 

social process och att denna synvinkel är lika viktig att ta hänsyn till vid studier av hur kunskap 

delas inom organisationer. Forskningen idag (Jonsson 2015 återger Kumar & Ganesh 2011) 

menar att de två perspektiven inte är i motsats till varandra utan ska ses som kompletterande. Det 

 
2 Egen visualisering av Nonakas SECI- modell (1994). 
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är viktigt att ha denna förförståelse för att bättre kunna förstå det teoretiska ramverk som vår 

studie bygger på.  

3.3.2 Organisationskultur 

Studier (Oliver & Kondal 2006, s. 19; Dessne 2016, s. 18) framhåller att det är kulturen inom en 

organisation som lägger grunden för en lyckad eller misslyckad kunskapsdelning. En 

organisationskultur består av formella och informella system. Formella strukturer är yttre ramar 

som exempelvis rutiner och regelverk. Orna (2008) menar att det yttersta ramverket för all 

kommunikation inom organisationer är de nationella riktlinjer och policys för kommunikation 

som finns i respektive nation. Alla organisationer behöver på ett eller annat sätt förhålla sig till 

dessa (Orna 2008, s. 547). Även Alvesson (2019) menar att det för myndigheter är de nationella 

och organisatoriska riktlinjerna och policys som påverkar kommunikationen och därigenom även 

vilken kunskap som värdesätts och hanteras. Kontroll och styrning genom bland annat lagar, 

riktlinjer och förordningar utgör en ram för offentlig verksamhet. Alvesson (2019) menar att 

denna typ av yttre styrdokument påverkar kulturen och kommunikationen inom en organisation 

då möjligheten att tänka och agera fritt minskar som en följd av strävan att uppfylla mål som är 

uppsatta på nationell nivå. Organisationer tenderar att skapa en kultur av så kallad funktionell 

dumhet som helt enkelt verkar i andan av att uppfylla givna regler, policys och värderingar utan 

att aktivt själv tänka, analysera och eventuellt ifrågasätta dessa ramar. En farhåga med den 

funktionella dumheten är att regler och policys tenderar till att bli överordnade och följaktligen 

påverka så att kunskapen får en mindre och underordnad betydelse. Den funktionella dumheten 

utgör dock en strategi som inte bara är av ondo utan den gör att den dagliga verksamheten flyter 

på utan ett ständigt ifrågasättande av medarbetare såväl som ledare (Alvesson & Specier 2012, s. 

1196). Nonaka et al (2000, s. 26) menar att självständighet och handlingsutrymme är väsentliga 

delar för att stimulera och uppmuntra individer inom organisationer att skapa nya kunskaper och 

dela dem sinsemellan. Risken finns emellertid att styrande dokument och strävan efter att 

efterfölja dem leder till att det självständiga handlingsutrymmet, kreativiteten och motivationen 

avtar för individen. Det är med andra ord många och olikartade faktorer som påverkar både 

organisationen som sådan och den enskilde medarbetaren till hur och varför kunskap hanteras. 

Dessa faktorer inverkar även på vilken kunskap som hanteras. 

3.3.3 Relationer och tillit -– förutsättningar för att dela kunskap 

Organisationskulturer likväl som mänskliga relationer kan vara både formella och informella, och 

således prägla hur kunskap delas. En formell relation kännetecknas av att det ofta är den 

överordnade parten som sätter ramarna för relationen. De informella relationerna däremot har 

inga ramar skapade av någon ”yttre” part, utan det är människorna som interagerar som definierar 

relationerna. Forskning har visat att de informella relationerna och möjligheten till kreativitet har 

stor betydelse för organisationers kunskapsdelning (se t.ex. Heide et al., 2012; Oliver & Kondal 

2006; Nonaka et al., 2000). Den största delen av kommunikationen mellan kollegor sker ofta 

informellt, på kafferaster, lunchen och i korridorerna. Det är något som sker oavsett och är svårt 

att styra över (Eriksson, 2017, s. 78; Helms et al., 2017, s. 28).  

 

För att kunna tillgodogöra sig och använda kunskap inom både formella och informella grupper 

krävs god kommunikation inom organisationer (Heide & Simonsson 2011, s. 203). Ett stödjande 

organisationsklimat med tillit, öppenhet, strukturer, tolerans för misstag och en hög grad av 

identifiering med gruppen har större benägenhet att lyckas med att dela kunskap än 

organisationer som präglas av det motsatta (Hislop et al. 2018, s.184-187). Nonaka et al (2000, s. 

28) formulerar det som: ”Fostering love, care, trust and commitment amongst organisational 

members is important as it forms the foundation of knowledge creation”. Organisationens 
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medarbetare måste veta riktning, mål och strategier för att kunna hitta sin roll i den större 

helheten och kunna förmedla detta budskap till de som är berörda av den specifika kunskapen. 

Alla medarbetare är viktiga aktörer i detta arbete (Eriksson 2017, s. 72).  

 

Dessne (2016, s. 33) återger studier av bland andra Kelly et al. (2002) och Lewis, Isbell och 

Koschmann (2010) vilka menar att fysiskt avstånd är en faktor som kan påverka möjligheten att 

utveckla en gemensam identitet och därigenom hindra att kunskaper delas. Att kunna ses ansikte 

mot ansikte förefaller vara en avgörande faktor för att undvika missförstånd och 

kommunikationsproblem och följaktligen dela kunskaper. Genom personliga möten skapas tilltro 

till varandra (Dessne 2016, s. 33; Newell et al. 2007, s. 160). Att skapa tillit på distans är en 

svårighet och det är lätt att en ”vi mot dom”- jargong uppstår. För att motverka detta behövs ett 

ledarskap med fokus på det relationella (Newell, et al. 2007, s. 158). Genom att mötas kan 

relationer skapas och informella strukturer och nätverk uppstå vilket ökar förtroendet mellan 

medarbetare och ledare (ibid 2007, s. 167).  

 

Hislop et al. (2018, s. 177, 179, 191) visar att en positiv inställning till kunskapsdelning är 

gynnsamt för både individen och organisationen i sin helhet. Bristen på motivation hos individer 

kan i sin tur bero på att aktiviteterna tar för mycket av de anställdas arbetstid, men det kan också 

grunda sig i en rädsla att riskera att förlora makt genom att ge andra tillgång till unik information 

(ibid, s. 179). Jonsson (2015) lyfter även hon att motivation är avgörande för att dela kunskaper 

och att det i olika stadier i arbetsprocesser är olika typer av motivation som påverkar. Initialt är 

motivationen att skapa struktur, sedan att erövra tillräckligt med kunskap och erfarenheter för att 

lära sig det som rollen kräver och det slutgiltiga stadiet av motivation är att bidra till 

organisationens helhet och utveckling. 

 

Begreppet community of practice (cops) syftar på grupper som har gemensamma arbetsrelaterade 

aktiviteter, vilka kan vara formella eller informella. I dessa grupper skapas en gemensam 

förståelse för specifik kunskap och en gruppidentitet med överlappande värderingar uppstår 

(Hislop 2013, s. 157). Men det är inte givet att kunskaper delas inom cops utan vissa 

förutsättningar krävs för att det skall lyckas, däribland ett ömsesidigt engagemang och förtroende 

samt en gemensam syn på normer och rutiner. Även det som Jonsson beskriver som en “delad 

repertoar” av berättelser relaterade till det som skall utföras och som i förlängningen utgör 

grunden till varför kunskapen överförs krävs (Jonsson 2012, s. 145, 146 återger Wenger 1998). 

Ledare inom organisationer har en utmaning i att skapa förutsättningar för informella nätverk 

vilka ofta bidrar till att skapa och dela kunskap. Utmaningen består av att utvinna kunskapen ur 

de informella nätverken så att de kan bidra till kollektivet och inte enbart den lilla gruppen.  

3.3.4 Organisatoriskt minne 

Organisationer tenderar att glömma samtidigt som de lär nytt. När personal byts ut frekvent finns 

det risk att kunskap går förlorad om inte rutiner skapas för hur kunskapen ska tillvaratas och 

delas. Davenport och Prusack (2000) menar att kunskap har benägenhet att ta raka vägen ut när 

nyckelpersoner lämnar organisationer. Genom att skapa ett organisatoriskt minne kan lärdomar 

dras av tidigare erfarenheter och misstag (Oliver & Kondal 2006). Organisatoriskt minne är 

anställdas erfarenheter kombinerat med data och kunskaper som på olika sätt lagras (Alavi & 

Leidner 2001, s. 118). Ett sätt att skapa organisatoriskt minne är genom knowledge management 

systems, KMS, det vill säga informationssystem som ska tillhandahålla och administrera kunskap 

(ibid, 2001, s. 114). Systemen behöver vara kontextberoende utifrån organisationens unika behov 

för att vara ändamålsenliga (Alavi & Leidner, 2001, s. 115; Jonsson 2015, s. 52). Tidigare sågs IT 

och digitala system som en konkurrensfördel, men idag finns det system inom i stort sett alla 

företag och institutioner och är inget unikt. Konkurrensfördelarna uppstår istället när medarbetare 
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har en att vilja använda IT som ett redskap att dela kunskap. Digitala verktyg är endast ett stöd 

för att hantera information och bidra till att kunskap kan delas men lärandet sker via social 

interaktion (Jonsson 2015; Oliver & Kondal 2006).  

Att fånga tyst kunskap kräver andra förutsättningar än den explicita, som är enklare att rymma 

inom KMS och standardiserat material (Ahbabai et al., 2018, s. 355). Genom att främja socialt 

samspel och gemensam problemlösning främjas delande av tyst kunskap (Ahbabai et al., 2018, s. 

356; Nonaka et al., 2000). Ytterligare en avgörande faktor för att skapa ett organisatoriskt minne 

är de anställdas vilja och motivation att delge varandra kunskap. En verksamhet med 

tidsbegränsade uppdrag riskerar att få ett försämrat organisatoriskt minne, brister i 

kunskapsdelning och därigenom en minskad effektivitet om inte strukturer för att hantera 

kunskaperna finns att tillgå. 

3.4 Mobility – rörliga anställningar och multilaterala 
organisationer 

Det finns begränsat med forskning kring KM och rörliga/tidsbegränsade uppdrag, där anställda är 

utlånade eller tillfälligt stationerade vid andra organisationer (O’Donoughue & Anstey, 2017). I 

vår studie lämnar personerna i fråga inte hemorganisationen helt, utan är fysiskt frånvarande 

under en tid. Enligt Sidas egen undersökning har det visat sig att många med JPO-anställning får 

en tjänst inom svenska departement och myndigheter efter sitt utlandsuppdrag (Sida, 2009). Det 

som är unikt i de andra fallen är att de utsända med stor sannolikhet kommer tillbaka till sin 

hemorganisation såvida de inte väljer att avsluta sin anställning inom hemorganisationen eller gör 

en ny period på något annat tillfälligt uppdrag. Det finns förstås en risk att personal lämnar 

organisationen, men syftet med uppdraget är att de ska komma tillbaka där status, förmåner och 

ekonomiska fördelar uppmuntrar till det. Ur ett organisatoriskt perspektiv ligger det i 

arbetsgivarens intresse att behålla personal med unika kunskaper då vägen till att erhålla dessa 

kunskaper är en lång och ofta kostsam resa. Målet ur ett arbetsgivarperspektiv är att nå en 

ackumulerad kunskap som minskar sårbarhet. Detta förutsätter förmåga att utvinna kunskaper ur 

den enskilde (Alvesson 2000, s. 1103). 

Det finns exempel från hälso- och sjukvårdssektorn där sekonderingar används strategiskt för att 

utöka kunskapsbasen och expertis hos personalen och låta de utveckla sina färdigheter och 

erfarenheter (Hamilton & Wilkie, 2001). Som Hamilton och Wilkie (2001) förklarar kan 

sekonderingar gynna alla involverade parter. De som är utsända vidgar sina vyer och får mer 

erfarenheter, och i förlängningen hemorganisationerna som kan dra nytta av de nya kunskaperna 

när de utsända kommer hem och delar den med sina kollegor. Även ”värdorganisationen” kan 

erhålla fördelar genom att tillfälligt ta in en ny person med andra perspektiv och färdigheter.  

I en fallstudie av O’Donoughue och Anstey (2017) redogörs för vilka förutsättningar som krävs 

och vilka hinder som finns för lyckade sekonderingar. De menar att flexibilitet och stöd, samt en 

redan uppbyggd relation med värdorganisationen gynnar ett sådant utbyte, medan avsaknad av 

planering och i förväg överenskomna resultat, samt brist på utvärdering när uppdraget är över, är 

faktorer som hindrar kunskapsdelningen. De rekommenderar att man gör upp en detaljerad plan 

från början av varje sekondering, vilken även inkluderar hur erfarenheten ska mätas. Vidare lyfter 

de betydelsen av utvärdering när uppdraget är över.  

https://sigmapubs-onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1111/wvn.12038#wvn12038-bib-0009
https://sigmapubs-onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1111/wvn.12038#wvn12038-bib-0009
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4 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras de teorier som har använts för att tolka studiens resultat. Teorin utgår 

till stor del, men inte enbart, från Anna Jonssons bok ”Kunskapsöverföring & Knowledge 

management” (2012), samt hennes artikel ”Beyond knowledge management” (2015), som båda 

diskuterar hur medarbetare delar kunskap med sina kollegor i praktiken, och varför, samt hur 

detta kan leda till organisatoriskt lärande och utveckling.  

För att hjälpa läsaren att bättre förstå sammanhanget, inleder vi med att redogöra för de 

kunskapsperspektiv som ligger till grund för den modell som senare kommer att användas för 

studiens analys. Modellen har valts utifrån att den sammanfogar tidigare forskning till ett 

ramverk där såväl renodlade tekniska system som de sociala processerna för kunskapsdelning 

ryms, för att på så sätt kunna ge en bild av hur det enskilda lärandet och motivationen påverkar 

det organisatoriska lärandet och förmågan att hantera kunskap. Modellen har en tydlig koppling 

mellan det individuella kunskapsdelandet och hur det kan komma till nytta för organisationen i 

stort, vilket också är det vi vill undersöka i denna studie. Modellen belyser de delar som ryms 

inom KM och som vi ser som relevanta att ta fasta på. Verktyget har använts som en 

kategorisering av empirin, se beskrivning under avsnitt 5.3 Dataanalys, för att utifrån den kunna 

genomföra en strukturerad analys. Att välja en specifik modell innebär dock vissa begränsningar, 

vilka redogörs för under avsnitt 4.4 Begränsning med det teoretiska ramverket. 

4.1 Kärt barn har många namn 
En mängd olika begrepp används för att beskriva det som vi valt att kalla kunskapsdelning, bland 

annat kunskapsöverföring, knowledge transfer, knowledge exchange, knowledge sharing, 

knowledge dissemination med flera (Jonsson, 2012, s. 30). Att vårt val föll på just 

kunskapsdelning har att göra med synen på kunskap som inte enbart ett objekt utan även som en 

process, vilket förklarats tidigare. Med det perspektivet i åtanke anser vi att uttrycket dela 

kunskap eller kunskapsdelning ger en bättre beskrivning av vad det faktiskt innebär, det vill säga 

en tvåvägskommunikation och en aktiv handling mellan människor snarare än 

envägskommunikation. Jonsson är inne på ett liknande resonemang men talar istället om 

kunskapsöverföring, även om hon på engelska kallar det för knowledge sharing. Hon poängterar 

att kunskapsdelning skulle kunna vara ett bättre begrepp för att fånga aspekten av ömsesidig 

interaktion, men hävdar samtidigt att man med termen kunskapsdelning förlorar fokus på 

huvudfrågan, alltså hur kunskap överförs inom en organisation. Oavsett ordval, delar vi Jonssons 

syn på kunskapsöverföring (eller delning), vilken definieras enligt följande: ”Processen för hur 

kunskap och kunnande överförs mellan två eller flera individer inom en organisation samt vad 

som motiverar individen till att vilja dela med sig.” (Jonsson (2012, s. 30).  

Den här definitionen inbegriper alltså båda kunskapsperspektiven, det vill säga att se kunskap 

som objekt och kunskap som process (Jonsson, 2012, s. 193). Jonsson (ibid, s.30) kallar det för 

ett kunnande. Jonsson kritiserar forskningsfältet KM för att inte ha tagit tillräcklig hänsyn till just 

processen och kunskapsdelningen vilket vi tolkar som orsaken till hennes val att tydligt särskilja 

kunskap och kunnande. Vi kommer inte i denna studie att särskilja på begreppen 

kunskapsdelning och kunnande utifrån att vi anser att dela kunskap i grunden är en social process 

som ryms inom teori om KM. 
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4.2 Kunskapsdelning – mer än bara knowledge management  
Både inom forskningen och praktiken har man länge försökt söka svar på frågan om hur kunskap 

kan delas eller överföras inom en organisation så att inte hjulet uppfinns igen (Jonsson, 2012, 

s.10). Den dominerande teorin för att förklara kunskapsdelning är KM (ibid, s. 11, 32). Som 

förklarats inledningsvis i denna studie handlar de flesta definitioner av KM om hur en 

organisation tar tillvara och skyddar den kunskap som medarbetarna besitter. Det är vanligt att 

man talar om att säkra kunskapen inom organisationen så att den inte försvinner i samband med 

att medarbetare lämnar (se tex. Davenport & Prusack 2000). Jonsson (2012, s. 11) motsätter sig 

dock denna uppfattning och ställer sig frågan om det verkligen är det som organisationer vill 

göra. Hon undrar om de inte hellre vill använda och utveckla kunskapen, snarare än att lagra den. 

Jonsson stärker denna frågeställning med ett annat påstående: att organisationer för att bli 

framgångsrika och konkurrenskraftiga inte bara behöver dra nytta av befintlig kunskap utan även 

utifrån den utveckla ny kunskap och nya lösningar. Därför menar hon att frågan om kunskap och 

kunskapsdelning är bredare än enbart KM, och att den spänner över flera forskningsfält som 

organisatoriskt lärande, lärande organisation, organisatorisk kunskap och knowing in practice, 

vilka vi kommer att återkomma till längre fram i detta kapitel. Jonsson (ibid, s. 50) argumenterar 

för att samtliga perspektiv är kompletterande och överlappande varandra. 

 

KM har länge beskrivits som ett paraplybegrepp innefattande flera aspekter av 

kunskapshantering, men Jonssons uppfattning är att KM istället är en del av kunskapsdelning, 

och inte tvärtom. KM är helt enkelt en del i processen för att dela kunskap, enligt Jonsson. 

Jonsson (2012, s. 49) menar att KM kan hänföras till två konceptuella perspektiv vilka hör 

samman med huruvida kunskap hanteras som ett objekt eller process. Det första perspektivet, 

kallat den neofunktionalistiska diskursen, fokuserar främst på kunskap som objekt där IT och 

verktyg, anses utgöra en grund för att kunna hantera kunskap. Det andra perspektivet, den 

konstruktivistiska diskursen, inom KM ser kunskap som en process där utbyte och interaktion 

mellan individer förutsätts för att kunskap skall delas. Historiskt sett har KM främst ställt sig 

bakom den neofunktionalistiska diskursen, menar Jonsson, men numera är den konstruktivistiska 

modellen vanligare, i kombination med en förståelse för betydelsen av att kunna hantera viss 

kunskap som objekt genom system, IT, mallar och dylikt (Jonsson 2012, s. ibid). Synen på 

kunskap påverkar och ger konsekvenser för hur kunskap delas inom en organisation. Jonsson 

(2012, s. 52) beskriver enligt nedan: ”Det processinriktade synsättet ser på kunskapsöverföringen 

som ett givande och tagande och att det är viktigt att skapa mening genom gemensamma 

värderingar och antaganden (Jonson hänvisar till Hislop 2009). Det objektbaserade synsättet 

uttrycker istället vikten av effektiva kommunikationskanaler.” Jonsson poängterar att det senare 

förbisett att individer kan hysa motvilja gentemot att lagra kunskaper som sedan kan delas. Det 

processinriktade perspektivet har en större förståelse för individens vilja och motivation. Dessa 

två synsätt inom KM kallas ibland (se tex. Hislop, 2009) för första och andra generationen inom 

KM (Jonsson 2012, s. 56). Vi ansluter oss till den senare definitionen och betraktar KM som den 

andra generationen. 

 

Att se på kunskap som objekt eller process är något som spänner över flera olika forskningsfält, 

till exempel inom organisatoriskt lärande. Jonsson menar att forskning inom lärande kritiserat 

KM för att bortsett från det processinriktade perspektivet (Jonsson 2012, s. 50). Enligt Jonssons 

teori går kunskap och lärande hand i hand, och hon använder begreppen nästan synonymt. 

”Kunskap utan lärande är inget annat än information”, menar hon (ibid, s. 199), även om de två 

forskningsfälten tidigare kritiserat varandra. För att förklara kunskapsdelning behöver vi således 

titta på de sociala processer som finns inom fältet för lärande och organisationer. Figur 1 nedan 

visar hur Jonsson (2015) menar att olika teorier närliggande KM förhåller sig till varandra och 

hur de tillsammans bidrar med insikter om hur kunskap delas i praktiken. 
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Figur 1. Visualiserar forskningsperspektiv som avser att beröra hur kunskap hanteras inom en 

organisation3 (inspirerad av Jonsson 2015, s. 50 som återger Easterby-Smith & Lyles, 2003, s. 3) 

 

Jonsson (2012, s. 55) menar att en orsak till KM:s komplexitet beror på släktskapen mellan de 

många närliggande områdena, vilket gör ämnet svårgripbart. Det har till stor del varit strikta 

gränsdragningar mellan de olika forskningsfält som berör hur kunskap delas, vilket Jonsson 

(2012) beklagar då hon menar att samtliga perspektiv är besläktade och således kan berika 

varandra. Jonsson (2012, s. 55) menar att de perspektiv som ligger nära KM är organisatoriskt 

lärande, lärande organisationer, organisatorisk kunskap och knowing in practice. 

 

Det finns flera olika definitioner av organisatoriskt lärande men förenklat handlar det om hur 

enskilda medarbetare i en organisation lär sig, hur de utbyter erfarenheter och kunskap med 

kollegor och hur detta i slutändan kan komma till nytta för organisationen genom reflektioner och 

kontinuerlig feedback. Det kan leda till att utveckla och förändra organisatoriska rutiner till det 

bättre (Jonsson, 2012, s. 62). Just organisatoriskt lärande är det forskningsfält som, förutom KM, 

i störst utsträckning tittat på kunskapsdelning inom organisationer (ibid, s. 55). Jonsson 

framhåller Argyris och Schön (1978) med sin teori om enkel- och dubbelkretslärande som 

tongivande inom fältet organisatoriskt lärande. Enligt denna teori är de organisatoriska mål som 

sätts upp kanske inte alltid vad medarbetaren verkligen önskar, vilket leder till att individen 

börjar ifrågasätta målen. Detta väcker frågan om varför vi skall bli bättre på något och inte bara 

hur. I ett dubbelkretslärande är viljan att ifrågasätta, utvärdera mål och diskutera central 

(Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 334). Detta stämmer väl överens med Jonssons (2015) modell, se 

tabell 1 sidan 20, som talar för att det organisatoriska lärandet i synnerhet sker efter att en process 

genomförts. Jonsson menar att ”om organisatoriskt lärande förenklat kan definieras som att 

fokusera på förändringar i rutiner, kan KM förenklat definieras som att fokusera på metoder för 

hur man styr eller hanterar organisatorisk kunskap” (Jonsson 2012, s. 55). Kritikerna till 

organisatoriskt lärande menar att det denna forskning har haft ett alltför stort fokus på teori, 

bortkopplat från hur verkligheten är beskaffad. På motsatt sätt menar kritikerna till KM att det är 

snarare information än kunskap och kunnande som varit centralt samt att fokus har varit alltför 

 
3 Bilden är omarbetad till att ha begreppet ”kunskap i praktiken” i centrum, och inte knowing in practice, som 

Jonsson (2012; 2015) har. Denna ändring är gjord då vi anser att KM är det övergripande teoretiska perspektivet, 

se figur 2. 
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riktat mot praktik och således inte teoriutveckling (Jonsson 2012, s. 55, 56). Den sammantagna 

kritiken har lett fram till vad Jonsson kallar knowing in practice som studerar hur kunskap 

överförs i praktiken.  

Detta senare perspektiv, “knowing in practice”, handlar om att det inte går att separera kunskap 

från handling. Information går att lagra, som de tidiga teorierna inom KM förordade, men 

kunskap går inte att lagra. Jonsson menar att för att förstå hur kunskap delas måste man därför 

studera hur kunskap överförs i de dagliga sammanhangen genom social interaktion. Inom detta 

synsätt ses kunskap som en process snarare än ett objekt (Jonsson 2015, s. 55). Jonsson (2012, s. 

56) menar att KM och knowing in practice ofta hanteras gemensamt i senare forskningen (t.ex 

Hislop 2009). Jonsson argumenterar ändå för att hon har valt att skilja perspektiven åt för att 

kunna särskilja dragen mellan dem. Vi har däremot valt att hantera dessa perspektiv som ett och 

samma då vi anser att KM och knowing in practice är svåra att separera i kunskapsintensiva 

organisationer. Vi definierar KM utifrån att hygienfaktorer i form av system och rutiner finns 

tillgängliga, men framför allt ser vi den sociala processen som central för att studera 

kunskapsdelning i praktiken och att detta sammantaget är KM. 

Lärande organisationer handlar om hur organisatoriska sammanhang kan bidra till ökat lärande 

och delande av kunskap. Jonsson (2012) återger Örtenblad (2009) som menar att i vissa 

sammanhang likställs organisatoriskt lärande och den lärande organisationen men att det är 

problematiskt. Den samme anser att organisatoriskt lärande skall ses som ett sätt för att förstå den 

lärande organisationen. Örtenblad (2009, återgiven i Jonsson 2012, s. 70) menar att den lärande 

organisationen inte skall betraktas som en teori på samma sätt som organisatoriskt lärande då den 

utelämnat att studera exempelvis maktförhållande mellan ledning och medarbetare. Jonsson 

(2015) framhåller Senge och Kofman som tongivande inom teorier kring lärande organisationer. 

Den lärande organisationen förutsätter att individer vill lära sig och utvecklas tillsammans med 

andra (Jonsson 2012, s. 71). Det räcker inte med att studera hur andra organisationer gjort för att 

nå förändring utan varje förändringsprocess är unik och måste utgå ifrån den egna kontexten 

(Senge & Kofman 1993, s. 6). Senge och Kofman (ibid, s. 10) anser att ledarens roll är att tillföra 

värden för individen så att var och en får förutsättningar för att lösa sin situation och de 

utmaningar som uppkommer. De menar att lösningarna inte alltid finns utanför oss själva. Inom 

denna teori är kulturen central och en platt organisation förespråkas. Ledningens roll är att 

uppmuntra nya metoder. Det, menar Jonsson, bidrar till att studera och forska kring hur kunskap 

delas i praktiken och hur en lärande miljö organiseras (Jonsson 2015, s. 48). Enligt Jonsson 

(2015, s. 54) så är perspektivet lärande organisationer något som sker framför allt under tiden 

som ett händelseförlopp sker. 

Ytterligare ett perspektiv, organisatorisk kunskap, är en diskurs som ofta förekommer i relation 

till KM. Jonsson (2015, s. 48) förklarar att begreppet har fokus på hur värderingar, attityder och 

rutiner skapas inom en grupp och hur det bidrar till organisationens strategiska förmåga för att 

uppnå konkurrenskraftigt överläge. Jonsson (2012, s. 76) framhåller Nonakas (1994) SECI- 

modell som central inom den organisatoriska kunskapen. Kritiker av KM (t.ex. Vera & Crossan 

2003) menar att KM inte fullt ut kan ses som en teori utan som ett deskriptivt fält och där 

organisatorisk kunskap skall ses som den bakomliggande teori. En annan kritik mot KM är att 

den förefaller ge en förenklad bild av kunskap. Jonsson (2012, s. 83) återger Gherardi (2006) som 

menar att KM hanterar kunskap objektifierat samt att tidigare forskning haft litet intresse för 

kunskap och makt. Gherardi (2006) är vidare kritisk till organisatoriskt lärande då hon anser att 

det finns för få bevis för orsak och verkan. Ur den sammantagna kritiken myntar hon knowing in 

practice som har praktiken i fokus. Men likväl som det finns kritiska röster mot KM och 

lärandeteorier så finns det skeptiker mot knowing in practice (t.ex. Jordan & Mitterhofer, 2010) 
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som menar att diskursen ägnat för lite fokus på de implikationer perspektivet får för hur kunskap 

och lärande kan öka inom organisationer (Jonsson 2012, s. 85).  

Det ska noteras att även om ovanstående begrepp har olika definitioner och ofta hanterats separat 

så överlappar de varandra. Genom att ge ovanstående forskningsmässiga och historiska exposé 

får läsaren av denna uppsats en ökad förståelse för områdets komplexitet, inom både teori och 

praktik. Syftet är att visa att kunskapsdelning är mer än bara KM i bemärkelsen av så kallade 

hygienfaktorer (Jonsson, 2012, s. 87). Genomgången av dessa olika men relaterade begrepp och 

teorier är relevant för att positionera den modell som beskrivs nedan och som kommer att 

användas för vår analys. Jonsson avser att förenklat tillskriva KM och organisatorisk kunskap 

som ett objektperspektiv på kunskap och sedermera organisatoriskt lärande, lärande 

organisationer och knowing in practice som processinriktade.  

4.3 Modell för hantering, överföring och utveckling av 
kunskap 

In order to become successful, it is probably not just important to manage and handle 

knowledge, by storing and transferring it, but also to share and learn, through a social 

process, in order to develop new as well as existing knowledge. (Jonsson 2015, s. 47) 

Att hantera och dela kunskap är det individen gör dagligen genom social interaktion i aktiviteter 

inom organisationer. För att lyckas med detta krävs, som vi tidigare redogjort för i denna uppsats, 

strukturer, rutiner och en möjliggörande kultur (Jonsson 2015; Oliver & Kondal 2006; Nonaka 

1994; m.fl.). Det innebär således att studera allt från mötesformer och mötesfrekvens till 

framtagna dokumentmallar, datasystem samt de relationer mellan individerna inom en 

organisation för att förstå vilka faktorer som spelar in för att lyckas med att dela kunskap.  

Jonsson (2012, s 192) menar att vi kan förstå kunskapsdelning genom att närmare studera vad, 

hur och varför kunskap delas. I den modell som Jonsson (2012) tagit fram återfinns de båda 

kunskapsperspektiven, objekt/process, men som komplement till varandra. Så även om vår 

terminologi och innebörd av varje enskilt begrepp skiljer sig åt från Jonsson så är essensen av vad 

vi ser som nödvändigt för att överföra kunskap densamma. Jonsson studie (2012) sammanfattar 

att kunskap är både individuell samt explicit och implicit. Inom en organisation påverkas och 

påverkar kunskapen de normer och värderingar som finns. För att förstå hur kunskap delas måste 

det finnas ett lärande kring hur det sker och framför allt motivationen till att lära nytt och att lära 

andra, menar Jonsson. Hon beskriver, ”kunskapsöverföring bör ses som en del av en lärande 

kultur” (Jonsson 2012, s. 194). Jonsson framhåller att kunskap uppstår i interaktion mellan 

individer och således bör den studeras i praktiken (Jonsson 2012, s. 194).  
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Tabell 1. Hantering, delning och utveckling av kunskap, kopplat till tre logiker. (Tabellen är 

inspirerad från Jonsson 2015, s. 54 och Jonsson 2012, s. 215)4 

 

Vad Hur     Varför 

Kunskapshantering Kunskapsdelning 

 

 

Kunskapsutveckling 

Hygienfaktorer  

 

(grundförutsättningar) 

Motivationsfaktor 

 

(utvecklas som 

medarbetare) 

 

Motivationsfaktor 

 

(utveckla 

organisationen) 

Knowledge management-logik 

 

IT/IS, dokument, mallar och 

manualer 

Yrkeslogik 

 

Erfarenheter och 

praktik 

Organisationslogik 

 

Debriefing, samtal 

Före 

 

KM 

Under tiden 

 

Lärande organisation 

Efter 

 

Organisatoriskt lärande 

                              

Utifrån de aspekter som tagits upp i föregående avsnitt har Jonsson (2012; 2015) tagit fram en 

modell med tre logiker som organisationer behöver för att sprida kunskap. Syftet med modellen 

är att beskriva kunskapsdelning som en del av en större process och som bredare än bara KM så 

som begreppet i början av 1990-talet definierades (Jonsson, 2012, s. 215).  

 

Till att börja med skiljer Jonsson mellan att hantera, överföra och utveckla kunskap. Hantera 

handlar om att dokumentera kunskap, till exempel i IT-system, medan överföra handlar om att 

samtala och dela erfarenheter under arbetets gång. Vi har valt att använda begreppet 

kunskapsdelning istället, vilket vi redogjort för ovan. Utveckla däremot handlar om reflektion och 

lärande genom till exempel debriefing-möten, vilket ofta sker efter ett händelseförlopp. Vi ska 

komma in på djupet i dessa delar senare men redan här visar modellen behovet av att kombinera 

olika perspektiv och synsätt för en effektiv kunskapsdelning och kunskapsutveckling. Dessa tre 

övergripande koncept, alltså kunskapshantering, kunskapsdelning och kunskapsutveckling, 

representerar i sin tur tre olika logiker för hur kunskap kan hanteras inom en organisation i 

praktiken (Jonsson, 2015, s. 54). De tre logikerna, knowledge management-logiken (KM- 

logiken), yrkeslogiken och organisationslogiken, kan hjälpa oss att förstå vad kunskapsdelning 

 
4 Vi har ändrat modellen till begreppet ”kunskapsdelning” istället för ”kunskapsöverföring” som Jonsson 2012 

använt sig av för att överensstämma med vår egen tolkning av teorin. 
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betyder och innebär inom organisationer och för dess individer. Diskussionen kring dessa tre 

logiker kan som bilden visar också knytas samman med hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Jonsson poängterar att kunskapsdelning ytterst handlar om att, 

medarbetaren vill dela med sig av sin kunskap och erfarenheter oavsett om verktygen 

främst handlar om databaser eller andra tekniska hjälpmedel eller om det främst handlar 

om att skapa bra mötesplatser för att få individer att dela med sig av sina erfarenheter 

(Jonsson, 2012, s. 196). 

 

När det gäller KM-logiken i Jonssons modell avses organisatoriska system, såsom dokument, 

manualer och IT-system. Det handlar om hur information kan lagras och göras tillgänglig för 

andra medarbetare, för att på så sätt säkra den organisatoriska kunskapen (Jonsson, 2015, s. 54). 

KM-logiken beskrivs också som hygienfaktorer, eftersom dessa verktyg och system är 

nödvändiga för att kunskapsdelning ska fungera och vilka behöver finnas på plats innan kunskap 

kan hanteras och delas. Dock är de inte drivkraften till varför den fungerar (Jonsson 2012, s. 

215). Idag är sådana hygienfaktorer en självklarhet som finns inom alla organisationer. Istället 

handlar det om att motivera de anställda att använda dessa system och mallar (Jonsson 2015). 

 

Yrkeslogiken handlar istället om hur man arbetar i praktiken med att dela kunskap. Medan man 

inom KM-logiken i Jonssons modell fokuserar på ren information som kan kodifieras och lagras i 

olika system och mallar, syftar man här på kunskap och kunnande, alltså processen av hur 

kunskap delas. Fokus har flyttats från att studera kunskap som ett ting/objekt till att ses ur ljuset 

av en process där individerna är agenterna för det som sker. Rätt förutsättningar behöver skapas 

för att motivera till att lära i praktiken. Det kan till exempel handla om att känna den egna 

organisationen och veta hur man arbetar där, likväl som kunskap inom sakfrågor (ibid).  

Kunskapsdelning är en del av arbetet och sker via möten och samtal. Logiken kan därför kopplas 

till både organisatoriskt lärande såväl som den lärande organisationen. I denna logik ingår också 

viljan att lära sig yrket och bidra med kunskap som motivationsfaktor (Jonsson, 2015, s. 54). 

Logiken förutsätter den enskildes vilja att samordna sig och att samarbeta. Finns denna vilja finns 

också viljan att dela kunskaper, menar Jonsson. Saknas viljan kan det få negativa konsekvenser 

för organisationens förmåga att säkra och utveckla nya kunskaper (Jonsson 2012, s. 198). 

 

Den tredje logiken, organisationslogiken, har att göra med hur lärdomar från olika delar av 

organisationen, och olika medarbetare, kan komma till nytta för hela organisationen. Det handlar 

förutom om kunskapsdelande även om lärande. Organisationslogiken är den dominanta av de tre 

logikerna, där KM-logiken ses som en hygienfaktor och yrkeslogiken som en motivationsfaktor. 

Organisationslogiken behöver nå insikt om hur system och rutiner fungerar såväl som om 

kulturen. För att komma till en organisatorisk påverkan måste lärande ske genom reflektion, 

feedback, analyser och möjlighet att korrigera brister samt att möjlighet ges att prova nya vägar. 

För att nå detta krävs att organisationen avsätter tid och resurser (Jonsson 2012, s. 200). Ur ett 

ledningsperspektiv innebär det att leda medarbetare till att samtala och samverka före, under och 

efter en händelse för att kunskap inte enbart skall överföras utan också leda till att utveckla 

(Jonsson 2012, s. 201). Tanken är att de tre logikerna ska samspela för att skapa en dynamisk 

organisation som ständigt utvecklas och lär (Jonsson, 2012, s. 216).   

Det som kan förefalla förvirrande i figur 1, (se sid 17), är hur Jonsson definierar KM, det vill säga 

i princip som ren hantering av kunskap som objekt. Som vi tidigare argumenterat för är denna 

snäva tolkning av KM inte det som vi antagit i denna studie. Vi tycker oss dock kunna se 

tendenser hos Jonsson (2012; 2015) som indikerar på att vi egentligen ser på delande av kunskap 

på ett liknande sätt med att vår terminologi skiljer sig åt. Ett exempel på detta är att Jonsson 
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beskriver det som att ”Kunskapsöverföring handlar mer om att samtala och samverka än att 

paketera och lagra kunskap” (Jonsson 2012, s. 200) och ”Kunskapsöverföring handlar ytterst om 

relationer” (Jonsson 2012, s. 201). Vi ser det som att KM är det övergripande perspektivet och 

som förenklat kan motsvara vad Jonsson refererar till knowing in practice. Vi hanterar KM som 

det övergripande perspektivet men som har korsbefruktats av andra närliggande diskurser. Vi ser 

att teori och empiri förstärker varandra i ett ständigt flöde. Se figur 2 för vår tolkning. 

 

Figur 2. Uppsatsförfattarnas tolkning av Jonssons modell (2012). 

 

De tre övergripande koncepten, hantering, delning och utveckling av kunskap som redogjordes 

för inledningsvis, kan också diskuteras utifrån hygien- och motivationsfaktorer. Jonsson hänvisar 

till sin forskning som visar att anställda är mer motiverade att lära och utvecklas, både på ett 

personligt plan, men också att bidra till att organisationen utvecklas, än att använda och skapa 

mallar. Medan IT och KM ses som grundförutsättningar, är det just lärande och att utvecklas i sin 

yrkesroll som motiverar medarbetarna (Jonsson, 2015, s. 54). Att låta kunskapen vara en process 

hos den enskilde individen leder till personlig utveckling och det i sin tur ger en möjlighet att 

utvecklas tillsammans med organisationen. Viljan att bidra till förändring är inneboende hos den 

enskilde och går inte att finna i ett specifikt datasystem. Det är därav viktigt att se och höra 

medarbetare och inte minst ha ”rätt medarbetare” som bidrar till ökat delande av kunskap, vilket 

stimulerar lärande och slutligen påverkar både individ och organisation i en positiv riktning. 

Gemenskapen är central (Jonsson 2012, s. 202). Samtidigt kan det återigen nämnas att 

kunskapsmedarbetare generellt sett är individer som har en positiv inställning till lärande 

(Jonsson, 2015, s. 55).  

Jonsson (2015, s. 56) studie visar att överordnat alla system för kunskapsspridning är att förstå 

sociala samspel, motivation och drivkrafter. Att dela kunskap sinsemellan är ett sätt att bli 

bekräftad och därigenom lära och utveckla (ibid, s. 52).  Redan så tidigt som under 1920-talet 

gjordes studier som visade på att bli hörd, sedd och uppmärksammad för sina insatser inom en 

organisation påverkar effektivitet och motivation hos anställda i en positiv riktning (Jonsson, 

2012, s. 18; Heide et al., 2012, s. 86). Ledningens relation till de anställda har fått ett större fokus 

och de informella relationerna inom en organisation har setts som viktiga för att förstå den 

enskildes motivation, vilket Jonsson tar fasta på för att studera vidare hur kunskap delas i 

praktiken (Jonsson 2012; Jonsson 2015). Jonsson menar att organisationer, och i synnerhet 
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ledningen, måste börja se medarbetare som subjekt och inte objekt (Jonsson 2012, s. 203). Att 

omsätta kunskap till en aktivitet har visat sig vara ett ändamålsenligt sätt att förmedla kunskap, 

exempelvis genom att en rutinerad medarbetare lär upp en oerfaren kollega. Jonsson (2015) 

menar att observera och därefter själv få göra, i en form av mästar- lärlingmodell, är ett 

framgångsrikt koncept för att dela kunskaper. Detta förefaller vara mer värdefullt än att veta var 

information om en viss aktivitet eller företeelse finns att hämta (ibid, s. 53). Kunskap går inte att 

separera från handling, enligt Jonsson (ibid, s.55). 

Jonsson (2012, s. 208) sammanfattar att för att lyckas med att dela kunskap inom en organisation 

krävs att organisationen analyserar synsätt och behov över vad, hur, när, varför och vems ansvar 

det är att dela kunskap. Är detta inte klargjort kommer kunskap sannolikt inte att delas (Jonsson 

2012, s. 208). Vid sidan av detta krävs att rätt förutsättningar finns att tillgå i form av rätt 

medarbetare, hygien- och motivationsfaktorer (ibid 2012, s. 209), och att hitta en balansgång 

mellan att dra nytta av tidigare kunskaper samt att frigöra tid för att göra nya innovativa 

upptäckter (ibid 2012, s. 214). Organisationer behöver nå en djupare förståelse för vad tre 

logikerna, kunskapshantering, kunskapsdelning och kunskapsutveckling, innebär i den unika 

kontexten som varje arbetsplats utgör (ibid 2012, s. 215). Vidare framhåller Jonsson (ibid 2012, s. 

217) vikten av en strategi där en gemensam kunskapssyn behöver kommuniceras. Kunskap 

behöver bli en strategisk fråga och allas angelägenhet för att nå förändring. Medarbetare behöver 

vara med i detta arbete (ibid 2012, s. 219). Slutligen framhåller Jonsson (2012, s. 220) att det är i 

det dagliga arbetet som kunskap överförs och det är såldes där det finns mycket att lära. 

4.4 Begränsning med det teoretiska ramverket 
Att använda en ”färdig” modell för en analys är en utmaning då den utesluter andra delar som 

skulle kunna vara relevanta att analysera empiri mot. I denna studie har vi ändå beslutat oss för 

att använda en befintlig modell (Jonsson 2012; 2015) då vi anser att den fungerar som ett stöd för 

att undersöka om vår empiri har de delar som Jonsson sett som nödvändiga för att lyckas med att 

dela kunskap och som även vi ser som nödvändiga.  

 

En begränsning som vi ser med modellen är den något föråldrade syn som Jonsson (2012; 2015) 

har gällande KM. Även om hon redogör för gränsdragningar och närliggande teoretiska områden 

är det tydligt att hon ser på KM utifrån ett objektinriktat perspektiv, vilket går emot det 

perspektiv som vi antagit gällande KM (processinriktat). Här vill vi dock poängtera att Jonsson 

(2012; 2015) ser på kunskap utifrån ett processinriktat perspektiv, vilket vi också antagit, det gör 

att modellen är relevant och användbar i denna studie. Som ett komplement till vår egen studie, 

kan vi se ur ett retroperspektiv, att det hade varit möjligt och berikande att göra en analys mot fler 

teoretiska modeller. Exempelvis kunde vi applicerat empirin på Nonakas (1994) SECI- modell 

och försökt se mönster hur tyst kunskap görs explicit för att därigenom öka förståelsen för hur 

kunskap delas i praktiken. En annan aspekt, som Jonssons modell (2012; 2015) saknar, är den 

yttersta nivå som påverkar hur kunskap delas, det vill säga politiska ramverk, förordningar, 

policys med mera. Vår studie hade med fördel kunnat analyseras även gentemot den nivån mer 

strukturerat om den teoretiska referensramen gett den möjligheten. 

 

Jonsson (2012; 2015) framhåller att kunskapsdelning skall studeras i praktiken, vilket hon gjort i 

de studier hon genomfört. Vår studie har inte haft samma möjligheter att kombinera till exempel 

observationer, fokusgrupper och djupintervjuer utan endast använt en av dessa metoder. Det 

ramverk som Jonsson (2012) tagit fram och som vi nyttjat som analysmodell kan således 

ifrågasättas då vi inte haft samma omfångsrika empiri att tillgå och därav inte samma möjlighet 

att använda modellen lika brett som om fler metoder nyttjats. Vi har dock ändå valt att använda 
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Jonssons modell, delvis på grund av att den är framtagen i praktiken, men också för att den 

innehåller alla de delar som vi ser som relevanta för att kunna ge svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har i vår intervjuguide lagt tyngdpunkten på hur respondenterna gör för att 

dela kunskap i praktiken, till skillnad från att bara ta reda på hur det “borde” gå till.  

 

Vi har inte uttryckligen bett våra respondenter att definiera ”kunskap”. Jonsson (2012) uppehåller 

sig, med all rätt, i djupgående resonemang kring kunskap som objekt versa process. Detta är ett 

medvetet val från vår sida då vi inte ville hamna i teoretiska resonemang utan snarare ha fokus på 

”görandet” och den enskildes upplevelse. Dock har respondenternas synsätt på kunskap kommit 

fram mellan raderna i och med att vi frågat vilken typ av kunskap som de delar med sin 

hemorganisation. Genom att inte ställa en direkt fråga har de kunnat prata fritt, och kanske 

ärligare, om kunskap utan att komma in på teoretiska definitioner, som kanske inte heller behöver 

stämma överens med hur de faktiskt ser på kunskap i praktiken. Även om samtliga respondenter 

är välutbildade är det inte heller säkert att de är införstådda med kunskapsbegreppet på den nivå 

som forskning relaterad till denna studie tar upp.  Valet vi gjorde ger dock vissa begränsningar 

genom att vi inte med säkerhet kan dra slutsatser kring vad våra respondenter anser vara kunskap, 

utan där har vi som författare fått tolka utifrån respondenternas resonemang. Det analytiska 

ramverket kan därav förlora något av sin styrka då Jonsson har definitionen av kunskap som 

högst central samt gränssnitten mellan olika forskningsfält. 
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5 Metod 
I detta kapitlet beskrivs studiens metod samt de val och avväganden som gjorts innan och under 

arbetets gång.  

 

Inledningsvis i arbetet med uppsatsen har vi tagit del av tidigare forskning i närliggande 

forskningsområden för att skapa en större förståelse för teorin. Vi reserverar oss från att 

eventuellt ha missat forskningsrapporter som studerar just kunskapshantering i samband med 

tillfälliga uppdrag inom multilaterala organisationer, trots att vi utfört en gedigen 

litteratursökning och genomgång kring närliggande ämnen.  

 

Vi har gjort en intervjustudie vars resultat har analyserats med hjälp av Jonssons modell (se tabell 

1, sid 20) som beskrevs i teorikapitlet. Den kvalitativa forskningsintervjun, bedömdes som den 

mest relevanta metoden för att kunna nå studiens syfte och få svar på våra forskningsfrågor. En 

annan aspekt som motiverat metodvalet är att den är praktiskt genomförbar med tanke på den tid 

och de resurser som har stått till förfogande. Forskningsintervju som metod syftar till att skapa ny 

kunskap (Kvale & Brinkmann 2009, s. 18).  Fördelarna med intervju som teknik är att 

respondenten får möjlighet att brodera ut sina svar och reflektera. Empirin är framtagen utifrån 

varje enskilds respondents svar och synvinkel, vilka sammantaget ger en förståelse och 

helhetsbild som leder till att uppnå studiens syfte. Pickard (2013, s. 196) framhåller att intervjun 

som metod avser att belysa det som rör just intervjupersonens tankar, upplevelser och åsikter. Vi 

som författare är medvetna om risken att påverka respondenterna i intervjusituationen. För att 

försöka motverka detta har vi anammat ett strukturerat tillvägagångssätt för att ge så lika 

förutsättningar som möjligt i alla intervjuer.  

5.1 Urval 
Både inom den kvalitativa och den kvantitativa forskningsdesignen krävs ofta ett urval ur en 

population. Detta sker då det av olika skäl inte ryms att låta samtliga tänkbara respondenter att 

komma till tals. Orsaken till att ett urval krävs kan vara tids- och resursbrist. I ett urval är grunden 

att de som deltar i studien ska vara representativa för populationen i sin helhet (Trost 1994, s. 28). 

Ett urval kan ske slumpmässigt eller icke slumpmässig. I de slumpmässiga urvalen styr inte 

forskaren vilka som deltar i studien inom populationens gräns utan det är slumpen som avgör. I 

det icke-slumpmässiga urvalet har respondenterna medvetet valts ut utifrån sin roll eller relevans 

för studien (ibid, s. 30). För denna studie har vi anammat det senare och studiens urval har skett 

genom så kallat snöbollsurval. Det innebär att en kontakt etablerades med nyckelpersoner inom 

respondentgruppen, som i sin tur rekommenderade vidare till andra respondenter som bedömdes 

besitta relevant kunskap för att kunna uppnå studiens syfte. Snöbollsurvalet har lett till spridning 

mellan vilka organisationer som representeras, både när det gäller hem- och värdorganisationer. 

Vi kan dock se att en större studie sannolikt hade uppnått en ännu större variation gällande vilka 

myndigheter och departement som är direkt berörda av studien. Tack vare hjälpsamma 

respondenter har vi kommit i kontakt med relevanta personer att intervjua, och skulle säkerligen 

kunna inkludera ännu fler. Inom snöbollsurval ska nya respondenter upphöra när ingen ny 

information tillkommer och informationen är mättad (Pickard 2013, s. 65; Trost 1994). Med 

tanke på omfånget av denna magisteruppsats reserverar vi oss från uttrycket “informationen är 

mättad”, då vi bedömer att större studier med fler respondenter är möjligt under andra 

förutsättningar. Istället har vi valt att avsluta intervjuerna när vi ansåg oss ha tillräckligt med 

empiriskt material för att studien ska kunna anses tillförlitlig.  
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För att undersöka studiens syfte har vi intervjuat utsänd personal inom multilaterala 

organisationer. Samtliga respondenter, utom en, har tjänstgjort eller tjänstgör inom en FN-

organisation. Vi har valt att behandla den respondenten som tjänstgjort vid en annan multilateral 

organisation på samma sätt som övriga respondenter då uppdragen och rollerna går att likställas. 

Däremot har vi av etiska skäl valt att inte omnämna denna multilaterala organisation vid namn för 

att inte kunna härleda vederbörandes identitet. Av samma anledning har vi valt att inte omnämna 

vilka FN-organisationer som respondenter arbetar eller har arbetat inom. Vi har valt att intervjua 

”vanliga” medarbetare, till skillnad från chefer och personer i ledningen för de svenska 

organisationerna för att för att få större förståelse för hur de hanterar och delar kunskap inom sin 

organisation. Detta för att Jonsson poängterar att kunskapsdelning inte bara involverar ledningen 

utan alla medarbetare (Jonsson, 2012, s. 30).  

Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes där samtliga respondenter har eller haft en 

tidsbegränsad anställning kopplad till en multilateral organisation. Fyra av dem har i sin roll 

representerat Sverige och fört landets talan i de frågor som rör de multilaterala organisationerna. 

Tre respondenter är eller har varit utsända genom Sidas sekonderingsprogram och två genom 

Sidas JPO-program. Resterande två är eller har varit observatörer. De förekommande rollerna 

representanter, sekonderade, JPO och observatörer beskrivs utförligt under avsnitt 2.1.1 Den 

svenska multilaterala yrkeskåren.  

Könsfördelningen bland respondenterna är sex kvinnor och fem män. Respondenterna har haft 

olika förutsättningar gällande villkor för sina anställningar, där vissa varit tjänstlediga från någon 

myndighet/departement medan andra har haft kvar sin ordinarie anställning och helt sonika haft 

arbetsuppgifter förlagda på någon multilateral organisation.  

5.2 Datainsamling 
En intervjuguide togs fram, vilken innehöll 14 frågor kategoriserade under områdena inledning, 

hemorganisation, medarbetarrollen och i praktiken (se bilaga B). Frågorna utformades för att 

kunna analyseras mot Jonssons (2012; 2015) kategorier, kunskapshantering, kunskapsdelning och 

kunskapsutveckling. Intervjun utformades som semistrukturerad, för att på så vis kunna anpassa 

frågorna och eventuella följdfrågor på ett dynamiskt sätt beroende på de svar vi fick (Pickard 

2013, s. 199). Efter första intervjun reflekterade vi författare över huruvida den fungerade eller 

behövde justeras, och gjorde bedömningen att den uppfyllde önskat syfte och att inga ändringar 

krävdes.  

 

Vår avsikt var att varje intervju skulle ta max en timme, vilket visade sig stämma ganska bra, 

även om det skilde sig något vid varje enskild intervju. För att undvika att respondenterna skulle 

tillrättalägga sina svar fick de inte tillgång till intervjuguiden innan själva intervjutillfället. Vi 

enades om att detta var till studiens fördel efter att ha låtit en av de första respondenterna få 

möjlighet att studera frågorna i förväg, vilket inte gav samma önskade effekt som ”direkta svar” 

och ett naturligt flöde av följdfrågor. Vårt val stöds av Bryman (2011, s. 211, 213) som bekräftar 

vår upplevelse. 

 

Vi författare gjorde fem respektive sex intervjuer vardera. Detta kan givetvis vara en nackdel för 

det slutgiltiga resultatet då respondenterna således inte haft helt identiska förutsättningar under 

intervjutillfället. Dock anser vi inte att det haft avgörande betydelse eftersom vi har utgått från 

samma intervjuguide och form för transkribering. Istället har vi genom att dela arbetsbördan haft 

möjlighet att utföra fler intervjuer, vilket höjer studiens reliabilitet. En del av intervjuerna 

genomfördes ansikte mot ansikte, vilket ofta förespråkas i metodlitteratur (Pickard 2013) medan 
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andra skedde via telefon/Skype/Messenger. Då flera respondenter på grund av sitt internationella 

arbete befinner sig på geografiskt spridda platser var detta ett nödvändigt upplägg för att kunna 

genomföra studien. Fördelar med telefonintervju är dels dess tids- och kostnadseffektivitet men 

också att det minskar risken att respondenterna svarar för att tillfredsställa intervjuaren (Bryman 

2011, s. 223). Tack vare möjligheten till telefonintervjuer kunde vi inkludera fler respondenter i 

vår undersökning. Vidare anser vi att möjligheten för respondenterna och för oss som intervjuare 

att genomföra intervjun i en lugn och bekant miljö är en fördel eftersom samtalet kunde vara i 

fokus utan hänsyn taget till kroppsspråk och andra påverkande faktorer.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades i närtid efter att intervjuerna genomförts. De delar som ej var 

av relevans för ämnet utlämnades och vissa omskrivningar för ökad läsbarhet gjordes, vilket 

rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2009, s. 204).  Fördelarna med ett inspelat och senare 

transkriberat material såg vi som överordnade eventuella nackdelar, vilka skulle kunna vara att 

respondenterna skulle känna sig hämmade av ljudupptagningen. En annan fördel, utifrån det 

relativt stora antal respondenter, var att kunna tillgå exakta återgivelser vid flera tillfällen. Det var 

en nödvändighet för att kunna arbeta med texterna i efterhand och genomföra analysen (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 196). Varje enskild respondent erbjöds möjligheten att kommentera det 

utskrivna materialet för att klargöra eventuella missförstånd eller feltolkningar men samtliga 

avböjde. Tack vare den utförliga transkriberingen har vi författare kunnat ta del av varandras 

intervjuer på ett djupare plan, vilket har varit behjälpligt för den gemensamma analysen. Det 

faktum att vi är två har också gett oss möjlighet att dubbelkolla varandras insamlade material och 

reda ut eventuella frågetecken. Allt transkriberat material samt ljudinspelningar har raderats då de 

ej längre ansetts nödvändiga att kunna återvända till. När empirin var omfattande nog och 

bedömdes kunna ge svar på ställda forskningsfrågor påbörjades analysen. Tabell 2 visar en 

sammanställning över genomförda intervjuer. 
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Tabell 2: Översikt av genomförda intervjuer. 
     
Respondenter Intervjudatum Minuter Yrkesroll Forum 

RESPONDENT 1 (R 1) 18/11 38 Representant Telefon 
R 2 18/11 35 Observatör Telefon 
R 3 20/11 44 Observatör F2F 
R 4 21/11 32 Representant Telefon 
R 5 24/11 37 Representant WhatsApp 
R 6 15/11 65  Sekonderad F2F 
R 7 26/11 55  JPO F2F 
R 8 29/11 63 Sekonderad Skype 
R 9 02/12 34 Sekonderad Skype 
R 10 09/12 35 JPO F2F 
R11 10/12 33 Representant Facetime 

 

5.3 Dataanalys 
Efter att intervjuerna var genomförda lästes de igenom och vi noterade våra spontana tankar och 

tolkningar innan vi började arbeta med att strukturera materialet. För att ta oss an analysen och ge 

struktur skapades kategorier utifrån intervjuguidens frågeställningar och andra relevanta 

tematiska områden som uppkommit under intervjuerna, se tabell 3 ”sammanställning” nedan. Vi 

använde oss av ett exceldokument för att ge struktur. Att använda ett system för att kategorisera 

materialet var tvunget för att kunna få en överblick och slutligen kunna leda fram till en analys, 

vilket rekommenderas av Pickard (2013, s. 278). Under processen pendlade vi fram och tillbaka 

mellan den empiriska och teoretiska nivån och vice versa. Genom det förfarandet växte analysen 

fram. I sammanställningen angavs vad som framkommit från varje respondent i form av citat och 

sammanfattande text. Efter varje respondents svar lämnades utrymme för författarnas tolkningar 

och intryck. När samtliga transkriberingar fanns i mallen sökte vi efter mönster och olikheter 

under varje specifik fråga/område och identifierade nyckelord/bärande teman. Detta markerades i 

texten och därefter identifierades och sammanställdes återkommande teman. Metoden kan 

likställas med vad Kvale och Brinkmann (2009, s. 217) kallar kodning, koncentrering och 

tolkning av mening. För att nå fram till essensen i respondenternas uttalanden har vi använt oss 

av meningskoncentrering i den slutgiltiga studien. Yttrandena har formats om till kortare 

meningar innehållande kärnan i uttalandet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 221).  

 

Tabell 3 på sida 29 visas alla de ämnesområden som uppkom under intervjuerna och som således 

låg till grund för att kategorisera och strukturera empirin.  
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Tabell 3: sammanställning ämnesområden för transkriberade intervjuer 

 
 R1 R2 OSV… 
ANSTÄLLNINGSFORMER, ARBETSGIVARE, UPPDRAG    
VILKEN TYP AV KUNSKAP HAR DU BEHOV ATT DELA MED HEMORGANISATION?    
UTBYTE AV INFO (DIALOG) ELLER "RAPPORTERA"?    
HEMORGANISATIONENS INSTÄLLNING UNDER TIDEN UPPDRAGET PÅGICK    
FÖRVÄNTNINGAR FRÅN HEMORGANISATION     
KUNSKAPER SOM UTVECKLADES UNDER UPPDRAGET    
VILKEN KUNSKAP ÄR HEMORGANISATION MEST INTRESSERAD AV?    
HUR KAN HEMORGANISATIONEN NYTTJA DINA KUNSKAPER?    
ANDRA MYNDIGHETER/ORGANISATIONER SOM VISAT INTRESSE/EFTERFRÅGAT DINA 

KUNSKAPER? 
   

DET EGNA ANSVARET ATT DELA KUNSKAP    
ORGANISATORISKT MINNE    
VAD MOTIVERAR/BEGRÄNSAR ATT DELA KUNSKAP?    
STÖD OCH VERKTYG FÖR ATT TA VARA PÅ KUNSKAP?    
HUR GÖR DU FÖR ATT DELA KUNSKAP?    
HUR FÖRVÄNTAS DU ÅTERRAPPORTERA DINA KUNSKAPER VID HEMKOMST?    
VILKA RUTINER BEHÖVER FÖRBÄTTRAS FÖR ATT KUNNA DELA KUNSKAP?    
HUR ANVÄNDS GAMLA KUNSKAPER?    
INFORMELLA SAMMANHANG/NÄTVERK    
COMMUNITIES OF PRACTICE    
ÖVERLÄMNING MELLAN TJÄNSTER    
TYST KUNSKAP    
ÖVRIGT    
VÅRA REFLEKTIONER    

 

 

När kodning, koncentrering och tolkning var färdigställd kategoriserade vi empirin utifrån 

Jonssons (2015) modell, vilken innefattar områdena kunskapshantering, kunskapsdelning och 

kunskapsutveckling, vilka bedömts som relevanta för att kunna studera studiens syfte (se kapitel 

fyra Teoretiskt ramverk). I tabell 4 exemplifieras detta. 
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Tabell. 4. Exempel på sammanställning av empiri utifrån teoretiskt ramverk 

 

Citat Sammanfattnin
g 

Begrepp/ 
teorier 

Kategori Egna 
reflektioner 

”Jag är ganska 
förvånad att ingen 
av mina chefer här, 
det är ingen som har 
frågat… Jag har inte 
ens visat en 
PowerPoint om vad 
jag har varit med 
om och det blir 
väldigt märkligt 
märker jag, mot 
mina nya och gamla 
kollegor” 

Uppger att det 
saknas ett 
intresse och 
strategi för hur 
det skulle kunna 
hanteras vid 
hemkomst. 

Strategi 
Process 
Avsaknad 

Kunskapsutveckling  Otydlig process 
som lett till 
frustration och 
besvikelse. 
 
 
 
 

”De förväntar sig att 
jag ska komma hem 
med kunskap kring 
FN-systemet och hur 
man navigerar inom 
det. Det är 
egentligen inte ren 
kunskap, utan mer 
erfarenhet av det 
tänker jag. Det är 
mer praktisk 
jobberfarenhet som 
är svår att läsa sig 
till” 

Stort intresse 
hemifrån för 
processer och 
arbetssätt.  

Tyst 
kunskap 
Motivation 

Kunskapsdelning 
Kunskapsutveckling 

Olika 
förutsättningar 
som påverkar 
motivation och 
förutsättningar. 
Mycket beror 
på enskilda 
individer. 

 

I kapitel 6, resultat och analys, har vi valt att låta kortare citat löpa i texten medan de längre 

citaten hanteras som ett utdrag och blockcitat för ökad läsbarhet. Alla citat är hanterade utifrån 

indirekt anföring, vilket innebär att talspråk omvandlats till skriftspråk (Santesson, 2003, s. 35). 

5.4 Vetenskaplighet och etik 
Nedan beskrivs hur vetenskapligheten och etiken har hanterats i arbetet med studien. 

5.4.1 Validitet och reliabilitet 

Tillförlitligheten, styrkan och överföringsbarheten är något som diskuteras inom forskningen i 

termer av objektivitet, validitet, reliabilitet och generalisering (Kvale & Brinkman, 2014, s. 291). 

Det finns olika aspekter av objektivitet, men en fråga som ofta diskuteras är frihet från bias, 

vilket handlar om att kunskapen inte ska vara förvanskad av personliga fördomar. Bias, som är ett 

engelskt begrepp, brukar översättas med snedvriden på svenska (ibid, s. 292). Om vi författare till 

exempel själva hade haft ett tillfälligt uppdrag inom någon multilateral organisation, skulle vi 

förmodligen varit formade av det och därmed hade vår studie kunnat anses vara ‘biased’, vilket 

inte är fallet. 
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Kvale och Brinkman (2014, s. 295) talar om validitet och reliabilitet i ordalag av giltighet 

respektive tillförlitlighet. Enkelt uttryckt ämnar validiteten att besvara frågan om studien 

mäter/undersöker det som den är tänkt att mäta eller undersöka. Validiteten löper som en röd tråd 

mellan vetenskapligt problem, frågeställningar och teori (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 297) rekommenderar att valideringen i intervjustudier ska löpa 

genom hela studien, från början till slut. Det handlar alltså inte om att validera ‘slutprodukten’ 

utan det behöver ske genom hela processen, vilket vi har försökt säkerställa genom att återkomma 

till valideringens olika stadier. Precis som poängteras av Kvale och Brinkmann (2014, s. 297-

298), vilar valideringen på forskarens hanverksskicklighet och vi har därför varit noga med att 

hela tiden kontrollera och ifrågasätta våra tillvägagångssätt och studiens resultat.  

Reliabiliteten, generaliserbarheten och tillförlitligheten, i studier eftersträvas traditionellt sett 

inom forskningen (Trost 1994, s. 57). Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) menar att inom 

intervjustudier kan en alltför stark tonvikt på reliabiliteten hämma kreativiteten och att resultaten 

tenderar att bli mer fylliga om intervjuaren har en frihet att skapa sig en egen intervjustil och ha 

utrymme att improvisera. Detta passar väl in sett till den semistrukturerade mall som vi använt 

oss av samt att vi författare har delat upp intervjuerna mellan oss. En annan aspekt av 

reliabiliteten som Kvale och Brinkman (2014, s. 295) tar upp är hur svaren i en intervjustudie kan 

påverkas av hur frågorna är formulerade. Vi har till exempel varit noga med att inte ställa ledande 

frågor och så gott det går ställa öppna frågor.  

Det är dock oundvikligt att inte beröra den kritik som intervjustudier alltid riskerar att möta, det 

vill säga att det är svårt att nå generaliserbara resultat när det är ett fåtal antal respondenter där 

deltagare är “valda” utifrån den specifika situation och plats de befinner sig i för stunden. Den 

ansatsen som vi antagit menar dock att kunskap är socialt betingat och kontextberoende. För vår 

studie argumenterar vi för att det finns en grad av naturalistisk generaliserbarhet då studien är 

utformad utifrån personliga erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009, s. 281) menar att denna 

typ av generaliserbarhet grundar sig på personlig erfarenhet, där tyst kunskap blir explicit 

påståendekunskap vilket leder till generaliserbarhet. 

När det gäller just tillförlitligheten har vi frågat oss huruvida respondenterna är ärliga eller inte i 

sina svar. Kanske vill de framställa sig som goda medarbetare och därefter tillrättalägga sina svar. 

Ett argument som talar emot denna risk är att resultaten framställs ”anonymt” och att många inte 

hymlat med sitt missnöje och felaktigheter som förekommit under deras tillfälliga uppdrag. 

Därför upplever vi inte att de velat ge en förskönad bild av sin erfarenhet, vilket stärker 

tillförlitligheten. Även det faktum att respondenterna inte tagit del av intervjufrågorna på förhand, 

minskar risken att de kommer med tillrättalagda eller förberedda svar. 

5.4.2 Etik och samtycke 

En grund för god etik i studier är transparens gällande syfte och att deltagarna ges möjlighet att 

förstå vad de samtycker till att delta i (Pickard 2013, s. 87; Eriksson & Karlsson 2008, s. 45).  Vi 

har beaktat de etiska aspekterna genom att tydligt informera deltagarna om syftet med studien 

och deras medverkan. En kort introduktion till studien samt samtyckesblankett för insamling av 

personuppgifter enligt lagen om Dataskyddsförordningen, GDPR, sändes ut inför intervjuerna (se 

bilaga A). Vidare hanterades alla uppgifter konfidentiellt.  

 

Ett etiskt övervägande och beslut som vi författare gjort med stöd i litteraturen (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 203), är att inte namnge de organisationer som studien berör, undantaget i de 

fall där det är uppenbart vilken organisation det är genom att anställningsformen till sin natur 

avslöjar detta. Detta utifrån att samtliga respondenter har mycket specifika roller och deras 
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identiteter skulle kunna röjas om myndighetstillhörighet och specifik värdorganisation inom de 

multilaterala organisationerna skulle offentliggöras i studien. 

5.4.3 Forskarrollen 

Att ge sig i kast med att forska innebär ett stort ansvar. Forskningen har en viktig roll att fylla i 

samhället och det finns stora förväntningar på den forskning som produceras. Forskarens roll, 

både som person och gällande hens integritet, är av betydande vikt under arbetets gång. Det finns 

bland annat krav på forskaren att resultaten av studien ska publiceras korrekt och med hög 

vetenskaplig kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). Det är också viktigt att man som 

forskare är medveten om hur man påverkar sina respondenter, vilka i vårt fall är 

intervjupersonerna. Detta för att en kvalitativ intervju aldrig kan vara helt neutral (ibid, s. 122). 

Ansvaret hos forskaren är av särskilt stor betydelse i studier som innefattar deltagande av 

människor, både de som deltar och för de som kan tänkas bli påverkade av studiens resultat. Yttre 

påverkan, manipulering, egna privata intressen, eller andra styrande intressenter skall inte styra 

studien (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Vetenskapsrådet har sammanfattat allmänna regler för att 

bedriva forskning, se nedan. 

 

● Du ska tala sanning om din forskning.  

● Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  

● Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  

● Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  

● Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

● Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 

● Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.  

● Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.  

(God forskningssed 2017, s. 8) 

 

Under arbete med denna studie har vi förhållit oss till ovanstående regler för att på bästa sätt 

bidra till och upprätthålla en hög och trovärdig kvalitet. Den svårighet som vi kan se i förhållande 

till genomförd studie är det faktum att vi har personliga relationer till vissa respondenter vilka 

fick agera ingång till att nå vidare respondenter genom snöbollsurvalet. I teorin skulle de 

personliga kopplingarna kunna påverka studiens resultat men vi har eftersträvat ett distanserat 

förhållningssätt till dessa respondenter och bedömer att det slutgiltiga resultatet inte är påverkat. 

Vidare har vi, precis som alla andra, olika grader av förförståelse och är färgade av tidigare 

erfarenheter, vilka skulle kunna leda till att resultatet påverkas. Att förhålla sig objektivt under 

hela processen har dock underlättats av det faktum att vi haft möjligheten att resonera med 

varandra och således söka bibehålla högsta graden av neutral inställning till studien.   

5.5 Reflektion över vald metod 
De metodval som vi gjort är alla gjorda i samråd med vår handledare. På studentnivå kan 

handledning bidra med en viss kvalitetssäkring av processen och jämföras med en extern 

granskning, vilket är vedertaget inom forskning (Pickard 2013, s. 21). Detta förfarande ger 

studien en tillförlitlighet. Studiens metod, semistrukturerade intervjuer, har gett möjlighet att gå 

ner på djupet i de svar som varje enskild respondent gett. Vi kan se, med facit i hand, att studien 

hade varit förtjänt av kompletterande metoder, exempelvis observationer eller enkätundersökning 

som kunde gett kvantitativa data vilket hade gett en ännu mer djupgående förståelse för hur 

kunskap delas i praktiken. Dock så har vi, med vald metod erhållit en empiri som lett till att vi 

kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar.  
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En komplexitet med studiens forskningsområde är att möjliga respondenter befinner sig runt om i 

världen och på en mängd olika organisationer. Att kunna nå “rätt” målgrupp bedömde vi i ett 

tidigt stadie som potentiell risk om vi valt en metod som förutsatt större kvantiteter. Därav valde 

vi en metod där vi snabbt insåg att vi skulle kunna nå rätt respondentgrupp som bedömdes kunna 

leda till att ge svar på studien syfte och frågeställningar. Av samma orsak var det nödvändigt att 

inhämta empirin genom olika kanaler (se tabell 2). Att använda sig att flera tillvägagångssätt, 

som både telefon och intervjuer ansikte mot ansikte, kan ses som en svaghet i studien då alla 

respondenter inte haft identiska förutsättningar. Vi har beaktat detta innan, under och efter 

intervjutillfällena och bedömer att de svarande inte förefaller ge olika svar beroende på kanal. 

Däremot kan det tänkas att vi omedvetet påverkat respondenterna som vi mött ansikte mot 

ansikte genom kroppsspråk och val av plats för intervjuer, men det är inget vi kunnat utläsa av 

resultaten. Dock så går det aldrig att gardera sig fullständigt för yttre påverkande faktorer i 

studier som rör människors upplevelser. Som Pickard (2013, s. 21) skriver är varje kontext unik.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens empiri och kopplas samman med Jonssons (2012; 2015) 

modell för kunskapsdelning. Resultatet presenteras utifrån modellens tre huvudområden, det vill 

säga kunskapshantering, kunskapsdelning och kunskapsutveckling. Samtliga områden behöver 

tillgodoses inom en organisation för att kunna nå kunskapsdelning i praktiken och i förlängningen 

nå ett organisatoriskt lärande och utveckling. I praktiken går det inte att särskilja huvudområdena 

helt från varandra, utan de överlappar. Vi har i vår tolkning även sammankopplat empirin med de 

tre logikerna, knowledge management-logiken, yrkeslogiken och organisationslogiken, som 

Jonsson (2012; 2015) tagit fram, för att på ett djupare plan förklara bakomliggande faktorer till 

kunskapsdelande.  

 

I analysen har vi utifrån våra forskningsfrågor och det teoretiska ramverket försökt hitta mönster 

för hur kunskapshantering och kunskapsdelning går till före, under tiden och efter individer haft 

ett tillfälligt multilateralt uppdrag via någon svensk myndighet eller departement. Samtidigt har 

vi också sett till de skillnader som finns mellan de olika respondentgrupperna, i och med att de 

har eller haft olika anställningsformer och därav också olika skyldigheter rent kontraktuellt. 

Medan de utsända representanterna fungerar som Sveriges förlängda arm genom att föra landets 

talan inom multilaterala organisationer, saknar de sekonderade, JPO:erna och observatörerna ett 

sådant uttalat uppdrag. Däremot finns det som nämnts en förväntan från riksdag och regering i 

Sverige att man även genom dessa typer av uppdrag förespråkar svenska värderingar och 

intressen, till exempel inom hållbar utveckling, klimat- och genusfrågor.  

 

Oavsett roll är det primära syftet sällan, eller i alla fall inte enbart, att skapa mer kunskap, utan 

rollen har ett annat formellt mål, till exempel att representera Sverige, bevaka specifika frågor, 

eller bistå med expertis inom sitt sakområde. För samtliga kan det ändå tas för givet att uppdraget 

bringar nya kunskaper och erfarenheter, som mer eller mindre kan komma till nytta för Sverige 

som nation, organisationer och på ett personligt plan för den enskilde. 

 

Även om förutsättningarna och således svaren i vissa fall skiljer sig mellan respondenterna i 

denna studie, tycker vi oss kunna se övergripande och gemensamma tendenser. Vi är dock väl 

medvetna om att det handlar om respondenternas personliga upplevelser, och att vi inte fått några 

universella svar på våra frågor som går att generalisera över tid och rum och därmed ses som 

evigt sanna, utan studien ger en bild av hur läget är här och nu. Vi anser ändå att denna studie kan 

bidra med bättre förståelse för de mekanismer som ligger bakom förutsättningarna för 

kunskapsdelning i praktiken vid den här typen av anställning. I tabell 4 nedan, utvecklad utifrån 

Jonssons (2012; 2015) modell, ges en visuell sammanställning av studiens resultat vilket följs av 

en djupare analys. 
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Tabell 4. Sammanställning av hantering, delning och utveckling av kunskap i samband med 

multilaterala uppdrag via svenska myndigheter och departement (baserat på Jonssons modell, 

2012, s. 143) 

 

 Vad Hur  Varför 

                   Kunskapshantering Kunskapsdelning Kunskapsutveckling 

 IT/IS, dokument, 
mallar och 
manualer 

Erfarenheter och 
praktik 

Debriefing, samtal 

Vad överförs Rapporter med 
sammanfattningar 
och analyser från 
möten och andra 
väsentliga 
sammanhang 

Yrkeskunskap om 
processer inom de 
multilaterala 
organisationerna 

Sakkunskaper inom 
specifika tekniska 
områden 

Information kring 
uppkommande 
möten/händelser och 
vad som är på gång 

“Skvaller och rykten” 

Förmedla kontakter 

Yrkeskunskap om 
processer inom de 
multilaterala 
organisationerna 

Sakkunskaper inom 
specifika tekniska 
områden 

Förmedla kontakter 

Hur överförs Mallar för 
rapporter och 
upparbetade 
system som 
databaser och 
dylikt 

Telefonsamtal, mejl, 
informella samtal, 
möten, lunch, fika, 
sociala tillställningar  

Officiella debriefing 
seminarium, 
avrapporteringssamtal, 
rapporter, tekniska 
nätverk, informella 
möten, introducera 
kunskaper för kollegor 
som skall ta över 
tjänsten eller som skall 
sändas ut på liknande 
uppdrag, presentera 
egna erfarenheter för 
arbetslag 
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6.1 Kunskapshantering  
Kunskapshantering handlar, som beskrivits ovan, om att dokumentera kunskap, till exempel i IT-

system och med hjälp av andra funktionella system, rutiner och mallar som finns upprättade. 

Enligt Jonssons (2012; 2015) modell är sådana system att klassas som hygienfaktorer, det vill 

säga en nödvändighet för framgångsrik kunskapsdelning. Den sammantagna empirin visar på att 

förutsättningen för kunskapshantering ser och har sett olika ut på olika poster, samt beroende på 

vilket stadium av uppdraget man befinner sig. 

 

Till att börja med har förberedelserna från hemorganisationernas sida varierat inför ett uppdrag 

inom en multilateral organisation. Medan de respondenter som ingår i sekonderings- eller JPO-

programmet deltagit i en introduktionskurs för att förberedas inför uppdraget, har de med 

representationsroll och observatörerna inte fått förberedelser i samma systematiska form. De har 

istället varit mer personligt anpassade förberedelser utifrån vilket uppdrag de ska bemanna. Vissa 

i representantrollen har fått gedigna förberedelser från både hemorganisationen och 

värdorganisationen som pågått under en lång tid medan andra fått betydligt mindre förberedelser. 

Särskilt en av dessa respondenter berättade att hen fick veckor av förberedelser i Sverige, och 

gick bredvid sin företrädare under de första veckorna på värdorganisationen. Endast två av de sex 

respondenterna med representationsroll har uppgett att de fått skriftliga dokument att tillgå som 

varit direkt kopplade till det kommande uppdraget eller en konkret överlämning från tidigare 

utsända. De upplever därför att det har varit svårt att i förväg kunna sätta sig in i den komplexa 

verklighet som uppdragen består av, där både hem- och värdorganisationen beskrivs av en 

respondent (R5) som “två byråkratiska jättar”. Genom förberedelser, i form av dokument eller 

annan introduktion, kan det antas att de utsända får större förståelse för vilka kunskaper som 

förutsätts och värdesätts samt vilka kunskaper som de förväntas erhålla i och med uppdraget. På 

samma sätt kan det antas att bristande förberedelser innebär minskad förståelse för uppdraget, 

och vad som förväntas när det gäller kunskapshantering och delning.  

 

Bland de respondenter som representerar Sverige vid multilaterala organisationer samt 

observatörerna, ingår det i uppdraget att regelbundet rapportera hem från möten och andra 

aktiviteter. För det finns upprättade mallar och rutiner, vilka respondenterna beskriver som 

funktionella. En respondent berättar om den roll som hen hade innebar en återkommande 

rapportering; “Då har man en rapporteringsskyldighet och skriver månadsrapporter och sådant. 

Från svenska sida (förtydligande: hemmamnydigheten), tycker jag att det har fungerat bra.” 

(R3). En annan respondent återger: 

 

Efter varje möte gör jag en formell skrivelse som skickas till UD som är huvudmottagare. 

Därefter bestämmer jag själv vilka som får en kopia. Det är den formella gången, där det 

blir ett ärende. Men sen kan det vara mer informella delar som kompletterar, via mejl och 

telefon. (R5).  

 

Detta tyder på att hygienfaktorer inte är ett fullgott medel för att förmedla kunskaper utan den 

behöver förenas med fler nivåer av kunskapsdelning för att nå önskad effekt. Ytterligare en 

respondent (R11) beskriver att man rapporterar enligt en mall men att innehållet är ganska fritt 

och det är upp till en själv huruvida det görs genom till exempel ett referat eller en analys. 

Respondenten poängterar att man måste ha förmåga att se vad som gynnar mottagaren mest. 

Också detta visar på betydelsen av att se bortom etablerade system, för att bäst kunna berika 

hemorganisationen genom relevanta kunskaper. Vi tolkar det som att mallarna har en funktion i 

kunskapsdelandet men att ramarna för dem också kan verka begränsande i värsta fall, om inte den 

enskilda individen förstår innebörden och det större syftet med rapporteringen.  
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Som tidigare nämnts menar Jonsson (2015, s. 46) att hygienfaktorer, exempelvis IT-system, inte 

är något unikt för organisationer idag, utan att det istället handlar om att motivera individer att 

använda dem. Vår studie visar inga tecken på något ifrågasättande av att använda de system som 

finns att tillgå. För en respondent (R1) fanns det ytterst begränsat med hygienfaktorer att ta vid 

när hen tillträdde och överlämningen från företrädaren var minimal. Även för den respondent 

(R4) som var första person att bemanna ett specifikt uppdrag fanns det få upparbetade system och 

rutiner att tillgå. I de fall det har saknats mallar, rutiner och strukturer har de enskilda 

respondenterna försökt att upprätta detta så snabbt som möjligt för att, som teorin beskriver, 

skapa struktur och ge ett flöde i arbetet. 

 

Till skillnad från respondenterna som representerar Sverige officiellt, finns inga etablerade 

rutiner eller mallar för kunskapsutbyte under tiden som de sekonderade och JPO:erna är ute på 

uppdrag. Detta kan förklaras med att dessa roller inte har några formella krav att rapportera hem. 

Samtidigt finns inga tekniska hinder för att ha kontakt med sin hemorganisation, och de flesta 

respondenter nämner telefon och mejl som de vanligaste medlen. Att respondenterna inte 

problematiserar kring just hygienfaktorerna, kan förmodligen förklaras med att de numer är 

självklara för alla organisationer, precis som Jonsson (2012; 2015) nämner. Inte heller är det ett 

hinder att befinna sig på andra sidan jorden, på samma sätt som det var förr innan internet var lika 

utbrett som kommunikationsmedel. Som Jonsson menar handlar det om den enskildes motivation 

att använda dessa system. Vi ser inga tendenser på någon sviktande motivation hos någon av 

respondenterna att nyttja befintliga system utan samtliga förefaller se hygienfaktorernas funktion 

att underlätta, strukturera och systematisera. Vad som kan skönjas är en viss efterfrågan efter än 

mer strukturerade rutiner kring dokumentation och att dessa kunskaper sedan skall vara 

tillgängliga för andra i högre omfattning. Några respondenter har resonerat kring att det vore 

önskvärt att få en större möjlighet att tillgå tidigare erfarenheter för att på ett bättre sätt kunna 

förbereda sig inför sitt eget uppdrag. Två respondenter (R2 och R3) förklarar att det finns 

möjlighet att läsa om tidigare erfarenheter i en databas. Jonsson (2012; 2015) menar att gamla 

kunskaper och tidigare erfarenheter bör finnas att tillgå på ett lättvindigt sätt. Vi kan utifrån 

insamlad empiri konstatera att möjligheterna till att tillgå tidigare kunskaper varierar och ser olika 

ut beroende på hemorganisationen men också utifrån vilken roll som den utsände haft. 

 

Sammanfattningsvis visar empirin att det som Jonsson (2012; 2015) kallar KM-logik, alltså 

funktionella system och rutiner, oftast finns att tillgå och i de fall det varit avsaknad av detta har 

de enskilda individerna försökt att skapa detta för att ge det dagliga arbetet en god struktur 

gällande att hantera kunskaper och i den mån det är möjlig lagra explicita kunskaper. 

6.2 Kunskapsdelning 

Jag har ju ganska tät och nära kontakt, dels med mina kollegor, eller forna kollegor på 

SIDA.Vi har väl kontakt nästan varje vecka. Inom olika områden där de kan behöva 

information, vi bara pratar, eller jag kan behöva information. (R6) 

Respondenterna upplever att hemorganisationen till stor del haft behov att ta del av 

ämnesspecifik kunskap och information inom det område där man arbetar, och som hör ihop med 

mandatet för organisationen ifråga. De flesta nämner också att utbytet till stor del är av praktisk 

och logistisk karaktär, såsom HR-frågor (personalfrågor) och resor. Just respondenterna med 

JPO-uppdrag, som till skillnad från de andra har väldigt liten kontakt hemåt, i alla fall formellt 

sett, har främst haft kontakt hemåt kring dessa logistiska frågor. Formellt har de erbjudits stöd 

inför deras uppdrag, genom intervjuförberedelser, utreseinformation samt en introduktion till FN. 

En respondent berättar: 
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Så på sätt och vis fick jag hjälp i förberedelserna men sen så skriver jag ju kontrakt med 

(värdorganisationen) som säger att nu är du en international civil servant, så du har inte 

kvar ditt jobb, sen jobbar du bara för oss. Svenska regeringen kan inte komma och säga att 

du ska agera på ett visst sätt inom FN-systemet. (R7)  

Båda de intervjuade JPO:erna vittnar om att de tenderar att lämnas ensamma i rollerna vilka 

också ställer höga krav. Den andra JPO:n berättar: “Jag kände ganska lite stöd från Sida som då 

tyckte att jag klagade. (....) De funderade på att inte förlänga mig, har jag fått reda på 

informellt.” (R10). I det här fallet förefaller det finnas ett lågt intresse från Sidas håll att utvinna 

både kunskaper om vad som skett såväl som att erhålla stöd till unga individer i början av sina 

karriärer.  

Samtliga sekonderade lyfter fram att ett syfte från Sveriges sida, är att lobba för svenska intressen 

och de använder liknelser som "satellit" och, lite halvt på allvar, "under cover" för att beskriva sin 

roll. Den senare sticker ut i undersökningen som den som enligt sin egen beskrivning haft det 

mest givande utbytet med sin hemorganisation under uppdragstiden.  

Från Sida som myndighet finns det en förväntan att man ska lära sig mycket om 

organisationen, ämneskompetensen… Kunna ta till sig mycket var man står idag i de 

frågorna för att ta tillbaka till myndigheten... Den andra förväntan är att jag ska jobba lite 

"under cover”. Eftersom många FN-organ och utvecklingsbanker får mycket pengar från 

Sverige så vill vi ju också veta lite grann hur det fungerar för att kunna föra en bra formell 

dialog mellan Sverige och organisationerna, för att kunna vara lite vassare i vår dialog. 

(R6) 

Vi tolkar det som att hemorganisationen haft en stödjande och uppmuntrande roll med stort 

intresse för och tillit till denna persons förmåga och omdöme. Det framkommer även i citatet att 

respondenten fortfarande identifierar sig med hemorganisationen genom att referera till Sverige 

som “vi”. Denna respondent har i sin karriär gått den väg som den svenska strategin förespråkar, 

alltså att tidigt komma in till multilaterala organisationer i unga år och därefter utvecklas till att 

senare nå seniora poster. Av samtliga respondenter som denna studie grundar sig på är det tydligt 

att just denna respondent har ett mycket högt anseende både inom värd- och hemorganisationen 

och att det i sin tur ger fördelar gällande möjligheten att sprida kunskap.  

Samma bild träder fram hos en av de andra seniora respondenterna (R2) som även hen har arbetat 

med frågorna i en renodlad svensk kontext på myndigheten och växelvis inom en FN-kontext. 

Hen uppger en nöjdhet med hur hens kunskaper tillvaratas inom hemorganisationen och 

vederbörande förefaller fått flera möjligheter att sprida och nyttja sina kunskaper som erhållits 

genom den multilaterala kontexten. Vi tolkar det som att detta “dubbla perspektiv” ger en fördel i 

att kunna applicera och sprida förvärvade kunskaper. Även den tredje respondenten (R9) som är 

senior ger en mer positiv bild än de respondenter inom studien som inte har samma långvariga 

erfarenhetsbakgrund inom de multilaterala organisationerna och förankring inom 

hemorganisationen. 

Även om man formellt sett inte har en funktion att rapportera hem, till skillnad från de som har 

representantposter, upplever inte respondenterna med sekonderingsuppdrag att 

värdorganisationen haft något problem med att man håller kontakten med sin hemorganisation. 

En av respondenterna framhåller att det snarare har uppmuntrats att göra det, då det kan gynna 

organisationen ha en god kontakt med "givarsidan" (Sverige), och hen ser sig själv som 

"facilitator" för detta ömsesidiga informationsutbyte och nätverkande. Sverige är en av de största 

biståndsgivare till FN och goda relationer är av stor betydelse för fortsatt gott samarbete, 
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poängterar respondenten. Beroende på vad man har för roll eller anställningsform skiljer det sig 

dock åt vad man kan eller får rapportera hem. En del information som den enskilde har tillgång 

till under uppdraget kan vara konfidentiell. En respondent berättar: 

Den informationen jag ger det är ju aldrig någonting som inte är offentligt. Givet att jag 

är anställd av (värdorganisationen) så ska ju min lojalitet vara här. Så det är inte så att 

jag är en spion som ”mikro-fotar” bilder och så. Riktigt så är det inte. Och jag försöker 

ha fingertoppskänsla så att jag vet att jag inte trampar över någon gräns, utan jag delar 

den information som jag tycker kan vara intressant, relevant och som kan vara användbar 

i dialogen mellan Sverige och (värdorganisationen). Och det tycker jag är viktigt. (R6) 

En annan respondent beskriver problematiken kring konfidentiell information: 

Viljan finns men det kan vara viss information som har någon form av 

säkerhetsklassificering som man inte kan dela med sig av. “Ni förstår inte men hade jag 

fått förklara det här så hade ni förstått mer”. Och så kan man inte göra. Så det är mer typ 

information som man har men inte kan dela med sig av. Så det blir en begränsning. (R4)  

Jonssons (2012; 2015) modell menar att stadiet av kunskapsdelning, vilken sker under tiden ett 

uppdrag pågår, är drivkraften för den enskilde medarbetaren att utveckla och lära sig yrkesrollen. 

Studiens respondenter återger samtliga berättelser som bekräftar att det är just det som de gjort 

för att erövra kunskaper. Alla berättar om en hög utvecklingskurva av nya kunskaper och där de 

fått ta del av unika sammanhang. Att uppdragen är tidsbegränsade tycks vara en pådrivande 

faktor att snabbt vilja förstå vad uppdragen syftar till men också vilka möjligheter som ryms inom 

dem. Att få verka i ”händelsernas centrum” förefaller motivera samtliga respondenter till att vilja 

och försöka prestera goda resultat. Vetskapen om de yttre tidsfaktorerna och att de multilaterala 

organisationernas påverkansmöjligheter, sett ur ett globalt perspektiv, tycks motivera 

respondenterna att erövra yrkesrollen och kunskaper som ligger utanför vad uppdraget direkt 

kräver. En respondent (R8) nämner dock att hen på grund av administrativa problem hade en lång 

”startsträcka” som gjorde att det tog orimligt långt tid för hen att komma in i arbetet vid 

värdorganisationen, och på så sätt börja lära sig. Hen nämnde specifikt att dessa initiala problem 

hade varit mer acceptabla om uppdraget inte hade varit tidsbegränsat, eftersom hen då hade haft 

mer tid att uträtta saker. Vad som är signifikant, och kanske föga förvånande, är att under tiden 

ett uppdrag löper är identifikationen och tillhörigheten större gentemot värdorganisationen än mot 

hemorganisationen. En respondent berättar att hen har kontakt med hemorganisationen bara 

någon gång i halvåret:  

Formellt sett har vi ingen kontakt. Men känner man att man behöver prata med någon, få 

lite bättre förståelse och sådär så finns det trevliga människor i andra änden 

(hemorganisationen) som jag kan söka kontakt med, men det är ingenting som formellt 

behöver ske utan det när någonting jag kan göra, och har gjort lite grand men inte mycket. 

På daglig basis jobbar man på, jag känner mig mycket som en normal staff member liksom. 

(R7) 

Det är till stor del värdorganisationen, och i vissa fall individer som haft motsvarande roll 

tidigare, som ombesörjer att rätt förutsättningar skapas och möjliggörs för att genomföra 

arbetsuppgifterna som i förlängningen leder till kunskaper att delge hemorganisationen. 

Hemorganisationerna verkar få en sekundär roll där det är svårt att skapa eller upprätthålla 

kontakter med de utsända som ger möjlighet till ett kontinuerligt utbyte av kunskaper som når 

bortom det rent formella aspekterna. Att systematiskt utbyta tysta kunskaper tycks vara en 
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svårighet. I de få fall där det lyckas är det snarare avhängt enskilda individers egna drivkrafter 

och upparbetade goda relationer än organisationernas strukturer. 

6.2.1 Förväntningar – motivation 

Motivation är en grundläggande faktor till att vilja dela kunskap för den enskilde individen 

(Jonsson 2015). Respondenterna har i studien fått resonera kring vad som motiverat samt 

begränsat dem till att dela kunskap. Vidare har de fått besvara huruvida de upplevt att 

hemorganisationen haft några särskilda förväntningar gällande hur och om den enskilde skulle 

dela med sig av förvärvade kunskaper.  

 

Respondenterna med representationsroll har inte upplevt några uttalade precisa förväntningar när 

det gäller att erhålla ny kunskap. Två respondenter uttrycker dock att de förväntas få ökad 

förståelse för systemet inom den multilaterala organisationen. Respondenterna berättar att det är 

särskilt praktiska erfarenheter, om hur systemen och den byråkratiska ordningen fungerar inom 

de multilaterala organisationerna fungerar. En av dessa utvecklar genom att beskriva följande: 

 

De förväntar sig att jag ska komma hem med kunskap kring FN-systemet och hur man 

navigerar inom det. Det är egentligen inte ren kunskap, utan mer erfarenhet av det tänker 

jag. Det är mer praktisk jobberfarenhet som är svår att läsa sig till. (R5) 

 

Detta vittnar om betydelsen av så kallad tyst kunskap, som är kopplat till den enskilda individen. 

Respondenten vittnar om att den tysta kunskapen är svår att göra explicit. Även en annan 

respondent (R4) menar att “Det går inte riktigt att skriva ner hur eller vad man gör”.   

 

Bland de som är sekonderade upplevs att det finns ett intresse för att erhålla mer expertkunskap 

inom specifika ämnen, men också ökad förståelse för hur organisationerna fungerar i sig. 

Samtliga sekonderade och JPO:er förtydligar att hemmayndigheten inte ska “lägga sig i” under 

tiden man är ute eftersom man formellt sett är anställd av FN-organisationerna. Dock kommer det 

fram att så inte är fallet i praktiken, och att man istället fortsätter ha en dialog med sin 

organisation i Sverige, främst informellt.  

Informellt menar de att ett flertal svenska myndigheter visat intresse hemifrån, inte bara Sida, om 

hur arbetet kring sakfrågorna går och då särskilt inom frågor som är politiskt prioriterade inom 

Sverige. Utifrån vad de berättar, tolkar vi det som att Sverige vill ha insider-information från sina 

sekonderade och JPO:er. Myndigheterna och departementen vill ha mer än vad de kan läsa i 

officiella rapporter, men att respondenterna känner en lojalitet mot sin värdorganisation och att de 

inte agerar ”whistleblowers” eller lämnar ut konfidentiell information. 

Även en av respondenterna med representationsroll menar att det parallellt med den officiella 

rapporteringen pågår informella utbyten med hemorganisationen. ”Man vill veta hur snacket går, 

skvallret, och vad som är på gång” (R11) menar hen med syfte på värdorganisationen. Detta citat 

bekräftar betydelsen av informella kontakter och stärker bilden av kunskap som en process som 

förs över via samtal och möten, precis som Jonsson (2012; 2015) tar upp som nyckel till att både 

få och dela kunskaper. Det visar att hygienfaktorerna inte räcker till för att få ett värdefullt 

ömsesidigt kunskapsutbyte.  

 

 

Observatörernas situation, vilka i stor utsträckning jobbar direkt under FN, menar att 

hemorganisationen inte alltid har mandat att beblanda sig i alla frågor. Den kunskap som 
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efterfrågas av hemorganisationen rör främst kunskaper kring det geografiska och politiska läget 

samt ren logistik och personalfrågor. 

Det skiljer det sig däremot för JPO:erna, vilka anger att de har väldigt knapphändig kontakt med 

sin hemorganisation Sida. Eftersom de inte har samma upparbetade kontakter med (före detta) 

kollegor, och de inte har en ordinarie tjänst att återvända till på Sida. De har ingen regelbunden 

kontakt med hemorganisationen men, som tidigare nämnt, vid de få tillfällen de träffar personal 

från hemorganisationen får de frågor som upplevs som en önskan om att de ska lämna 

information om vad som är på gång inom värdorganisationen och hur arbetet fortlöper. En JPO 

berättar:  

Personerna på Sida följer upp vart går pengarna, hur går det med projektet. Då kan de 

passa på att fråga mig, när de är här: vad är din bild då? Bara lite mellan dig och mig 

över en kaffe. Hur känns det egentligen, är det så här bra? När jag läser den här 

rapporten funderar jag lite här, vad tycker du? (R7)  

Jonsson (2012; 2015) ger i sin modell en förklaring om motivationens olika roll i de olika 

stadierna. Först handlar det om motivationen att säkerställa att de grundläggande 

hygienfaktorerna fungerar vilket tidigare redogjorts för. Därefter är motivationen att lära sig 

professionen och kunna genomföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande. Det slutgiltiga stadiet 

innefattar motivation att driva igenom strukturella förändringar inom organisationen. Jonsson 

(2012; 2015) och forskning gjord tidigare (se t.ex. Schwartzmann 1993; Argyris 1957) poängterar 

att motivation främjas av en interaktion mellan ledning och de anställda. Att bli sedd och 

uppmärksammad för sina prestationer är av stor vikt för att vilja dela kunskap. Empirin i denna 

studie ger en bild av att intresset och efterfrågan från hemorganisationernas sida ser olika ut 

beroende hur uppdragen är utformade. Vi tycker oss se en tendens i empirin att de respondenter 

som har eller haft en god och tät kontakt med hemorganisationen förefaller vara mer motiverade 

att dela sina kunskaper, vilket ligger i linje med teorin (Jonsson 2012; 2015). 

6.2.2 Medarbetarrollen – ansvar och motivation 

Kunskapsdelningen ska ombesörja att medarbetare får rätt förutsättningar för att lära och 

motiveras i det praktiska arbetet. Detta ska ske under arbetets gång och möjliggöra löpande 

kunskapsdelning enligt Jonsson (2012; 2015). Empirin tyder på att lärandet hos enskilda individer 

är högt under uppdrag inom multilaterala organisationer, vilket ligger väl i linje med teorin om 

den lärande organisationen. Vi ser en genomgående hög motivation hos den enskilde som följer 

Jonssons (2012; 2015) modell där de enskilda medarbetarna lär sig under arbetets gång och 

utbyter kunskaper med kollegor. 

Uppmuntran att sprida information och kunskap är knapphändig från hemorganisationerna, men 

samtliga respondenter upplevs ha ett eget driv att göra det. Det är i undantagsfall som 

respondenterna uttrycker en nöjdhet med hur hemorganisationerna agerat i denna fråga. Alla 

respondenter säger sig känna ett stort eget ansvar för att dela med sig av sin kunskap men att det 

har varit ”upp till dem” att göra det för att något ska hända. Som en respondent uttrycker det: 

”Jag vill ge mina kollegor chansen att få utforska det jag varit med om också” (R4). Dock får de 

sällan önskvärd respons, visar det sig, vilket följande citat från två respondenter med olika roller 

vittnar om: ”Man kan sprida men ofta tycker jag att det faller platt till marken.”(R8) och ”Man 

måste få en möjlighet att bidra om man vill… När ingen vill höra orkar man inte till slut.” (R1). 

Samma respondent berättar att hen redan innan hen tillträdde på uppdraget hade blivit “varnad” 

för hemorganisationens oförmåga att hantera kunskaper som erhölls genom uppdragen. Hen 

berättar: "Jag visste ju att han innan mig varnade mig, och alla som jag vet säger samma sak: du 
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kommer att komma tillbaka och vara en ’nobody’. Ingen kommer att bry sig ett skit.” Det mönster 

som går att tyda är högt motiverade medarbetare men att organisationerna inte förmår att möta 

upp detta i de allra flesta fall vilket leder till en svalnande motivationsnivå hos den enskilde och 

en irritation och uppgivenhet gentemot hemorganisationerna. 

Några respondenter påpekar tidsbrist och stress som hinder när det gäller deras förmåga att sprida 

och dela med sig. En respondent resonerar kring att det är inte alltid den egna tidsbristen och 

stressen som hindrar till att dela kunskaper, utan det kan lika gärna handla om att mottagaren 

känner stress och press vilket ger en negativ påverkan. Även kulturella barriärer tas upp som en 

hindrande faktor för att dela kunskaper utifrån att de verkat internationellt. Respondenterna syftar 

främst på de kulturer som återfinns hos olika länder och dess befolkningar vilka verkar inom de 

multilaterala organisationerna, vilket inte är vad denna studie syftar till att studera. Däremot så 

resonerar de flesta respondenter kring vikten av att förstå kulturen inom de multilaterala 

organisationerna som centralt för att kunna överföra den tysta kunskapen till 

hemorganisationerna, vilket uppges vara en utmaning. 

Det som motiverar respondenterna till att dela kunskap är återigen den personliga inställningen, 

och att utbyte av erfarenheter är en win-win från båda håll. Det stämmer överens med synen på 

kunskapsöverföring som en tvåvägskommunikation. Flera respondenter framhåller att sprida 

kunskap är centralt i deras roller. En respondent beskriver att hen tidigare haft dåliga erfarenheter 

som präglat hens vilja och motivation till att dela kunskap vid detta uppdrag.  

Jag tror att jag var mer motiverad till att försöka sprida mina kunskaper nu för jag kunde 

inte riktigt få något intresse för de erfarenheter som jag fått från andra utlandsuppdrag. 

Då var det ingen som brydde sig eller ville ha någon erfarenhetsrapportering. Så det kan 

också vara en bakgrund till att jag vill dela med mig så mycket som det någonsin går efter 

den här insatsen. (R4)  

Hen utvecklar att en av de stora skillnaderna denna gång från tidigare var hur chefer och 

organisationen i sin helhet såg på de tillfälliga uppdragen. Samma respondent (R4) har haft 

möjlighet att dela kunskaper med chefer, strategisk personal såväl som till kollegor inom 

arbetslaget i hemorganisationen. Hen och ytterligare en respondent beskriver det dock som att 

hemorganisationen riskerar att “slås sönder inifrån”, (R1), när delar av personalen ska bemanna 

uppdrag runt om i världen och att det drabbar linjeorganisationens verksamhet negativt. Vi tolkar 

det som att det förutsätts ledare som ser den högre nyttan och som uppmuntrar den enskilde för 

att upplevelsen ska bli positiv och meningsfull för såväl individ som organisation. Det är när 

ledarskapet är stöttande som kunskapen också i högre omfattning kommer organisationen till 

nytta.  

En respondent tog upp det faktum att anställningstrygghet påverkar ens villighet att dela med sig 

av kunskap. Anställningstrygghet som hen och de andra respondenterna har, med undantag för 

JPO:erna, då de har en hemorganisation att återgå till när det tillfälliga uppdraget är till ända. Hen 

poängterar att ”kunskap är makt” (R8) och att det var tydligt på FN att kollegor med korta eller 

osäkra anställningar håller fast vid sin kunskap för att vara konkurrenskraftiga och göra sig 

oumbärliga. Denna bild bekräftas av ytterligare en respondent (R10) som även hen upplevt revir- 

och prestigetänkande vilket inverkat negativt på kunskapshanteringen och viljan att dela. 

En av JPO:erna påpekar att det inte ingår i hens uppdrag att sprida kunskap till 

hemorganisationen, men har dock en positiv personlig inställning som gör att hen delar kunskap 

ändå och ser att alla vinner på det. Den andra JPO:en har en liknande inställning om att man 

vinner på att dela med sig, men har inget eget systematiskt sätt som hen gör det på. 



 

 

43 

 

Kunskapsdelningen förklaras i Jonssons modell av yrkeslogiken (2012; 2015) där rätt 

förutsättningar måste skapas inom organisationen. De enskildes motivation att lära sig såväl 

rutiner, sakfrågor och processer är tongivande. Jonsson (ibid) menar att kunskap inte går att 

separera från handling vilket överensstämmer med empirin. Samtliga respondenter återger att de 

lär i process och genom social interaktion, ofta genom informella sammanhang. Jonsson (2012; 

2015) menar att kunskapsdelning förutsätter samtal och utbyte vilket i sin tur fordrar tid, 

engagemang och nyfikenhet. Empirin visar på att den kontakt som i huvudsak sker mellan de 

utsända och hemorganisationen inte fylls av de spörsmål som leder till att stärka de sociala 

samspelen utan istället tycks sakfrågor och frågor av praktisk karaktär vara överordnade 

informella samtal som kan gynna kunskapsdelningen i ett vidare perspektiv. 

Vår analys visar att yrkeslogiken enligt Jonssons modell (2012; 2015) finns i stor utsträckning. 

De enskilda respondenterna präglas i hög grad av motivationsfaktorn, vilken innebär drivkraften 

att utvecklas som medarbetare genom samtal med andra och att kontinuerligt dela erfarenheter.  

6.3 Kunskapsutveckling 

Alla respondenter är ense om att uppdragen leder till personlig utveckling och kännetecknas av 

möjligheten att få bidra i ett större sammanhang. En respondent beskriver:  

Det känns som att FN gör ett väldigt viktigt arbete. Sedan kan man ifrågasätta hur och så, 

men just nu är det den organisationen som finns i världen. Att vara en del av det, ju 

längre jag jobbar här ju viktigare blir det för mig och ju stoltare blir jag av att faktiskt 

vara en del av det. Det jag gör påverkar Sverige och världen. (R5) 

Den enskildes motivation att bidra är hög, dels för att nå personlig utveckling men i synnerhet för 

att bidra till en förbättrad värld.  

En respondent beskriver det som att hen kunde “...koppla ihop den operativa nivån med den 

strategiska.” (R1) efter att hen fullföljt sitt uppdrag. Ovanstående framhålls som kunskaper som 

utvecklats under uppdragen. Bland de sekonderade säger samtliga att de i enlighet med 

förväntningarna från hemorganisationen, har utvecklat en förståelse för FN-systemet, arbetssätten 

och processerna inom det. De understryker också att de får fördjupad kunskap inom sitt 

expertområde. 

När jag har suttit hemma och jobbat tillsammans med mina kollegor, så har man fått som 

ett, om jag tar en liknelse, som ett skelett, där man förstår hur FN-organisationen fungerar 

i grova delar. När jag sitter här så får man ju mycket mer kött på benen. Du får en hel 

kropp med alla organ och alla system och förstår mycket mer hur organisationen fungerar 

i detalj. (R6) 

En annan respondent är inne på samma spår: 

Så det är också den, vad ska man säga, kulturella kompetensen, att förstå arbetskulturen, 

formalia, hierarkierna, och sånt där är på något vis någon slags tyst kunskap som inte 

riktigt går att dokumentera men som är ganska praktiskt att ha fått med sig. Så jag tror 

mycket sådana kunskaper, att bara få en feeling för: vad är det här för plats, hur jobbar 

man, hur uttrycker man sig, vad förväntar man sig, vad tar man för givet här? Men det är 

kanske inte är kunskap som någon kan tanka av mig och lägga på ett USB-minne. Utan 

det är en investering i mig som person, med förhoppning att jag fortsätter att jobba och 



 

 

44 

 

göra bra saker inom det här fältet. Jag kan vara mentor kanske och lära ut något mer till 

någon så småningom. (R7) 

En annan aspekt som alla respondenter tar upp är det kontaktnät man bygger upp under sin 

vistelse vid den multilaterala organisationer, något som kan ha stor betydelse och som man tar 

med sig i sina fortsatta förehavanden, oavsett om det är inom hemorganisationen eller någon 

annan arbetsplats. Respondenterna lyfter personliga kontakter som avgörande under tiden som 

uppdragen löper för en effektiv verksamhet, att veta vem som ägnar sig åt vad och att ha en 

personlig kontakt kan göra stor skillnad. En respondent berättar om hur hen gjorde 

överlämningen till sin efterträdare: 

Vi gick runt väldigt mycket och jag introducerade honom för alla som jag tyckte var värt 

att lära känna. Jag var extra noga med att trycka på folks karaktärer och ´här kan du få 

hjälp med detta´. (…). Jag delade med mig mycket av de erfarenheter av de möten jag 

haft med individer i olika positioner så att han lättare skulle kunna undvika att klampa i 

klaveret. Han skulle kunna få förvalta det som jag byggt upp under min tid. En stor del 

var just sociala nätverk och prata med människor för att lyckas med uppgiften. (R4) 

Vi tolkar det som att i komplexa byråkratiska system, som utgörs av en politisk arena med olika 

viljor och agendor, är det ofta mer effektivt att nyttja sina personliga kontakter än att ta en mer 

formell väg för att finna och få tillgång till de kunskaper som krävs. 

 

En av respondenterna påpekar att det är svårt att mäta hur mycket kunskap man får med sig efter 

sitt uppdrag och hur mycket, eller på vilket sätt den gör nytta. Flera respondenter ger uttryck för 

att de haft en ambition att bidra till organisatorisk utveckling, vilket återfinns inom Jonssons 

(2012; 2015) modell. Dock så har inget i empirin framkommit som konkret kan visa på en 

påverkan som i grunden påverkat hela organisationen och lett till organisatorisk utveckling.  För 

att nå en organisatorisk utveckling krävs, menar Jonsson (2015, s. 55), att stadiet av 

“kunskapsutveckling” interagerar med de andra logikerna. Empirin visar på att 

hemorganisationerna inte når interaktion mellan nivåerna och således uteblir den strukturella och 

organisatoriska utvecklingen. Med andra ord så kommer den enskildes utveckling och förvärvade 

kunskaper inte organisationen, eller det svenska systemet, till gagn på ett sätt som leder till 

strukturförändring och upprättande av ett organisatoriskt minne. Stadiet av ”organisatoriskt 

lärande” uteblir och därav byggs inte det organisatoriska minnet upp och kunskapsutvecklingen 

för kollektivet uteblir. 

Majoriteten av respondenterna menar att det inte är tydligt för hemorganisationen hur 

erfarenheten och kunskapen ska eller kan komma till nytta. Endast tre respondenter uppger att de 

upplever att deras kunskaper tagits tillvara. Av dessa tre är vår bedömning, ställt i relation till 

teorin, att endast två av dessa individers erfarenheter har lett till en möjlighet att nå någon form 

av strukturell påverkan, som lett till möjlighet att skapa organisatoriskt minne samt haft en större 

bredd i att sprida kunskapen än hos bara de närmsta kollegorna. Detta belyses genom uttalandet: 

"Jag känner att det är många som inte bara är nyfikna på vad jag gjorde utan som också kommer 

till mig för det finns ingen annan som har koll på det. Det är roligt och spännande" (R4).  Även 

om respondenten upplever det som positivt med kollegornas efterfrågan av hens kompetens 

vittnar det om avsaknad av systematik och uttalat syfte med att fylla denna funktion inom 

organisationen. Respondenten vidareutvecklar att detta inte är något formellt ansvar hen är 

tilldelad utan en självpåtagen roll. Det finns ingen strategi för hur kunskapen ska användas på 

lång sikt när man kommer hem. En respondent utvecklar:  
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Jag tror man behöver ett systematiskt arbete för hur det ska göras, annars blir det som med 

allt annat- att du kan dela med dina kollegor som du råkar jobba med just nu. Så då blir 

det inget man sprider vidare. (R8)  

Flera av de som kommit hem har inte upplevt något visat intresse för att dra nytta av dessa 

kunskaper, eller att det funnits några utarbetade strategier eller metoder för att göra det i 

praktiken. Även om organisationerna har uppskattade mottagningsprogram är det tydligt att 

majoriteten (alla utom två respondenter) ser att det inte är tillräckligt för att varken kunna sprida 

eller nyttja sina förvärvade kunskaper på en strukturell nivå. Respondenterna ser själva värdet av 

sin erfarenhet, och möjligheterna som finns att dra nytta och tillgodogöra sig den. Här tar 

samtliga upp en önskan om att hemorganisationen särskilt ska ta till sig kunskapen om arbetssätt 

och processer inom FN/multilaterala organisationer. En ökad förståelse kan leda till bättre och 

fortsatta samarbeten mellan hem- och värdorganisation, menar de. De menar också att andra 

svenskar som ska ut på FN-uppdrag kan lära sig av deras erfarenheter, genom mentorskap till 

exempel. Vi tolkar det som att flera respondenter resonerar i termer av vad Jonsson (2012; 2015) 

beskriver som mästare/lärling, vilket beskrivs som en framgångsrik metod för att sprida och dela 

kunskaper. Respondenterna ser att de skulle kunna agera som en typ av mästare och lära 

efterträdare yrkesrollen dels på plats på de multilaterala organisationerna men också som ett stöd 

från, och till, hemorganisationen efter hemkomst. I studien framkommer det att två respondenter, 

efter avslutade uppdrag internationellt, erbjudits möjlighet att utbilda kollegor som skulle 

genomföra liknande uppdrag. Den bild som förmedlas av dessa två respondenter skiljer sig åt. 

Den ena framställer det som positivt och med stor möjlighet att bidra med kunskap till både andra 

individer och organisationen. Den andre respondenten vittnar om en organisation som, trots ett 

initiativ i rätt riktning att sprida kunskaper, inte mötte upp hens förväntningar utan upplevelsen 

var att kollegorna inte lyssnade, efterfrågade eller hade vilja att ta del av hens kunskaper. 

Sammanfattningsvis vittnar respondenten om ett organisatoriskt ointresse och förmåga som inte 

ger den enskilde chansen att dela kunskaper. "Man måste få en möjlighet att bidra om man vill." 

(R1). Ges inte denna möjlighet är risken stor att organisationerna förlorar personal som fått en 

unik möjlighet till utveckling genom vad flera respondenterna beskriver som för staten ”dyra och 

påkostade” uppdrag internationellt. En av studiens respondenter är öppen med att hen har valt att 

lämna hemorganisationen delvis som en följd av vad hen upplever som ointresse och oförmåga 

hos organisationens att tillvarata hens kunskaper. 

Intresset från andra organisationer än hemorganisationer har varit svalt efter att respondenterna 

kommit hem till Sverige igen. De som inte kommit hem än verkar dock ha höga förhoppningar 

om på vilket sätt och i hur stor utsträckning deras erfarenhet kan komma till nytta för 

hemorganisationen. 

För de sekonderande finns vid hemkomst en del formaliserade rutiner och verktyg för att ”tanka 

av” dem på kunskap, såsom en rapport, debriefing, och hemkomstseminarium. När det gäller 

rapporten som ska skrivas nämner en av respondenterna att det är oklart vad som händer med den 

och om andra anställda vet att de finns och kan ta del av den. Hemkomstseminariet beskrivs som 

ett tillfälle att främst dela sina erfarenheter med andra sekonderade “i samma kull”. Vid dessa 

tillfällen är HR och ansvariga från sekonderingsprogrammet närvarande. Under seminariet talar 

man om vad som funkat bra och mindre bra, mest praktiska aspekter, alltså inte ämnesspecifikt. 

Vår tolkning är att det för de sekonderade främst är ett sätt för HR/sekonderingsansvariga att få 

återkoppling gällande utformningen av programmet, och inte så mycket för de enskilda 

personernas behov. Enligt en av respondenterna är intresserade Sida-anställda också välkomna att 

delta i detta seminarium. En annan respondent nämner att det anordnats seminarium också i 

sakområdet, inom de ämnesnätverk som finns, men att detta är upp till den hemorganisation eller 

enhet man kommer från att ordna. En av respondenterna beskriver hemkomstseminariet så här: 
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Mycket var det att dela hem erfarenheter, både på gott och ont, hur man hade kommit in i 

organisationen, vad man skulle kunna förbättra, vad som inte hade funkat. Och lite de 

frågor som du är inne på: vad tar man med sig, hur kan man dela erfarenheter… Jag tror 

man behöver ett systematiskt arbete för att det ska göras, annars blir det mer som allt 

annat – att du kan dela din yrkeserfarenhet med dina kollegor, och då blir de kanske mer 

dina kollegor som du råkar jobba med just nu eller så. Så det blir inget att man sprider 

vidare. (R9) 

För representanterna och observatörerna förefaller det finnas rutiner som är mer etablerade än för 

de sekonderade. Hemkomstsammanhang framhålls som viktiga, professionella och gedigna av 

majoriteten av respondenterna. En respondent (R2) har en lång erfarenhet av olika typer av 

uppdrag inom internationella miljöer och reflekterar över att det inom hens hemorganisation skett 

en positiv utveckling över tid just gällande vikten av väl anordnande hemkomst. En annan 

respondent (R1) ger dock en motstridig bild av hur hemkomsten tedde sig och berättar om att hen 

inte fick möjlighet till något forum att delge sina upplevelser, erfarenheter och kunskaper från 

hemorganisationen. Samma respondent gavs dock möjligheten att delge en annan myndighet 

detta. En annan av respondenterna har på eget initiativ satt ihop ett dokument till sin efterträdare 

med information om ”sådant som kan vara bra att veta” och vilka personer det kan vara bra att ta 

kontakt med vid ankomst. Samma person uttrycker också att hen gärna delar sin kunskap och 

erfarenhet vid behov inom hemorganisationen, när det uppstår frågor eller problem, som den kan 

bidra med genom sin erfarenhet. 

En kritik som respondenterna återkommer till är bristen på förståelse från hemorganisationen vad 

de utsända varit med om och hur detta kan nyttjas.  En respondent uttrycker besvikelse över att 

hemorganisationen inte såg värdet i hens erfarenhet, och hur den skulle kunna komma till 

användning vid återkomst.  

Jag fick till och med höra att man inte kan räkna med att komma tillbaka till sin gamla 

tjänst när man kommer hem. Nej, det hade jag kanske inte gjort. Jag hade kanske tänkt att 

man kunde utveckla den…. men (chefen) var mer inne på att man kan hamna var som 

helst, man får hugga i det finns behov. Men då kände jag såhär vad fan, det är snordyrt 

att ha mig ute sådär! (…). Jag hade en del egna idéer, vi har ju ganska mycket möjlighet 

till rotation, att jag skulle kunna få vara på (en annan enhet) ett tag, på FN-enheten där. 

Det finns ingen gnista i det där så det är tråkigt... Så nej, det tas inte på allvar utan 

kändes som att man fick en fot i häcken av sin egen arbetsgivare. (R8) 

Arbetsgivaren har inte haft något som helst intresse att höra mer om hens erfarenheter och 

lärdomar vilket leder till en frustration och att hen endast delar kunskaperna med de kollegor som 

också ses som vänner. 

Ytterligare en aspekt som flera respondenter lyfter är risken och farhågan att kollegor att inom 

hemorganisationen är avundsjuka på att de utsända fått möjligheten att arbeta inom någon 

multilateral organisation. Det finns en känsla hos några av respondenterna att de ska “straffas” 

när de kommer hem. En respondent berättar att hens känsla är att vissa kollegor tänker; “Nu har 

du minsann fått göra detta i två år, nu blir det inte roligt för dig resten. Nu har vi andra fått vara 

hemma och slitit så nu får du vara hemma och slita.” (R5). Missunnsamheten som beskrivs 

påverkar sannolikt motivationen och förmågan att delge kunskaper men också att få kunskaperna 

att landa inom hemorganisationen. Jonsson (2012; 2015) framhåller att lära av varandra som en 

framgångsfaktor. En organisation som har en kultur som inte främjar att dela kunskap skapar 

medarbetare som inte har förutsättningar att dela kunskaper.  
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Majoriteten av respondenterna verkar överens om att det behövs ett mer systematiskt arbete för 

att kunskapsdelning och tillvaratagande ska kunna ske. De nämner bland annat upprättande av 

nya rutiner för att kunna ”tanka av” mer kunskap, om hemorganisationen skulle vilja det. Några 

förslag som tas upp är regelbundna Skype-avstämningar, en plattform för FN-arbetare (online 

community of practice), alumninätverk. Två respondenter nämner också att de på ett personligt 

plan hade velat bli mer sedda, och velat känna att hemorganisationen brydde sig mer. En 

respondent berättar: "Med tanke på att det inte finns så mycket rutiner kring det, och om Sida vill 

tanka av mer kunskap av sin JPO:er så skulle det vara att upprätta just rutiner." (R7). En annan 

återger ”Jag skulle besöka erfarenhetsavdelningen, med de hade inte tid” (R1). Samma 

respondent uppger en stor besvikelse över hemorganisationens bristande intresse och förmåga. En 

tredje respondent utvecklar kring att hemorganisationerna har haft svårt att se hur de skulle kunna 

nyttja de kunskaper som den utsända personalen erövrat. Hen utvecklar;  

Man är för kontextberoende i hur man ser på erfarenheter. Man ser på kontexten och inte 

på innehållet. De ser inte vilka egenskaper jag utvecklat som kan appliceras i andra 

kontexter. Så tänker man inte och det gör mig vansinnig! (R3)  

Samma respondent berättar att när hen återkommit från sin tjänstledighet och var på plats i sin 

hemorganisation var känslan att arbetsgivaren inte såg erfarenheterna och kunskapen som något 

annat än en personlig grej för den enskilde och nästintill förringade upplevelsen, vilket 

respondenten beskriver som att "Det blir mer som en kuriosagrej liksom. Ungefär som att man 

varit på semester och ska visa bilder från Thailand." (R3). En fjärde respondent återger en 

liknande upplevelse;  

Jag är ganska förvånad att ingen av mina chefer här, det är ingen som har frågat… Jag 

har inte ens visat en Powerpoint om vad jag har varit med om och det blir väldigt märkligt 

märker jag, mot mina nya och gamla kollegor. Det har ju hunnit börja nya och de vet ju 

inte alls vad jag har gjort och mina gamla också. Så det blir mer att man berättar för dem 

man är kompis med över en kaffe. (R8) 

 Samma respondent berättar vidare: 

Min hemmamyndighet, helt ärligt, min enhet, de drar inte nytta av min kunskap alls, om jag 

inte ligger på. (...) När jag kommer med allt det här (...) så blir min chef jävligt stressad. 

Och det tolkar jag lite som att, egentligen skulle hon nog vilja att jag var någon annanstans 

med det här. Det blir så jobbigt, det blir så stort utöver det här ”business as usual” här. Så 

jag tycker faktiskt inte att de tar tillvara på det skitmycket alls. (R8) 

Bilden som växer fram är att respondenterna känner en stor besvikelse både gällande de 

myndigheter som står formellt för att bemanna uppdragen inom de multilaterala organisationerna 

men även gällande de myndigheter som de haft tjänstledigt ifrån, vilka inte behöver vara samma. 

Jonssons modell (2012; 2015) eftersträvar att organisationer ska använda sig av den så kallade 

organisationslogiken, där lärdomar hos enskilda medarbetare ska utvinnas för att ge en nytta till 

organisationen i sin helhet. För att kunna fullfölja denna logik krävs av organisationen en 

förståelse för system, rutiner och kulturer. Det är först när denna insikt finns och efterlevs som 

utvecklingen på ett organisatoriskt plan kan ske och leda till en lärande organisation, enligt 

Jonsson. Även om empirin för denna studie indikerar att organisationerna försöker skapa forum 

som ska ge någon form av kunskapsdelning framför allt vid hemkomst, så tycks förståelsen för 

drivkrafterna och motivationen bakom att vilja dela kunskap missas. Den i teorin banalt enkla 

insikten att medarbetare drivs av att bli hörda, sedda och uppmärksammade är i de flesta fall i 
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denna studie påfallande. Det förefaller ofta finnas ett gap mellan de utsända och dess ledning som 

ger negativa konsekvenser.  

Den lärande organisationen och det organisatoriska lärandet tolkar vi som svagt. Det förstnämnda 

då kopplingen till hemorganisationen och ledarna inom den är låg, eller i vissa fall obefintligt. 

För att nå den lärande organisationen förutsätts en nära förankring till ledarna inom 

organisationen (Jonsson 2015). Det organisatoriska lärandet ser vi att samtliga respondenter har 

tankar och idéer kring genom att de själva ställer sig frågan varför kunskaper skall delas och inte 

nöjer sig med att finna svaret på frågan hur. Men det stannar vid ett enskilt ifrågasättande som 

inte når en förankring på organisationsnivå.  

Sammanfattningsvis har alla respondenter uppgett en mycket hög personlig motivation att 

utveckla och utvecklas men hemorganisationernas förmåga att hantera det har varierat. Den 

långsiktiga motivationen hos den enskilde har falnat när organisationen inte kunnat möta upp 

förväntningar, inte lyssnat eller skapat långsiktiga planer för den enskilde. Ambitionsnivån och 

vilja hos den enskilde präglas av möjligheten att verka in en internationell miljö, ofta med stor 

påverkansmöjlighet i frågor som rör global nivå. Motivationen att lära och göra ett bra jobb är 

stort hos samtliga respondenter. Likaså önskan och de egna initiativen till att dela kunskapen. 

Detta till trots säger vår analys att kunskapsdelandet tenderar till att stanna inom informella 

sammanhang och nätverk. Även om de utsändande myndigheterna tillhandahåller 

hemkomstprogram förefaller de inte på djupet och över tid få den enskilde att uppleva att hens 

kunskap tillvaratas, med några få undantag bland respondenterna. Den bild som träder fram är att 

nå bortom ren information är en utmaning för hemorganisationerna. Detta blir ännu tydligare hos 

de respondenter som haft en tjänstledighet i botten och således varit ”ännu ett steg längre ifrån” 

sin arbetsplats som de sedan ska återgå till. Där är, vittnar empirin om, ett direkt ointresse att dela 

och tillvarata medarbetarna kunskap. 
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7 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel resoneras kring studiens resultat kopplat till tidigare forskning och ovanstående 

analys. Utifrån detta dras slutsatser för att besvara studiens frågeställningar och syfte. Under 

studiens gång har det framträtt en bild av att de personer som har uppdrag inom multilaterala 

organisationer är hängivna, engagerade och drivs av att kunna verka för ett högre syfte än enbart 

det som hemorganisationerna kan erbjuda. Samtliga beskriver en stor personlig utveckling och 

alla är generösa med att försöka dela sina kunskaper. Alla respondenter berättar med emfas om 

personlig utveckling och att de växt som yrkes- och privatpersoner. Om vi återgår till Jacobsens 

och Thorsviks (2014, s. 327) definition av den lärande processen inom organisationer som att 

”människor och organisationer tillägnar sig ny kunskap och förändrar sitt beteende på grundval 

av denna kunskap” så förefaller det vara så att personerna tillägnat sig ny kunskap och förändrat 

sitt beteende men organisationen står i princip orubbad trots att ny kunskap finns att tillgå.  

 

En bit på väg men inte hela vägen fram 
Davenport (2008, s. 218) lyfte att en risk med att kunskapsmedarbetare inte delger sina kunskaper 

med rädsla för att förlora egen makt. Davenport menar att det behövs belöningssystem och 

garantier att nå fördelar för att dela kunskaper. Det förefaller som att det högre syftet, och att 

bidra i intressanta samhällsviktiga funktioner och miljöer, blir överordnade den egna vinningen 

för respondenterna i denna studie. Detta talar för att det till viss del finns en främjande kultur 

inom organisationerna att dela kunskap, vilket framhålls som en förutsättning inom litteraturen 

(Oliver & Kondal 2006; Jonsson 2015; Hislop 2013; Dessne 2016; m.fl) för att dela kunskap. Det 

kan även vara ett tecken på att de individer med en fast anställning, vilket är alla respondenter 

utan JPO: erna, som bemannar ett tillfälligt uppdrag inte förväntas göra karriär inom 

värdorganisationen som “vanliga” anställda, utan de förväntas genomföra sin avgränsade tid på 

posten och sedan återgå till hemorganisationen. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till 

den generösa inställningen att dela kunskaper. 

 

Jonssons (2012; 2015) yrkeslogik återfinns hos respondenterna och samtliga uppvisar en stor 

motivation och generositet med att dela sina kunskaper men också en vilja att lära genom den 

unika kontext som de multilaterala organisationerna erbjuder. Vad det däremot är en avsaknad av, 

enligt vår analys av empirin, är att få kunskapsspridningen att nå hela vägen fram till en 

organisatorisk utveckling och att skapa ett organisatoriskt minne att jobba utifrån över tid samt att 

nå organisatoriskt lärande. Även om alla hemorganisationer har olika initiativ och 

tillvägagångssätt för att hantera kunskapen under och i det direkta skedet efter hemkomst så leder 

det inte till en strukturell utveckling utan det tenderar till att ske vid ett eller några separerade 

tillfällen som inte fångas upp för att leda till långsiktig organisatorisk utveckling. Jonsson (2012, 

s. 201) menar att det är svårt att vid ett eller några separata tillfällen skapa sammanhang som kan 

leda till att organisationslogiken uppfylls. För att lyckas med en djupgående påverkan förutsätts 

att tid och resurser avsätts löpande före, under och efter att uppdrag genomförs.  

 

En ytterligare orsak till att utvecklingen uteblir kan tänkas vara att det är svårt med både 

kommunikation och delande av kunskaper på distans. Det personliga mötet är överlägset digitala 

lösningar (Dessne 2016, s. 33; Newell et al., 2007, s. 160). Av förklarliga skäl är frekvensen av 

personliga mötena mellan de utsända och dess hemorganisationer låg, och ibland förekommer 

den inte alls under tiden ett uppdrag pågår. Newell et al (2007) menar att det behövs ett ledarskap 

med fokus på det relationella, vilket även det är en utmaning för de utsända eftersom 

ledningsstrukturen ofta är förankrad inom värdorganisationen och således kan vara helt 

frikopplad från hemorganisationen. Det är också i värdorganisationerna som respondenterna 

skapar sig nätverk och tillhörighet. Det är tydligt att flera respondenter har haft mycket lite eller 
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ingen kontakt alls med sina chefer inom hemorganisationen. Utan kontakt blir de relationella 

delarna än mer begränsade och tilliten minskar för att i ett senare skede dela kunskaperna.   

O’Donoughues och Ansteys (2017) studie redogör för att stöd, flexibilitet och i förväg 

upparbetade relationer är en god grund för att lyckas med sekonderingar och kunskapsdelning. 

Även i vår studie kan vi se mönster som tyder på att i de fall det funnits en plan, struktur och ett 

organiserat mottagande med en tydlig dialog med hemorganisationen under den tiden som 

uppdraget löpt har den enskildes upplevelser, motivation och förutsättningar till att dela 

kunskaper ökat. I de fall det varit avsaknad av ovanstående har dessa respondenter varit avsevärt 

mer skeptiska till hemorganisationens förmåga att hantera deras kunskaper och arbetsformen i 

stort. 

Informella nätverk och relationer- ett sätt att skapa tyst kunskap för individen  

Tidigare forskning (exempelvis Eriksson 2017; Helms et al., 2017; Oliver & Kondal 2006) menar 

att informella nätverk och sammanhang är avgörande för att hantera kunskap och i synnerhet den 

tysta kunskapen. Insamlad empiri stämmer väl överens med den tidigare forskning då samtliga 

respondenter berättar om vikten av informella kontakter. Däremot går det att skönja hinder att 

föra vidare den införskaffade tysta kunskapen för att nå en organisatorisk påverkan. Det första 

steget i Nonakas SECI- modell är socialisation där tyst kunskap överförs mellan individer. 

Nonaka (1994) menar att för att överföra den tysta kunskapen krävs fysisk närhet. I förlängningen 

ska, enligt Nonaka (1994), en växelverkan uppstå mellan tyst och explicit kunskap som ska 

stimulera till lärande inom organisationen. Vi ser utifrån empirin en svårighet för de utsända och 

dess hemorganisationer att fullfölja detta första steg av SECI- modellen, vilket påverkar hela 

modellen negativt i sin helhet. Svårigheten med att nå första steget kan vara en konsekvens av 

spridda geografiska lägen, och ibland skilda tidszoner, vilket gör det komplicerat att ha den 

direkta kontakten som krävs för att överföra den tysta kunskapen. Även om ba som en mötesplats 

för interaktion ska kunna utgöra en plattform, enligt Nonaka et al (2000) förefaller inte det som 

finns räcka till för att nå kunskapsdelning. Detta sammantaget återkopplar till Jonsson (2015) 

som menar att miljön behöver konstrueras för att kunna överföra kunskap i praktiken och där 

sociala samspel är direkt avgörande för att kunna dela kunskaper (Jonsson 2012, s. 56). De 

multilaterala organisationerna med personal som innehar tillfälliga uppdrag har på många sätt 

möjligheterna emot sig. Att dela kunskap i praktiken mellan de utsända och myndigheterna låter 

sig inte göras på så sätt som det i dagsläget är konstruerat utan utbytet tycks främst ske i relation 

till de multilaterala organisationerna. 

 

KMS som informationsförmedlare - inte ett sätt att hantera kunskap 
Något överraskande har studien inte gett upphov till några samtal om bristande KMS, vilket 

Jonsson (2012) hänvisar till KM-logiken och hygienfaktorer. Systemen behöver vara 

kontextberoende utifrån organisationens behov för att vara ändamålsenliga, menar Jonsson (2015, 

s. 52). De system och rutiner som finns förefaller fungera i det stora hela. Däremot har det 

framkommit att flera respondenter har fått vara med och utforma system, rutiner och mallar när 

de tillträtt sina uppdrag. Det kan tyckas förvånande då samtliga hemorganisationer är vana vid att 

sända ut personal och bör således ha en bank av nödvändiga mallar som till viss del torde vara 

applicerbara inom flera kontexter, oberoende av värdorganisation. Detta kan återigen tyda på att 

förmågan att skapa ett organisatoriskt minne är lågt och att ”det ena ledet vet inte vad det andra 

gör” vilket leder till att samma processer och rutiner tvingas skapas om och om igen. En 

ytterligare reflektion är att ingen respondent har använt några termer som pekar mot att de anser 

att KMS är att dela just kunskap, utan snarare att förmedla information och avlägga rapport, 

vilket överensstämmer med hur KM uppfattades när området blev ett forskningsfält (Jonsson 

2015). 
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Kunskap hanteras kontextberoende av hemorganisationerna 
Den politiska viljan, alltså att utöka Sveriges kunskapsbank (Skr 2017/18:188) och att ge enskilda 

individer karriärmöjligheter samt nå en påverkansmöjlighet internationellt är god och förståelig 

utifrån att Sverige är en stor bidragsgivare och att Sverige som nation har en stark tro på de 

multilaterala organisationernas förmåga att uppnå mål för att påverka globala utmaningar. Vad 

som dock är slående i vår studie är att kunskap ses och hanteras som ytterst kontextberoende av 

hemorganisationerna. De tycks ha svårt att ”översätta” tidigare förvärvade kunskaper till något 

som organisationerna anser användbara inom deras kontext, trots att flera respondenter berättar 

att de vid upprepade tillfällen fört dialog om hur hemorganisationerna kan nyttja deras 

kompetens. När organisationerna misslyckas med att tillvarata den enskildes kunskaper är risken 

stor att den enskilde helt enkelt får en minskad motivation att i framtiden dela kunskaper eller 

helt enkelt väljer att lämna organisationen, vilket även tidigare forskning (se t.ex. Alvesson 2000; 

Davenport & Prusack 2000) visar. Några av de respondenter vi mött i denna studie har valt att 

lämna sin arbetsgivare delvis som en följd av att den inte visat tillräckligt stort intresse av att 

tillvarata kunskaperna. Andra respondenter är osäkra på om de kommer att fortsätta inom sin 

myndighet om de inte kan möta upp förväntningarna hos den enskilde. För att nå den högre 

politiska viljan krävs att varje organisation vidgar sina vyer och se till det högre syftet. Det i sin 

tur förutsätter att organisationerna förstår vidden och vikten av KM samt innebörden av att 

hantera kunskaper.  

Även respondenterna formellt sett är anställda av värdorganisationen, dock ej JPO, ser de flesta 

fortfarande en stark tillhörighet med hemorganisationen. Många har arbetat där större delen av 

yrkeslivet, och har en tjänst att falla tillbaka på när uppdraget är över. Så informellt finns det ändå 

starka band, vilket framkommer i intervjuerna. Den svenska kulturen är generellt mindre 

hierarkiskt och mindre formell, vilket gör det lättare och uppmuntrar till spridning av 

information. Inom FN är det svårare där någon respondent beskriver systemet som ”ett stort svart 

hål”. 

Det politiska ramverket saknar en enhetlig strategi 
Den politiska intentionen (Regeringen 2017) är tydlig med vad avsikten med Sveriges närvaro är 

i de multilaterala organisationerna. Kunskap i form av att skapa kunskapsbanker, kunskap som en 

påverkansmöjlighet och ett “skallkrav” om att synergier mellan svenska aktörer ska eftersträvas. 

Likväl är det inte det som tidigare enkäter inom Sida (Sida, 2009) eller vår studie resulterar i. 

Alvesson (2019), Alvesson & Specier (2012) och Orna (2008) menade samtliga att för offentlig 

sektor är det ytterst det politiska ramverket som sätter agendan om hur kommunikation förs och 

vilka kunskaper som sprids. Denna studie kan indikera att olika ramverk kolliderar. Några 

respondenter har återgett att organisationerna har svårt att hantera det ordinarie uppdraget när 

anställda får ett uppdrag inom en multilateral organisation att bemanna. En annan respondent 

berättar om hur politiska viljor, bristande ledarskap och ointresse kolliderar med de enskildas 

ambitioner. Det vad Alvesson (2012) uttrycker som funktionell dumhet förefaller bli en strategi 

för organisationernas ledning. De medarbetare som uttrycker behov, har förändringsvilja och 

uttalar dessa uppfattas som obekväma medarbetare, sett till att organisationen har svårt att hantera 

dem. Det är enklare att förbise dem och inte hantera dem än att göra det, vilket är linje med den 

funktionella dumheten. I de lägen när yttre ramverk kolliderar skulle det kunna vara så att 

organisationerna har svårt att avgöra vad som är viktigast; bemanna kärnverksamheten eller 

uppdragen inom de multilaterala organisationerna. Det är dock givetvis inte organisationerna 

själva som ska nödgas göra den prioriteringen utan det är och förblir en politisk fråga som kräver 

en tydlighet gällande hur de multilaterala uppdragen ska hanteras innan, under och efter för att 

maximera nyttan för både individ, organisation och i slutändan staten.   
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Personalen delar och utvecklar kunskap men organisationen uppfattas som 

opåverkad 
För att återkoppla till studiens övergripande forskningsfråga, hur upplever utsända till FN- 

relaterade uppdrag att deras kunskap och erfarenheter tas tillvara i hemorganisationen är den 

övergripande slutsatsen att de enskilda individerna utvecklar och hanterar kunskap i linje med 

Jonssons (2012; 2015) yrkeslogik, men att hemorganisationen är relativt opåverkad. Nivån att nå 

en organisationslogik (Jonsson 2012; 2015) uteblir. Respondenterna tycks hanteras som objekt 

och inte subjekt i många fall, vilket Jonsson (2012, s. 203) framhåller som en faktor som leder till 

att delandet av kunskap på organisatorisk nivå uteblir. Jonsson framhåller att detta är en 

ledningsfråga, vilket vi håller med om. Vad vi dock kan se är att det finns komplikationer 

gällande frågan om ledarskap inom de multilaterala uppdragen. De utsända är helt enkelt närmare 

sina lokala ledare än de inom hemorganisationen, vilket inte är något anmärkningsvärt sett ur ett 

dagligt perspektiv. Problemen uppkommer först när det handlar om att dela kunskaperna hemåt, 

och att nå förståelse om den utsändes kontext och förvärvade erfarenheter.  De enskilda 

individerna delar kunskap genom formella kanaler, och till stor del genom informella kontakter 

där också de tysta kunskaperna kan överföras. Alla respondenter når en stor personlig och 

yrkesmässig utveckling. Det är däremot svårt att, trots ambitiösa ansatser från de utsända, nå en 

organisatorisk utveckling, i form av lärande organisationer och organisatoriskt lärande, inom 

hemorganisationerna. Hemorganisationerna gör insatser direkt vid hemkomst, vilket är uppskattat 

men för den absoluta majoriteten av respondenterna stannar det därvid. I undantagsfall finns en 

plan från organisationens sida om hur den enskildes kunskaper ska spridas och komma till nytta 

för fler än de närmaste kollegorna. Det saknas en struktur och strategi för att på sikt utvinna de 

enskildes kunskaper och dra nytta av dem på ett strukturellt plan. Genom att det saknas 

långsiktiga strategier förloras kunskaper och dyrköpt kompetens. Som det ser ut i dagsläget är det 

upp till varje myndighet/departement att agera utifrån bästa förmåga och eget tycke.  

Det är dock tydligt att för de individer som är mer seniora bland studiens respondenter så ökar 

den positiva upplevelsen av att och hur de kunnat sprida kunskaper och att deras arbetsgivare 

tillvaratagit både erfarenheter och kunskap på ett för dem tillfredsställande sätt. Tid verkar vara 

en avgörande faktor för att kunskaper skall tas tillvara och ses som attraktiva. Kort och gott, 

seniora roller “lyckas bäst”. Denna slutsats innebär att det är mindre gynnsamt, sett ur ett 

kunskapsdelningsperspektiv, med korta uppdrag som bemannas av olika individer som sedan 

väljer att lämna organisationen. Att de seniora rollerna lyckas bäst skulle kunna bero på att dessa 

individer dels har haft möjlighet att följa utvecklingen över tid och därav kan se hur positiva 

strömningar fått bäring inom organisationerna. En annan orsak är att de ofta under sin karriär haft 

möjlighet att få arbeta i roller som inneburit att de dels fått jobba internationellt på en eller flera 

värdorganisationer men också på de utsändande myndigheters huvudkontor i Sverige och 

därigenom fått en växelverkan av kunskaper där olika perspektiv har nyttjats och värdesatts. Det i 

sin tur har lett till anseende och tillit inom organisationerna direkt kopplat till de seniora 

personerna. Detta kan tala för att i de fall när “politiken fungerar som den är tänkt”, det vill säga 

med en tidig internationell karriär som varar fram till seniora roller blir det en kunskap som 

kommer individ, organisation och nation till nytta. Men faktum kvarstår, det är en lång väg att 

vandra innan en senior roll uppnås och majoriteten av respondenterna, i synnerhet de mest juniora 

rollerna, ger uttryck för missnöje, och en ovisshet inför hur organisationerna kommer att hantera 

dem, om alls, i framtiden.   
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8 Vidare forskning 
Längs resan som lett fram till denna studie har vi flertalet gånger blivit bekräftade i att vårt val av 

ämne intresserar och engagerar personal som verkat inom multilaterala organisationer. Vi ser att 

det finns framtida möjligheter att pröva studies allmängiltighet i en kvantitativ metod för att se 

om resultaten har en generell bäring. En aspekt som denna uppsats inte har haft utrymme att 

beröra är hur det ömsesidiga kunskapsutbytet fungerar, det vill säga hur utsänd personal delar 

med sig av sina kunskaper till de multilaterala organisationerna där de är tillfälligt stationerade, 

samt hur dessa värdorganisationer i sin tur drar nytta av deras kunskaper. Många av 

respondenterna har under intervjuerna berört den svårigheten som uppdragen till sin natur 

innefattar, det vill säga att dela kunskaper inom de multilaterala organisationerna. Vi ser därför 

ett behov av att studera vidare kring det i framtida uppsatser. 

 

En annan möjlighet för fortsatt forskning är att göra motsvarande studie med fokus på 

myndigheternas och departementens synvinkel, genom att intervjua ledningen och chefsroller. 

Denna typ av studie skulle ge en bättre bild av det organisatoriska perspektivet än vad vår studie 

gett som har fokus på de enskilda individerna. 

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att följa den politiska linjen inom området. Att ha 

utsänd personal, i olika befattningar, är uttalade politiska riktningar för Sverige för att dels sprida 

svensk agenda men också för att få en ökad internationell kunskap inom multilaterala 

organisationer. Anser politiken att dessa mål uppnås och kan de konkretisera hur de nyttjar 

kunskapen på kort och lång sikt? Eller varför inte undersöka om politiken avser att söka former 

för en mer strategisk och strukturell hantering av kunskaperna som följer de internationella 

uppdragen. 

 

Vi ser även möjlighet att utforma en framtida studie som tar en av denna studies slutsatser vidare, 

att kunskap hanteras kontextberoende av hemorganisationerna. Detta fenomen är sannolikt inte 

unikt för multilaterala organisationer utan förekommer i alla organisationer där personal lånas ut 

till olika typer av projekt. Här tror vi att denna studies resultat går att generalisera till andra 

kontexter och prövas vidare. 

 

Vi ser ett behov av att i framtiden belysa alla ovanstående perspektiv då samtliga fyller 

samhälleligt viktiga kunskaper om hur samhället hanterar kunskaper och i slutändan nyttjar 

skattemedel. 
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9 Sammanfattning 
Studien handlar om hur personer som har eller har haft tidsbestämda uppdrag vid en multilateral 

organisation upplever att de svenska myndigheter och departement som står bakom uppdragen 

hanterat den förvärvade kunskapen som erfarenheten lett till. Förhoppningen är att resultaten ska 

kunna vara behjälpliga för alla organisationer som sänder ut personal på tillfälliga uppdrag vid 

internationella organisationer, inte bara de som ingår i studien, för att förstå vilka styrkor och 

svagheter som finns när det gäller att tillvarata personalens erfarenheter. Studien bidrar även till 

mer förståelse kring ett hittills relativt outforskat fält inom KM. 

 

Studien bygger på en intervjustudie där 11 respondenter har fått ge sin bild av hur 

kunskapshanteringen fungerat under tiden och efter att de haft ett multilateralt uppdrag via 

Sverige. Studien bygger på tidigare forskning kring KM, kunskap, lärande organisationer, 

kunskapsintensiva organisationer och tidsbegränsade uppdrag. Studien analyseras mot Jonssons 

(2015) modell som består av tre huvudsakliga teman kunskapshantering, kunskapsdelande och 

kunskapsutveckling. Resultatet visar på att samtliga respondenter hanterar och delar den kunskap 

som uppdragen leder till via både formella och informella kanaler. Det handlar både om 

kunskaper inom deras respektive sakområden, samt om hur processerna och arbetssätten ser ut 

inom de multilaterala organisationerna. Alla respondenter vittnar om att erfarenheten lett till både 

professionell och personlig utveckling. Däremot upplever majoriteten av respondenterna att 

hemorganisationerna inte tillvaratar kunskapen på bästa sätt. De slutsatser som studien fastslår är: 

 

● Uppdragen leder till stor personlig utveckling och individuella kunskaper erövras. 

● Organisationerna misslyckas med att utvinna och hantera kunskaperna på ett sätt som den 

enskilde respondenten är nöjd med. 

● Det saknas en övergripande nationell strategi för hur kunskapen ska hanteras och komma 

organisationer såväl som nation till nytta utan det är upp till varje enskild organisation. 

● Det saknas en strategi för att skapa ett organisatoriskt minne som motverkar att hjulet 

uppfinns på nytt. 

● Det är av stor vikt att ha en tydlighet redan innan ett multiuppdrag påbörjas där det ska 

finnas en tanke om en långsiktighet vad som tar vid när uppdraget är slut och hur den 

enskildes erfarenheter ska nyttjas inom organisationen. 

● Det efterfrågas en större tydlighet från politiskt håll hur organisationerna ska hantera 

denna typ av uppdrag. 

● De seniora rollerna har mest positiv upplevelse av att dela kunskap så att den kommer 

hemorganisationen till nytta. 

● Informella nätverk och relationer är värdefulla sätt för individen att skapa tyst och sprida 

samt fånga in annan relevant kunskap. 

● KMS som informationsförmedlare- inte ett sätt att hantera kunskap 

● Kunskap hanteras kontextberoende av hemorganisationerna och tidigare erfarenheter och 

kunskaper värdesätts inte. 

 

Studien har gett upphov till flera relevanta områden att ta vidare inom framtida forskning, 

exempelvis att göra motsvarande studie i en kvantitativ design. Vi välkomnar kommande initiativ 

och ser ett behov av att fördjupa kunskapen kring KM, multilaterala organisationer och svenska 

myndigheter och departement ytterligare. 
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Bilaga A: Missivbrev 
 

Säve/Rom 191111 

  
Hej!  

Anledningen till att vi kontaktar dig är att vi skriver en magisteruppsats om hur anställda på 

svenska myndigheter som har/haft tjänstgöring på FN-relaterade uppdrag anser att deras kunskap 

och erfarenheter tas tillvara i hemmaorganisationen. Med hemmaorganisation menar vi den 

myndighet som du är/har varit utsänd ifrån. För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi 

identifierat dig som en relevant person att intervju.  

 

Studierna sker vid Högskolan i Borås, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, inom 

ramen för Magisterprogrammet för strategisk information och kommunikation. Här 

[https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-VT-2020/Magisterprogram-i-

strategisk-information-och-kommunikation/ ] hittar du information om utbildningen.  

Kunskap är en betydelsefull tillgång, för att inte säga den viktigaste, för företag och 

organisationer idag. Tidigare forskning inom KM har hitintills främst berört studier som omfattar 

det privata näringslivet. Syftet med denna studie är att skapa djupare kunskap och förståelse för 

hur svenska myndigheter tar tillvara och drar nytta av medarbetarnas/anställdas kunskap under 

tiden och efter de har/haft ett tillförordnande kopplat till FN. 

 

Därför vill vi bjuda in dig att delta i studien genom att svara på några frågor i form av en intervju, 

som kan tar max 1 timma. Intervjun kommer också att spelas in, därefter raderas efter studiens 

avslut.  I den slutgiltiga rapporten kommer dina svar presenteras helt konfidentiellt. Så som 

studien nu är utformad är den helt beroende av kvalitativa intervjuer och därför skulle din 

medverkan uppskattas oerhört mycket. Om du har några frågor kring ditt deltagande, som 

kommer att behandlas konfidentiellt, är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Inom några dagar har vi för avsikt att kontakta dig per telefon för att arrangera en intervju. Svara 

gärna på detta mail om du inte är intresserad av att delta i studien.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Rebecka Ramstedt och Ebba Bothén 

 

 

Rebecka_ramstedt@hotmail.com [telefonnummer] 

Ebba.bothen@gmail.com [telefonnummer] 

 

https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-VT-2020/Magisterprogram-i-strategisk-information-och-kommunikation/
https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-VT-2020/Magisterprogram-i-strategisk-information-och-kommunikation/
mailto:Rebecka_ramstedt@hotmail.com
mailto:Ebba.bothen@gmail.com
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Bilaga B: Intervjuguide 
  

 
Introduktion 

● Vilken svenska organisation/myndighet är du anställd på när du tjänstgör på FN, och 
inom vilken FN-organisation arbetar du? 

 

Hemorganisation 

● Vilken typ av kunskap/information har ni behov av att dela med varandra under tiden du 
bemannar ett FN-uppdrag? (Ge gärna exempel) 

● Vad upplever du att hemorganisationen förväntar sig av dig när det gäller att förvärva ny 
kunskap? 

● Vad upplever du att hemorganisationen förväntar sig av dig när det gäller att dela med 
dig av den kunskap du förvärvar under ditt FN-uppdrag? 

● Vilken typ av kunskap är hemorganisationen mest intresserad av, anser du? 

● Hur tänker du att din FN-erfarenhet/kunskap kan komma till nytta i 
hemorganisationen/gagna Sverige?  

- Ev följdfråga: På vilket sätt har din kunskap du fått inom ditt FN-uppdrag 
tillvaratagits i Sverige? inom din myndighet? Inom andra sammanhang?  
- Har kunskapsdelningen skett främst under tiden du innehar ditt FN-uppdrag eller 
efter hemkomst? (om gällande för personen) 

 

Medarbetarrollen 

● Hur ser du på din roll och ansvar när det gäller att dela kunskap med hemorganisation 
under och efter ditt FN-uppdrag? 

● Vad motiverar/begränsar dig att dela kunskap?  
- Ev följdfråga: Finns det fler/andra faktorer som påverkar? 

● Vad gör hemorganisationen för att motivera dig att dela din kunskap? 

● Vilka stöd och verktyg finns för att systematiskt ta vara på/dela/överföra kunskap för dig 
som är placerad på FN-uppdrag tillbaka till din hemorganisation? (Det kan handla om 
regelrätta dokumentationssystem, veckovisa avstämningar, rapporter eller personliga 
möten etc.) 

 

I praktiken 

● Hur gör du för att dela med dig av din kunskap? 

o Varför? 

o Hur tycker du det fungerar? 

● När/Om du återgår till din hemorganisation/är färdig med ditt uppdrag, förväntas det att 
du ska redovisa dina kunskaper och erfarenheter? 

o Hur? 

● Vilka rutiner anser du skulle behöva förbättras för kunskapsöverföring och hur? 

● Hur används gamla kunskaper/erfarenheter inom din hemorganisation? Finns tidigare 
erfarenheter dokumenterade på ett sätt som är tillgängligt och attraktivt för dig att ta 
del av? 

● Övrigt att tillägga?  
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Bilaga C: Två författare, en uppsats 

 
Vi som författare till denna studie har uppskattat de möjligheter som följer att kunna jobba 

gemensamt kring ett och samma ämne. Daglig kontakt under flera månaders tid har fördjupat 

upplevelsen på ett högst positivt sätt. Längs hela processen har vi eftersträvat tät dialog och 

transparens gentemot varandra. Nedan följer en kort beskrivning av hur vi säkerställt en likvärdig 

insats under arbetet med uppsatsen. Inledningsvis lade vi en gemensam tidsplan för hela arbetet 

parallellt som vi resonerade oss fram till vad vi verkligen ville göra och nådde en samsyn på både 

innehåll och tillvägagångssätt. I arbetet med bakgrund, tidigare forskning, teoretiskt ramverk 

fördelade vi de områden vi ansåg relevanta mellan oss och lade fram ”grundtexter” för varandra 

och för vår handledare. För varje grundtext läste den andre och kommenterade, lade till och tog 

bort till dess att vi nådde den slutgiltiga texten. Intervjuerna genomfördes som ovan beskrivet. 

Under tiden vi arbetade med insamlandet av empirin hade vi tät kontakt för att resonera kring 

direkta upplevelser och empirin ställt till vår teori. Sammanställningen av empirin fördelades så 

att var och en fyllde i framtagen mall för strukturering samt egna reflektioner. En av oss gjorde 

därefter grunden för analysen kopplat till respektive område kopplat till det teoretiska ramverket 

vilket sedan låg till grund för dialog sinsemellan, både skriftligt och muntligt, fram till dess att vi 

var ense om form och innehåll. Den som inte gjorde grundjobbet med analysen hade huvudansvar 

för att arbeta fram studiens slutsatser vilka sedan utgjorde en ytterligare grund för vidare dialog 

och arbete med denna text. Självreflexivitet har präglat hela processen och gynnats av att vi har 

varit två författare. Genomgående under arbetets gång har vi resonerat kring för- och nackdelar 

med allt från forskningsfrågor, metod, relevant tidigare forskning till analysmetod, analys, 

resultat samt slutligen slutsatser. För att få en tydlig röd tråd och en hög grad av läsbarhet har vi i 

metodkapitlet valt att inte redogöra för samtliga bakomliggande resonemang utan har valt att 

presentera hur vi slutligen förhållit oss till såväl tidigare forskning som metodval. 

 

Sammanfattningsvis har arbetet byggt på att vi båda har varit involverade i samtliga delar och att 

all text och alla resultat i studien är genomgången och framtagen i dialog. Vi upplever att vi har 

nått vad Nonaka et al. (2000) kallar ba, trots det geografiska avståndet mellan oss. Vi har skapat 

en gemensam plattform där interaktion har skett och där vi kunnat dela kunskaper, reflektera och 

framför allt kunnat lösa uppkomna problem med gemensamma krafter. 


