
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Examensarbete i företagsekonomi 

Internationella civilekonomprogrammet 

Vårterminen 2011 

 

 

Vad händer när han slutar? 

- en studie om kunskapsbevarande i en organisation vid en nyckelpersons pensionering 

 

 

                     

    What will happen when he leaves? 

- a study of preserving knowledge in an organization when a key figure retires 

 

 

 

 

 

Författare: 

Eva-Lena Lundgren 

Malin Trevett 

 

Handledare: 

Karin Bredin 

 

ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01046--SE 



 

 

2 

Titel: Vad händer när han slutar? – en studie om kunskapsbevarande i en organisation vid en 

nyckelpersons pensionering 

 

Författare: Eva-Lena Lundgren och Malin Trevett 

 

Handledare: Karin Bredin 

 

Sammanfattning: Vi står inför en tid med stora pensionsavgångar, endast under 2011 

kommer 124 000 svenskar att fylla 65 år. Då äldre anställda ofta innehar mycket kunskap 

efter lång erfarenhet inom en organisation finns en risk att kunskapen följer med dem när de 

slutar till följd av en pensionering. Med denna studie önskar vi kunna bidra med en större 

förståelse för betydelsen av en tydligt utarbetad pensionerings- och kunskapsledningsstrategi 

för en organisation då dessa stora pensionsavgångar väntar. Vi önskar även bidra med en ökad 

medvetenhet om kunskapsledningens relevans i organisationer, och att denna medvetenhet 

bör finnas hos alla anställda och inte endast vara individspecifik. 

Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera det personliga nätverket runt en 

nyckelperson i en organisation för att kunna utvärdera nätverkets roll i bevarandet av kunskap 

vid nyckelpersonens pensionering samt identifiera kunskapsbevarande faktorer. Studien 

genomfördes som en kvalitativ fallstudie där både intervjuer och dagböcker användes för att 

samla in det empiriska materialet. Studien genomfördes på ekonomiavdelningen på 

Linköpings kommun där den snart pensionerade ekonomidirektören och hans närmsta nätverk 

undersöktes. Utifrån det empiriska materialet genomfördes en nätverksanalys med avseende 

på individers samspel, roller och kunskapsutbyte i nätverket. 

Studiens resultat visar att ett nätverk som arbetat tillsammans under en lång tid har delat 

kunskap och utvecklat en gemensam kunskapsbas, som till viss del kan förhindra en 

kunskapsförlust vid en nyckelpersons pensionering. Dock kan en nyckelpersons insikter, 

systemkunnande och plats i organisationens historia som uppnåtts genom lång erfarenhet 

aldrig fullständigt ersättas. Studiens resultat visar även att en individs tidiga insikt om 

potentiell kunskapsförlust vid pensionering och motivation att dela med sig av kunskap bidrar 

till att förminska kunskapsförlusten. 

 

Nyckelord: Kunskapsledning, pensionering, tyst kunskap, nätverk, nätverksanalys 
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Summary 

We are facing a time with a great amount of retirements, as many as 124 000 Swedish people 

will retire only during 2011. Experienced people possess much knowledge and when 

employees leave an organization due to retirement they often leave with what they know. 

With this study we wish to contribute with a greater understanding of the importance of a 

clearly stated knowledge management strategy in an organization for the scenario when 

employees retire. We also wish to increase the awareness of the relevance of knowledge 

management in organizations, and underline that this awareness should exist among all the 

employees and not only be bound to specific individuals. 

The purpose of this study was to identify and analyze the personal network of a key figure in 

an organization, to be able to evaluate if this network could help in preserving knowledge in 

the organization when the key figure retires and identify knowledge-preserving factors. The 

study was conducted as a qualitative case study where interviews and diaries were used to 

assemble the empirical material. The study was conducted at the department of business 

administration at Linköpings kommun, where the soon retired manager and his personal 

network were studied. A network analysis was carried out in order to study the roles, the 

interactions and the exchange of knowledge in the network. 

The findings of the study indicate that a network can prevent a certain knowledge loss due to 

a long working experience together where knowledge has been shared and hence a knowledge 

base has been obtained. However, the insights, the understandings and the place in the history 

of the organization achieved through experience can never be fully replaced. The findings 

also imply that the early individual insight of a potential knowledge loss due to retirement and 

the individual motivation of sharing knowledge contribute to a reduced knowledge loss. 

 

 

Key words: Knowledge management, retirement, tacit knowledge, network, network analysis 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karin Bredin som under uppsatsskrivandet alltid 

har funnits till hands och på ett konstruktivt sätt hjälpt oss genom processens gång. Vi vill 

även ge ett stort tack till våra tre respondenter från Linköpings kommun för sin medverkan till 

vårt empiriska material. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

År 2011 kommer 124 000 svenskar att fylla 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2011) och under 

de närmaste 10 åren kommer 1,1 miljoner svenskar att bli ålderspensionärer (Dagens Nyheter, 

2011). Aldrig förr har så många människor pensionerats under så kort tid och fram till år 2015 

kommer ungefär 40 % av den nuvarande arbetsstyrkan att gå i pension (Ohlsson & Broomé, 

2003). Även i Linköpings kommun väntar stora pensionsavgångar de närmaste 10 åren då 

cirka 6000 kommunalanställda går i pension, det vill säga 600 personer per år och behovet är 

stort för nyrekryteringar (Tv4 Lokalnyheterna Östergötland, 2011).  

Då en organisations arbetsstyrka kan utgöras av en hög medelålder och då anställda lämnar 

organisationer bör en handlingsplan för detta finnas. Som exempelvis det relativt nya 

begreppet age management visar bör organisationer ta tillvara den kunskap och potential som 

äldre arbetskraft innehar (Vallerius & Uggelberg, 2007). Det är enligt författarna viktigt att se 

över hanteringen av de äldre medarbetarnas kunskap då det inom organisationer idag ofta är 

hög ålder bland personer som har nyckeluppgifter samt att det finns en risk för förlust av 

nätverk genom avgångar där överföring missas att göras. Det gäller för organisationer att både 

HR och företagsledning tar ställning till hur de ska möta den stora pensioneringsvåg som snart 

sker samt hur de på bästa sätt kan bevara kunskap som många äldre har. Vallerius och 

Uggelberg menar att det i de flesta organisationer finns personer med så kallad 

nyckelkompetens och tyst kunskap som har skapats av erfarenhet. Författarna menar att ”om 

inte organisationer har säkerställt denna kompetens när de anställda går i pension kan det 

uppstå ett kompetensvakuum” (Vallerius & Uggelberg, 2007:122).  

Det finns därmed en risk att då anställda lämnar en organisation, lämnar även kunskap 

organisationen. Enligt Davenport och Prusak (1998) är en organisations kunskap och vad dess 

anställda vet viktiga förutsättningar för att en organisation skall fungera. De hävdar att försök 

att ersätta individers kunskap med teknologi i organisationer sällan lyckas, något som bevisats 

då erfarna individer på en arbetsplats lämnar organisationen och tar med sig ovärderlig 

kunskap. Ofta förstår vi först värdet av kunskapen då den är borta, understryker författarna. 

När en person går i pension finns det en risk för att värdefull information och erfarenheter går 

förlorade (Smith, 2001). Parise, Cross och Davenport (2006) hävdar att individer som lämnar 

en organisation ofta tar med sig mer än vad de faktiskt vet, då de även tar med sig information 
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om vem som vet vad. De förklarar att centrala personer som binder samman kontakter ofta är 

individer i en organisation som har många direkta relationer där informationsutbyte inträffar, 

och att det höga antalet relationer har sin förklaring i att dessa centrala personer innehar 

expertiskunskap inom ett eller flera områden. Diskussionen är samstämmig gällande 

kunskapsförlust, men vad kan ses som kunskap? 

Viss kunskap är explicit och möjlig att dokumentera, medan annan kunskap, den tysta 

kunskapen, kan vara högst individuell och inte lätt att uttrycka och dela med andra (von 

Krogh, 1998). Vallerius och Uggelberg (2007) anser att det i de flesta organisationer finns 

personer med en stor mängd tyst kunskap och som har både nyckelerfarenheter och 

specialkompetenser. Författarna hävdar vidare att denna kompetens kan man även benämna 

som nyckelkompetens och de personer som bär på denna kompetens anses vara 

nyckelpersoner i organisationen. Dalkir (2005) understryker att förmågor är potentiella 

nyckelkompetenser, och innefattar något som organisationen kan utföra på ett fördelaktigt 

sätt. Dessa förmågor kan till och med utgöra en konkurrensfördel, och ju värdefullare dessa 

kompetenser är för en organisation och ju mindre den är delad bland de anställda, desto 

viktigare är det att hålla dessa kompetenser inom organisationen.  

Vad kan då hända med organisationens kunskapsbas då individer med nyckelkunskap lämnar 

organisationen? Dalkir (2005) understryker att värdefull kunskap för organisationen blir utsatt 

för en risk att förloras till följd av att anställda lämnar organisation, till exempel i samband 

med pensionering. Parise et al (2006) understryker att kunskapsförlust i samband med att 

nyckelpersoner lämnar en verksamhet inte bara handlar om att expertiskunskap försvinner, 

utan även att en grupps kollektiva förmåga att arbeta kan påverkas. Genom ett nätverkssynsätt 

kan roller, relationer och kunskaper identifieras i en organisation, och kunskapsförlusten 

utvärderas hävdar författarna. Parise et al anser vidare att anställda inte bara tar med sig 

kunskap då de lämnar en organisation, utan även ett organisatoriskt minne om varför vissa 

beslut togs och tidigare genomförda projekt inom organisationen. De hävdar att organisationer 

ofta glömmer att fokus bör riktas på den relationella aspekten inom nätverk, då arbete inom 

organisationer blivit alltmer komplext och att arbetet är mer beroende av en kollektiv insats, 

då individer förlitar sig mer på medarbetare och externa kontakter. Dessutom anser de att det 

inte är lätt att ersätta en individ som jobbat tiotals år inom en organisation då ett förtroende tar 

tid att bygga upp samt att formella relationer kan störas vid ersättningen. Därmed kan 
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slutsatsen dras att en utarbetad strategi bör finnas i samband med pensioneringar i en 

organisation för att säkerställa att kunskap bevaras.  

Tidigare har forskning visat att bland annat mentorskap och successionsplanering bidragit till 

att kunskap kan bevaras i organisationen då en nyckelperson lämnar denna (McQuade, Sjoer, 

Fabian, Nascimento & Schroeder, 2007). Även McQuade et al (2007) presenterar att andra 

företeelser riskerar försvinna i samband med pensionering, exempelvis en persons kontakter 

och nätverk. Ett nätverk kan enligt Seufert, van Krogh och Bach (1999) definieras som ett 

utbyte som existerar mellan individer och olika grupper i en organisation. Ett nätverk 

innefattar sociala relationer mellan aktörer och dessa kan utgöras av personer, grupper och 

kollektiv inom organisationen. Relationerna som uppstår mellan aktörerna kan kategoriseras 

efter innehåll, intensitet eller form och ofta uppstår en unik mix för ett specifikt nätverk. Shah 

(2000) hävdar att den tysta kunskapen är något som är unikt för ett nätverk och Seufert et al 

(1999) är övertygade om att ett effektivt nätverk består av tillgänglig kunskap och erfarenhet 

som står till de anställdas förfogande. Vidare definierar Seufert et al (1999) ett 

kunskapsnätverk som ett nätverk innefattande en dynamisk struktur av individer, som delar 

värderingar och mål och där utbytet underlättas av kommunikation. 

1.2 Problemdiskussion 

Att hantera kunskap inom en organisation innebär att kunskap ska skapas, spridas och 

användas, och att olika kunskaper är centrala för olika yrkesområden enligt Gustavsson 

(2002). Därmed krävs det i all verksamhet någon form av specifik kunskap och vidare finns 

det också ett behov av personer som har kunskap inom kunskapsledning (Knowledge 

Management). Wiig (1997) förklarar att kunskapsledning är ett relativt nytt område för studier 

och att det var först i slutet av 80-talet som organisationer började förstå att organisationens 

kunskap var nyckeln till framgång och ett intresse för kunskapsledning väcktes. Denna studie 

kommer att utgå ifrån ett kunskapsledningsperspektiv (Davenport & Prusak, 1998; Dalkir, 

2005; Bhatt, 2001) där definitioner och teorier utgör bakgrunden för hur kunskap hanteras 

praktiskt i en organisation. Seufert et al (1999) hävdar att tyst kunskap är djupt rotad i 

individers erfarenheter, subjektiva värderingar och känslor och därför kan den aldrig bli helt 

kommunicerad och delad i organisationen. Den tysta kunskapen är därmed både svår att 

artikulera och svår att hantera i en organisation. För att underlätta att den tysta kunskapen 

delas i en organisation och därmed inte blir knuten till specifika individer bör alltså en strategi 
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finnas i en organisation om hur kunskap skall hanteras, något som inte alltid kan tas som en 

självklarhet. 

 

Enligt Starke, Dyck och Mauws (2003) bör en förståelse finnas i en organisation om vad som 

kommer att hända då en nyckelperson lämnar organisationen. Författarna hävdar att denna 

insikt och förståelse kan uppnås genom att analysera en organisations lärande och även utbyte 

av information under det dagliga arbetet. Även om en organisation vet när en anställd 

kommer att lämna organisationen i samband med till exempel pensionering, menar författarna 

att ledningen ibland kan misslyckas med att utarbeta en plan för att förhindra att kunskap går 

förlorad. Författarna understryker att ledningen i en organisation måste se till att 

kunskapsöverföring från nyckelpersonen till medarbetare underlättas, och att se till att 

medarbetarna även exponeras för alternativa sätt för lärande i organisationen så att dessa inte 

endast är beroende av nyckelpersonens information. På detta sätt kan tyst kunskap komma att 

ingå i den totala kunskapen i organisationen som då även kan hittas hos medarbetare. 

 

I denna studie kommer ett nätverk definieras som den grupp individer kring en nyckelperson 

som denne har störst informationsutbyte med och därmed där den största sannolikheten finns 

för kunskapsdelning. Då nyckelpersonen i fråga lämnar organisationen finns en risk att detta 

nätverk splittras, och då även att kunskap, och främst dess tysta dimension kan gå förlorad 

(Shah, 2000).  Studien avgränsas till en avdelning i en organisation, och nyckelpersonen 

innehar en ledarposition. Den studerade organisationen är Linköpings kommun, där 

ekonomiavdelningen har studerats närmare. En unik möjlighet har getts för studiens syfte då 

denna avdelning står inför en stundande pensionering, en pensionering som kan komma att 

påverka både avdelningen och medarbetare. Linköpings kommuns ekonomidirektör går i 

pension hösten 2011 och studien har avgränsats till att undersöka ekonomidirektören och hans 

nätverk, deras arbete samt pensionsförberedelser under den tid som det empiriska materialet 

samlades in. Ekonomidirektören är studiens nyckelperson och hans närmaste nätverk och dess 

roll för kunskapsbevarande är därmed i centrum för denna studie. 

 

Nätverksmodeller kan beskriva en eller flera nätverksstrukturer innefattande relationer mellan 

aktörer i en organisation. Nätverkets struktur beskriver de relationer som individer är 

involverade i, och hur dessa individer är sammanlänkade genom kontakt med varandra (Burt, 

1980). Dessa relationer ingår vidare i en organisations sociala kapital, summan av en 
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organisations relationer, normer och värderingar (Anklam, 2003). Socialt kapital definieras 

enligt Nahapiet och Ghoshal (1998) som summan av de resurser man kan härleda från 

relationer i ett nätverk. En organisations sociala kapital är mycket viktigt för en organisations 

framgång och Massingham (2008) understryker att om en organisation förlorar socialt kapital 

kan detta reducera organisationens minne. Socialt kapital kan gå förlorat då individer lämnar 

en organisation, och vidare målar Massingham upp scenariot att förlorat strukturellt kapital 

kan minska det organisatoriska lärandet och förlorat relationellt kapital kan ge upphov till 

splittrade externa kunskapsflöden. Vidare hävdar han att kunskapsförlustens inverkan på en 

organisation är ett relativt outforskat område och genom att studera en organisations sociala, 

strukturella och relationella kapital ges möjlighet att undersöka förlusten av kunskap då 

värdefulla individer lämnar en organisation och därmed se en organisations förlustprofil. 

Massingham (2008) förklarar vidare att det organisatoriska minnet är en viktig del i 

nätverksdimensionen av socialt kapital. Det organisatoriska minnet definierar han som ett 

nätverks sammanlagda erfarenhet och kunskap som erhållits genom arbete inom 

organisationen, och en individs förmåga att kunna lösa problem genom kunskap från tidigare 

erfarenheter ses som en form av tyst socialt kapital. Genom ett kunskapsledningsperspektiv 

(Davenport & Prusak, 1998; Dalkir, 2005; Bhatt, 2001) kommer vi i denna studie undersöka 

ett nätverk inom en organisation. Genom detta perspektiv kommer kunskapsöverföring 

studeras i samband med en nyckelpersons pensionering. Det kommer att diskuteras om det 

finns någon brist i kunskapsöverföringen där kunskap riskerar att försvinna och om detta kan 

förebyggas. Det kan finnas faktorer som påverkar kunskapsutbytet i ett nätverk och i studien 

kommer det att utvärderas vilka effekter dessa kan ha i bevarandet av kunskap. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera det personliga nätverket runt en 

nyckelperson med avseende på individers roller, deras samspel samt kunskapsflödet mellan 

individerna i nätverket. Utifrån detta kommer det att identifieras olika typer utav kunskap som 

existerar i nätverket samt faktorer som kan påverka att kunskap bevaras i organisationen då 

nyckelpersonen går i pension. Med detta som bakgrund kommer nätverkets roll i bevarandet 

av kunskap att diskuteras. 
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer det att presenteras vilka metodval som har gjorts under studiens gång. 

Det kommer att visas vilken ansats studien har samt hur det praktiska tillvägagångssättet har 

sett ut under skapandet av vår studie.  

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Man brukar tala om två olika angreppssätt som 

man kan använda vid skrivandet av en studie, 

deduktivt och induktivt angreppssätt. Man kan 

även kalla den deduktiva metoden för bevisande 

och den induktiva metoden för upptäckande 

(Holme & Krohn Solvang, 1997). Den deduktiva 

metoden utgår ifrån att forskaren har en teoretisk 

bakgrund och utifrån denna skapar forskaren hypoteser. Dessa hypoteser testas sedan genom 

att genomföra en empirisk undersökning (Bryman, 2008). Bryman menar vidare att man vid 

den induktiva metoden däremot utgår från empiriskt material, och från detta skapas teorier. 

Ofta använder man en blandning av de två metoderna och enligt Bryman är det bättre att se de 

två metoderna som tendenser i en studie än att man gör ett val som helt utesluter en av 

metoderna. Vid denna studies start började vi med en deduktiv inriktning då vi utgick från 

teorier och hade en förförståelse för ämnet från tidigare studier. Mot slutet av vår skrivprocess 

kan man märka induktiva drag då vi utifrån det empiriska materialet kunde dra teoretiska 

slutsatser samt få en ny förståelse kring pensionering och vad det har för inverkan på en 

organisations kunskapsbas. Vi kunde även identifiera faktorer som bör tas i beaktning som 

komplement till de redan existerande teorierna i samband med pensionering.  

2.2 Designval 

Ett övergripande val man får göra i starten vid en studie är att välja om man ska ha en 

kvalitativ eller kvantitativ metod för sin studie. Då det var ett specifikt nätverk vi skulle 

undersöka valde vi att ha en kvalitativ metod för att uppnå studiens syfte och fann stöd för 

vårt val då Kvale (2007) menar att kvalitativ forskning kan ha som syfte att analysera 

individers eller gruppers erfarenheter att analysera interaktion och kommunikation samt att 

analysera dokument eller liknande spår av erfarenheter. De individer som ingick i denna 

studie bestod av den snart pensionerade ekonomidirektören i Linköpings kommun, samt hans 

Induktivt och deduktiv 

Kvalitativ fallstudie 

Dagböcker och intervjuer 
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närmsta nätverk, Individ A och Individ B. Syftet med metodvalet var att kunna kartlägga 

deltagarnas sociala nätverk inom organisationen med speciellt fokus på Ekonomidirektören 

som snart skulle gå i pension. Utifrån kartläggandet av Ekonomidirektörens nätverk gavs en 

möjlighet att identifiera relationer och kunskapsflöden inom nätverket. Denna information 

användes vid studiens analys för att kunna identifiera om ett nätverk kan förhindra en 

potentiell kunskapsförlust i samband med en nyckelpersons pensionering.  

Kvale (2007) menar att kvalitativ forskning ämnar få en förståelse och beskriva sociala 

fenomen genom utarbetade modeller och teorier. Vidare förklarar han att kvalitativ forskning 

vill fastställa erfarenheter och interaktioner i dess naturliga kontext och forskningen startar 

från ett fastsällt koncept om vad som kommer att studeras och vad som bäst passar fenomenet, 

och detta koncept utvecklas och förfinas genom forskningsprocessen. Den kvalitativa 

forskningen har ofta ett fall i fokus och en förståelse för dess kontext är av stor vikt. 

2.3 Metodval för empirisk undersökning 

Det finns en rad olika metoder att använda sig av för att behandla sitt ämnesval. Då denna 

studie har undersökt hur ett specifikt nätverk kan främja kunskapsbevarande i samband med 

en nyckelpersons pensionering är det en fallstudie som har genomförts. Enligt Bryman och 

Bell (2003) definieras en fallstudie som en viss situation eller händelse som man som forskare 

undersöker. Enligt Ejvegård (2009) är syftet med en fallstudie att med hjälp av fallet kunna 

beskriva verkligheten och fallstudien motsvarar en del av ett större förlopp. Ejvegård menar 

dock på att man får vara försiktig då slutsatser dras utifrån en fallstudie då ett ensamt fall 

aldrig kan motsvara hela verkligheten. Detta är något denna studie tog i beaktning vid 

formulerandet av slutsatser. 

Burt (1980) beskriver att i en individs personliga nätverk brukar de kontakter individen har 

direkta relationer med samt relationerna mellan dessa kontakter beskrivas som dennes Ego-

nätverk. Burt hävdar därmed att ett Ego-nätverk utgår ifrån en central individ, Ego, där 

nätverkets kontakter, dess alter, är bundna till denne genom interaktion. Då Burt menar att ett 

Ego-nätverk utgår ifrån en central individ i ett nätverk valde vi att använda oss av denna 

metod då en del av studiens syfte är att kartlägga en nyckelpersons nätverk. Detta gjordes vid 

det första mötet med ekonomidirektören då han ombads att namnge personer som han ansåg 

ingå i hans närmaste personliga nätverk i enlighet med Marsdens (1990) definition om 

kognitiva nätvek. Då både nätverkets Ego, Ekonomidirektören, och dess alter, Individ A och 

Individ B, samtidigt förde dagbok under en veckas tid fick vi en möjlighet till jämförelse 
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mellan uppfattade interaktioner och informationsutbyten och utifrån detta kunde relationer 

och interaktionsmönster urskiljas. Genom att använda sig av ett sociogram och nätverksanalys 

finns en möjlighet att utarbeta positioner i nätverket, nätverkets densitet och nätverksgrupper 

som innebär samlingar av aktörer som binds samman av starka relationer. Marsden (1990) 

talar i sin tur om kognitiva nätverk i samband med Ego-metoden. Ett kognitivt nätverk 

definieras som sociala relationer i ett nätverk utifrån hur de uppfattas av individerna själva. 

Självrapportering gällande sociala band i samband med Ego-nätverk är enligt Marsden det 

mest förekommande sättet att samla nätverksdata och därför valde vi att använda 

självrapportering för insamlandet av nätverksdata i denna studie.  

Enligt Seufert et al (1999) kan ett nätverk analyseras utifrån dess form, intensitet och innehåll. 

Ett nätverks form visar dess varaktighet och hur nära relationerna är mellan individerna i 

nätverket, dess intensitet innefattar hur tätt förekommande kommunikationen mellan individer 

i nätverket är och innehållet visar vilken information kommunikationen innehåller. Tichy, 

Tushman och Fombrun (1979) har liknande åsikter som Seufert et al (1999) och menar att 

genom att studera ett nätverks egenskaper utifrån ett antal faktorer kan man se ett nätverks 

struktur samt mönster. Enligt Tichy et al kan nätverkets egenskaper delas upp i transaktionens 

innehåll, förbindelsernas natur och strukturella karaktärsdrag. Inom förbindelsernas natur 

valde vi att titta på intensiteten i relationerna samt hur ömsesidiga relationerna var i nätverket. 

Detta för att vi skulle kunna utarbeta en förståelse för hur dessa faktorer möjligtvis kunde 

påverka informationsflödet och kunskapsutbytet i nätverket. Vad gäller de strukturella 

karaktärsdragen i nätverket valde vi av samma orsaker att studera nätverkets storlek, densitet 

samt dess centrala karaktär och individernas roller för att kunna urskilja om relationerna 

mellan individerna påverkades av nätverkets hierarkiska struktur. 

Anklam (2003) argumenterar för en användning av social nätverksanalys för att samla in och 

analysera mönster i relationer i en grupp av individer. Genom att använda sig av detta följer 

fördelar för en organisation och hon nämner bland annat ett förbättrat flöde av kunskap och 

information samt upptäckandet av kunskapsmäklare i organisationen. Analysen av nätverket 

genomförs genom att individer i en grupp uppskattar förekomsten av informationsutbyte och 

informationens betydelse i gruppen. Anklam understryker att en bakgrundsförståelse är 

nödvändig för analys av nätverket och att använda data från analysen som en grund för vidare 

analys. Sociala relationer i en organisation skall även betraktas som komplexa system, och 

dessa relationer förändras ständigt. Hon menar därmed att man aldrig med säkerhet kan 
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förutse interaktioner. Allee (2000) menar å sin sida att kunskapsnätverk finns i alla 

organisationer, men att det första steget är att finna dessa och göra dem synliga. Även hon 

hävdar att social nätverksanalys är att föredra för att finna och förstå mönster av interaktion i 

en grupp av individer i en organisation. De verktyg man använder sig av för att analysera 

interaktioner måste visa hur individer rör sig inom och mellan nätverk och därmed är social 

nätverksanalys ett hjälpmedel att föredra. 

2.4 Metod för datainsamling 

Primärdata i studien bestod av dagböcker skrivna av de tre respondenterna och intervjuer, 

dessa kommer nedan behandlas separat för att belysa den kronologiska ordningen och 

argumentationen för deras betydelse för studiens syfte. 

2.4.1 Dagböcker 

Under en veckas tid skrev Ekonomidirektören och hans närmsta nätverk, Individ A och 

Individ B, dagbok där dagens aktiviteter och interaktioner redovisades. I studien gjordes valet 

att använda dagboksmetod för att kunna kartlägga Ekonomidirektörens nätverk och dagliga 

arbete, samt även för att få en förståelse för hur Ekonomidirektörens beslutsfattande påverkats 

av det dagliga informationsutbytet. 

Enligt Bolger, David och Rafaeli (2003) är det första steget vid utformandet av en dagbok att 

bestämma en passande design. För att hitta en design som passade Ekonomidirektören och 

hans nätverk bestämdes ett möte med honom där förslag på hur dagboken kunde se ut 

presenterades av oss. Det genomfördes även en testdag för att ge honom möjlighet att komma 

med synpunkter gällande metoden och frågorna, samt få hans samtycke till deltagande i 

dagboksstudien. Hans synpunkter på det första dagboksförslaget hjälpte till vid utformandet 

av dagboken som passade hans arbetssätt och resulterade i en reviderad dagbok som fylldes i 

av Ekonomidirektören, Individ A och Individ B. 

Det har hävdats att dagböcker som metod kan ge möjligheten att undersöka sociala processer i 

dagliga arbetssituationer (Bolger, Davis & Rafaeli, 2003). Symon (2004) hävdar att 

användandet av kvalitativ dagboksstudie kan vara en väldigt användbar och rik 

informationskälla. Vidare understryker Symon (1998) att användandet av dagböcker kan ge 

information gällande individers arbetserfarenheter och ge en detaljerad bild av arbetet som 

annars enligt författaren skulle kräva många timmar av intervjuer.  Vid dagboksstudier är det 
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rekommenderat att bestämma hur ofta dagboken ska skrivas och när den ska skrivas utifrån 

fenomenet man vill undersöka (Bolger, Davis & Rafaeli, 2003). 

Efter diskussion med Ekonomidirektören bestämdes det att det som passade deltagarnas 

arbete bäst var att en dagbok med frågor (se bilaga 1) skickades varje morgon under en veckas 

tid till deltagarna, för att i slutet av arbetsdagen fyllas i, och sedan skickas tillbaka till oss.  Vi 

valde att formulera våra frågor relativt kortfattat för att inte ta alltför mycket av deltagarnas 

arbetstid i anspråk, då användandet av dagböcker ofta kan uppfattas som krävande (Bolger, 

Davis & Rafaeli, 2003). Detta var något som verifierades då deltagarna uttryckte att 

dagboksskrivande krävde mycket tid vid stressiga arbetsdagar. 

Då vi valde att formulera våra dagboksfrågor kortfattat fanns en risk att vi gick miste om 

djupgående information gällande deltagarnas tankar (Bolger, Davis & Rafaeli, 2003). För att 

minimera denna risk valde vi att i slutet av veckan även ställa öppna frågor för att låta 

deltagarna reflektera över veckans arbete samt skrivande av dagbok. 

När dagböckerna var genomförda sammanställdes dessa till en visualisering i form av ett 

sociogram där deltagarnas kontakter och informationsutbyte visas, detta behandlas vidare i det 

empiriska avsnittet. Skapandet av ett sociogram genomfördes då en av de vanligaste 

metoderna för att förstå ett nätverk och dess relationer är genom social nätverksanalys och 

genom att utarbeta sociogram (Burt, 1980; Klovdahl, 1981; Marsden, 1990; Tichy et al, 

1979). Burt (1980) hävdar att genom analys av sociogram kan nätverkets mångfald fångas 

genom att studera antalet aktörer i nätverket.  

Dagböckerna kom att fungera som en bakgrund till våra intervjuer som genomfördes i slutet 

av mars. 

2.4.2 Intervjuer 

Enligt Kvale (2007) finns det sju steg i utformandet av en intervju: val av tema, utformandet 

av design, utförandet av intervjuer, transkribering, analys, verifikation och rapportering. Ett 

första steg i utformandet av intervjuer är därmed val av tema. Studiens syfte och metod måste 

analyseras, och en förförståelse av temat måste uppnås, hävdar Kvale. En förförståelse av 

ämnet är av stor betydelse för att få en teoretisk förståelse för fenomenet som undersöks.  

Vid utformandet av designen av intervjun utgick vi från den förförståelse vi uppnått genom 

utarbetandet av studiens teoretiska referensram. Utifrån denna kunde vi utforma teman i 
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intervjuerna som korresponderade till teorier som behandlas i studien (se bilaga 2 och 3). Då 

studiens syfte innehöll att kartlägga och analysera ett nätverk och dess kunskap valde vi att 

under tema 1-4 behandla kunskap och kunskapsledning i organisationen, för att sedan 

behandla nätverk och pensionering under tema 5-6.  

Anklam (2003) hävdar att nätverksdata bör användas som grund för vidare analys och därför 

valde vi att använda oss av vår nätverksanalys vid utformandet av intervjufrågor. Då 

intervjuer utfördes dels med Ekonomidirektören, Ego, och dels med övriga individer i det 

personliga nätverket, alter, fick vi även här en möjlighet till jämförelse av uppfattningar 

gällande relationer och kunskapsutbyte. Detta var en viktig del av metodvalet då en del av 

syftet med denna studie var att undersöka om faktorer existerar som kan påverka 

kunskapsutbyte i ett nätverk. 

Intervjuerna för studien hölls i två omgångar. Efter förfrågan av Individ A och Individ B hölls 

en intervju med dem två tillsammans. Detta gjordes då respondenterna kände att frågorna 

krävde en del diskussion dem emellan och vi såg inte något hinder till att hålla en intervju 

med båda två vid samma tidpunkt då respondenterna utgör en naturlig arbetsgrupp. Steyaert 

och Bouwen (1994) beskriver i Cassel och Symon att en naturlig grupp är personer som redan 

existerar i en arbetsgrupp och som är en del av den naturliga organisationen. Därefter hölls en 

enskild intervju med Ekonomidirektören. Vi valde att till viss del ha samma frågor vid de två 

tillfällena för att få en möjlighet att kunna jämföra svaren. Vi valde även att ha frågor riktade 

specifikt till de enskilda respondenterna (se bilaga 2 och 3). Intervjufrågorna skickades på 

förhand för att respondenterna skulle vara förberedda och haft tid att reflektera över frågorna. 

Intervjuerna spelades in efter att respondenterna gett sitt samtycke och materialet 

transkriberades sedan för att en analys skulle kunna genomföras. 

Kvale (2007) menar att i den kvalitativa forskningen används intervjuer ofta i kombination 

med andra metoder och att intervjuer ofta används i fallstudier där fokus läggs på en specifik 

person eller situation. I denna studie valdes att använda intervjuer i kombination med 

dagboksstudie för att kunna få en nyanserad överblick över Ekonomidirektörens nätverk och 

kunskap i organisationen. Att utföra intervjuer är en vanlig metod inom den kvalitativa 

forskningen och enligt Kvale (2007) kan intervjuer ses som en konversation mellan 

intervjuaren och den intervjuade, där denna konversation ger upphov till kunskap. 

Konversationens syfte och struktur har på förhand bestämts av intervjuaren. Genom detta 

fokuserar intervjun på olika teman och den intervjuade leds till dessa teman, men då frågorna 
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är öppna leds den intervjuade inte till specifika åsikter utan får själv reflektera. I denna studie 

användes semi-strukturerade intervjuer och Kvale förklarar att en sådan intervju har som syfte 

att tyda och förstå ett fenomen från den intervjuades perspektiv och beskrivning utav detta. 

”Det kommer nära en vardaglig konversation, men en professionell intervju har ett syfte och 

den innehåller ett specifikt närmande och teknik; den är semi-strukturerad – den är vare sig 

en öppen vardaglig konversation eller ett slutet frågeformulär” (Kvale, 2007:11).  

Kvale (2007) nämner vidare två viktiga faktorer som bör tas i beaktande vid utförande av 

intervjuer, etik och diskretion. Det etiska dilemmat genomsyrar hela intervjuprocessen och 

bör även ges en tanke före intervjuer genomförs. De intervjuade bör även bli informerade om 

studiens syfte och den valda designens särdrag. Enligt Kvale är några av de etiska dilemman 

vad studien kan ha för fördelar och hur den kan bidra till det som studeras, hur mycket 

information som skall ges före intervjun, vem som kommer att ha tillgång till intervjuerna och 

hur intervjuarens roll kan påverka intervjun. I denna studie förklarades studiens syfte för 

respondenterna före utförandet och som tidigare nämnts skickades frågorna till 

respondenterna på förhand, med syfte att ge tid för reflektion. Då studien utförs i samband 

med Ekonomidirektörens pensionering önskar vi att den kan bidra med en förståelse och en 

djupare insikt till organisationen om en nyckelpersons kunskap och betydelsen av att bevara 

denna genom utarbetade strategier. Diskretion innefattar bland annat dilemman rörande 

konfidentiell information och anonymitet enligt Kvale. Respondenterna måste ge sitt 

godkännande gällande informationen och en tanke måste ges till vem som kommer att ha 

tillgång till informationen.  

Vid studiens start diskuterades anonymitet med våra respondenter och tillåtelse gavs att 

nämna deras namn, vilken organisation de arbetar inom samt vilka positioner de innehar. Då 

de efter att ha läst vårt empiriska material kommit med önskemål att inte använda namnen i 

det empiriska avsnittet gjorde vi en bedömning att det inte påverkade studiens resultat om 

vem som sade vad och gjorde därmed våra respondenter anonyma. Vi valde att inte nämna 

deras namn någonstans i studien, detta för att uppnå en homogenitet i texten. Vi benämnde 

respondenterna för Ekonomidirektören, Individ A och Individ B. Vid skapandet av studiens 

sociogram benämndes de individer som våra respondenter uppgett att de hade haft kontakt 

med i dagböckerna. Dessa individer är anonyma då de genom att ha kontakt med våra 

respondenter inte automatiskt ingick i vår studie, mer än att vara en del av våra respondenters 

kontaktnät. 
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2.5 Litteraturval och språkbruk 

Den teoretiska referensramen i studien är uppbyggd med hjälp av både böcker och artiklar 

främst inom området för Knowledge management. För att få en bra bredd på den teoretiska 

referensramen valde vi att använda oss av både äldre och nyare teorier. Artiklarna som är 

använda under studien är hämtade ifrån erkända vetenskapliga tidsskrifter.  

Då det förekommer en del engelska uttryck i studien bör en förklaring ges för hur vi gick 

tillväga för att vara konsekventa. Vid ett engelskt uttryck försökte vi finna en så nära 

översättning som möjligt till svenska. När detta uttryck användes valde vi att först nämna 

termen på svenska med den engelska översättningen inom parantes. Därefter användes endast 

det svenska uttrycket för att få en homogen text genom hela studien.  

2.6 Begränsningar  

Det finns en del begränsningar som bör beaktas i denna studie. Tidsramen för 

dagboksskrivande kan tyckas kort då våra respondenter ombads att skriva under endast en 

vecka. Det finns en möjlighet att arbetet just den veckan kan skilja sig nämnvärt ifrån en 

annan veckas arbete och därför inte ge en rättvisande bild av respondenternas arbete. Dock 

bestämdes en vecka då vi inte ville ha för avsikt att ta upp för mycket tid från arbetet för våra 

respondenter. Det visade sig efter genomförandet av dagboksskrivandet att respondenterna 

ansåg den valda veckan vara en ”vanlig” arbetsvecka, vilket visar att den valda veckan ger en 

rättvisande bild av respondenternas arbete. En möjlighet finns även att de angivna svaren 

saknar djup då det är tidskrävande för respondenterna att föra dagbok (Bolger, Davis & 

Rafaeli, 2002) och att det finns risk för att dagboksskrivandet vissa dagar försummades till 

följd av mycket arbete. Angående intervjuerna bör man ha i åtanke att svaren från 

respondenterna möjligtvis är svar som är nyanserade till fördel för respondenternas arbete och 

därmed kan ha en möjlig påverkan på studiens uppnådda resultat. Gällande intervjun där både 

Individ A och Individ B intervjuades tillsammans kan respondenterna blivit influerade av 

varandra och påverkat sina respektive svar.  

Vid utformandet av intervjuer uppstår ofta frågan om hur många respondenter som skall ingå i 

studien (Kvale, 2007). Vidare förklarar han att i kvalitativa studier tenderar antalet 

respondenter antingen vara för få eller för många, om de är för många kan analysen av 

materialet försvåras, och om de är för få kan generalisering i sin tur försvåras. Tre 

respondenter kan ses som ett litet urval för denna studie men då Kvale rekommenderar att 

intervjun skall innefatta så många respondenter som är nödvändiga för studien i sig och dess 
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syfte ansåg vi att det ej var relevant att ha fler respondenter för att uppfylla studiens syfte. Då 

vi valde att använda Ego-metoden (Burt, 1980) för nätverksanalys uppgav Ekonomidirektören 

endast två övriga respondenter som sitt närmsta nätverk och därmed så kan tre respondenter 

ses som relevanta för denna studie.  

2.7 Utvärdering av metodval 

Bryman och Bell (2003) presenterar fyra kriterier för bedömning utav en kvalitativ 

undersökning. Dessa fyra kriterier utvecklades ursprungligen av Lincoln och Guba (1985) och 

Guba och Lincoln (1994) och består av; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt att det 

ska finnas möjlighet att styrka och bekräfta den fakta man har angivit. Nedan kommer en 

beskrivning om dessa fyra kriterier samt en diskussion om hur studien uppfyller kriterierna. 

Bryman och Bell (2003) menar att tillförlitlighet ska innefatta dels att man som forskare har 

utfört sin undersökning på ett korrekt sätt samt att respondenterna i studien har fått ta del av 

det empiriska materialet för att säkerställa att vi har uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. 

Genom att finna stöd för de olika metodiska val som har gjorts under studiens gång anser vi 

att tillförlitligheten för denna studie är god. När den empiriska delen var färdigställd mailades 

denna till våra tre respondenter så att de kunde godkänna det vi hade skrivit samt att de ansåg 

att vi hade uppfattat informationen på ett korrekt vis. Överförbarhet innebär att den 

information man får fram från det undersökta fallet ska vara applicerbart på andra 

organisationer eller i en annan miljö. Då vi har undersökt ett generellt område gällande 

kunskap och pensionering är det något som är överförbart på andra typer av organisationer än 

just kommuner. Denna studie har inte fokuserat på deras typ av arbete utan snarare hur de 

genomför det, vilket ger en större möjlighet för överförbarhet till andra organisationer. 

Pålitlighet motsvaras av att man som författare ska skapa en korrekt redogörelse för de olika 

momenten i studien, det vill säga att tillvägagångssätt och val av undersökningspersoner ska 

redovisas. Detta kriterium är uppnått då det i metodkapitlet har gjorts tydliga redovisningar 

med stöd från teorier om de olika val som har gjorts under studiens gång. Det sista kriteriet 

som ska uppfyllas är möjligheten att styrka och konfirmera, vilket innebär att man ska försöka 

säkerställa en så stor objektivitet som möjligt. Det finns alltid en risk att man som författare 

har förutfattade meningar gällande olika ämnen, dock har vi under studiens gång haft denna 

objektivitetsdiskussion i åtanke.  
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3. Teoretisk referensram 

 

 

För att kunna förstå hur kunskap kan 

bevaras i en organisation måste man först 

ha en insikt om vad kunskap utgörs av och 

hur den skapas, med andra ord kunskapens 

beståndsdelar samt hur individer lär och förvärvar kunskap. Vidare behöver en förståelse 

uppnås för vad tyst kunskap utgörs av, och hur denna kunskap hanteras och delas i en 

organisation. Som den teoretiska diskussionen kommer att visa är delande av tyst kunskap 

centralt i ett nätverk, och utvärdering av nätverksteorier kommer att bilda en grund för 

studiens slutliga diskussion gällande ett nätverks roll i bevarandet av kunskap.  Med grund i 

detta resonemang kommer avsnittet som följer behandla studiens teoretiska referensram. Den 

teoretiska diskussionen kommer först att behandla kunskap och lärande för att sedan 

presentera teorier från kunskapsledningslitteraturen och avslutningsvis kommer nätverk att 

behandlas. 

3.1 Den lärande organisationen 

Under detta teoriavsnitt kommer begreppet kunskap och olika kunskapsperspektiv utvärderas 

och en förklaring till den lärande organisationen ges. Enligt Wenger (2000) skapas kunskap 

genom att individer deltar och ingår i sociala komplexa system av lärande. Dessa system är 

värdefulla för organisationen och inom dessa system är kompetens historiskt och socialt 

definierad. Enligt Wenger kan kunskap definieras som kompetens som visas i sociala 

gemenskaper, och denna kompetens samspelar alltid med tidigare erfarenhet. Lärande är 

därmed en tvåvägsrelation mellan individerna och det sociala systemet. Antonacopoulou 

(2006) hävdar att individers individuella lärande leder till organisatoriskt lärande och även att 

den organisatoriska kontexten har ett stort inflytande på hur och vad individer lär i en 

organisation. Nedan kommer först definitioner på kunskap enligt olika författare att 

presenteras och en distinktion gällande kunskap och kompetens kommer att göras. Därefter 

följer en presentation av olika perspektiv gällande individers lärande i en organisation. 

3.1.1 Data, information och kunskap 

Davenport och Prusak (1998) gör en skillnad mellan data, information och kunskap i en 

organisation. Data definieras som ”strukturerade register av transaktioner” (Davenport & 
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Prusak, 1998:2, förf. översättning), och alla organisationer har ett behov av data som ofta 

lagras i teknologiska system. Enbart data har lite relevans och kan endast ses tjäna som en bas 

för att kunna skapa information. Information innefattar ett meddelande, en sändare och en 

mottagare. Syftet med information är att det på något sätt skall påverka mottagaren. Vidare 

definierar författarna kunskap som följer: ”Kunskap är en flödande blandning av 

ackumulerad erfarenhet, värderingar, kontextuell information och expertisförståelse som 

bildar ett ramverk där nya erfarenheter och information kan utvärderas och integreras. 

Kunskap kommer från individers intellekt och tillämpas även där. Inom organisationer blir 

kunskapen ofta lagrad i organisatoriska rutiner, processer, vanor och normer, och inte bara i 

dokument och förvaringsplatser” (Davenport & Prusak, 1998:5, förf. översättning). Denna 

definition bidrar till att belysa varför kunskap är ovärderlig, men även dess abstrakta och 

svårhanterliga sida. 

Enligt Davenport och Prusak (1998) är de mest effektiva organisationer de organisationer som 

gör kunskapsledning till en vardaglig arbetsuppgift. De hävdar att det är just den mänskliga 

faktorn som förvandlar data och information till kunskap genom att tillägga ett värde. Dock är 

det svårt att finna en struktur för bevarandet av de mänskliga resurserna och kunskapsbaser 

inom olika avdelningar som exempelvis personliga nätverk, roller och ansvarsområden samt 

relationer inom organisationen. De hävdar att data och information färdas genom elektroniska 

system inom organisationen, men att kunskap färdas mest effektivt genom personliga nätverk.  

Vidare skiljer Davenport och Prusak (1998) på hårda och mjuka nätverk som information 

sprids i. Ett exempel på ett meddelande i ett hårt nätverk, med en definitiv struktur, är mail 

och internetbaserad överföring. Ett mjukt nätverk är något informellt och icke urskiljbart, 

såsom att en individ lämnar över ett dokument åt en annan individ. Som tidigare nämnt är 

data grunden för information enligt Davenport och Prusak och den förvandlas till information 

när skaparen tillsätter ett värde. Det anses viktigare vad som har levererats än hur det har 

levererats. Värde kan tilläggas på flera sätt enligt författarna: data är kontextualiserat och vi 

vet varför det insamlats; data är kategoriserat och vi känner till de viktigaste komponenterna; 

data är kalkylerat och har analyserats matematiskt; data är korrigerat och fel har tagits bort; 

data är koncentrerat och har sammanfattats. Förvandlingen från information till kunskap sker 

enligt författarna vid interaktionen mellan individer genom jämförelse, hur informationen 

skiljer sig från andra situationer; konsekvensanalys, hur information påverkar beslut och 

handling; samband, hur informationen påverkar och relaterar till annan information samt 
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slutligen genom konversation, vad andra individer anser om denna information. Då en 

definition av kunskap och dess beståndsdelar nu givits följer olika perspektiv som kunskap 

kan betraktas utifrån. 

3.2 Olika perspektiv på kunskap 

Kunskap tar tid att uppnå och involverar både en process och ett resultat, där förhållandet dem 

emellan är av central betydelse för förståelsen av kunskapen enligt Gustavsson (2002). 

Skillnader finns mellan kunskap i medier och maskiner, och kunskap som bärs av människor 

hävdar Gustavsson, och olika former av kunskap är förenade med olika verksamheter och kan 

betraktas utifrån olika synsätt; bunden till sammanhang, dvs. kontextualiserad, bunden till 

praktiken eller bunden till situationer.  

 

Den organisatoriska kunskapen kan granskas utifrån olika synsätt, där vissa författare delar 

uppfattningen om kunskap som något individen innehar, kunskap är därmed individuell, och 

andra ser kunskap inom organisationen som en social process, där kunskap därmed är 

kollektiv. Chiva och Alegre (2005) understryker att organisatorisk kunskap är en viktig del i 

det organisatoriska lärandet, och de ser detta som en process där kunskap växer och förändras. 

Detta kan tillämpas på ett kognitivt perspektiv (cognitive possession perspective), där 

kunskap anses kunna kodifieras, lagras och flyttas, och därmed göras explicit. Kunskap ses 

här som något som kan lagras inom individer, något som även Grant (1996) stöder. 

 

Från ett sambandsperspektiv (connectionist perspective) ses organisationer som nätverk där 

kunskap formas genom kommunikation och relationer, utan speciellt fokus på individen 

(Chiva & Alegre, 2005).  Enligt Chiva och Alegre kan man finna kunskapen hos individer, 

men även i sociala system som delas genom kommunikation. I detta interaktiva synsätt på 

organisatoriskt lärande och organisatorisk kunskap som diskuteras av Chiva och Alegre 

(2005) beskrivs organisatoriskt lärande som en effektiv procedur där kunskap bearbetas, 

tolkas och förbättras och den organisatoriska kunskapen skapas då kunskapen sprids eller 

lagras i regler och rutiner i organisationen. Bouty och Gomez (2010) närmar sig interaktionen 

mellan individen och kollektivet i organisationen utifrån ett vetande-i-praktiken synsätt. De 

anser i likhet med Chiva och Alegre (2005) att kunskap skapas genom en dynamisk process 

och blir till slut en permanent struktur i organisationen. De hävdar vidare att relationen mellan 

individen och kollektivet i formandet av organisationens kunskap har ett nära samspel, och att 

studier har visat att lärandet är kontextuellt i organisationer och att även kunskapen formas av 



 

 

25 

den organisatoriska kontexten. Även Brown och Duguid (2001) talar om den sociala 

kontextens betydelse för individers lärande, och understryker att det som individer lär alltid 

reflekterar den sociala kontexten som inkluderar verksamheten som helhet. 

 

Lervik, Fahy och Easterby-Smith (2010) delar Bouty och Gomez (2010) syn på 

situationsbaserat lärande och praktiskt utförande. De har dock en lite avvikande syn då de 

hävdar att ny kunskap och ny förståelse kommer från resurser och sociala relationer, samt att 

det involverar någon form av utveckling över tiden och att denna aspekt är en viktig faktor i 

lärandet. Man kan därmed dra slutsatsen att individer lär sig genom sina dagliga 

arbetsuppgifter i organisationen. Gällande tidsaspekten är denna en återkommande faktor i 

diskussionen om situationsbaserat lärande, och författarna hävdar att arbetsrytmer påverkas av 

både sociala och organisatoriska temporala strukturer. När man ser på situationsbaserad 

inlärning är det understruket hur fysiska egenskaper och syfte påverkar en individs utveckling 

av nya kunskaper (Lervik et al, 2010). Verktyg och föremål såsom databaser och arkiv är 

viktiga föremål för att göra kunskap överförbar mellan tid och rum. Dessa fysiska föremål 

kombinerat med samhällsrelationer formar en konstruktionsprocess av nya kunskaper hävdar 

författarna. Med detta underlag för kunskap i en organisation kommer vidare den tysta 

kunskapen att behandlas, vilken är central för studiens syfte. 

 

3.2.1 Den tysta kunskapen 

Den praktiska verksamheten brukar förknippas med manuellt arbete, och den teoretiska 

verksamheten med intellektuellt arbete förklarar Gustavsson (2002). Han förklarar att 

filosofen Ludvig Wittgenstein har uttryckt att viss kunskap går att uttrycka i språk, medan 

annan inte är möjlig att uttrycka verbalt, och som därför blir tyst. Även en annan filosof vid 

namn Michael Polanyi delar denna uppfattning och uttrycker detta genom att understryka att 

all kunskap har en tyst dimension och utspelar sig mot ett underlag av tidigare kunskap 

hävdar Gustavsson. Man kan därmed dra slutsatsen att praktisk verksamhet har att göra med 

tyst kunskap. Polanyi (1966) anser att kunskap har två sidor, att ”veta vad” och att ”veta hur”. 

Den intellektuella och praktiska sidan existerar alltid tillsammans, och han hävdar att den ena 

alltid förutsätter den andra. Viss teoretisk kunskap kan därför endast läras genom tillämpning 

och därmed existerar kunskapen i förmågan att använda den praktiskt. Detta understryker han 

vidare då han förklarar att försök till att göra kunskap explicit och dokumenterad aldrig kan 

ersätta kunskapens tysta sida, och att vi ofta vet mer än vad vi kan uttrycka. 
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Som tidigare nämnt hävdar Seufert et al (1999) att tyst kunskap är djupt rotad i individers 

erfarenheter, subjektiva värderingar och känslor och därför kan den aldrig bli helt 

kommunicerad och delad i organisationen. Författarna skiljer på den tekniska och kognitiva 

dimension av kunskap, där den tekniska dimensionen innefattar individuella färdigheter, och 

den kognitiva dimensionen värderingar och övertygelser. Även Davenport och Prusak (1998) 

delar denna uppfattning och hävdar att något som påverkar organisationens kunskap är de 

anställdas värderingar och övertygelser, då dessa i hög grad påverkar hur de anställda agerar 

och deras beslut. Seufert et al (1999) är övertygade över att det effektivaste sättet att utnyttja 

kunskap på är genom att bygga upp ett nätverk där kunskapsutbyte uppmuntras, och var 

kunskapen och andras erfarenheter är tillgänglig för alla anställda. 

 

Andersson och Fejes (2010) understryker att det är genom erfarenhetsbaserat lärande som 

kompetens kan uppnås. Kolb (1984) ser även på kunskap utifrån ett erfarenhetsperspektiv och 

definierar lärande som en process, där kunskap skapas och återskapas hela tiden genom att 

den förvandlas till erfarenhet. Lärande ser han som ett samspel mellan en individ och dess 

omgivning: den subjektiva sidan med individens personliga upplevelse, och den objektiva 

sidan som är miljön. Enligt Kolb är därmed kunskap resultatet av ett utbyte mellan social 

kunskap och personlig kunskap, och detta kan ske genom egna erfarenheter eller att man tar 

del av andras erfarenheter genom beskrivningar. Det erfarenhetsbaserade lärandet sker i en 

fyrastegs cykel som utgörs av konkret erfarenhet, reflekterande observation, att kunna forma 

abstrakta tankar samt att aktivt experimentera. Vidare förklarar Kolb att individuella 

skillnader resulterar i olika lärandestilar, som han definierar det. Dessa lärandestilar formas 

genom en mängd faktorer: en individs personlighet och dennes introverta eller extroverta 

inställning till omgivningen, en individs specialisering genom utbildning och individens 

professionella karriär, en individs medlemskap i en grupp med liknande professionella 

mentalitet och värderingar samt slutligen hur individens arbetsuppgifter ser ut samt dennes 

förmåga att anpassa sig. Därmed kan slutsatsen dras att en arbetsplats och arbetsuppgifternas 

natur kan forma hur en individ lär sig och förvärvar kunskap. 

Den tysta kunskapen är svår att dokumentera (Davenport & Prusak, 1998). Att finna den tysta 

kunskapen i en organisation är därmed begränsad och författarna menar att denna begränsning 

sträcker sig till att hitta individer som innehar den kunskap som eftersöks och att uppmuntra 

till interaktion. Genom att kartlägga vem som vet vad i en organisation kan man underlätta att 
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individer hittar de rätta personer de söker, men det behövs även en utarbetad strategi i 

organisationen för att förebygga att kunskap går förlorad. Författarna menar att det är av stor 

betydelse att den tysta kunskapen inte bara är koncentrerad till en individ, utan att 

organisationen vidtar åtgärder för att föra över denna tysta kunskap antingen genom 

mentorskap eller också lärlingskap. Den tysta kunskapen kräver en personlig kontakt för att 

kunna spridas och ofta även en arbetsrelation. Författarna understryker vidare att ju tystare 

karaktär kunskapen har, desto mer teknologi bör användas för att underlätta att denna kunskap 

sprids.  

3.2.2 Åldersbunden kompetens 

Gustavsson (2002) hävdar att den tysta kunskapen kan utgöra en central del i den kunskap 

som benämns förtrogenhetskunskap, kunskap som förvärvas under lång tid i ett yrke eller 

genom arbetsuppgifter som under en lång tid upprepats och lärts in. Kunskap är personlig och 

kan vara bunden till den situation eller praktik i vilken den använts och kan erhållas genom att 

man gradvis kommer in i ett socialt sammanhang. ”Kunskap består alltså av erfarenhet och 

reflektion tillsammans” (Gustavsson, 2002:96). 

 

För att tydliggöra skillnaden mellan de närliggande begreppen kunskap och kompetens görs 

det nedan en beskrivning av begreppet kompetens.  I denna studie är det överföringen av 

kunskap vid en pensionering som undersöks närmast, och som den följande diskussionen 

visar är kompetens ett resultat av erfarenhet och arbete inom en organisation. Till ordet 

kompetens brukar även yrkeskunnande och kvalifikationer kopplas samman, då dessa ord 

kommer från samma begreppsfamilj (Ellström, 1992a). Ellström hävdar vidare att när man 

talar om kompetens är det alltid i samband med en viss uppgift eller situation. Definitionen av 

att vara yrkeskunnig, kvalificerad eller kompetent innebär i detta sammanhang att man 

innehar en handlingsförmåga för att kunna lösa en viss uppgift. Kompetensen kan innebära 

både personliga egenskaper samt omgivningens krav för att lösa en viss uppgift eller finna en 

lösning utifrån en viss situation. Ellström understryker vidare att definitionen av kompetens 

inte kan ge någon vägledning om vilken typ av kompetens som krävs för en viss uppgift, utan 

för att kunna veta det krävs det att man gör en empirisk undersökning av uppgiften som ska 

lösas.  

 

Davenport och Prusak (1998) hävdar att kunskap utvecklas genom erfarenhet över tiden. 

Erfarenhet innefattar vad vi tidigare har gjort och ger ett tidsperspektiv utifrån vilket nya 
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situationer kan analyseras. Det ger möjlighet att se samband mellan vad som händer nu och 

vad som tidigare har hänt, och erfarenhet ger en kunskap om vad som fungerar i vissa 

situationer och vad som inte gör det. Erfarenhet ger även helt andra förutsättningar att hantera 

komplexa situationer. Genom sin kunskap och intuition kan erfarna personer se mönster i nya 

situationer och behöver inte bygga upp en helt ny förståelse från grunden varje gång. 

Författarna understryker att kunskap erbjuder en snabbhet, att kunna hantera en komplex 

situation smidigt. 

Andersson och Fejes (2010) talar om att kunskap kan delas upp i tre olika begrepp som 

utarbetats av de norska filosoferna Kjell Johannessen och Tore Nordenstam. Dessa är 

påståendekunskap som kan ses som den teoretiska kunskapen som kan formuleras, 

färdighetskunskap som motsvarar den praktiska kunskapen och förtrogenhetskunskap som 

uppnåtts inom ett yrke under lång tid. Det är förtrogenhetskunskapen som är av central 

betydelse för denna studie och Andersson och Fejes hävdar att denna kunskap innehåller drag 

av tyst kunskap och den möjliggör en förståelse för vad man ska göra och varför man gör 

något i sina arbetsuppgifter. Dock är de olika formerna utav kunskap en förutsättning för 

varandra, och som författarna uttrycker det: ”Förtrogenhetskunskap är kunskapens tysta 

dimension, dess bakgrundskunskap” (Andersson & Fejes, 2010:52). 

 

Hansson och Andersson (1999) understryker att vad som kan ses som nyckelkompetens i en 

bransch inte nödvändigtvis behöver vara lika relevant i en annan bransch, och författarna 

definierar kompetens som ett agerande i en verksamhet som resulterar i ökad produktivitet 

och lönsamhet. De understryker att kompetensen bör omsättas i praktiken för att generera 

värde för verksamheten och kanske viktigast att det finns en vilja från de anställda att använda 

sin kunskap och kompetens, och att ju mer motiverade de anställda är att använda sin 

kunskap, desto mindre påtryckning krävs från verksamheten. Författarna menar även att den 

tysta kunskapen också är en del av kompetensbegreppet, och likaså förmågan att arbeta i 

nätverk samt specifika färdigheter, som alla erhållits genom erfarenhet.  

 

Ellström (1992b) förklarar att intuitivt handlande, s.k. kontextuellt handlande, inte utgår från 

explicita kunskaper, utan ifrån tysta kunskaper hos individen. Han förklarar vidare att genom 

erfarenhet ges en möjlighet till observation, tolkning, värdering och reflektion. Genom 

erfarenheter utvecklas mentala modeller och mentala scheman som används vid tolkandet och 

identifierandet av information och handlingar. Enligt Andersson och Fejes (2010) kan 
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kompetens ses som att överföra kunskap i handlande och delar därmed Ellströms syn på 

erfarenhet. De hävdar att det till stor del handlar om att veta hur man ska handla i ett 

sammanhang eller en situation baserat på tidigare erfarenheter och även att kompetens inte 

bara handlar om intellektuella färdigheter utan att det även finns spår utav vilja, känsla och 

personlighet.  

3.2.3 Intellektuellt kapital 

Nedan kommer begreppet intellektuellt kapital att diskuteras, då detta är av stor vikt för 

studiens syfte som behandlar kunskapsbevarande, och även eftersom det intellektuella 

kapitalet är en viktig resurs för en organisation. Enligt Dalkir (2005) brukar intellektuellt 

kapital i en organisation betraktas som den totala summan av vad organisationens anställda 

har kunskap om. Exempel på intellektuellt kapital kan vara kompetens, teknologier och 

förmågor, där kompetens handlar om färdigheter som behövs för att prestera på en viss nivå, 

teknologier innefattar metoder som är nödvändiga för att producera och uppnå ett resultat, och 

förmågor kan ses som färdigheter för att kunna tillämpa kompetens hävdar Dalkir. Hansson 

och Andersson (1999) gör en uppdelning av intellektuellt kapital i tre delar: humankapital, 

strukturkapital och affärskapital. De hävdar att humankapital i en verksamhet innefattar all 

kompetens som bidrar till värdeskapande. De skiljer på inre värden, yttre värden och 

ekonomiska värden, där de inre värdena består av attityder, insikter och relationsskapande, de 

yttre av branschkännedom och de ekonomiska av lägre kostnader och ökade intäkter.  

Enligt Hansson och Andersson (1999) består strukturkapital av en verksamhets interna icke-

finansiella tillgångar, såsom datasystem och intranät. Detta kapital är viktigt för en 

organisation då det är här som kunskap kan bevaras då medarbetare inte finns tillgängliga i en 

verksamhet. Humankapitalet bör överföras till strukturkapitalet, för att dokumentera 

kompetensen och synliggöra den för alla. Här har IT en central roll för underlättandet av 

överförandet och att möjliggöra att tekniska lösningar och information kan återanvändas. 

Informationstillgänglighet och dokumentationsvilja från medarbetarnas sida är en 

förutsättning för överförandet till strukturkapitalet. Humankapitalet kan även omvandlas till 

affärskapital, det kapital som innefattar en verksamhets externa förhållanden samt dess 

omvärldsbild och samhälle hävdar författarna 

Nahapiet och Ghoshal (1998) menar att socialt kapital, de resurser som kan härledas från 

relationer i ett nätverk, är en viktig del i skapandet av intellektuellt kapital, och att 

utvecklandet av socialt kapital påverkas av samma faktorer som formar sociala relationer, 
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varav tid är en faktor som redan nämnts. Socialt kapital utvecklas ofta i en kontext som 

genomsyras av ett ömsesidigt beroende och interaktion är viktigt för det sociala kapitalet. 

Författarna hävdar att intellektuellt kapital är socialt till naturen, och att kunskap alltid 

existerar i en social kontext och upprätthålls av de relationer som finns. Gällande utbyte av 

kunskap i den sociala kontexten anser författarna att detta är en komplex process och att 

värdefull kunskap finns i relationer eller i situationer. De förklarar att i skapandet av 

intellektuellt kapital är motivation att dela med sig av kunskap hos individer en förutsättning 

för kunskapsutbyte.  

Massingham (2008) gör samma uppdelning av intellektuellt kapital som Hansson och 

Andersson (1999) i humankapital, strukturkapital och relationskapital. Han tillägger även 

socialt kapital i likhet med Nahapiet och Ghoshal (1998), och förklarar vad som kan hända i 

en organisation om socialt kapital går förlorat i samband med att anställda med svårersättlig 

kunskap lämnar organisationen. Han menar att en möjlighet ges att mäta en kunskapsförlust 

genom att studera en organisations intellektuella kapital. Humankapitalet i en organisation 

utgörs av de anställdas kunskap och humankapitalet är aggregerat i organisationen genom de 

anställdas kombinerade kompetens och erfarenhet. När en anställd lämnar organisationen 

lämnar även dennes kontakter, expertis och erfarenhet organisationen understryker 

Massingham. Förlust av kunskap inom en organisation kommer att behandlas vidare under 

avsnittet som följer. 

 

3.3 Kunskapsledning i en organisation 

I samband med detta avsnitt samt avsnittet som följer kommer teorier från Knowledge 

Management litteraturen behandlas med syfte att ge en förståelse för hur kunskap hanteras 

praktiskt i en organisation. Detta har betydelse för att kunna uppfylla en del av studiens syfte 

om att identifiera faktorer för att bevara kunskap inom en organisation. Enligt Davenport och 

Prusak (1998) kan en struktur för kunskapsledning inom en organisation vara att etablera 

roller, organisatoriska strukturer och färdigheter som individer kan dra nytta av. Författarna 

poängterar att ledare inom en organisation har en viktig roll att förklara för de anställda att 

kunskapsledning och organisatoriskt lärande är viktigt. Här kan även nämnas att anställda 

inom en organisation bedömer den information och kunskap de mottar i enlighet med vem 

som har gett denna information eller kunskap, och det handlar därmed om denna persons 

status hävdar Davenport och Prusak.  
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Dalkir (2005) menar att kunskapsledning handlar om att systematiskt se till att ett effektivt 

utnyttjande av en organisations kunskapsbas, förenat med utnyttjande av de anställdas 

kompetenser och färdigheter, genomförs. Kunskapsledning definieras enligt följande: 

”Kunskapsledning är den medvetna och systematiska koordinationen av en organisations 

individer, teknologi, processer och organisatorisk struktur med avsikt att skapa värde genom 

återanvändande och förnyelse. Denna koordination uppnås genom skapande, delande och 

tillämpande av kunskap, så väl som genom att tillföra de värdefulla lärdomarna och bästa 

tillvägagångssätt i organisationens minne, i syfte att främja fortsatt organisatoriskt lärande” 

(Dalkir, 2005:3, förf. översättning). 

Studier av konsultfirmor har resulterat i två olika strategier för kunskapsledning: en 

personifierad strategi där kunskapen är nära kopplad till den individ som bär på den, och en 

kodifierad strategi, där kunskapen är lagrad i dokument och databaser (Hansen, Nohria & 

Tierney, 1999). Hansen et al (1999) hävdar att alla organisationer står inför valet mellan dessa 

två strategier, men att organisationer ofta uppvisar en blandning av dessa två strategier. De 

relaterar en personifierad strategi till användandet av tyst kunskap, och en kodifierad strategi 

till explicit kunskap. Vidare understryker Hansen et al att vid användandet av en kodifierad 

strategi måste dokument och sökmotorer finnas till hands för att underlätta sökandet och 

finnandet av information för de anställda. Det samma gäller för den personifierade strategin, 

där system som underlättar sökandet och finnandet av andra anställda bör erbjudas. Den 

kanske viktigaste aspekten är ändå enligt Hansen et al att fokus bör ligga på frågan hur man 

kan få de anställda att dela med sig av kunskap i organisationen, och att incitamentssystem 

och belöningar därmed bör inrättas i organisationen för delandet av kunskap och 

dokumentation av kunskap. 

 

En organisation bör se till att kunskapen dokumenteras på ett användbart sätt och att den på så 

sätt blir permanent hävdar Dalkir (2005). Denna permanenta kunskap blir då ett kunskapsarv 

som stannar i organisationens minne i flera generationer. Men det är inte bara själva 

kunskapen som måste dokumenteras, det är även av stor vikt att komma ihåg kunskapens 

kontext, vem som bidrog med denna kunskap och när detta inträffade. Utan detta är det 

hävdat att kunskapen inte kan utnyttjas optimalt understryker Dalkir. Bhatt (2001) hävdar att 

teknologier och sociala system är båda lika viktiga inom kunskapsledning. Det är genom 

interaktion mellan teknologier, tekniker och personer som organisatorisk kunskap skapas. Han 

hävdar även att den individuella kunskapen är central för att skapa organisatorisk kunskap, 
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och att endast individer kan förvandla information till kunskap, även om individer är relativt 

långsamma att konvertera data till information på ett effektivt sätt. För att skapa 

organisatorisk kunskap måste individers kunskap kombineras med faktorer som interaktion 

och teknologier. Teknologin är ensam inte effektiv att konvertera information till kunskap. 

Som Bhatt påstår: ”Kunskap är en organiserad kombination av data, införlivad med regler, 

rutiner och arbete som lärs genom erfarenhet och praktik” (Bhatt, 2001:70, förf. 

översättning). 

För att kunna hantera kunskap i organisationen är det därmed av central betydelse för 

organisationen att försäkra sig om att interaktion mellan personer, teknologier och tekniker 

äger rum, samt även att erbjuda en miljö som främjar deltagande och rutiner för att dela med 

sig av kunskap (Bhatt, 2001). ”En organisation skall instruera sina anställda att koordinera 

sina interaktioner på ett meningsfullt sätt. Kort sagt så handlar kunskapsledning om att 

förändra företagskulturen och rutiner för att möjliggöra delandet av information” (Bhatt, 

2001:73, förf. översättning).  

 

Kunskapsledning har enligt Dalkir (2005) fördelar för både individer i en organisation, för 

grupper inom en organisation och för hela organisationen. Dalkir förklarar att på individnivå 

hjälper kunskapsledning till att hålla individer uppdaterade, skapa en känsla av 

grupptillhörighet, förbättra problemlösande och besluttagande. För gruppen bidrar 

kunskapsledning till att utveckla expertiskunskap, förespråka mentorskap inom 

organisationen och underlätta nätverkande och samarbete, samt utveckla ett gemensamt språk. 

För organisationen som helhet bidrar kunskapsledning till att skapa ett organisatoriskt minne, 

att förbättra den kunskap som behövs för produkter eller tjänster och kan även öka 

innovationsförmågan. I likhet med Hansen et al (1999) förklarar även Dalkir att belönings- 

och incitamentssystem för kunskapsdelning bör inrättas i organisationen för att premiera 

kunskapsdelning, då dessa kan verka som en motivationskälla för de anställda. 

 

 

3.3.1 Delande av kunskap i en organisation 

För att kunskap skall kunna spridas i en organisation måste effektiva sätt att möjliggöra 

kunskapsspridandet hittas hävdar Davenport & Prusak (1998). Författarna understryker att 

spontan och ostrukturerad kunskapsöverföring är av stor vikt för en organisation och 

strategier för att få detta att hända är viktiga. En organisation kan möjliggöra för de anställda 
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att träffas och interagera, och ofta sker denna överföring vid spontan rörelse inom 

organisation. De hävdar att för att kunskapsöverföring skall främjas bör fokus skifta från 

dokument till diskussion inom organisationen. Även Bhatt (2001) anser att kunskapen först 

och främst måste spridas och delas i organisationen för att kunna demonstreras för 

medlemmarna i en organisation. Bhatt nämner olika tillvägagångssätt för att underlätta 

spridandet av kunskap i organisationen såsom mail, intranät och nyhetsgrupper. 

 

Grant (1996) refererar till en verksamhet som en institution för integration av kunskap, och 

han hävdar att individer specialiserar sig medan verksamheter integrerar. Grants diskussion 

om att överföra kunskap kretsar kring de problem som finns med att överföra tyst kunskap 

mellan medlemmar i en organisation. Han menar att det effektivaste tillvägagångssättet att 

integrera kunskap är genom korslärande och interaktion mellan organisationens medlemmar. 

Han presenterar fyra mekanismer vid integrering av kunskap: regler och direktiv, 

sekvensering, rutiner och gruppbaserad problemlösning samt beslutstagande. Då han granskar 

regler och direktiv understryker han att tyst kunskap kan förvandlas till explicit genom 

användning av dessa. Regler och direktiv innefattar exempelvis scheman, policy, rutiner och 

kommunikationssystem.  

 

En annan viktig aspekt enligt Grant (1996) är gemensam kunskap. Så som han beskriver det 

är ”vikten av gemensam kunskap den att den tillåter individer att dela och integrera 

kunskapsaspekter som inte är ofta förekommande emellan dem” (Grant, 1996:116, förf. 

översättning). Det är även argumenterat att individuella, kollektiva och organisatoriska 

dimensioner formar ett system av ett ömsesidigt beteende gällande kunskap, där varje 

dimension influerar och influeras av de andra dimensionerna (Bouty & Gomez, 2010). Det är 

därmed viktigt att vara säker på att anställda förstår fördelen av att dela information med 

varandra och att underlätta detta genom att göra det till en vardaglig uppgift (Cabrera & 

Cabrera, 2002). Dalkir (2005) hävdar att informella incitament, såsom erkännande eller 

synlighet i organisationen för de anställda, ofta kan ha en starkare effekt än formella 

incitament vad gäller kunskapsdelande, men att på längre sikt kan formella incitamentssystem 

dock signalera till de anställda att kunskapsdelning premieras i organisationen och även att 

kunskapsdelning är en bestående del av organisationen. 

 



 

 

34 

Dalkir (2005) hävdar att om en organisation belönar samarbete kommer detta underlätta 

skapandet av förtroende i organisationen. Om individer känner förtroende för varandra och 

känner att kunskapsflödet är dubbelriktat, kommer kunskapen att flöda utan hinder i 

organisationen. Dalkir förklarar vidare att en organisation som har en kultur som uppmuntrar 

innovation är fördelaktig för kunskapsutbyte, och för att uppmuntra anställda att dela med sig 

av sin kunskap krävs en miljö där kunskapsdelande och tyst kunskap värdesätts. Den 

organisatoriska kulturen har en viktig roll vad gäller kunskapsdelande, och 

kunskapsledningen i organisationen bör på något vis underlätta för de anställda för att vara 

fördelaktig.  

3.3.2 Förlust av kunskap 

Nedan följer en diskussion angående det potentiella scenariot av förlorande av kunskap i 

samband med att individer lämnar en organisation, då detta är av central betydelse för 

studiens syfte. Smith (2001) argumenterar att det är ledningen inom en verksamhet som måste 

godkänna handlingar såsom insamling, översättning och delning av kunskap. Om ledare 

motsätter sig detta kan en stor del av viktig kunskap gå förlorad. “Ovärderlig kunskap 

kommer fortsätta att försvinna om inte organisationer tar bättre till vara deras primära källa 

– relativt obestridd, kreativa personer som är angelägna om att applicera sin kunskap. Det är 

särskilt tyst kunskap som försvinner vid outsourcing, nedskärningar, sammanslagningar och 

uppsägningar” (Smith, 2001:311, förf. översättning). 

 

I en organisation kan relationer existera som inte endast är av formell arbetsrelaterad karaktär.  

Enligt Massingham (2008) är det dessa relationer som utgör relationellt kapital och mer 

utöver, den tysta dimensionen av relationellt kapital. Denna dimension av det relationella 

kapitalet visar att kunskapsflöden knyts till individen mer än till individens position enligt 

Massingham. Han understryker att då anställda med värdefullt tyst relationellt kapital lämnar 

en organisation kan detta förminska kunskapsflöden med den externa organisationen. 

McQuade et al (2007) hävdar att en organisations kunskapsresurser kan utgöras av externa 

eller interna kunskaper samt explicita eller tysta kunskaper, men att den främsta källan till 

kunskap i en organisation är de anställda och deras kunskaper. Deras studier visar att då 

individer med expertkunskaper lämnar en organisation finns en risk att informella personliga 

nätverk, kunskapen om en organisations historia och processer, samt kunskap om anställdas 

kompetenser försvinner. Enligt författarna handlar det om att den icke dokumenterade latenta 

kunskapen riskerar att försvinna som uppnåtts genom lång erfarenhet, med andra ord den tysta 
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kunskapen. Möjliga strategier presenteras för att förebygga denna förlust, och författarna 

föreslår att i samband med en pensionering kan den nyanställda antingen arbeta bredvid en 

person i månader före dennes pensionering, eller att den pensionerade tas in som konsult i 

efterhand. De rekommenderar dock organisationer att använda sig av successionsplanering 

och mentorskap i samband med pensioneringar, men också att ha en förberedelse för plötsliga 

scenarion som uppsägning och dödsfall. 

3.3.3 Kunskapsaktörer och kunskapsprocesser 

Som det tidigare hävdats utbyter och delar individer kunskap med varandra, och 

organisationen är platsen där detta utspelar sig. Davenport och Prusak (1998) menar att det 

inom en organisation existerar kunskapsmarknader där tre typer av kunskapsaktörer deltar i 

kunskapstransaktioner: säljare, köpare och mäklare. Säljare innefattar personer som söker 

assistans för att hantera ett komplext problem, de söker i främsta hand efter data. Köpare 

innefattar i sin tur personer i en organisation som har ett rykte om sig att besitta kunskap 

gällande ett specifikt ämne eller process. Alla personer i en organisation tar någon gång rollen 

som säljare, men alla blir inte köpare, och detta kan ha sin förklaring i att vissa personer är 

bättre på att uttrycka sin tysta kunskap än andra, understryker författarna. Ledare i 

organisationer har ofta rollen som kunskapsmäklare och har en bra förståelse för 

organisationen som en helhet, och vem som vet vad. Författarna understryker även att en 

person ofta inte bara har en roll på kunskapsmarknaden, utan kan skifta mellan rollerna eller 

inneha alla på en gång. 

Säljare och köpare utbyter kunskap i en tro att få en förmån i gentjänst förklarar Davenport 

och Prusak (1998). Utbytet av kunskap på en kunskapsmarknad kräver ömsesidighet, gott 

anseende, altruism och framförallt förtroende. Ömsesidigt förtroende är kunskapsutbytets 

mest centrala del och enligt författarna måste förtroendet vara synligt, allmänt utbrett samt ha 

sitt ursprung på ledningens nivå. Konceptet förtroende är något som vidare kommer 

behandlas i samband med nätverksavsnittet. Kunskapsaktörer utbyter därmed kunskap med 

varandra på en kunskapsmarknad inom organisationen och utbytet och interaktionen mellan 

individer sker genom sociala processer. Olika processer för hur kunskap skapas och delas i en 

organisation har presenterats av olika författare, varav SECI-modellen är en av de mest 

använda. 
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SECI-modellen som presenterats av Nonaka och Konno (1998) beskriver hur delande och 

integrering av kunskap i en organisation sker genom en process av interaktion mellan explicit 

och tyst kunskap. Det är genom denna 

process av socialisering, externalisering, 

kombinering och slutligen internalisering 

som kunskap slutligen blir integrerat i 

organisationens kunskapsbas. Nonaka och 

Konno argumenterar att om kunskapsdelning 

ska vara möjligt inom en organisation måste 

de anställda förstå och kunna använda 

informationen på ett korrekt sätt. Delande av 

kunskap är mycket lättare att göra med 

explicit kunskap jämfört med tyst kunskap då 

den tysta kunskapen, som tidigare nämnts, 

är högst personlig och svår att förklara och 

uttrycka. Under den första processen i SECI-modellen, socialiseringsfasen, är det den tysta 

kunskapen som är i fokus. Nonaka och Konno hävdar att det är genom socialisering som 

människor kan förstå tyst kunskap, och detta görs genom att spendera tid tillsammans med 

den som bär på tyst kunskap, och på så sätt försöka förstå andra individers tankar och 

handlingar. Under nästa fas, externaliseringsfasen, förvandlas den tysta kunskapen till 

explicit. Enligt författarna finns underlättande faktorer för förvandlandet av den tysta 

kunskapen till explicit och dokumentrad form, och de nämner att forma den tysta kunskapen i 

ord genom dialog och att översätta den tysta kunskapen till visuella former såsom text, samt 

att även överföra professionell kunskap från experter till explicita och lättförståeliga former. 

Kombinationsfasen startar med att samla explicit kunskap, både ny och gammal. Härnäst 

sprids den nya kunskapen ut till de inblandade individerna och till sist översätts den explicita 

kunskapen till dokument. Den sista fasen, internalisering, innehåller en ny typ av 

översättning: den explicita kunskapen blir nu översatt till ny tyst kunskap. Denna process av 

interaktion mellan tyst och explicit kunskap upprepar sig gång på gång genom interaktion 

mellan individer. SECI-modellen har presenterats i denna studie för att ge en bakgrund för de 

kommande avsnitten, där relationer och interaktion mellan individer i ett nätverk samt 

delande av tyst kunskap i nätverk kommer att presenteras. 
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3.4 Nätverk 

Då nätverksanalys innehar en central position i studiens syfte kommer nedan nätverk att 

definieras och diskuteras. Vidare följer avsnitt gällande individers relationer och roller i 

nätverket i syfte att utvärdera nätverkets roll i bevarandet av kunskap, varav den tysta 

kunskapen är av främsta intresse. 

Informella nätverk skapas ofta inom en organisation hävdar Davenport och Prusak (1998). 

Dessa nätverk fungerar genom personlig kontakt och på grund av detta existerar ett förtroende 

som ligger till grund för ett effektivt kunskapsutbyte då individerna i ett nätverk vet att 

kunskapen kommer från en trovärdig källa. I det informella nätverket vet individer vem som 

vet vad, och vem man skall vända sig till i olika situationer understryker författarna. Dessa 

nätverk tenderar även att vara dynamiska, och eftersom individerna inom nätverket är i 

ständig kontakt med varandra så kan dessa nätverk forma sig utifrån gällande omständigheter. 

Dock kan en nackdel med informella nätverk i organisationen vara dess tillgänglighet för 

andra inom organisationen enligt författarna. Eftersom nätverket är just informellt, och inte 

dokumenterat, finns en risk att det inte är tillgängligt för alla som behöver kontakt med det i 

organisationen.  

Davenport och Prusak (1998) anser vidare att kunskap som kan finnas i dessa informella 

nätverk i organisationer, med tiden blir mer och mer formaliserade. Individerna i nätverket 

interagerar med varandra genom att talas vid, skicka mail eller prata i telefon med varandra, 

för att utbyta expertutlåtande och tillsammans lösa problem. Författarna understryker att då 

individer i nätverket kommunicerar och samarbetar effektivt, så skapas ofta ny kunskap i en 

organisation. Denna kunskap kan vara värdefull för hela organisationen, även fast den kan 

vara svår att kodifiera. Allee (2000) hävdar å sin sida att ett informellt kunskapsnätverk 

endast är en uppsättning av relationer som ständigt skiftar. Det ständiga skiftandet sker då 

individer behöver ansluta sig till andra och få in information i organisationen samt föra den 

vidare, vilket även ses som nätverkets främsta syfte. Ett relativt löst organiserat 

kunskapsnätverk med individer som delar samma intressen kan övergå i en koncentrerad 

gemenskap då individerna inser nya möjligheter som kan komma med samarbete.  Dessa 

gemenskaper kommer att behandlas vidare under avsnittet gällande praktikgemenskaper. 

Seufert et al (1999) anser i likhet med Davenport och Prusak (1998) att ett nätverk har en 

dynamisk struktur. Seufert et al definierar ett nätverk som ”en samling av individer, resurser 

och relationer mellan individerna, som har samlats för att samla ihop och använda kunskap 



 

 

38 

främst för att skapa kunskap och överföra processer, med ett syfte att skapa värde” (Seufert 

et al, 1999:184, förf. översättning). De skiljer på avsiktliga och oförutsedda nätverk, där de 

oförutsedda redan existerar i organisationen men behöver vårdas för att fungera effektivt. 

Vidare förklarar de att nätverken uppstår för att dess individer delar ett gemensamt språk och 

värderingar, och nätverket utvecklas genom kommunikations- och informationsteknologi. Ett 

kunskapsnätverk kan beskrivas utifrån tre dimensioner: underlättande omständigheter, 

processer för kunskapsarbete samt kunskapsnätverkets uppbyggnad enligt Seufert et al. 

Underlättande omständigheter innefattar nätverkets interna struktur och kultur. Omsorg är en 

viktig faktor här, och kunskapsutbytet påverkas mycket av nivån på denna faktor. 

Processerna för kunskapsarbete kan beskrivas utifrån den sociala interaktionen och 

kommunikationen, dels på individnivå och dels på gruppnivå. Slutligen innefattar 

kunskapsnätverkets uppbyggnad de verktyg som används i de sociala relationerna inom 

nätverket. Verktygen kan vara organisatoriska roller eller kommunikationsverktyg som 

används i syfte för att underlätta processer i organisationen. Seufert et al presenterar vidare 

flera faktorer som har stort inflytande på hur ett nätverk fungerar. För det första är det viktigt 

att nätverkandet sker mellan olika sorter av kunskap dvs. explicit och tyst kunskap, mellan 

olika nivåer i organisationen och mellan olika kunskapsområden. För det andra bör 

kunskapsprocesser och nätverkets struktur bindas samman genom användandet av 

informations- och kommunikationsverktyg. Slutligen bör kunskapsprocesser och 

underlättande omständigheter länkas ihop.  

Ett nätverk kan slutligen även granskas utifrån dess densitet och centrala karaktär. Enligt 

Wong (2008b) visar nätverkets densitet intensiteten på relationerna i en grupp samt hur de 

kopplas samman och dess växelverkan. Då två individer som är i direkt kontakt med varandra 

även är sammankopplade med en samma tredje part i ett nätverk där råd ges, kommuniceras 

även deras synpunkter indirekt via den tredje parten hävdar Wong. Denna tredje part influerar 

kontakterna samt ökar tillgängligheten för utbyte av åsikter. Nätverkets centrala karaktär visar 

i sin tur hierarkin av social status samt inflytande i nätverket. Om ett nätverk har en hög 

central karaktär betyder detta att färre individer eftersöks för råd, och att ett par individer är 

de som rådfrågas mest i nätverket. Dessa centrala individer blir därmed mest synliga och 

erkända för sin expertiskunskap i nätverket.  
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3.4.1 Praktikgemenskaper 

Individer som har kompletterande kunskaper på en arbetsplats brukar ofta bilda grupper och 

dessa grupper brukar benämnas praktikgemenskaper (communities of practice). Dessa 

grupper hävdar Davenport och Prusak (1998) är en tillgång för en organisation och bör 

bevaras. Brown och Duguid (1991) hävdar att praktikgemenskaper uppstår i en organisation 

eftersom anställda med samma arbetsrutiner och mål kommunicerar med varandra. För att 

kunna förstå vilken sorts information och hur den flödar i en organisation måste man först ha 

en förståelse för vilka gemenskaper som existerar inom organisationen och hur dessa förhåller 

sig till varandra i fråga om makt. Lindkvist (2005) menar i likhet med många andra författare 

att praktikgemenskaper är en nära sammansvetsad grupp som under lång tid arbetat 

tillsammans och på detta vis utvecklat ömsesidiga relationer och ett intellektuellt kollektiv 

samt delar samma insikter och register. 

Allee (2000) hävdar att kunskap i grunden är en social process. Både tyst kunskap och explicit 

kunskap skapas genom kontinuerlig daglig diskussion i arbetet. Även hon menar att en 

praktikgemenskap består av individer som binds samman genom ömsesidiga relationer och 

interagerar regelbundet som skapar en djupare relation samt förtroende. Teknologi kan vara 

ett hjälpmedel för en praktikgemenskap men personer behöver konversera, experimentera och 

dela erfarenheter med andra inom samma område. Personerna behöver dela samma 

arbetsredskap, dokument, rutiner och språk för framtida lärande. En praktikgemenskap 

uppstår av sig själv och enligt Allee behövs en känsla av att utföra en gemensam uppgift eller 

att nå ett mål i en praktikgemenskap som uppstått just genom personernas gemensamma 

uppfattningar. 

I likhet med Davenport och Prusak (1998) anser även Allee (2000) att praktikgemenskaper är 

nyttiga för organisationen och för gemenskapen i sig själv. För organisationen blir 

problemlösning effektivare, kärnkunskap och kompetens skapas samt utvecklandet och 

bevarandet av förmågor underlättas. För gemenskapen kommer fördelarna i form av 

underlättandet av skapandet av ett gemensamt språk och metoder runt specifika kompetenser, 

ökande av tillgängligheten till expertiskunskap i organisationen samt framförallt att bevara 

kunskapen när anställda lämnar organisationen. Även Andersson och Fejes (2010) diskuterar 

praktikgemenskaper och de anser att då en individ kommer in i en praktikgemenskap så tar 

den individen in den kunskap och de värderingar som existerar i just det sammanhanget. 
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Sammansättningen av kunskapen i praktikgemenskapen kommer även förändras genom att 

nya individer kommer in i praktikgemenskapen hävdar författarna.  

3.4.2 Advice networks  

Wong (2008a) hävdar att de sociala inflytanden individer har på varandra i en grupp påverkas 

av alla sociala relationer som finns i gruppen. Hon talar om sociala referenter, som inom ett 

nätverk kan vara sammanhängande referenter, strukturellt likvärdiga referenter eller centrala 

referenter. Sociala referenter förklaras på bästa sätt som att individer vänder sig till varandra 

för att få förståelse för olika kunskapsbaser. Wong talar om instrumentella band och 

uttrycksfulla band, där de instrumentella banden handlar om råd i ett informativt syfte, och de 

uttrycksfulla band om socialt stöd med en vänskaplig karaktär. Bedömningar om hur viktig 

information är formas ofta genom diskussion om lösning på ett problem eller hur en uppgift 

skall genomföras på bästa sätt. Kontakter som personer vänder sig till för att få råd i specifika 

uppgifter kallas rådgivande kontakter (advice contacts). Dessa anser Wong vara de mest 

inflytelserika i hur viktig kunskapen anses vara, eftersom de värderas utifrån deras 

expertiskunskap. Vidare understryker hon att det är viktigt att individer är överrens om hur 

viktig olika kunskapsbaser är för att uppnå en bra koordination av kunskap i en grupp.  

Sammanhängande referenter är individer som kontinuerligt interagerar och kommunicerar 

med varandra enligt Wong (2008a). Dessa referenter är direkt sammanlänkade till varandra 

och då de ofta kommunicerar uppvisar de ofta även liknande åsikter. Då kommunikation 

anses vara källan till socialt inflytande på varandra, uppvisar dessa individer även liknande 

åsikter på hur betydelsefull kunskapen är då de vänder sig till varandra för råd och diskuterar 

arbetsrelaterade ämnen. Strukturellt likvärdiga referenter är individer som är sammanlänkade 

med samstämmiga individer i ett nätverk oberoende om de har direkt kontakt med varandra, 

och dessa uppvisar även liknande åsikter om betydelsen av kunskap understryker Wong, och 

vidare förklarar hon att centrala referenter är individer i ett nätverk som individer kommer till 

för att få råd i specifika uppgifter, och på så vis blir mer centrala än andra i nätverket och 

därmed även påverkar och influerar andras åsikter och beslut. Då dessa individer är mer 

centrala och i kontakt med flera individer i nätverket blir de även rådgivare åt fler individer än 

andra. Dessa personer som har många kontakter i det sociala nätverket har även en hög status 

på arbetsplatsen.  

Gibbons (2004) anser i sin tur att en organisations informella nätverk utvecklas genom att 

individer söker information, ber om råd och tillsammans löser problem. Skillnad görs mellan 
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vänskapsnätverk och rådgivande nätverk (advice networks), där ett vänskapsnätverk 

karaktäriseras av öppenhet och frivilligt samarbete och rådgivande nätverk formas genom 

spridande av information. Rådgivande nätverk består enligt Gibbons av professionella 

relationer där individer som ofta rådfrågas p.g.a. sin expertiskunskap tenderar att bli mer 

centrala än andra, likaväl som individer som anses inneha en hög status i organisationen. 

Dessa individers position i nätverket kan direkt relateras till deras maktposition i 

organisationen och de har ett betydande inflytande då de rådfrågas av andra individer. Råd 

från dessa individer värderas även högre än motsvarande i ett vänskapsnätverk. Gibbons 

understryker dock att vänskapsnätverk kan överlappa med rådgivande nätverk då individer 

kan ingå i båda typer samtidigt. 

Enligt Wong (2008b) är rådgivande nätverk källor för kunskap och jobbrelaterad information 

i en organisation och genom att undersöka ett socialt nätverk kan en förståelse uppnås om hur 

både interna och externa rådgivande länkar (advice ties) kan ge upphov till 

kunskapsöverlappningar. Hon hävdar att desto mer kunskap som överförs i en grupp desto 

mer kunskapsöverlappning inträffar, och detta är något som underlättas genom direkt 

interaktion. Medlemmarnas mottaglighet för kunskap i en grupp beror på medlemmarnas 

jämlikhet i gruppen, där individers grad av central position i det rådgivande nätverket som 

baseras på antal kontakter och inflytande, kan ge upphov till ojämlikhet i medlemmarnas 

inflytande på varandra enligt Wong. Utöver detta anser Wong att gruppmedlemmar som har 

mycket externa kontakter utarbetar kunskap som liknar dessa, och som kommer att vara 

avvikande från de övriga medlemmarna i nätverket.  

3.4.3 Individen och det personliga nätverket 

Den främsta informationskällan för en individ är enligt Dalkir (2005) andra individer. Genom 

att interagera med andra personer i en organisation utbyter individer tyst kunskap med 

varandra, den kunskap som inte kan hittas i dokumenterad form. Det har uppskattats att 80-85 

% av en organisations information har en tyst karaktär och är relativt svåråtkomlig 

information. Att vända sig till andra anställda är därför ett snabbt sätt att få ta del av annan 

information, men kanske den främsta fördelen är att man vet att informationen kommer från 

en pålitlig och trovärdig källa understryker Dalkir.  

Då anställda ofta skapar sina egna nätverk, och då dessa nätverk ofta är mindre formella har 

kunskapen just mer av en tyst karaktär i dessa hävdar Dalkir (2005). Individerna utvecklar sitt 

nätverk med individer som delar det professionella intresset. Kunskapen existerar i dessa i 
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form av socialt kapital som tidigare diskuterats, och den kunskap som överförs är delad 

sakkunskap. Han hävdar att en förutsättning är att individerna delar förståelse och talar 

samma språk. Detta överensstämmer med Grants (1996) diskussion om gemensamt språk och 

Davenport och Prusak (1998) anser även detta vara viktigt. I dessa nätverk handlar det ofta 

om att förbättra praxis eller att gemensamt lösa problem, och centralt i ett nätverk kan en 

kunskapsmäklare ofta förekomma, som tidigare behandlats. Dalkir förklarar att en 

kunskapsmäklare är en individ som har en viktig ställning i förhållande till organisationen i 

helhet och denna individ rör sig ofta mellan fler än ett nätverk.  

Parise et al (2006) identifierar tre olika roller i ett nätverk: centrala förbindare (central 

connectors), mäklare (brokers) och yttre anställda (peripheral players). Centrala förbindare 

har centrala positioner i en organisation och innehar ett högt antal direkta 

informationsrelationer, ett resultat av deras expertis. Deras styrka är att de har ett högt 

medvetande om sina medarbetares expertis, och kan vägleda medarbetare om vem de skall 

uppsöka för en viss typ utav information. Detta är något som kan förloras då centrala 

förbindare lämnar organisationen. Även deras expertisbaserade erfarenhet och intuition 

gällande arbetet i organisationen riskerar försvinna förklarar författarna. En möjlig lösning för 

att förhindra detta kan vara att ha centrala förbindare att leda praktikgemenskaper runt ett 

visst expertisområde rekommenderar författarna.  

Då en mäklare lämnar ett nätverk finns en risk att detta nätverk fragmenteras. Mäklare har 

länkar och kontakter genom undergrupper i ett nätverk och har hög förståelse om olika 

expertisområden i olika grupper och ser möjligheter till integration enligt Parise et al (2006). 

Yttre anställda har i sin tur minst antal band i ett nätverk och hittas i utkanten utav detta. 

Dessa är enligt författarna ofta förenade med externa nätverk och risken om dessa lämnar en 

organisation är förlorad nischkunskap och externa kontakter. Shah (2000) anser även att det 

finns en risk att ett nätverk splittras och understryker främst att detta gäller sammanhängande 

och strukturellt likvärdiga referenter på en arbetsplats. 

3.4.4 Förtroende och relationer 

En känsla av medlemskap i en grupp av kunskapsutbyte i en organisation är något som Dalkir 

(2005) understryker. Gemenskapen har utvecklats ur normer av förtroende och samarbete, och 

bör klart visa fördelarna med att dela med sig av kunskap. Han förklarar att nätverk bildas för 

att individer har ett behov av varandra för att nå gemensamma mål, och för att ett nätverk 

skall vara välfungerande bör det genomsyras av ömsesidighet. Ett välfungerande 
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kunskapsledningssystem sammanför individer i ett socialt nätverk och innefattar även 

information om vem som har nytta av denna. Dalkir understryker vidare att det är mycket 

viktigt att individer i en organisation känner att de ingår i ett socialt umgänge, då den sociala 

interaktionen är viktig för lärande och kunskapsutbyte. 

Förtroende är en faktor som ofta nämns i samband med delande av kunskap (Davenport & 

Prusak, 1998; Allee, 2000; von Krogh, 1998; Gibbons, 2004). Davenport och Prusak (1998) 

hävdar att förtroende inte kan existera mellan individer i en organisation om de inte har ett 

gemensamt språk som tidigare behandlats, d.v.s. förstår varandras handlingar och 

kommunikation, och som uppnås genom att individerna har liknande utbildning och 

erfarenheter inom ett specifikt område. Allee (2000) hävdar i likhet med Davenport och 

Prusak att kunskap inte kan frodas utan förtroende. Hon talar om rättvist utbyte där individer 

blir rättvist behandlade för deras intelligens, erfarenhet och kreativitet de tillför sitt arbete. 

Organisationer måste få till stånd utbyte av kunskap inom organisationen såväl som utanför. 

Gibbons (2004) hävdar i sin tur som tidigare nämnts att kunskap även existerar i de 

vänskapsrelationer man kan finna i en organisation där en öppen kommunikation råder. Dessa 

vänskapsrelationer utvecklas med tiden genom att individer kontinuerligt arbetar tillsammans 

och upplever liknande erfarenheter. Författaren skiljer på affekterat förtroende, som grundar 

sig att individer förväntar sig ett altruistiskt beteende från andra, och kognitivt förtroende som 

har sitt ursprung i att individer länge interagerat och har liknande mentalitet. En relation 

baserad på förtroende ökar därmed individers vilja att dela med sig av sin kunskap enligt 

Gibbons. 

Enligt von Krogh (1998) skapas förtroende i en organisation genom omsorg. Förtroende kan 

ses som en kompensation för den kunskap man själv inte har och en förutsättning är även att 

förtroendet är ömsesidigt, och omsorg förklaras på bästa sätt som konstruktiva och 

omsorgsfulla relationer. von Krogh hävdar att man genom förtroende kan uttrycka en 

känslomässig sida av upplevelser, och om förtroendet är begränsat till följd av en låg nivå av 

omsorg i organisationen kan överföring av den tysta kunskapen påverkas. Den tysta 

kunskapen är som tidigare diskuterat svårartikulerad och enligt von Krogh kan ett lågt 

förtroende bidra till ett mindre överseende med användandet av alternativa uttrycksmetoder 

för att förmedla den tysta kunskapen. 
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3.4.5 Ett nätverks roll i bevarande av kunskap 

Dokumentation av kunskap i dokument är fixerat, medan kunskap som delas är ett flöde 

(Dalkir, 2005). En analys av ett socialt nätverk kan vara till hjälp för att analysera komplexa 

system av interaktion och handlingsmönster mellan individer, såsom identifikation av 

kunskapsmäklare och kunskapsflöden. Enligt Dalkir ges även en möjlighet att identifiera 

svarta hål i kunskapsöverföringen, där kunskap mottas men inte har sänts ut, samt informella 

relationer om vem som vet vad och vem som delar information med vem. Dalkir hävdar 

vidare att ett socialt nätverk kan ses som ett objekt i ständig rörelse som byggs upp många 

gånger. Genom att analysera detta nätverk och dess data kan åtgärder vidtas för att genomföra 

förändringar som behövs för att eventuellt förbättra sociala kontakter och kunskapsflöden 

inom nätverket.  

Individer som delar liknande färdigheter och positioner i en organisation kan tillsammans 

utgöra praktiknätverk, något Tagliaventi och Mattarelli (2006) även benämner 

praktikgemenskap, som tidigare behandlats. Tagliaventi och Mattarelli delar Shahs (2000) 

uppfattning om tyst kunskap inom ett nätverk, och menar även att en praktikgemenskaps mest 

framträdande kännetecken är delande av tyst kunskap. Även Brown och Duguid (2001) anser 

att praktikgemenskaper har en stor betydelse för utvecklandet, underhållandet och 

återanvändandet av kunskap. De hävdar att om individer delar tillämpning gällande hur saker 

skall utföras, delar de även tyst kunskap. Enligt dem kan en praktikgemenskap vara en del 

utav ett nätverk och de ser relationer i ett nätverk som friare än relationer i en 

praktikgemenskap. 

Enligt Augier och Thannig Vendelø (1999) är nätverk i en organisation en källa till intern 

stabilitet. De förklarar att man inte på förhand kan veta vilken kunskap som kommer att 

behövas i framtiden, och att om en förståelse inte finns för vilken kunskap som kan komma 

att behövas, så kan den kunskapen komma att existera på en annan plats än man tidigare 

trodde. Detta kan appliceras på den tysta kunskapen, och författarna hävdar att överföring av 

tyst kunskap endast kan genomföras genom interaktion mellan individer. I kunskapsnätverk 

där relationerna är starka mellan individer delas kunskap och även kognitiva scheman, och 

dessa kognitiva scheman representerar delad tyst kunskap. Överföringen av tyst kunskap 

kräver därmed att de involverade parterna delar kognitiva scheman som är samma som 

kunskapsnätverk med starka relationer understryker författarna. 
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3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Genom den teoretiska referensramen har grunden för studiens kommande analys och reslutat 

givits. För att uppnå studiens syfte att undersöka om ett nätverk runt en nyckelperson kan 

förebygga att kunskap går förlorad vid dennes pensionering har teorier presenterats för att 

beskriva hur individers tysta kunskap utvecklas genom erfarenhet och kan komma att utgöra 

en individs kompetens och hur individers sammanlagda kunskaper och kompetenser utgör en 

organisations kunskapsbas, det intellektuella kapitalet. En organisations intellektuella kapital 

utgör en viktig resurs för en organisation och en förlust av detta kan ha konsekvenser för en 

organisation.  

Vidare har den teoretiska referensramen visat att individer ingår i sociala system i en 

organisation där interaktion och socialisering möjliggör kollektivt lärande samt delande av 

kunskap. Då den tysta kunskapen är högst individuell och svår att uttrycka bör organisationer 

ha en insikt om kunskapsledning för att underlätta att kunskap sprids och delas i en 

organisation, detta kan förslagsvis göras genom olika verktyg och kommunikationssystem. 

Det bör även finnas en strategi för att motverka kunskapsförlust i samband med att anställda 

lämnar en organisation. Då en förståelse finns för tyst kunskap och hur denna hanteras i en 

organisation ges en möjlighet att förstå hur tyst kunskap delas i nätverk i en organisation. I 

den teoretiska referensramen har nätverksteorier presenterats för att ge en möjlighet att ur det 

empiriska materialet identifiera relationer och roller i det studerade nätverket och att utifrån 

dessa resultat utvärdera den potentiella kunskapsförlusten i samband med 

Ekonomidirektörens pensionering och nätverkets roll i bevarandet av kunskap.  
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4. Empiriska resultat 

 

I följande avsnitt kommer studiens empiriska resultat presenteras och avsnittet inleds med en 

presentation över pensioneringssituationen för Linköpings kommun och individerna som 

ingick i det studerade nätverket. Vidare kommer det empiriska materialet från de genomförda 

intervjuerna att presenteras och med underlag i dagboksmaterialet kommer det studerade 

nätverket att presenteras i form av ett sociogram. 

4.1 Linköpings kommun 

Då Linköpings kommun står inför stora framtida pensioneringar har kommunledningskontoret 

gjort en kartläggning utav de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av 

prognostiserat rekryteringsbehov av chefer och andra nyckelfunktioner. Kartläggningen gäller 

för åren 2010-2014 och hade som syfte att ta fram förslag till åtgärder. Man ville med denna 

utredning identifiera vilka sårbara funktioner av chefer och nyckelfunktioner som finns i 

organisationen.  Kommunledningskontoret har prognostiserat att 15 chefer eller specialister 

kommer att gå i pension under 2010-2014, bland dem finner vi Ekonomidirektören som 

kommer att gå i pension under 2011. Under utredningen undersöktes tre olika parametrar: hur 

sårbar organisationen blir när en nyckelperson lämnar organisationen, hur djup och nischad 

specialkompetens denna nyckelperson innehar samt hur pass svår rekryteringen skulle bli för 

att finna en motsvarande kompetens. Sårbarheten mättes från 1-4 där 1= försumlig, 2=lindrig, 

3=kännbar och 4=allvarlig. Ekonomidirektören rankades som en 4a. (”Rekryteringsbehov av 

chefer och specialister”, utredning gjord av Linköpings kommun) 

4.2 Nyckelpersonen och hans nätverk 

Nyckelpersonen (Ekonomidirektören), 66 år, är ekonomidirektör för Linköpings kommun och 

är ytterst ansvarig för kommunens ekonomiprocess samt ansvarig då kommundirektören inte 

är på plats. Ekonomidirektören har under nästan hela sitt yrkesliv varit anställd på kommunen 

och har suttit som ekonomidirektör de senaste 6 åren. Då den planerade pensioneringen 

beräknas till början av hösten 2011 är rekryteringen av en ny ekonomidirektör pågående och 

beslutet beräknar man kommer att tas under april. Rekryteringen sker externt genom en 

rekryteringsfirma. Innan dagboksskrivandet angav Ekonomidirektören sitt närmsta nätverk, 

bestående av två personer vilka presenteras nedan.  
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Individ A, 52 år, har arbetat på Linköpings kommun i 12 år och är chef över ekonomi, finans 

och lokalstrategi. Individ B, 49 år, har i sin tur arbetat på kommunen i 8 år, och är chef över 

ekonomiservice och ansvarig för ekonomisystemet. Tillsammans har de hand om kommunens 

ekonomiprocess innefattande bland annat budget, bokslut och redovisningsfrågor, och de kan 

ses som kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges handläggare. De har kontakt dagligen 

och de berättar att de jobbar mycket tillsammans, främst med utvecklingsfrågor för att uppnå 

en gemensam syn. 

Nätverket, bestående av Ekonomidirektören, Individ A och Individ B, har kontakt med 

varandra dagligen, Individ A har dock mer kontakt med Ekonomidirektören än vad Individ B 

har. En gång i veckan träffas de för ett formellt veckomöte. Då Ekonomidirektörens arbete går 

ut mycket på att delta i möten, något vi även kunnat avläsa ur dagboksmaterialet, handlar 

veckomötet mycket om avstämning och vägledning som Individ A uttryckte det:  

”Ekonomidirektören hinner inte arbeta praktiskt så mycket utan det får vi och våra 

medarbetare göra. Men vi stämmer av med honom och håller honom underrättad.” 

Respondenterna i nätverket har alla liknande utbildningar och de delar ett gemensamt intresse 

för samhällsfrågor. De har ett gemensamt mål, som Individ A uttryckte det: 

”Vi har ett gemensamt mål: så bra ekonomi som möjligt för medborgarna.” 

Individ B utvecklade detta och berättade att man på ekonomiavdelningen har arbetat mycket 

med att få fram detta gemensamma mål. Ekonomidirektören menade att mycket av deras roll 

är att kommunicera en rättvisande bild till både politiken samt organisationen gällande vilka 

samhällsekonomiska förutsättningar som finns för det aktuella ekonomiska läget. 

4.3 Information, tyst kunskap och kompetens  

Då mycket av respondenternas arbete är ekonomirelaterat ansåg de att data för dem handlade 

om de siffror som matas in i ekonomisystem, informationen är det som kan tydas utifrån data 

och kunskapen är det som resulterar i en större förståelse med grund i tolkandet av 

informationen. Alla var enhälliga i denna definition och som Ekonomidirektören uttryckte 

det:  

”Kunskap är en samlad definition, där data plus information är lika med kunskap.” 

Ekonomidirektören förklarade vidare att den information och uppgifter som ofta behövs för 

deras arbete är en ”aktuell siffra” eller ”en korrekt beräkning i dagsläget”. Vad gäller 
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informationssökande i organisationen kunde delade åsikter utläsas. Individ A ansåg att 

informationshämtning är det som förekommer i deras sätt att arbeta, då mycket av deras 

arbete är riktat utåt från organisationen och informationen som används som underlag till 

exempelvis budgetarbetet hämtas från källor så som SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting), olika nämnder inom kommunen samt från källor utanför organisationen. Även 

Individ B ansåg att det handlar om informationshämtning snarare än informationssökande: 

”Det jag känner är att vi inte söker så mycket information i organisationen. Utan det vi gör 

är att vi ber in eller kräver in information för att vi ska kunna göra olika typer av 

sammanställningar. Vi sammanställer informationen, och sen givetvis om det är frågor, då 

frågar vi den berörda i organisationen. Men det är sällan, tror jag, som vi går ut och söker 

informationen inom organisationen.” 

Ekonomidirektören höll med angående informationshämtning utåt men ansåg å sin sida att 

informationssökande även kan ske på ett annat sätt: 

”… med mitt sätt att fråga så ser jag till att kunskapen plockas upp i organisationen och 

kanaliseras via den som jag har begärt uppgiften ifrån. Så det är ett sätt att egentligen se 

till att kunskapen byggs upp i organisationen, att den finns på flera håll. I andra fall så 

frågar jag, eftersom jag har en lång bakgrund i kommunen, exakt på viss person, alltså den 

som jag då vet antingen kan det bäst eller där jag kan lita på en uppgift... det är min tysta 

kunskap som jag använder när jag frågar, så man gör det väldigt medvetet, hur jag skickar 

frågan eller hur jag frågar.” 

Respondenterna var eniga om att den främsta källan för den kunskap de behöver för att utföra 

sina arbetsuppgifter var erfarenhet och analys av situationer. Specialistfunktioner finns inom 

olika områden, och då alla har ekonomisk utbildning finns baskunskaper inom olika områden. 

Ekonomidirektören förklarade att han genom erfarenhet lärt sig hur organisationen fungerar, 

kunskapen har därmed förvärvats under lång tid och har även formats genom hantering av 

olika situationer, och som han själv uttryckte det om sin specifika kunskap: 

”Det som man har samlat på sig med tiden det är systemkunnande, alltså om hur 

organisationen fungerar som system. Flödet av uppgifter styr vi med våra direktiv om hur 

arbetet ska bedrivas och hur vi vill att uppgifterna skall se ut, vi använder mallar så det 

blir en enhetlighet i beskrivningen och att det underlättar förståelsen. Att man kan 

sammanfoga den, aggregera informationen på olika nivåer, det är väl den unika 

kunskapen…det som är lite mera unika kunskaper efter ett antal år, det är insikten om hur 

systemet fungerar och vilka rutiner som vi ser till att bygga upp genom att ställa direktiv, 

så vi får en viss kvalité och vissa uppgifter. Det är nog huvuddelen utav unika kunskapen. 

Det är vår kunskap om olika personer och hur organisationer fungerar, så vi måste försöka 

balansera dem så att det ändå blir ett resultat utav det, en helhet.” 

Individ A och Individ B var båda ense om deras kompetens: 
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”Vi har jobbat så otroligt länge. Man har med sig så mycket erfarenhet att man inte tänker 

på det. När man har kommit där vi är har man fullständig kompetens gällande 

kommunalekonomi, man känner sig väldigt trygg i sin kompetens. Så vi känner oss aldrig 

osäkra på att vi inte behärskar något.” Individ A 

”Man har någon typ av strategi i botten, hur vi ska ta oss an de här uppgifterna och då är 

det den här erfarenheten… med den kompetensen vi har så gör man bedömningar med vart 

man ska vända sig.” Individ B  

4.3.1 Informationsspridning i organisationen 

Individ A och Individ B ansåg att det är lätt att hitta de personer man söker i organisationen 

och att de väl känner till medarbetares förmågor. Informationen sprids mycket genom mail, 

intranät och kommunens hemsida. Då Ekonomidirektören deltar mycket i möten berättade 

Individ A och Individ B att det ofta kan vara svårt att få tag på honom, och att kontakten 

ibland blir spontan och som Individ A uttryckte får man ”fånga honom vid klädskåpet”. Vad 

gäller dokumentation finns inte några riktlinjer för att informella möten bör dokumenteras, 

och som Individ A uttryckte det ”vi är nog inte så bra på att dokumentera”. Å andra sidan 

förklarade de att eftersom det är en politiskt styrd organisation så existerar mer formella 

handlingar än i andra företag, och att då en handling inkommer till kommunstyrelsen gällande 

kommunens ekonomiprocess så skall ekonomidirektörens namnteckning finnas. 

Båda var ense om att de känner förtroende för sina medarbetare, som Individ B uttryckte det: 

”Visst kan man tvivla någon gång. Men för merparten som chef då man lämnar ifrån sig så 

kan man inte gå och titta att de gör vad man tror att de ska göra. Man litar på att de gör 

det, och så länge man inte hör något annat så fungerar det. Man får anpassa sina krav 

utifrån att människor är olika, olika åldrar, olika förmågor överhuvudtaget.” 

Ekonomidirektören berättar likt Individ B att han också ibland kan känna en viss tveksamhet 

för kompetensen hos vissa medarbetare i organisationen och kan då ibland känna att han 

måste kontrollera den information han mottagit. Ekonomidirektören berättar vidare att han 

ändå känner förtroende för sina medarbetare och att detta faktiskt är ett krav från hans sida för 

att de skall vara hans medarbetare. Han uttryckte att genom sitt förtroende för sina 

medarbetare följer att han litar på kunskap från andra individer: 

”I mitt arbete så förlitar jag mig på kunskapen från en stor mängd individer, inom 

ekonomiområdet, och då det gäller ärendehantering så förlitar jag mig mycket på individer 

ute i de olika förvaltningarna.” 

Ekonomidirektören ansåg att han genom erfarenhet lärt sig om medarbetares kompetenser och 

vilka som lämnar olika typer utav information och berättade att detta är ett yrkeskunnande hos 

individer som sitter på positioner med styrprocesser som ansvar: 
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”Det är inom ekonomiavdelningen, där de olika expertområdena inom avdelningen finns. 

När jag hanterar frågor eller informerar andra så måste jag se till att jag har korrekt och 

aktuell information, det får jag ifrån min egen organisation. Givetvis behöver vi annan 

information i andra situationer, den här kallade systemkunskapen, hur det fungerar.” 

Gällande dokumentation från informella möten hade Ekonomidirektören samma syn som 

Individ A och Individ B att ingen systematisk dokumentation förekommer, men även att en 

viss tanke i fråga om dokumentation förekommer: 

”Vi gör ibland minnesanteckningar över överenskommelser eller underlag som vi har fått, 

varifrån vi har fått det, när vi fick det och hur det skall användas. Det är inte systematiskt i 

grunden utan det är sådant som vi, eller jag i grunden bedömer att är viktigt för framtiden, 

för att om jag om två år har glömt vad som hände kan man återskapa det hela.” Individ A 

Ekonomidirektören berättade även att han anser att kunskapen är högst individuell i 

organisationen och han anser att informationen sprids på flera sätt inom organisationen, dels 

formellt genom ekonomihandboken med beskrivning av processer, riktlinjer och regelverk, 

men även genom kompletterad information från chefer på central nivå. Gällande den 

individuella kunskapen uttryckte han sig enligt följande: 

”Det är bara en person som kan de här uppgifterna, som kan sammanställa materialet och 

som vet hur man ska hantera frågorna. Arbetskamraterna förlitar sig väldigt mycket på att 

det är en person som lämnar uppgifter i olika ekonomifrågor. Vi försöker hela tiden, genom 

det sättet hur vi ställer frågorna så tvingar vi fram att kunskapen och informationen sprids 

till flera olika personer. Det gör vi bara för att jag vet att det är så att frågar jag en viss 

person så får jag svar från honom och ingen annan känner till att uppgiften har lämnats till 

mig eller att uppgiften har samlats ihop i den organisationen ens. Så på mitt sätt att ställa 

frågan så kan jag försöka se till att informationen sprids i den övriga organisationen.” 

 

4.3.2 Kunskapsledningsstrategi i organisationen 

Inom ekonomiavdelningen används processkartläggning som dokumentationsmedel av 

individers kunskap, där var och en kan beskriva hur de utför sitt jobb, med andra ord en 

praktisk beskrivning där tanken bakom är att dokument som är styrande och informativa skall 

finnas tillgängliga för alla. Individ B förklarade: 

”Jag kan känna att vi dokumenterar allt som har någon typ av styrning, 

ekonomistyrningsregler. De är nedtecknade och finns tillgängliga, och det är en typ av 

kunskap som ligger där… eftersom vi har det dokumenterat i det här systemet så har vi en 

viss typ av systematik av dokumentation och den kommer att förvaltas vidare.” 

Att kunskapsdelning och informationsspridande främjas ansåg både Individ A och Individ B 

stämma och de ansåg både att detta var viktigt. Framförallt främjas kunskapsdelande mellan 

dem och Ekonomidirektören, och de ansåg att Ekonomidirektören alltid är noga med att 
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informera om aktuell information och arbetssituation. De ansåg även att personligheten spelar 

in i fråga om kunskapsdelning, och som Individ A uttryckte det: 

”Det är alltid olika med individer, hur pass öppna de är utåt, hur utåtriktade de är. Det 

finns individer som är väldigt introverta och som tycker om att sitta och jobba med sitt 

eget, och det försöker vi jobba med, men det är inte alltid så enkelt.”  

För att främja kunskapsdelande så inplaneras även evenemang där kommunikation inom 

avdelningen skall stå i centrum. Kunskapsdelande tas även i viss mån i beaktande i monetära 

termer berättade Individ A. Individ B förklarade vidare sin syn på kunskapsdelande, att det 

faktiskt kan ses som en självklarhet: 

”Jag kan tycka att det är svårt att säga att man belönar kunskapsdelning, för jag kan tycka 

att det är en del av ens jobb, att faktiskt dela med sig av kunskap med varandra när man 

jobbar tätt intill varandra, så blir det.” 

Båda ansåg sig ingå i en gemenskap och känner en tillhörighet till organisationen, som 

Individ B uttryckte det: 

”Vi får ett rätt så stort förtroende i organisationen, både internt och externt. Det gör också 

att man tycker att man tillhör organisationen.” 

Ekonomidirektören berättade att han inte ansåg att någon utarbetad kunskapsledningsstrategi 

finns i organisationen, utan att detta är knutet till individen eller avdelningen: 

”På ekonomiområdet så har vi av självbevarelsedrift försökt att se till att det inte bara är 

en person som hanterar frågorna utan att man har backup en säkerhetsaspekt, att vi är 

flera som gör och kontrollerar varandra, så att det är flera som är informerade och kan 

hantera de här olika uppgifterna.” 

Ekonomidirektören berättade att försök alltid har gjorts att främja kunskapsdelning på 

ekonomiavdelningen, men att detta inte alltid lyckats i alla lägen. Han ansåg att det viktigaste 

inom kunskapsdelning är säkerhetsaspekten, att en anställd inte får arbeta ensam med en fråga 

då ekonomifrågor är mycket säkerhetsfrågor. I utvecklingssamtal och värdering berättade han 

att moment existerar om hur en anställd bidrar till avdelningens produktion:  

”… att man inte bara bidrar till sitt eget uppdrag, utan att man bidrar till helheten. Det är 

ett sätt egentligen att ta hand om de personer som har kompetenser på flera områden och 

som hjälper, kalla det stöttar, sina kamrater.” 

Känslan av att ingå i en gemenskap uttryckte Ekonomidirektören som följer: 

”Det är väldigt mycket utav ett lagarbete på den här typen utav storlek på organisationen. I 

mindre kommuner så kanske det är en eller två personer som sitter och håller ihop allt, och 
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vi kanske hellre då är sex eller sju personer. Då blir det utav nödvändighet att det blir en 

gemenskap i arbetet.” 

 

4.4 Nätverket  

För att förstå ett nätverk och dess relationer kan man utarbeta ett sociogram (Burt, 1980; 

Klovdahl, 1981; Marsden, 1990; Tichy et al, 1979). Utifrån våra tre respondenter och dess 

dagboksskrivande skapades nedanstående sociogram. Under dagboksskrivandet besvarade 

respondenterna frågor som berörde hur och med vem de hade haft kontakt med inom 

organisationen under veckan samt vad utbytet av information hade haft för betydelse för våra 

respondenter.  För att behålla anonymitet bland de personer som våra respondenter hade 

angett att de talat med under veckan valde vi att benämna dessa personer med bokstäver. De 

bokstäver som återfinns flera gånger i sociogrammet är samma individ. De anonyma personer 

som finns i sociogrammet är personer som återkommit flera gånger i respondenternas 

dagböcker under veckan.  

 

För att sociogrammet skulle bli så tydligt som möjligt valde vi att exkludera de kontakter som 

våra respondenter endast hade haft kontakt med vid enstaka tillfällen. När vi tog samtliga 

kontakter i beaktande, framgick det dock tydligt att Ekonomidirektören hade flest kontakter 

under veckan. Utbytet av information som visas i sociogrammet nedan är den kommunikation 

som skedde via telefon eller vid ett möte. Utöver den muntliga kontakten skedde det även en 

stor mängd kommunikation via mail, både internt och externt. Överlag skickas det nästan 
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dubbelt så många mail varje dag inom organisationen än vad som skickas till någon extern 

part utanför organisationen. Som tabellen nedan visar skickade respondenterna sammanlagt 

178 mail inom organisationen under veckan som dagboksstudien genomfördes, och 103 mail 

ut från organisationen. 

 

 

  

Respondenternas kommunikation med andra individer i organisationen handlade mest om 

diskussion angående ärenden och verksamheten, planering av dessa och budgetarbete. Som 

sociogrammet visar har respondenterna även icke gemensamma kontakter dagligen förutom 

de individer som samtliga respondenter dagligen har kontakt med. Ur dagboksmaterialet har 

det kunnat utläsas att kommunikation i nätverket, innefattande de tre respondenterna, skedde 

dagligen och att det mest handlade om avstämning angående olika beslut som skall fattas. 

Ekonomidirektören har ett stort inflytande då han uppgett att individer kommer till honom för 

råd och att han påverkat dessa individers beslut. Ekonomidirektören uppgav att han ingår i 

många andra nätverk förutom det som visualiseras i sociogrammet, och Individ B och Individ 

A instämde även då de förklarade att de under årens lopp fått kontakter som resulterat i olika 

externa nätverk.  

4.4.1 Informationsspridning och delande av kunskap i nätverket 

Ekonomidirektören har arbetat tillsammans med nätverket mellan 7-10 år, och gällande 

relationerna i nätverket så berättar Ekonomidirektören att relationerna även har en vänskaplig 

karaktär. Kontakterna är ofta personliga men mycket information och underlag skickas även 

via e-mail. Individ A arbetar i samma byggnad som Ekonomidirektören och på så sätt 

underlättas deras interaktion. Då Individ B arbetar i en annan byggnad blir den personliga 

kontakten mindre, och även på grund av att Individ B har ett mera självständigt uppdrag. Han 

berättade även att mycket av arbetet har skett gemensamt i nätverket: 

”Mitt arbetssätt har varit att försöka få dem att överta mycket utav mina arbetsuppgifter… 

vi kan aldrig göra det ensamma på egen hand, och det gäller inom vårt arbete inom 

ekonomiavdelningen, det finns ingen som kan göra det på egen hand utan man måste ha 

både tillit och en förväntan att var och en bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter i 

totalarbetet. Det ingår naturligtvis att även få det gjort på ett så effektivt sätt som möjligt, 
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att vi inte är flera än nödvändigt inblandade utan att var och en gör sin del, men med 

beaktande utav den här säkerhetsaspekten att det bör finnas någon som känner till det hela 

och kan rycka in eller hjälpa till ifall det behövs.” 

Individ A och Individ B berättade att utöver nätverket där Ekonomidirektören ingår har de 

skapat sig en mängd olika nätverk under åren de arbetat, både internt och externt. Individ A 

berättade att det finns en kultur om att odla de externa kontakterna, och Individ B instämde att 

det är viktigt att känna till hur arbetet ser ut på andra håll för att kunna utveckla de egna 

processerna och rutinerna. Inom nätverket med Ekonomidirektören beskriver Individ A och 

Individ B relationerna som öppna och att de har liknande värderingar, men att det är 

Ekonomidirektören som har det yttersta ansvaret.  

Ekonomidirektören ansåg sig formellt ha en central position i nätverket och att individer söker 

honom i organisationen för råd då de blir tvungna till det på grund av hans position, då det i 

vissa formella handlingar krävs att Ekonomidirektörens utlåtande finns skrivet. Han ansåg det 

viktigt att gemensamma värderingar och mål finns i nätverket och att de inte har olika 

uppfattningar, både om hur de bemöter organisationen och hur ekonomiarbetet skall fungera 

från översta nivå. Även om Ekonomidirektören formellt är ledaren ansåg han ändå rollerna i 

nätverket vara likvärdiga: 

”Jag måste ta beslut i sista hand i väldigt många delar. Men i diskussionerna och i den 

övriga hanteringen så är vi likvärdiga parter. Vi har var och en kunskap utifrån våra 

erfarenheter, vi har lite olika bakgrund och var och en har saker att tillföra. Vi är inte 

dubblerade personer eller personligheter eller kunskaper, utan det är komplementen som 

är viktiga och intressanta i en sådan här grupp.” 

Att medvetenheten om potentiell kunskapsförlust i samband med att anställda lämnar 

organisationen ökat under det senaste decenniet höll Ekonomidirektören med om: 

”Medvetenheten om att det blir väldigt stora tapp ifall man har, kalla det expertfunktioner 

där det bara är en person som sitter inne med kunskap, när den går hem eller slutar, att det 

blir väldigt stora påverkningar på en organisation, är mycket mera medvetet idag. Man 

måste överbrygga den typen utav tapp genom olika sätt, antingen att man sprider det i 

organisationen i mycket god tid innan, så har vi hanterat det på ekonomiavdelningen, vi 

har för flera år sedan börja föra över till både Individ A och Individ B från mig.” 

Ekonomidirektören förklarade även att en strategi bör finnas även för plötsliga scenario då 

anställda lämnar organisationen, något som var självupplevt: 

”Det är egentligen då med överlappningar, det är man mera medveten om och försöker 

jobba in, så att ersättare rekryteras en tid innan man går hem, när det gäller pension. Den 

andra delen måste man göra ifall det skulle hända en olycka eller något sådant, vi hade ett 
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dödsfall här på gruppen för två, tre år sedan… Vi upptäckte att det fanns luckor i det sättet 

som vi hade gjort, alltså att kunskap inte hade förts över. Men det skärpte oss i vårt sätt att 

arbeta, för att säkerställa de här kunskaperna i samband med pensionering om det blir en 

extern rekrytering, det är en annan övergång egentligen. Det hjälper kanske inte så mycket 

att kunskapen finns kvar, den måste föras över från arbetskamraterna till den nya chefen i 

så fall, eller direkt ifrån den gamla chefen till den nya chefen.” 

4.5 Nyckelpersonens pensionering 

Vid diskussion om Ekonomidirektörens pensionering och hans efterträdare framkom att 

Individ B och Individ A ansåg att vissa faktorer kan vara svåra att ersätta och att hans egna 

nätverk utanför organisationen, samt de mer informella nätverk som skapats under åren 

kommer att försvinna i samband med pensioneringen: 

”Men det är väl alltid så i en organisation när någon försvinner så blir det en ny 

konstellation på ett eller annat sätt som gör att organisationen blir något annat. Det är 

svårt att någon kommer in och tar exakt samma roll, och då får man oftast rucka lite på sig 

själv eller någon annan får ändra på sig för att det ska passa för att det ska fungera igen. 

Det är alltid små brickor som ska flyttas runt när det kommer nya personer in i en 

organisation… man har en historia, har man varit så pass länge som Ekonomidirektören 

har varit i organisationen så har man alltid en historia med sig om vad som har hänt och 

kommer ihåg olika saker som är gjorda i organisationen. Den tappar man alltid när någon 

försvinner ur organisationen och den är omöjlig att ersätta.” Individ B 

”Det är hur den personen är som person. Men sen om man tittar kompetensmässigt så har 

Ekonomidirektören varit med, det kommer bli så att det finns ärenden som vi inte har den 

kompletta historien till.” Individ A 

Både Individ A och Individ B ansåg att den nya ekonomidirektören kommer att vara beroende 

av dem i början då de båda sitter inne med mycket kompetens om hur organisationen 

fungerar, hur ärenden bereds och organisationens historia. De anser sig sitta på kunskap om 

organisationen och om hur information och kunskap förs över och var den finns i 

organisationen. 

Vid diskussionen om förberedelser inför Ekonomidirektören pensionering nämner Individ A 

och Individ B att en medvetenhet om detta länge funnits i organisationen, och att det inför 

denna pensionering varit ”en lång introduktion” som Individ A uttrycker det. Hon berättar att 

hon ofta blivit påmind av Ekonomidirektören om hans kommande pensionering, och i 

samband med detta erhållit handlingar och dokument. Även Individ B har märkt av detta: 

”Man har haft en tanke, en strategi, att Ekonomidirektören skall finnas kvar när den nya 

kommer, att det ska ske en överlämning. Så jag tycker att det finns en genomtänkt strategi, 

och det är just vid pensionering som man har möjligheten att göra den här typen av 

överföringar, när någon säger upp sig har man ju inte så stor chans till det.” 
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I samband med Ekonomidirektörens pensionering har en överlappning i ett par månader 

planerats, då den nya ekonomidirektören kommer att jobba parallellt med Ekonomidirektören. 

Han anser att hans pensionering också kommer att medföra positiva aspekter: 

”Det är klart att vi som har varit med länge har påverkat vissa rutiner, beteenden och 

hanteringar o.s.v. Det är klart att det är nyttigt att det kommer in nya synpunkter eller nya 

åsikter i en organisation och att man inte okritiskt rullar på år, utan att man kommer både 

med nya influenser och friska ögon o.s.v. Och nya relationer naturligtvis, det som jag säger 

att jag kan organisationen, det innebär att jag har en mängd förutfattade meningar också, 

på gott och ont.” 

Han berättar även att de formella kunskaperna blir lättare att föra över, medan den tysta 

kunskapen, ”kunskaperna man inte medvetet använder”, kan bli svårare att föra över. Hur 

hans nätverksrelationer kommer att påverkas menar han att kan bli svåra att förutse: 

”Vi positionerar oss utifrån vad vi tycker är lämpligt utifrån min kunskap och mina 

erfarenheter och utifrån andras erfarenheter. Det kan hända att min efterträdare vill ta en 

större plats på ett antal andra områden och att låta andra, både medarbetare inom 

avdelningen eller också andra förvaltningschefer ute ta ett steg tillbaka, det där vet man 

inte riktigt. Jag vet bara hur vi har gjort det, eller hur jag har gjort det, utifrån mina 

kunskaper, vad jag har tyckt varit skäligt, rimligt och vettigt för att ge andra möjligheter att 

växa, och få en roll på något sätt, ett ansvar i helheten. Det kan komma någon som vill ta 

större plats och låta medarbetare backa tillbaka och lämna ifrån sig uppgifter.” 

Det har dock inte utarbetats någon annan strategi i samband med pensionering för att försäkra 

att kunskap förs över till efterträdaren förutom överlappning. Att dela med sig av sin kunskap 

är något Ekonomidirektören känner att han gör på ett annat sätt nu i samband med 

pensioneringen, och det är ett medvetet personligt val av honom själv: 

”Vissa hemligheter talar jag om för mina medarbetare och arbetskamrater, sådant som 

inte syns eller står i några papper. Det får de faktiskt veta nu på ett annat sätt… däremot är 

det ingen som har diskuterat med mig om just överföring om kunskaper eller den typen utav 

uppdrag eller uppgifter, det är nog lite mera självpåtaget gjort inom ekonomiavdelningen.” 
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5. Analys 

I avsnittet som följer kommer resultat från studiens empiriska undersökning att analyseras och 

med underlag i den teoretiska referensramen kommer en diskussion att föras gällande 

Ekonomidirektörens nätverk och dess roll i bevarandet av kunskap vid hans stundande 

pensionering. För att uppnå en ökad förståelse för nätverkets roll i bevarandet av kunskap 

kommer först kunskap i organisationen att identifieras och diskuteras med syfte att belysa den 

tysta kunskapen hos Ekonomidirektören som uppnåtts genom lång erfarenhet. Vidare följer en 

diskussion om kunskapsledningen i organisationen för att kunna identifiera om 

kunskapsledningen bidrar till att bevara kunskap vid Ekonomidirektörens pensionering. 

Därefter kommer det studerade nätverket och dess relationer samt individers roller i nätverket 

att identifieras, följt av en diskussion gällande nätverkets roll i bevarandet av kunskap. 

Slutligen presenteras en potentiell kunskapsförlust samt pensionsförberedelser och strategier 

för kunskapsbevarande. Efter analysavsnittet följer studiens slutsats och förslag till vidare 

forskning på området. 

5.1 Kunskap i organisationen 

För att få en bakgrundsförståelse för den kunskap som existerar i nätverket och nätverkets roll 

i bevarandet av kunskap behövs först en förståelse för vilken kunskap det handlar om i 

organisationen, främst med avseende på den studerade ekonomiavdelningen. Kunskap skapas 

enligt Davenport och Prusak (1998) utifrån information med data som grund. Då 

respondenterna uppgav att data för dem handlar om de siffror som matas in i ekonomisystem, 

kan detta ses som deras strukturerade register av transaktioner, som Davenport och Prusak 

definierar data. Förvandlingen till information sker när en sändare och mottagare finns och 

som Individ B uppger att ”vi ber in eller kräver in information för att vi ska kunna göra olika 

typer av sammanställningar.” På detta sätt ser vi tydligt att ett värde tilläggs utav 

respondenterna och därmed skapas kunskap i organisationen. Som Davenport och Prusak 

hävdar är det den mänskliga faktorn som tillägger värde och kunskap skapas genom att data 

blir kontextualiserad, koncentrerad eller sammanfattad. På ekonomiavdelningen tilläggs värde 

då respondenterna begär in information, då de behöver ”en aktuell siffra” som 

Ekonomidirektören förklarade, och en förståelse finns därmed om varför data insamlats. Då 

det dagliga arbetet handlar mycket om sammanställningar av olika ekonomiska material kan 

slutsatsen dras att värde även tilläggs genom att siffror och material sammanfattas för att tjäna 

ett syfte, exempelvis inför kommande budgetarbete. Denna ekonomirelaterade kunskap 

existerar hos alla respondenter och då arbetet måste resultera i en rättvisande bild är data och 
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information avgörande för respondenternas arbete. Det är viktigt att undersöka hur dessa 

färdas i organisationen och nedan förs en diskussion gällande överföringen. 

Data och information färdas genom elektroniska system inom en organisation och kunskap 

färdas mest effektivt genom personliga nätverk enligt Davenport och Prusak (1998). I den 

studerade organisationen färdas data och information främst genom mail och intranät, och 

detta är enligt Davenport och Prusak ett hårt nätverk. Förvandlingen till kunskap kan ske 

genom interaktion mellan individer och som Davenport och Prusak hävdar sker detta genom 

bland annat jämförelse, konsekvensanalys och konversation gällande information. Detta sker 

å sin sida i ett mjukt nätverk, något som i denna studie motsvaras av det undersökta nätverket. 

Nätverket interagerar dagligen och samlas till möte en gång i veckan där det aktuella läget 

diskuteras och avstämning sker gällande olika beslut. Då dessa möten sker varje vecka kan 

detta ses som en viktig rutin för nätverket och enligt Davenport och Prusak lagras kunskap 

ofta i rutiner. Genom denna rutin finns en möjlighet att kunskap har lagrats i nätverket, och 

borde därmed finnas kvar i nätverket även efter Ekonomidirektörens pensionering. 

Enligt Antonacopoulou (2006) leder individuell kunskap till organisatoriskt lärande, och då 

alla respondenter innehar ledarpositioner kan de genom sina direktiv till sina medarbetare 

styra hur arbetet skall bedrivas och hur uppgifter skall hanteras av medarbetarna. Studien 

visar därmed att respondenternas individuella kunskap om arbete och uppgifter ger en 

förståelse hos medarbetarna vilket i sin tur resulterar i ett organisatoriskt lärande. 

Respondenternas sätt att arbeta med sina medarbetare kan ses ske inom en organisatorisk 

kontext, och enligt Antonacopoulou har kontexten ett stort inflytande på vad och hur individer 

lär. Lervik et al (2010) förklarar att kunskap kommer från sociala relationer och att kunskapen 

utvecklas över tiden. Då respondenterna arbetat länge inom organisationen och även arbetat 

länge tillsammans har deras sätt att arbeta influerat varandra och sina respektive medarbetares 

sätt att arbeta. Verksamheten som helhet kan ses som den sociala kontexten enligt Brown och 

Duguid (2001) och det som individer lär reflekterar alltid denna. Respondenternas erfarenhet 

av att länge ha arbetat tillsammans har gjort att de uppnått liknande kunskaper, vilket kunnat 

utläsas ur det empiriska materialet. 

Då kunskap betraktas utifrån kognitivperspektivet enligt Chiva och Alegre (2005) anses 

kunskap kunna lagras inom individen, kodifieras samt göras explicit. Från 

sambandsperspektivet formas kunskap å sin sida genom kommunikation och relationer och 

sprids genom att den lagras i regler och rutiner. Båda perspektiven kan appliceras på den 
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studerade ekonomiavdelningen då tydliga rutiner finns gällande dokumentation, med andra 

ord kodifiering, som bland annat visas genom den beskrivna processkartläggningen av 

medarbetares arbetsrutiner. Utarbetade regler angående dokumentation finns även i de 

formella handlingar som behandlas och detta kan bland annat ha sin orsak i att det är en 

administrativ och politiskt styrd organisation. Davenport och Prusak (1998) säger att genom 

att kartlägga vem som vet vad, underlättar man att individer hittar de rätta personerna som de 

söker. På den studerade ekonomiavdelningen var alla respondenter överens om att det är lätt 

att hitta dem man söker, och studien visar därmed att en kunskap om vem som vet vad finns, 

dock kan denna typ av kunskap vara individuell. 

Som visats i det empiriska materialet ansåg Ekonomidirektören att mycket kunskap är högst 

individuell och som han uttryckte det ”det är bara en person som kan de här uppgifterna och 

som vet hur man skall hantera frågorna.” Det finns därmed mycket sakkunskap som inte är 

delad i organisationen. Dock är en intressant aspekt att han å andra sidan uttryckte att arbetets 

natur kräver att man är flera som arbetar med en uppgift och att det är mycket utav ett 

”lagarbete” och därmed en kollektiv insats. Enligt Bouty och Gomez (2010) har relationen 

mellan individen och kollektivet i formandet av organisationens kunskap ett nära samspel och 

Seufert et al (1999) uttrycker att genom att individer har möjlighet att ta del av varandras 

kunskap och erfarenheter utnyttjas kunskap på bästa sätt. Med stöd i dessa teorier borde 

därmed en del av den individuella kunskapen delats genom lagarbetet till övriga medarbetare i 

organisationen. 

Resultaten från detta avsnitt har visat på en stor medvetenhet hos respondenterna angående 

vilket syfte data och information har, och vilken betydelse dessa har för deras arbete. 

Kunskapen anses vara individuell i organisationen, men vi har även kunnat se att det är 

mycket av ett lagarbete och därmed borde kunskapen till viss del vara delad. Frågan väcks hur 

kunskapen uppnås och som diskussionen nedan visar sker detta bland annat genom erfarenhet. 

5.1.1 Kunskap genom erfarenhet  

Som tidigare presenterats i studien definieras kompetens som yrkeskunnande i enlighet med 

Ellström (1992a). Enligt Wenger (2000) är kompetens historisk och socialt definierad och 

denna kompetens samspelar alltid med tidigare erfarenhet. Respondenterna var samstämmiga 

angående att den främsta källan till deras kunskap och kompetens var erfarenhet och analys av 

tidigare situationer. Individ A uttryckte en fullständig trygghet angående sin kompetens 

gällande kommunalekonomi som hade uppnåtts genom många års arbete i organisationen.  
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Ekonomidirektören ansåg att han genom erfarenhet både lärt sig hur organisationen fungerar 

och vilka kompetenser hans medarbetare innehar. I likhet med Ellströms definition på 

kompetens berättade Ekonomidirektören att han såg sin kunskap angående medarbetares 

kompetenser som ett yrkeskunnande och att detta var något som resulterat från hans position i 

organisationen då han har styrprocesser som ansvar. Slutsatsen kan därmed dras att 

respondenterna förvärvat kunskap utifrån olika situationer i det dagliga arbetet och detta kan 

appliceras på ett situationsbaserat synsätt på lärande enligt Lervik et al (2010) samt Bouty och 

Gomez (2010). Diskussionen angående det erfarenhetsbaserade lärandet är av stor relevans 

för studien då resultaten visar att lärandet till stor del är baserat på erfarenhet. Frågan väcks då 

om kunskap kan överföras mellan individerna i nätverket då kunskapen till stor del uppnåtts 

genom individuell erfarenhet. Genom Gustavssons (2002) argument om reflektion 

tillsammans kan en delad kunskap uppnås, som diskussionen nedan visar. 

Gustavsson (2002) menar att kunskap består av erfarenhet och reflektion tillsammans. Då 

nätverket har arbetat tillsammans under lång tid och haft ett nära samarbete kan slutsatsen 

dras att en viss delad kunskap och förståelse för hur man handlar i olika situationer bör ha 

uppnåtts. Kunskapen handlar dels om vem som vet vad men även om varför vissa beslut har 

tagits, vilket överensstämmer med Dalkirs (2005) diskussion om kunskapens kontext och att 

man bör komma ihåg i vilken situation denna ingick i. Trots att slutsatsen kan dras att 

respondenterna lärt sig av varandras erfarenheter så finns det även många beslut som har 

tagits under åren utav Ekonomidirektören där Individ A och Individ B eventuellt kommer att 

sakna en förklaring till beslutets bakomliggande faktorer. Detta kan resultera i att det inte 

finns en förståelse för varför och i vilket sammanhang ett visst beslut togs, då endast 

Ekonomidirektören varit delaktig i detta, och kan utgöra en möjlig kunskapsförlust. 

Enligt Kolb (1984) är kunskap resultatet av ett utbyte mellan social kunskap och personlig 

kunskap, och detta kan ske genom egna erfarenheter eller att man tar del av andras 

erfarenheter genom beskrivningar. Som visats i det empiriska materialet har 

Ekonomidirektören under en längre tid introducerat sin pension genom att dela med sig av 

handlingar och dokument till de övriga individerna i det undersökta nätverket. Dessa kan i 

enlighet med Kolbs diskussion ses som beskrivningar om hans erfarenheter i organisationen. 

Som Kolb visar beror en individs lärandestil bland annat på dennes personlighet och dess 

inställning till omgivningen. Som studien visar kan personlighet och en individs inställning 

inte bara påverka dennes lärandestil men även hur denna person väljer att dela med sig av 
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kunskap och på vilket sätt. Detta är en av studiens uppnådda resultat angående faktorer som 

kan bidra till att kunskap bevaras i organisationen efter Ekonomidirektörens pensionering.  

Erfarenhet innefattar vad vi tidigare har gjort och ger ett tidsperspektiv utifrån vilket nya 

situationer kan analyseras enligt Davenport och Prusak (1998), och genom sin kunskap och 

intuition kan erfarna personer se mönster i nya situationer och behöver inte bygga upp en helt 

ny förståelse från grunden varje gång. Detta är grunden för Ekonomidirektörens uttryckta 

systemkunnande angående hur organisationen fungerar och därmed hans förståelse för 

organisationen som helhet, och enligt honom själv är detta hans tysta kunskap. Andersson och 

Fejes (2010) menar att det uppstår en förtrogenhetskunskap när man länge varit verksam inom 

ett yrke, och att denna kunskap innehåller drag av tyst kunskap och den möjliggör en 

förståelse för vad man ska göra och varför man gör något i sina arbetsuppgifter. Då den tysta 

kunskapen är av central betydelse för studien kommer nedan en diskussion av denna typ av 

kunskap att föras.  

5.1.2 Kunskap och kompetens hos nyckelpersonen  

Följande diskussion kommer att utgöra en sammanfattning av studiens resultat från analysens 

första del med syfte att identifiera Ekonomidirektörens kunskap och kompetens. Som den 

genomförda utredningen av Linköpings kommun visar kan Ekonomidirektörens pensionering 

påverka organisationen negativt då hans specialkompetens utgörs av en 4 på sårbarhetsskalan 

1-4. Med grund i Ellströms (1992a) och Andersson och Fejes (2010) diskussioner angående 

yrkeskunnande och förtrogenhetskunskap har vi utifrån det empiriska materialet kunnat utläsa 

en övergripande tyst kunskap hos Ekonomidirektören. Denna kunskap kan bäst beskrivas som 

hans systemkunnande som han har uppnått under sina många år om hur organisationen 

fungerar som system. Han uppgav att han styr flödet av uppgifter genom sina direktiv om hur 

uppgifter skall se ut samt genom att bygga upp rutiner, och enligt Grant (1996) kan tyst 

kunskap förvandlas till explicit genom regler och direktiv, rutiner samt gruppbaserad 

problemlösning. Slutsatsen kan därmed dras att en viss del av den tysta kunskapen har gjorts 

explicit genom de direktiv som ställts och genom rutiner för användandet av mallar för att få 

en enhetlighet i medarbetarnas arbete. Dock kommer Ekonomidirektören aldrig att maximalt 

kunna uttrycka sin tysta kunskap med grund i Polanyis (1966) argument att göra kunskapen 

explicit aldrig går att genomföra helt med den tysta kunskapen. Då Ekonomidirektören har 

uppnått en insikt om hur och till vem han ger direktiv, existerar denna insikt och därmed en 

tyst kunskap i förmågan att använda den praktiskt, i detta fall genom att ställa direktiv. 
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Ekonomidirektörens sätt att använda sin insikt kommer inte att kunna göras explicit, då vi 

som Polanyi uttrycker, ofta vet mer än vad man kan uttrycka. 

Genom lång erfarenhet i organisationen har Ekonomidirektören utvecklat mentala modeller 

och mentala scheman som används vid tolkandet och identifierandet av information och 

handlingar i likhet med Ellströms (1992b) argument. Ekonomidirektören uttryckte själv att 

”kunskaper man inte medvetet använder” kan bli svåra att föra över vid hans pensionering. 

Som studien visar är den omedvetna kunskapen den värdefulla individuella insikt om 

organisationen som system samt medarbetares plats i systemet, som uppnåtts genom lång 

erfarenhet i organisationen. Då denna förvärvats individuellt och under lång tid kan slutsatsen 

dras att den inte går att fullständigt ersättas av hans efterträdare. 

5.1.3 Kunskapsledning i organisationen 

Studiens resultat har hittills visat att Ekonomidirektörens tysta kunskap till stor del handlar 

om systemkunnande, och att han även uppgett svårigheter att dela med sig av sin tysta 

kunskap vid sin pensionering. Kunskapsledning möjliggör delande av information i en 

organisation enligt Bhatt (2001) och enligt Dalkir (2005) skapar kunskapsledning värde för en 

organisation genom att kunskap blir en permanent struktur och ett kunskapsarv som stannar i 

en organisations minne. Som Parise et al (2006) hävdar tar individer med sig kunskap då de 

lämnar en organisation, och därmed kan även organisationens minne påverkas. En 

kunskapsledningsstrategi kan därmed förhindra att kunskap försvinner. Ekonomidirektören 

uppgav att någon utarbetad kunskapsledningsstrategi inte existerar i organisationen, utan att 

detta är knutet till individen eller till avdelningen. Dock har vi kunnat utläsa från det 

empiriska materialet att en viss typ av kunskapsledning förekommer, något som exempelvis 

visas genom att mycket dokumentation sker till följd av att mallar och formella handlingar 

förekommer. Detta korresponderar till en kodifierad strategi som förklarats av Hansen et al 

(1999) och denna strategi är ofta knuten till den explicita kunskapen. Hansen et al hävdar 

även att vid användandet av en kodifierad strategi måste dokument finnas till hands för att 

underlätta för de anställda vid finnandet av information. Detta kan även ses på den studerade 

avdelningen då medarbetare har tillgång till varandras dokument och att det även sker ett 

användande utav ett intranät, något som även Lervik et al (2010) förespråkar. 

Incitamentssystem för delande av kunskap är något som Hansen et al och Dalkir (2005) 

knyter till kunskapsledning och även detta kan ses finnas på den studerade avdelningen då 
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respondenterna uppger att kunskapsdelande i viss mån tas i beaktande vid medarbetares 

utvärdering. 

Som den förda diskussionen har visat existerar kunskapsledning i organisationen utifrån de 

olika författarnas (Dalkirs (2005), Hansen et als (1999), Lervik et als (2010) och Bhatts 

(2001)) argument, trots att respondenterna uttryckt att så inte är fallet. En möjlig orsak till att 

en medvetenhet inte finns gällande kunskapsledning som begrepp kan vara att det i enlighet 

med Wiig (1997) kan anses vara ett relativt nytt område. Hansen et al (1999) förklarar att 

även en personifierad strategi, som ofta är knuten till den tysta kunskapen, gällande 

kunskapsledning kan existera, men att organisationer ofta uppvisar en mix av de båda 

strategierna. Detta är något som kan ses på den studerade avdelningen. Den personifierade 

strategin kan dels ses som Ekonomidirektörens sätt att i god tid börja föra över kunskap till 

sitt nätverk inför hans kommande pensionering. Detta har han gjort i nätverket genom att dela 

med sig av ”hemligheter” och som Individ A uttryckte det har det varit ”en lång 

introduktion” inför pensioneringen. Å andra sidan visar det empiriska materialet att 

Ekonomidirektörens personifierade strategi även kan ses i hans sätt att fråga, och på så vis ”se 

till att informationen sprids i den övriga organisationen”. 

Som studien visar finns en medvetenhet i nätverket om vikten av att dela kunskap till sina 

medarbetare, något som exempelvis Individ B ansåg vara en självklarhet i deras dagliga 

arbete. Respondenterna uppger, som tidigare nämnts, att mycket dokumentation sker då 

arbetet handlar mycket om formella handlingar. Enligt Hansson och Andersson (1999) är 

informationstillgänglighet och dokumentationsvilja från medarbetarnas sida en förutsättning 

för överförandet av kompetens till intranät och datasystem. Då mycket mallar förekommer i 

arbetet kan detta ses som återanvändande av kunskap vilket Dalkir (2005) menar skapar värde 

för en organisation, och kunskapen blir bevarad i system och en homogenitet skapas i deras 

dokument. Dock kan det ur det empiriska materialet utläsas att ingen dokumentation gällande 

de informella mötena i nätverket sker, och som Individ A uttryckte det i samband med de 

informella mötena ”vi är inte så bra på att dokumentera”.  Därmed finns en risk att 

kunskapens kontext kan glömmas då Dalkir understryker att det är viktigt att komma ihåg 

vem som bidrog med kunskapen och när det skedde, och här kan en potentiell kunskapsförlust 

utläsas. 

Som studiens resultat visar existerar en typ utav kunskapsledning då Ekonomidirektören alltid 

har förespråkat kunskapsdelande. I enlighet med Dalkir (2005) bidrar kunskapsledning till att 
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underlätta nätverkande och samarbete samt att bidra till ett organisatoriskt minne för hela 

organisationen. Detta är av stor vikt för hur det studerade nätverket fungerar och slutsatsen 

kan dras att om kunskapsdelning förespråkas på avdelningen sker detta även i det studerade 

nätverket. Då Ekonomidirektören har en central roll i det studerade nätverket och innehar en 

ledarposition i organisationen har han enligt Davenport och Prusak (1998) en viktig roll att 

förklara för de anställda att kunskapsledning och organisatoriskt lärande är viktigt, och att i 

enlighet med Cabrera och Cabrera (2002) göra delande av information till en vardaglig 

uppgift. Studien visar att han genomfört detta då han alltid som ledare har främjat 

kunskapsöverföring på ekonomiavdelningen. Med detta som bakgrund kommer vidare 

kunskapsdelande i det studerade nätverket att analyseras med utgångspunkt i de definierade 

relationer och roller i nätverket. 

5.2 Roller och relationer i nätverket 

Det undersökta nätverket kan ses ha både en formell och informell karaktär. Nätverket är 

formellt med avseende på att de tre respondenterna innehar ledarpositioner och träffas för 

möte varje vecka. Det studerade nätverket kan även ses som ett informellt nätverk, som enligt 

Davenport och Prusak (1998) ofta skapas inom en organisation och respondenterna uppger 

själva att relationen i nätverket är av informell karaktär. Davenport och Prusak menar att 

dessa nätverk fungerar genom personlig kontakt och på grund av detta existerar ett förtroende 

som ligger till grund för ett effektivt kunskapsutbyte då individerna i ett nätverk vet att 

kunskapen kommer från en trovärdig källa. Respondenterna har arbetat tillsammans under 

många år och uppger själva att de även har en vänskaplig relation till varandra och känner 

förtroende för varandra samt sina medarbetare. Gibbons (2004) hävdar att kunskap även 

existerar i de vänskapsrelationer man kan finna i en organisation där en öppen 

kommunikation råder, och dessa vänskapsrelationer utvecklas med tiden genom att individer 

kontinuerligt arbetar tillsammans och upplever liknande erfarenheter. En relation baserad på 

förtroende ökar därmed individers vilja att dela med sig av sin kunskap enligt Gibbons. Med 

grund i dessa teorier kan slutsatsen dras att kunskap har delats i nätverket då respondenterna 

har upplevt liknande erfarenhet under många år tillsammans och känner ett förtroende för 

varandra. 

Seufert et al (1999) förklarar att nätverk uppstår för att dess individer delar ett gemensamt 

språk och värderingar. Utifrån det studerade nätverket kan slutsatsen dras att liknande 

värderingar existerar då respondenterna arbetar i en politiskt styrd organisation och har ett 
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gemensamt mål, som Individ A uttryckte det: ”så bra ekonomi som möjligt för 

medborgarna”. Däremot visar inte studien att nätverket har uppstått på grund av ett 

gemensamt språk, utan snarare på grund av att respondenterna alla innehar centrala 

ledarpositioner i organisationen. Dock existerar ett gemensamt språk i nätverket som beror 

dels på liknande utbildningar men även på många års erfarenhet av arbete tillsammans, i 

likhet med vad Davenport och Prusak (1998) hävdar. Genom att respondenterna har liknande 

arbetsrutiner och delar ett gemensamt mål samt kommunicerar dagligen med varandra kan det 

studerade nätverket även liknas vid en praktikgemenskap i enlighet med Brown och Duguids 

(1991) och Allees (2000) definitioner. Det undersökta nätverket är även i likhet med vad 

Lindkvist (2005) anser en praktikgemenskap vara, en nära sammansvetsad grupp som under 

lång tid arbetat tillsammans och på detta vis utvecklat ömsesidiga relationer och delar samma 

insikter och register, därmed kan slutsatsen dras att kunskap har delats i nätverket.  

Det studerade nätverket kan även ses som ett vänskapsnätverk och ett rådgivande nätverk och 

dessa kan enligt Gibbons (2004) överlappa varandra. Nätverket kan ses som ett 

vänskapsnätverk då de har jobbat länge med varandra och då respondenterna även uppgav att 

de har, som tidigare nämnts, en vänskaplig relation. Nätverket är ett rådgivande nätverk i 

organisationen då respondenterna ofta rådfrågas på grund av sin expertiskunskap, vilket är ett 

resultat av deras ledarpositioner och även deras kunskap. Nätverket kan även ses som ett 

rådgivande nätverk i sig själv, i den bemärkelsen att nätverket träffas en gång i veckan för 

avstämning och att respondenterna dagligen diskuterar beslut och ärenden. Gibbons menar att 

då individer som ofta rådfrågas på grund av sin expertiskunskap tenderar att bli mer centrala 

än andra, likaväl som individer som anses inneha en hög status i organisationen, visar det 

empiriska materialet att Ekonomidirektören har en central position i nätverket, trots att han 

uppgav att rollerna i nätverket är ”likvärdiga parter”. Ekonomidirektören uppgav att 

individerna i nätverket alla har olika kunskaper men att hans roll innefattar att han har sista 

ordet i många ärenden, och att hans position influerar att andra kommer till honom för råd, 

och att han påverkar andras beslut. 

Seufert et al (1999) understryker att det är viktigt att nätverkande sker mellan olika 

kunskapsområden i en organisation. Då respondenterna uppgav att de ingår i olika nätverk 

förutom det studerade, kan slutsatsen dras att ett kunskapsutbyte mellan olika 

kunskapsområden sker, i enlighet med Wongs (2008b) argument om hur både interna och 

externa rådgivande länkar kan ge upphov till kunskapsöverlappningar. Då respondenterna fått 
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kunskap från sina respektive övriga nätverk och kontakter, kan olika kunskapsområden delas i 

det studerade nätverket, eftersom kunskap kan lagras inom individen enligt Grant (1996) och 

delas genom interaktion i enlighet med Davenport och Prusak (1998). Det presenterade 

sociogrammet visar att respondenterna inte alltid delar samma kontakter, vilket gör att de fått 

olika kunskaper och kan komplettera varandra. Individ A ansåg att en del av 

Ekonomidirektörens kontaktnät riskerar att försvinna vid hans pensionering, men studien 

visar dock med stöd i den ovanförda diskussionen att en möjlighet finns att kunskap från 

dessa kontakter kan ha förts in i det studerade nätverket och delats till de övriga individerna i 

nätverket, och på så vis blivit bevarad i organisationen.  

Kunskapsmarknader existerar i en organisation enligt Davenport och Prusak (1998) och det 

studerade nätverket kan ses som en kunskapsmarknad i sig själv. Utbytet av kunskap på en 

kunskapsmarknad kräver framförallt förtroende, vilket respondenterna uppgav att de har för 

varandra och sina medarbetare, som tidigare nämnts. Ömsesidigt förtroende är 

kunskapsutbytets mest centrala del och enligt Davenport och Prusak (1998) måste förtroendet 

vara allmänt utbrett i organisationen, vilket respondenterna ansåg det vara. 

Ekonomidirektören kan ses som en mäklare i det studerade nätverket i enlighet med 

Davenport och Prusaks argument om att ledare i organisationer ofta innehar rollen som 

kunskapsmäklare då de har en bra förståelse för organisationen som helhet, och vem som vet 

vad. Även Dalkirs (2005) beskrivning att en kunskapsmäklare är en individ som har en viktig 

ställning i förhållande till organisationen i helhet och att denna ofta rör sig mellan fler än ett 

nätverk kan detta appliceras på Ekonomidirektören. Slutsatsen kan därmed dras att 

Ekonomidirektören har en viktig roll i det studerade nätverket, och att hans roll som mäklare 

och förtroendet som finns för medarbetare i organisationen kan ha bidragit till att kunskap 

delats i det studerade nätverket.  

Ekonomidirektören är därmed en kunskapsmäklare men även en central referent i enlighet 

med Wong (2008a). Centrala referenter är individer i ett nätverk som andra individer kommer 

till för att få råd i specifika uppgifter, något som Ekonomidirektören uppgav att medarbetare 

gjorde och ur det empiriska materialet kan det även utläsas att de övriga individerna i 

nätverket dagligen diskuterar med Ekonomidirektören. Enligt Wong blir centrala referenter 

mer centrala än andra i nätverket och därmed påverkar och influerar de andras åsikter och 

beslut. Wong beskriver vidare en annan typ utav referenter, sammanhängande referenter, som 

har liknande åsikter då de ofta kommunicerar. Samtliga respondenter i nätverket kan ses som 
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sammanhängande referenter då det kan utläsas från det empiriska materialet att en 

samstämmighet angående många undersökta områden existerar. 

5.2.1 Nätverkets roll i bevarande av kunskap 

Resultaten från det föregående avsnittet har visat att kunskap delats i nätverket till följd av att 

det studerade nätverket utgör en praktikgemenskap, att ett förtroende existerar bland 

medarbetarna, att de är sammanhängande referenter och att Ekonomidirektören innehar en roll 

som kunskapsmäklare. Då en praktikgemenskaps främsta karaktärsdrag är delande av tyst 

kunskap i enlighet med Tagliaventi och Mattarellis (2006) argument kommer delande av tyst 

kunskap i det studerade nätverket att analyseras vidare i diskussionen som följer. 

Den främsta informationskällan för en individ är andra individer enligt Dalkir (2005), och 

enligt Davenport och Prusak (1998) är spontan och ostrukturerad kunskapsöverföring viktig 

för en organisation och ofta sker överföringen vid spontan rörelse i organisationen. Detta kan 

ses i den studerade organisationen då Individ A uttrycker att det ibland kan vara svårt att få 

tag på Ekonomidirektören och att hon ”fångar honom vid klädskåpet” för ett speciellt ärende. 

Slutsatsen kan även dras utifrån det empiriska materialet att Ekonomidirektören sporadiskt 

under många år gett anvisningar om dokument och har spontant samt på ett mindre formellt 

sätt fört över kunskap under en lång tid. Detta är en viktig handling från Ekonomidirektörens 

sida för att bevara kunskap i organisationen, och utan denna överföring kunde ett 

kunskapsgap ha uppstått. 

Att finna den tysta kunskapen i en organisation är begränsad och Davenport och Prusak 

(1998) menar att denna begränsning sträcker sig till att hitta individer som innehar den 

kunskap som eftersöks och att uppmuntra till interaktion. Genom interaktion ges därmed en 

möjlighet att dela tyst kunskap. När Ekonomidirektören nu förberedde det undersökta 

nätverket inför sin pensionering delade han med sig av sin kunskap samt olika handlingar och 

dokument. Då dokument kan ses som en explicit form av kunskap och då den tysta kunskapen 

är svår att uttrycka, så kan slutsatsen dras att den tysta kunskapen har delats omedvetet vid 

interaktionen med de övriga individerna i nätverket. Denna typ av överföring från explicit till 

tyst kunskap är något som även visas i SECI-modellen som presenteras av Nonaka och Konno 

(1998).  

Anställda skapar ofta sina egna nätverk och då dessa nätverk är mindre formella har 

kunskapen ofta en tyst karaktär hävdar Dalkir (2005). Davenport och Prusak (1998) menar att 
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den tysta kunskapen kräver en personlig kontakt och ofta även en arbetsrelation för att kunna 

spridas. I det undersökta nätverket existerar både en arbetsrelation och en vänskapsrelation 

som tidigare nämnts. Det undersökta nätverket har daglig kontakt, genom mail eller personlig 

kontakt, och i enlighet med Allee (2000) skapas både tyst och explicit kunskap genom daglig 

diskussion i arbetet. Trots att mycket dokumentation förekommer i arbetssättet i 

organisationen förekommer inte mycket dokumentation från interaktionen i nätverket. Det 

sker istället mycket diskussion och gemensam problemlösning och slutsatsen kan dras att 

kunskapsöverföring sker i nätverket i enlighet med Davenport och Prusaks argument om att 

kunskapsöverföring främjas då fokus skiftar från dokument till diskussion.  

Ur det empiriska materialet har det kunnat utläsas att intensiteten på kontakten mellan 

respondenterna inte är lika fördelad. Ekonomidirektören har mer kontakt med Individ A än 

med Individ B och detta kan bero på att de arbetar nära varandra i samma byggnad. Dock har 

Individ A i sin tur mer kontakt med Individ B än vad Ekonomidirektören har. Wong (2008b) 

hävdar att då två individer som har direkt kontakt med varandra även är sammankopplade 

med en samma tredje part i ett nätverk där råd ges, kommuniceras även deras synpunkter 

indirekt via den tredje parten. Slutsatsen kan dock dras att mer kunskap från 

Ekonomidirektören har delats till Individ A än Individ B, och med detta följer att den tredje 

parten utgörs av Individ A. Denna tredje part influerar kontakterna genom att kommunicera 

de olika åsikterna från respektive håll, från Ekonomidirektörens sida till Individ B och vice 

versa. Då även Ekonomidirektören förberett Individ A under lång tid inför sin kommande 

pensionering kan slutsatsen dras att kunskap har förts över till henne, och stannar därmed kvar 

i organisationen.  

Med grund i den tidigare presenterade SECI-modellen av Nonaka och Konno (1998) delas 

tyst kunskap genom interaktion i organisationen genom de tidigare beskrivna faserna, och 

detta är en process som sker parallellt med olika typer av kunskapsområden. Slutsatsen kan 

dras att tyst kunskap har delats i nätverket då de arbetat tillsammans under lång tid med 

mycket personlig interaktion. Då de olika faserna i SECI-modellen sker omedvetet vid 

interaktion mellan individer finns en möjlighet att en del tysta kunskaper som 

Ekonomidirektören har inte kommer hinna bli explicita före hans pensionering då 

externaliseringsfasen, där tyst kunskap blir explicit, riskerar bli avbruten. Därmed finns en 

risk att viss kunskap inte hinner bli explicit och därmed inte bevarad. 
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Som presenterats i studien är intellektuellt kapital summan av vad organisationens anställda 

har kunskap om. Enligt Nahapiet och Ghoshal (1998) existerar kunskap i en social kontext 

och upprätthålls av relationer. Värdefull kunskap finns i relationer eller situationer och 

motivation att dela med sig är en förutsättning för kunskapsutbyte och skapande av 

intellektuellt kapital. Nätverkets sammanlagda kunskapssammansättning kan ses som 

intellektuellt kapital i sig och kunskapen existerar i de relationer respondenterna har till 

varandra. En tydlig motivation verkar alltid ha funnits från Ekonomidirektörens sida att dela 

med sig av kunskap och det alltid har främjats på den studerade avdelningen, som visats i det 

empiriska materialet. Enligt Dalkir (2005) är den kunskap som överförs i ett nätverk delad 

sakkunskap, och detta sker genom att gemensamt lösa problem och dela ett gemensamt språk. 

Slutsatsen kan därmed dras att kunskap har delats i det studerade nätverket, och den delade 

sakkunskapen kan ses som specifik kunskap inom vissa områden, exempelvis kunskap om 

olika ekonomiprocesser. Då denna kunskap är delad bland respondenterna finns ingen risk att 

denna går förlorad vid Ekonomidirektörens pensionering, utan det är hans tysta kunskap som 

riskerar att försvinna om inte denna delats till nätverket. 

Studien har visat att Ekonomidirektörens tysta kunskap främst utgörs av hans 

systemkunnande om hur organisationen fungerar. Då denna kunskap är av tyst karaktär kan 

det diskuteras om denna kunskap har överförts till de övriga individerna i nätverket. 

Davenport och Prusak (1998)  understryker att det är av stor betydelse i en organisation att 

den tysta kunskapen inte bara är koncentrerad till en individ, utan att organisationen vidtar 

åtgärder för att föra över denna tysta kunskap antingen genom mentorskap eller också 

lärlingskap. Som det empiriska materialet visar har Ekonomidirektören gjort detta under lång 

tid på eget initiativ, och han har därmed haft en medvetenhet om att överföring av kunskap är 

viktig för att bevara kunskap före hans pensionering, något som kan ha bidragit till att 

kunskap bevarats i nätverket. 

Både praktikgemenskaper och nätverk kännetecknas av att tyst kunskap delas mellan 

individer som ingår i dessa som uttryckts av Tagliaventi och Mattarelli (2006) samt Shah 

(2000). Då det studerade nätverket även kan anses vara en praktikgemenskap som den förda 

diskussionen visat, borde tyst kunskap delats i nätverket. Enligt Brown och Duguid (2001) 

delar individer tyst kunskap i en praktikgemenskap eftersom de delar tillämpning gällande hur 

saker skall utföras. Dock är den tysta kunskapen djupt rotad i individers erfarenheter, 

subjektiva värderingar och känslor och kan därför inte bli helt kommunicerad eller delad 
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enligt Seufert et al (1999) och Davenport och Prusak (1998). Det kan därmed ifrågasättas hur 

mycket av Ekonomidirektörens tysta kunskap som har delats till de övriga individerna i 

nätverket. 

Enligt Augier och Thannig Vendelø (1999) bör en förståelse finnas för vilken kunskap som 

kan komma att behövas i framtiden, framförallt gällande den tysta kunskapen som endast kan 

överföras mellan individer genom interaktion. Ur det empiriska materialet har det kunnat 

utläsas att Ekonomidirektören har en medvetenhet gällande kunskapens betydelse för framtida 

beslut, då han genom sitt sätt att ställa frågor ser till att kunskap ”kanaliseras ut i 

organisationen” och blir ett ”kunskapsarv” i organisationen. Dock kommer 

Ekonomidirektörens förståelse om varför beslut togs i vissa ärenden inte kunna ersättas som 

uttrycktes av Individ B, och denna förståelse kan motsvara en tyst kunskap hos 

Ekonomidirektören. Dock kan starka relationer i ett nätverk resultera i delade kognitiva 

scheman i enlighet med Augier et al (1999), och därmed delad tyst kunskap. Om individer 

delar kognitiva scheman delar de tankemönster, och slutsatsen kan därmed dras att Individ A 

och Individ B har en liknande förståelse för organisationen som helhet i likhet med 

Ekonomidirektören, något de själva även uppgett. Som studien visar delar de ett förtroende, 

ett gemensamt språk och arbetsrutiner, och därmed även tyst kunskap. Men med stöd i det 

erfarenhetsbaserade lärandet kan lärande, och med andra ord förvärvandet av kunskap, vara 

högst individuellt. Då han jobbat längst av respondenterna i organisationen har han uppnått 

erfarenheter som ingen annan kan ersätta fullständigt. Den kunskap som inte kommer att 

kunna ersättas är Ekonomidirektörens förståelse och insikter från självupplevda situationer 

under hans många år som anställd på kommunen. Detta utgör en förlust av kunskap som 

kommer behandlas vidare under kommande avsnitt. 

5.3 Potentiell kunskapsförlust 

En praktikgemenskap har fördelar för organisationen och för gemenskapen i sig och enligt 

Allee (2000) underlättar en praktikgemenskap bevarandet av kärnkunskap i organisationen 

när anställda lämnar organisationen. Då Ekonomidirektören går i pension och därmed lämnar 

organisationen kommer nätverket som praktikgemenskap upplösas, och enligt Andersson och 

Fejes (2010)  kommer sammansättningen av kunskapen i en praktikgemenskap att förändras 

genom att en ny individ kommer in i praktikgemenskapen. Även fast Individ B uppgav att det 

kommer vara svårt att ersätta Ekonomidirektörens roll ansåg Ekonomidirektören själv att hans 

pensionering kunde ha positiva konsekvenser för organisationen. Han menade att efter att ha 
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jobbat så länge i organisationen som han har gjort, har man även en del förutfattade meningar 

både om medarbetare och även organisationen. I enlighet med Hills (2009) är det positivt med 

nya influenser i en organisation då nya individer tar in nya idéer och nya perspektiv, och 

Ekonomidirektören menade att hans efterträdare kan komma att ta en helt annan roll än vad 

han själv haft. Denna studie har undersökt vilka konsekvenser en nyckelpersons pensionering 

kan ha på en organisations kunskapsbas och vilka kunskaper som riskerar att försvinna. Ur det 

empiriska materialet har det som diskussionen ovan visar kunnat utläsas att en pensionering 

inte endast har negativa konsekvenser för en organisation, utan även att nya influenser kan 

leda till nya idéer och kan leda till en positiv förändring för organisationen.   

Parise et al (2006) hävdar att kunskap om vem som vet vad riskerar försvinna då en anställd 

lämnar en organisation samt det organisatoriska minnet om varför vissa beslut togs. Då 

Individ A och Individ B uppgett att det existerar en stor medvetenhet om vem som vet vad i 

organisationen och då även de arbetat länge inom organisationen visar studien ingen 

indikation på att detta är något som kommer att försvinna med Ekonomidirektörens 

pensionering. Som visas nedan i Figur 6 har en förlustprofil för organisationen kunnat 

utvecklas ur det empiriska materialet i enlighet med Massinghams (2008) förslag. Som kan 

utläsas ur denna profil visar studien en potentiell kunskapsförlust gällande humankapital, 

relationellt kapital och socialt kapital. Gällande strukturkapitalet bör en viss del av 

Ekonomidirektörens kunskap ha dokumenterats och kommer därmed stanna kvar i 

organisationen, då han uppgav att han har sett till att tidigt börja överföra dokument till 

Individ A före hans pensionering. Då humankapitalet bör överföras till strukturkapitalet i 

enlighet med Hansson och Andersson (1999) visar studien att försök till detta har gjorts. 

Hansson och Andersson (1999) hävdar vidare att en dokumentationsvilja är en förutsättning 

för överförandet till strukturkapitalet. Gällande dokumentationsviljan kan en potentiell 

kunskapsförlust dock ses med avseende på de informella mötena i nätverket som tidigare 

diskuterats.  
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Typ av kapital Kapital i organisationen Potentiell kunskapsförlust 

Humankapital Ekonomidirektörens del i 

humankapitalet, hans kontakter 

och kompetens. 

Ekonomidirektörens tysta 

kunskap, därmed 

systemkunnande och insikter. 

Strukturkapital Redan överförd kunskap till 

dokument och mallar av 

Ekonomidirektören. 

Då en del av 

Ekonomidirektörens kunskap 

redan har dokumenterats 

kommer denna stanna kvar 

medan den icke ännu 

dokumenterade riskerar 

försvinna. 

Relationellt kapital Ekonomidirektörens roll i 

nätverket samt hans relationer i 

den övriga organisationen. 

Rollen i nätverket kan inte exakt 

ersättas och kontakter riskerar 

försvinna. 

Socialt kapital Uppnådd kunskap från 

relationer och interaktion i 

nätverket samt självupplevda 

erfarenheter i organisationen. 

Viss kunskap som delats i 

nätverket stannar kvar. 

Ekonomidirektörens plats i 

historiska händelser försvinner. 

 

Då det relationella kapitalet består av informella relationer som ofta är av tyst karaktär och 

knyts mer till en individ än till en individs position enligt Massingham (2008) visar studien 

även här en potentiell kunskapsförlust som Individ A uttryckte då hon förklarade att ingen 

kommer att kunna ta Ekonomidirektörens plats på exakt samma sätt. Ekonomidirektörens 

formella position går att ersätta men hans roll och relationer i nätverket samt i övriga 

organisationen kan inte ersättas exakt av en annan individ då ett förtroende för varandra tar 

lång tid att bygga upp i enlighet med Parise et al (2006). Nahapiet och Ghoshal (1998) hävdar 

att motivation att dela med sig av kunskap är en förutsättning för kunskapsutbyte och även 

detta är en personlig faktor som möjligtvis inte helt kommer att kunna ersättas, som studiens 

främsta resultat visar att då avsaknad av en tydligt utarbetad strategi före en pensionering är 

individens egen motivation till att dela med sig av kunskap en viktig bidragande faktor till att 

kunskap kan bevaras. 

Studien har visat att Ekonomidirektören är en nyckelperson i enlighet med Parise et als (2006) 

beskrivning om att centrala förbindare har centrala positioner i en organisation och innehar ett 

högt antal direkta informationsrelationer som ett resultat av deras expertis, något som visats i 

det empiriska materialet att Ekonomidirektören innehar många sociala kontakter och en hög 

mailkorrespondens. Centrala förbindares styrka är att de har ett högt medvetande om sina 

medarbetares expertis, och kan vägleda medarbetare om vem de skall uppsöka för en viss typ 

utav information, något Ekonomidirektören själv uppgett att han medvetet gör. I enlighet med 

McQuade et al (2007) visar studien på en risk att då en nyckelperson lämnar en organisation 
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finns en risk att informella personliga nätverk, kunskapen om en organisations historia och 

processer, samt kunskap om anställdas kompetenser försvinner. Enligt McQuade et al handlar 

det vidare om att den tysta kunskapen riskerar att försvinna som uppnåtts genom lång 

erfarenhet. Shah (2000) hävdar att det finns en risk att nätverk splittras då en 

sammanhängande referent lämnar organisationen och Parise et al anser att centrala 

förbindares intuition riskerar att försvinna. Studien visar att Ekonomidirektörens intuition som 

uppnåtts genom lång erfarenhet är svårersättlig och kommer att försvinna. Individ A och 

Individ B kommer dock att ha ett fortsatt nära samarbete, ett resultat av deras positioner och 

erfarenheter tillsammans. Vidare kommer pensionsförberedelserna i den studerade 

organisationen analyseras och dess roll i bevarandet av kunskap. 

5.3.1 Pensionsförberedelser och strategi för kunskapsbevarande 

Davenport och Prusak (1998) förklarar att vi förstår värdet av kunskap först när den är borta. 

Detta är något som erfarits på den studerade ekonomiavdelningen då det i samband med ett 

dödsfall bland de anställda för ett par år sedan upptäcktes att kunskap inte hade delats till de 

övriga medarbetarna. Detta väckte en medvetenhet om kunskapsöverföring och vikten av att 

veta hur deras medarbetare utför sitt arbete. Som respondenterna förklarade är det tänkta 

syftet med processkartläggningen att anställda skall kunna veta hur medarbetare utför sina 

arbetsuppgifter. Vad gäller tillvägagångssätt vid pensionering uppgav Ekonomidirektören att 

han inte upplevt att han fått några direktiv angående detta, utan det som skall genomföras är 

ett par månaders överlappning med efterträdaren vilket korresponderar med McQuade et als 

(2007) rekommendation. Enligt Ekonomidirektören finns det dock ingen utarbetad strategi för 

hur kunskap skall föras över vid pensioneringen, trots den utredning som har gjorts gällande 

sårbarheten för organisationen när en nyckelperson går i pension. En medvetenhet finns 

därmed att många nyckelpersoner på ledningsnivå kommer att gå i pension ungefär samtidigt 

samt att arbetsstyrkan har en relativt hög genomsnittsålder. Genom Ekonomidirektörens eget 

initiativ att tidigt börja föra över kunskap till sina medarbetare i nätverket så har hans 

motivation bidragit till att viss kunskap har bevarats. Det är omöjligt att fullständigt föra över 

den tysta kunskapen då den överförs genom interaktion och socialisering under lång tid, och 

det kan ifrågasättas om en tvåmånaders överlappning fullständigt kan täcka många års 

erfarenhet i organisationen. Trots att nätverkets kunskapssammansättning kommer att 

förändras ser Ekonomidirektören även positiva följder av hans pensionering, som tidigare 

diskuterats, då han uttryckte att det är ”komplementen” som är intressanta i en grupp, och att 

hans efterträdare inte nödvändigtvis kommer att ta samma plats. 
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McQuade et al (2007) rekommenderar organisationer att använda sig av successionsplanering 

och mentorskap i samband med pensioneringar och Starke et al (2003) understryker att 

ledningen måste se till att överföring underlättas från nyckelperson till medarbetare. Som 

studien visar har Ekonomidirektören utövat en form av mentorskap då han, som tidigare 

diskuterats, på eget initiativ delat med sig av kunskap och dokument till medarbetarna i det 

undersökta nätverket. Studien visar att insikten om potentiell kunskapsförlust verkar vara 

bunden till individen och dennes inställning till kunskapsöverföring. Dock behöver denna 

insikt genomsyra hela organisationen för att förebygga kunskapsförlust vid framtida 

nyckelpersoners pensioneringar.  

Diskussionen från analysen har identifierat ett antal kunskapsbevarande faktorer, som tabellen 

nedan visar. De främsta faktorerna som studiens resultat visar i samband med 

Ekonomidirektörens pensionering är hans medvetenhet att tidigt börja överföra sin kunskap 

till sina medarbetare samt den kompetens och systemkunnande som Individ A och Individ B 

har uppnått genom sin långa erfarenhet.  

Kunskapsbevarande faktorer 

vid Ekonomidirektörens 

pensionering 

Förekomst i det studerade 

nätverket och på avdelningen 

Rutiner, 

kommunikationssystem och 

dokumentation 

- Veckomöten  

- Förekomst av mallar, formella 

dokument och intranät  

- Hög mailkorrespondens 

Förtroende, roller och 

relationer 

- Vänskapligt och rådgivande 

nätverk 

- Förekomst av central referent, 

sammanhängande referenter 

och kunskapsmäklare 

Interaktion - Daglig interaktion 

Gemensamt språk, mål och 

värderingar 

- Praktikgemenskap 

- Främjande av 

kunskapsdelning 

Individbunden medvetenhet 

och motivation  

- Medvetenhet från 

Ekonomidirektörens sida om 

tidig kunskapsöverföring vid 

pensionering 

Respondenternas kompetens - Individ A och B är trygga i sin 

kompetens  

- Långt samarbete med 

Ekonomidirektören 
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6. Slutsats 

I det här avslutande avsnittet kommer resultaten från studiens analys att sammanfattas och 

därmed kommer studiens syfte att besvaras. Avsnittet avslutas med studiens kunskapsbidrag 

och förslag till framtida forskning.  

 

Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera det personliga nätverket runt en 

nyckelperson, med avseende på individers roller, deras samspel samt kunskapsflödet mellan 

individerna i nätverket. Utifrån detta identifierades olika typer utav kunskaper som existerar i 

nätverket samt faktorer som möjligtvis påverkar att kunskap bevaras i organisationen då 

nyckelpersonen går i pension. Med detta som bakgrund har nätverkets roll i bevarandet av 

kunskap diskuterats.   

 

Genom studiens nätverksanalys har Ekonomidirektörens nätverk kunnat kartläggas. Nätverket 

består av Ekonomidirektören och ytterligare två individer som har arbetat länge tillsammans 

inom organisationen. De har utarbetat ett gemensamt mål för avdelningen samt utvecklat 

starka relationer av både arbetsrelaterad och vänskaplig karaktär. Interaktion i nätverket sker 

dagligen och ur det gemensamma arbetet har rutiner skapats. Då interaktion och rutiner är två 

viktiga källor för kunskapsdelning kan slutsatsen dras att individerna i nätverket har liknande 

kunskaper. Dock är den tysta kunskapen ett resultat av individuellt lärande samt erfarenheter, 

och denna tysta kunskap kan aldrig fullständigt uttryckas och förvandlas till explicit kunskap. 

Ekonomidirektörens tysta kunskap i det undersökta nätverket utgörs av ett stort 

systemkunnande om hur organisationen fungerar, kunskap om medarbetares expertis samt 

hans förmåga att sprida kunskap i organisationen genom sina direktiv. Denna individspecifika 

insikt som uppnåtts genom många års arbete i organisationen är svårersättlig och förståelsen 

för varför tidigare beslut gjordes går inte heller att ersätta utav individer som inte upplevt de 

specifika situationer då beslut togs.  

 

Då Individ A och B i nätverket har arbetat länge inom organisationen och båda innehar 

ledarpositioner, känner de en trygghet i sin kompetens och har i likhet med 

Ekonomidirektören utvecklat ett systemkunnande, är de inte i samma behov av 

Ekonomidirektörens expertiskunskap som de hade varit utan sin långa erfarenhet. Studien 

visar därmed att ett nätverk som arbetat länge tillsammans delar mycket kunskap som ett 

resultat av lång interaktion och kan på så sätt förhindra att kunskap, förutom 
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Ekonomidirektörens individuella systemkunnande och insikter, försvinner när 

Ekonomidirektören lämnar organisationen. Detta är ett av studiens främsta resultat angående 

kunskapsbevarande faktorer vid en nyckelpersons pensionering, ett nätverk som under lång 

tid arbetat tillsammans och på så sätt delat kunskap. 

Genom de roller, samspel och kunskapsflöde som studerats i nätverket visar resultaten ett 

flertal kunskapsbevarande faktorer i samband med Ekonomidirektörens pensionering, och 

studien har därmed kunnat styrka att kunskap delats i nätverket till följd av faktorer som 

presenterats i den teoretiska referensramen från tidigare forskning. Ekonomidirektören utgör 

en central referent samt kunskapsmäklare och alla individer i nätverket kan ses som 

sammanhängande referenter. Genom nätverkets interaktion, rutiner och 

kunskapsöverlappningar samt deras gemensamma språk, mål, värderingar och förtroende kan 

slutsatsen dras att kunskap delats i nätverket. Dock är den främsta kunskapsbevarande faktor 

som studien tydligt identifierat i samband med en pensionering den individspecifika 

motivationen och positiva inställning till kunskapsdelning hos Ekonomidirektören att tidigt 

börja föra över kunskap till sina medarbetare innan sin pensionering för att bevara kunskap i 

organisationen.  

 

Då detta är en fallstudie får man ha i beaktning att detta specifika fall och dess resultat inte 

kan vara en grund för generalisering angående strategier för bevarande av kunskap vid 

pensioneringar. Dock har denna studies resultat stor relevans, dels för organisationer med 

specialistfunktioner men även för organisationer som står inför kommande pensioneringar. 

Kunskapsförlust kan förebyggas som studien visat, och trots att Ekonomidirektörens 

pensionering kommer att resultera i en viss kunskapsförlust har denna troligtvis minimerats 

mycket till följd av hans egen medvetenhet om att kunskapsdelande och överföring är viktigt.  

 

Kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 

Med denna studie önskar vi kunna bidra med att öka förståelsen hos organisationer för ett 

nätverks roll i bevarandet av kunskap, samt även öka förståelsen för betydelsen av en tydligt 

utarbetad pensionerings- och kunskapsledningsstrategi för en organisation för att förebygga 

kunskapsförlust då en nyckelperson lämnar organisationen. Det är inte säkert att alla är lika 

motiverade att överföra kunskap och det är därför viktigt ha generella strategier då det kan 

finnas introverta individer som inte har en lika öppen inställning till att dela med sig av sin 
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kunskap så som i det undersökta fallet där den individuella motivationen utgör en viktig 

faktor för kunskapsbevarande vid en pensionering av en nyckelperson. 

Vi föreslår en vidare forskning på det studerade området där en intressant problematisering 

skulle vara att undersöka vad den viktiga individuella kunskapsbevarande faktorn motivation 

grundar sig i och dess roll i en individs engagemang till sin profession. Vidare skulle man 

kunna undersöka nätverk där de övriga medlemmarna är relativt nya i organisationen och 

därmed inte hunnit förvärva kunskap på samma sätt som i denna studie, där nätverket är 

seniort. Forskning skulle även kunna genomföras under en längre tid, gällande 

kunskapsförlusten vid en nyckelpersons pensionering, där en jämförelse av 

kunskapssammansättningen och individers uppfattning om denna i ett nätverk före och efter 

en pensionering genomförs.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Dagbok måndag 28/2- fredag 4/3 

 

Frågor måndag-torsdag 

1. Har du varit på möte idag? Om ja, hur många var där och vad handlade mötet om? Var 
du aktiv? 

2. Vem har du (utöver mötena) pratat med idag? Är det någon av dem du har haft 
kontakt med flera gånger under dagen? 

I) inom organisationen 

II) övriga 

3. Vad pratade ni om? (gällde det problemlösning, diskussion, planering etc.) 
 

4. På vilket sätt var utbytet av information viktigt för dig? Om informationen påverkade 
ett beslutsfattande från din sida, beskriv hur. 
 

5. Hur många personer har du haft kontakt via e-mail med idag? 

I) inom organisationen 

II) övriga 

6. Övrigt/ fria ord: 

Tilläggsfrågor för fredag 4/3 

7. Hur har du upplevt att skriva dagbok under veckan som gått? 
 

8. Känner du att du varit med och påverkat större beslut under veckan, på vilket sätt? 
 

9. Reflektioner över veckans arbete: 
 

Bilaga 2. Intervju med Individ A och Individ B 2011-03-16 

1. Personlig bakgrund  

Vilka är era namn och er ålder? 

Vad är era respektive utbildningar och hur länge har ni jobbat inom organisationen? 

Vilka är era respektive positioner inom organisationen? 

Vilka är era respektive arbetsuppgifter? 
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2. Tyst kunskap, kompetens & information 

Hur skulle ni skilja på data, information och kunskap? 

Hur går ni till väga då ni söker information i organisationen? 

Anser ni att det finns någon kunskap i organisationen som är speciellt värdefull? 

Vilken typ av kunskap skulle ni säga att ni behöver för att utföra ert jobb? 

Varifrån skulle ni säga att er kunskap kommer ifrån när ni utför era arbetsuppgifter? 

Är andra individers kunskap viktig för just ert jobb? 

Har ni något mer att tillägga under detta tema? 

 

3. Informationsspridning i organisationen  

Vem/Vilka går ni främst till för att få hjälp när ni behöver det? 

Dokumenteras informella möten? 

Känner ni väl till andras förmågor/erfarenheter? 

Är det lätt att hitta de rätta personerna när ni behöver deras hjälp/kunskap? 

Anser ni att kunskapen är främst individuell eller kollektiv i organisationen? 

Hur skulle ni säga att information främst sprids i organisationen? 

Känner ni förtroende för era medarbetare? 

Har ni något mer att tillägga under detta tema? 

 

4. Kunskapsledningsstrategi i organisationen 

Anser ni att det finns en strategi inom organisationen om hur kunskap skall förvaltas? 

Upplever ni att kunskapsdelning främjas i organisationen? 

Belönas kunskapsdelande? 

Känner ni en tillhörighet till organisationen och att ni ingår i en gemenskap? 

Har ni något mer att tillägga under detta tema? 

 

5. Informationsspridning & delande av kunskap i nätverket  

Hur skulle ni definiera era respektive nätverk? 

Hur länge har ni arbetat tillsammans? 
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Hur skulle ni beskriva relationerna till era kontakter i ert närmsta nätverk? 

Hur ofta har ni kontakt med ert nätverk? Sker kontakterna främst genom e-mail eller 

personligen? 

Vilken position anser ni er ha i nätverket? Anser ni det finnas en hierarkisk struktur? 

Vilken position anser ni Nyckelpersonen ha i nätverket? 

Känner ni att ni arbetar för ett gemensamt mål? Har ni liknande värderingar? 

Anser ni att er position i organisationen påverkar att individer kommer till er för råd? 

Känner ni att ni delar med er av er kunskap? På vilket sätt? 

Har ni något mer att tillägga under detta tema? 

 

6. Potentiell kunskapsförlust vid pensionering 

Anser ni att Nyckelpersonens pensionering kommer att påverka organisationen? På 

vilket sätt? 

Tror ni att Nyckelpersonen kommer ta med sig kunskap som inte stannar i 

organisationen då han går i pension? 

Tror ni att den nya ekonomidirektören kommer kunna inta en position i nätverket 

problemfritt? 

Tror ni att ni kommer kunna underlätta övergången på något vis? 

Har ni märkt av några förberedelser inför Nyckelpersonens pensionering? 

Har ni något mer att tillägga under detta tema? 

Bilaga 3. Intervju med Nyckelpersonen 2011-03-17 

1. Personlig bakgrund  

Vad är ditt namn och din ålder? 

Vad är din utbildning och hur länge har du jobbat inom organisationen? 

Vilken är din position inom organisationen? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

När har du tänkt gå i pension? 

 

2. Tyst kunskap, kompetens & information 

Hur skulle du skilja på data, information och kunskap? 

Hur går du tillväga när du söker information i organisationen? 
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Vilken kunskap skulle du säga är speciellt värdefull för organisationen som just du 

har? 

Vilken typ av kunskap skulle du säga att du behöver för att utföra ditt jobb? 

Varifrån skulle du säga att din kunskap kommer ifrån när du utför dina 

arbetsuppgifter? 

Är andra individers kunskap viktig för just ditt jobb? 

Har du något mer att tillägga under detta tema? 

 

3. Informationsspridning i organisationen  

Vem/Vilka går du främst till för att få hjälp när du behöver det? 

Dokumenteras informella möten? 

Känner du väl till andras förmågor/erfarenheter? 

Är det lätt att hitta de rätta personerna när du behöver deras hjälp/kunskap? 

Anser du att kunskapen är främst individuell eller kollektiv i organisationen? 

Hur skulle du säga att information främst sprids i organisationen? 

Känner du förtroende för dina medarbetare? 

Har du något mer att tillägga under detta tema? 

 

4. Kunskapsledningsstrategi i organisationen 

Anser du att det finns en strategi inom organisationen om hur kunskap skall förvaltas? 

Upplever du att kunskapsdelning främjas i organisationen? 

Belönas kunskapsdelande? 

Anser du att du som ledare främjar kunskapsdelning? På vilket sätt? 

Känner du en tillhörighet till organisation och att du ingår i en gemenskap? 

Har du något mer att tillägga under detta tema? 

 

5. Informationsspridning & delande av kunskap i nätverket  

Hur länge har du och ditt närmsta nätverk arbetat tillsammans? 

Hur skulle du beskriva relationerna till dina kontakter i ditt närmsta nätverk? 
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Hur ofta har du kontakt med ditt nätverk? Sker kontakten främst genom e-mail eller 

personligen? 

Vilken position anser du dig ha i nätverket? 

Känner du att ni arbetar för ett gemensamt mål? Har ni liknande värderingar? 

Anser du att din position i organisationen påverkar att individer kommer till dig för 

råd? 

Känner du att du delar med dig av kunskap? På vilket sätt? 

Har du något mer att tillägga under detta tema? 

 

6. Potentiell kunskapsförlust vid pensionering 

Upplever du att det är någon skillnad i mentaliteten angående kunskapsdelande i 

organisationen jämfört med för 10 år sen?  

Vilka åtgärder vidtas i organisationen i samband med din pensionering? 

Kommer rekryteringen av den nya ekonomidirektören ske internt eller externt?  

Kommer du vara delaktig i processen? 

Anser du att din pensionering kommer att påverka organisationen? På vilket sätt? 

Känner du att du kommer ta med dig kunskap som inte stannar i organisationen då du 

går i pension? 

Känner du att du delar med dig av kunskap på ett annat sätt nu när du snart kommer gå 

i pension? 

Har du något mer att tillägga under detta tema? 

 

 

 

 

 

 


