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Sammanfattning 

Titel: Hur sprider vi kunskap? – En kvalitativ studie om Räddningstjänstens 

kunskapsöverföring 

 

Författare: Pontus Svensson och Joel Halldin-Gjerdrum 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Räddningstjänsten sprider kunskap som erhållits 

från erfarenheter och övning, samt vilka strukturella faktorer som påverkar denna spridning. 

Med strukturella faktorer avses exempelvis hierarkier, avdelningsgränser, strategier för 

kunskapsöverföring och belöningssystem. Studiens empiri har samlats in genom semi-

strukturerade intervjuer och är således en kvalitativ studie. Urvalet består av sju medarbetare 

på olika befattningar som bedömts som nyckelpositioner för kunskapsspridning. Studien utgår 

ifrån olika Knowledge management-strategier och Communities of practice för att förklara 

skapande och spridning av organisatorisk kunskap.  
 

Resultatet påvisar att det finns olika spridningsmetoder för kunskap som består av ett 

avvikelsesystem, insatsrapporteringssystem samt Communities of practice inom arbetslagen. 

Data visar att spridningseffektiviteten varierar och att det föreligger olika hindrande och 

främjande faktorer för spridning av kunskap metoderna emellan. I studien framkommer det att 

kunskap sprids mest effektivt inom arbetslagen och avvikelsesystemets tydliga 

ansvarsfördelning och infrastruktur fungerar bättre än insatsrapporteringssystemet, då detta 

saknar struktur och har en svårhanterlig mängd information.  
 

Nyckelord: Spridning, kunskap, strukturella faktorer, Knowledge management, Communities 

of practice    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Titel: How do we disseminate knowledge?  – A qualitative study on the knowledge transfer in 

the Swedish fire brigade 

 

 

Authors: Pontus Svensson och Joel Halldin-Gjerdrum 

 
The purpose of this study is to examine how the Swedish fire brigade disseminates knowledge 

from experiences, obtained from emergencies and practice, and the structural factors that 

affect this distribution. Structural factors referred to in this study are for example hierarchies, 

department boundaries, strategies for knowledge transfer and reward systems. The study's 

empirical data were collected through semi-structured interviews and is thus a qualitative 

study. The studies population consists of seven employees in various positions identified as 

key positions for knowledge dissemination. The study is based on various Knowledge 

management strategies and Communities of practice to explain the creation and dissemination 

of organizational knowledge. 

 

The result demonstrates that there are various methods of dissemination of knowledge 

consisting of a deviation system, effort reporting system and Communities of practice in work 

teams. Data show that the efficiency of dissemination varies and that there are both hindering 

and facilitating factors affecting the efficiency. The study shows that knowledge is 

disseminated most effectively within teams and that the deviation systems clear infrastructure 

works better than the effort reporting system, due to it’s lack of structure and unwieldy 

amount of information. 

 
Key words: Dissemination, knowledge, structural factors, Knowledge management, 

Communites of practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 

Vi skulle vilja tacka Räddningstjänsten och samtliga deltagare i studien, utan Er hade det inte 

blivit någon uppsats. Vidare vill vi rikta särskilt tack till Lars Fredin, du har varit oerhört 

hjälpsam och tillmötesgående, tack! P-O Börnfelt, tack för din kritik och dina råd, de har 

hjälpt oss något oerhört! 

 

Slutligen vill vi också tacka våra flickvänner för visat tålamod med griniga och stressade 

pojkar. 
 

Pontus Svensson och Joel Halldin-Gjerdrum 
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1. Inledning 
 

Nedan presenteras första kapitlet av studien där vi redogör studiens bakgrund, 

problemanalys, syfte, frågeställningar samt en mer utförlig beskrivning av tidigare studier. 

Därefter följer uppsatsens avgränsning och en fördjupning i de begrepp som uppsatsen 

kommer att behandla. Sist beskrivs uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund & Problemanalys 

Räddningstjänsten skall idag ha ett alltmer proaktivt arbetssätt i hur de förhåller sig till 

olyckor i samhället. De har i uppgift att klarlägga olycksförlopp, olycksorsaker samt hur 

Räddningstjänsten handlar i samband med insatser. Detta arbetssätt bottnar i lagen (SFS 

2003:778) om Skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004. Denna lag fordrar ett 

erfarenhetsbaserat lärande på individnivå som enligt Kolb (1984) ses som en loop där fyra 

olika steg ingår; konkreta erfarenheter genom direkta upplevelser, observation och reflektion, 

bildande av abstrakta begrepp och teorier samt aktivt prövande och experimenterande. För att 

föra in ett erfarenhetsbaserat lärande på en organisatorisk nivå i ett beredskapsyrkes kontext 

beskriver Lindberg (2010) hur en sådan process kan se ut i samband med olyckor. Hon 

redogör för den så kallade CHAIN-modellen där fakta om upplevelserna och erfarenheterna 

från en olycka ska rapporteras, bearbetas och läras av. Modellen består av fem steg; 

rapportering, urval, utredning, spridning och prevention.  

Erfarenheter kan vara en grund för att möjliggöra organisatoriska beslut som motverkar 

operativa sårbarheter samt förstärker den operativa olycksmetodiken (Dekker & Jonsén, 

2007). Lindberg (2009) menar att den process som utgör erfarenhetsåterföring inom 

Räddningstjänsten idag är fungerande vad beträffar dokumentation vilket innebär att det där 

finns värdefull information att hämta, dock förefaller sig processen underutnyttjad då alla steg 

är beroende av varandra. De skall betraktas som en kedja vars sammanlänkade steg möjliggör 

erfarenhetsåterföring. Detta innebär att svaga länkar kan hindra återföring av kunskap. 

Insatser leder alltid till rapportering som det ser ut idag. Vidare menar Lindberg (2009) att en 

svag länk i kedjan är spridningen av erfarenheter och hur eventuella förslag till förbättringar 

många gånger försvinner då dessa saknar en uttalad mottagare. Spridning av kunskap tycks 

vara en viktig del av lärandet inom beredskapsyrken, inte minst med utgång i Sommer och 

Njås (2011) studie om lärande bland norska brandmän. De menar att erfarenhetsutbytet främst 

sker informellt under och efter insatser inom arbetslagen och att dessa lärdomar inte når 

övriga delar av organisationen. Det huvudsakliga lärandet sker genom att de mindre erfarna 

brandmännen lär sig av de mer rutinerade, samt att insatsers karaktär varierar från situation 

till situation. Dessa unika situationer bidrar till viktiga erfarenheter som gås om miste av de 

som inte deltar i insatsen. Därför är lärandet inom en sådan organisation beroende av 

erfarenhetsutbyte mellan brandmän.  
 

För att återgå till Lindbergs resonemang om att förslag till förbättring borde ha en bestämd 

mottagare så inriktar sig främst hennes förbättringsförslag till externa aktörer så som andra 

myndigheter och organisationer, dock anser hon att detta område kräver fler studier. Vidare 

bekräftas detta förfarande av Dekker och Jonsén (2007) som menar att dokumentation inte 

kan likställas med lärande och att Räddningstjänsten måste bli bättre på att sprida information 

och förmedla erfarenheter vidare för att ge förutsättningar till lärande. Studier som är gjorda 

på flygindustrin visar att deras rapporteringssystem fungerar bra och ofta är ett föredöme när 



 2 

det kommer till insatsrapporter då de analyserar och åtgärdar varje enskild incident. Det som 

fungerar bra är att det finns en rapporteringskultur samt att viljan att rapportera är stark 

(Lindberg, 2010). 

Bakgrunden visar att erfarenhetsåterföring skall ses som en helhetsprocess och att vissa länkar 

i denna kedja fungerar bättre än andra. Studier visar att spridningen av erfarenheter är 

bristfällig gentemot externa aktörer. Vad denna studie ämnar att fokusera på är den interna 

spridningen av kunskap, främst då den kan vara essentiell för organisatoriskt lärande med 

utgång i att kunskap stannar i arbetslag. Vidare kan vetskapen om hur kunskap från insatser 

och övning sprids och hur en organisations struktur påverkar denna spridning, vara till nytta 

för organisationer inom beredskapsyrkens kontext. 

1.2 Syfte/problemformulering 

Denna fallstudie syftar att undersöka hur Räddningstjänsten sprider kunskap som erhållits 

från insatser och övning, samt vilka strukturella faktorer som påverkar spridningen. 

 

Detta med utgång i att strukturella faktorer avser de hårda värden inom en organisation vars 

sammansättning och distribuering kontrollerar och styr hur en organisation utför och 

organiserar sina arbetsuppgifter. Dessa faktorer kan exempelvis vara avdelningsgränser, 

strategier för kunskapsöverföring, procedurer, hierarkier och belöningssystem. För att besvara 

syftet har vi formulerat två frågeställningar som är som följer: 

 

 Vilka strategier används för spridning av erfarenheter? 

 Vilka faktorer kan hindra och främja spridning av erfarenheter?  
 

1.3 Tidigare studier 

1.3.1 Lindberg (2009) om CHAIN-modellen och Räddningstjänsten 

 

Lindberg (2009) utförde en studie på två kommunala räddningstjänster där syftet var att 

identifiera vad som kan förbättras och effektiviseras i erfarenhetsåterföringen med utgång i 

deras insatsrapporter. Författaren kategoriserade och analyserade 1122 insatsrapporter med 

särskilt fokus på eventuella förbättringsförslag med tanke på syftet. Som verktyg för att 

analysera rapporterna använde sig hon av CHAIN-modellen för att således kunna belysa de 

olika stegen i erfarenhetsåterföringen.  

 

Det första steget i kedjan som benämns rapportering är väl fungerande inom 

Räddningstjänsten då SOS-alarm tar larmsamtal och vidarebefordrar larmet till 

Räddningstjänsten. Urvalet, som är nästa steg i kedjan, bedömdes i den här studien inte vara 

relevant för den operativa enheten då alla insatser måste dokumenteras enligt lag. Författaren 

påvisade dock att det är individuellt vilka olyckor som valts ut som intressanta för vidare 

utredning så till vida att det är upp till varje brandutredare. Nästa länk i kedjan, som är 

utredning, fungerar bra då alla insatser rapporteras, dock kan kvaliteten variera beroende på 

vem som skrivit den. Vidare presenterade hon förbättringsförslag för spridning i 

insatsrapporterna, som enligt studien saknar en tydlig mottagare vid förslag till förbättring. 

Hon föreslår en kryssruta med berörd myndighet som skall åtgärda eventuella brister för att 

således effektivisera det preventiva arbetet. Det sista steget, genomförande, menade Lindberg 

(2009) att det är oklart vem som ska ta hand om erfarenheterna i respektive Räddningstjänst. 
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Hon menade dock att Räddningstjänsterna bör utse någon som sammanställer förslag till 

förbättringar och att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bör sammanfatta 

alla landets erfarenheter i samband med årsrapport samt att förmedlingen av erfarenheter bör 

bli en del av insatsrapportsförfarandet i respektive Räddningstjänst genom att de förmedlas 

till berörd part omgående. Författaren slutsatser kan sammanfattas med att insatsrapporterna 

fungerar utmärkt som statistiskt underlag men bör ses över då en stor del av erfarenheterna 

från insatser går om intet då dessa inte sprids på ett adekvat sätt, då de saknar mottagare. 

Vidare menade hon att CHAIN-modellen ytterligare påvisar att alla länkar måste fungera för 

en effektiv erfarenhetsåterföring. 
 

 

 

 
 

 

 

Rapportering→     Urval→      Utredning→       Spridning→   Genomförande/Prevention

Figur 1. CHAIN-modell (Egen omarbetning av modell i Lindberg 2009) 

 

 

1.3.2 Dekker och Jonsén (2007) om Räddningstjänstens bristfälliga lärande 
 

I Dekker och Jonsén (2007) kvalitativa studie om kommunala Räddningstjänsters 

förutsättningar till systematisk utvärdering från insatser, belyses ytterligare brister i den 

process som är erfarenhetsåterföring. Författarna menar att lärande från insatser och dess 

erfarenheter bara är en illusion då Räddningstjänsten saknar, i mer eller mindre utsträckning, 

de grundläggande faktorerna för just lärande. Dessa är enligt Dekker och Jonsén (2007) tillit 

respekt och delaktighet. Vidare kan insatsrapporterna ses som en dokumentation på ytlig 

teknisk nivå vilket författarna menade inte kan likställas med lärande. Den kan enkom ses 

som en början till lärande. Gällande lärande kan inte heller detta påtvingas de anställda från 

ledningen och ner utan måste möjliggöras genom en ömsesidig vilja och delaktighet med 

utgång i att organisationen måste ses som en hel organism, vars individer inte ska vara rädda 

för att göra fel samt påtala dessa brister för varandra.  
 

 

För att uppnå detta bör det etableras en säkerhetskultur som Dekker och Jonsén (2007) 

beskrev som en kultur där medarbetarna känner att deras åsikter är betydelsefulla samt ger 

dem inflytande genom att de förser chefer med information. Det skall också finnas en struktur 

som tillåter ett informationsflöde, samt att chefer gör något med den informationen, vilket 

ytterligare stärker tidigare nämnda påstående om inflytande. Medarbetarna ska känna ett 

engagemang från ledning genom bland annat deltagande i översikt av övning 
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1.3.3 Sommer och Njå (2011) om norska brandmäns lärande 

 

Vidare beskrev Sommer och Njå (2011) i en kvalitativ studie lärande bland brandmän i Norge 

samt hur de utvecklar sin kompetens. De utförde sin studie inom Norges största brandkår med 

112 deltagare. Studien tar både ansats i ett sociokulturellt samt kognitivt perspektiv på 

lärande. Det första innebär att den sociala kontext en individ befinner sig till stor del är 

avgörande för vad den lär sig och det senare perspektivet inriktar sig på individens kognitiva 

lärprocesser. Det sociokulturella perspektivet på lärande ger sig uttryck i att brandmannayrket 

är ett praktiskt betingat yrke, således skapar brandmän kunskap genom att vara ute i fält och 

utföra insatser tillsammans med andra brandmän. Mindre erfarna brandmän lär sig av de mer 

erfarna och det som styr dessa brandmäns sätt att tänka och bete sig är den inneboende 

kunskapen som finns i brandkårens sociala grupper. Denna tysta kunskap ger sig uttryck i de 

kunskapsartefakter samt metoder som finns inom brandkåren. Artefakterna präglas av 

kunskap om teknik, utrustning, verktyg och metoder som utarbetats inom kåren vilket nya 

brandmän i interaktion med mer erfarna brandmän anammar, och således lär sig kulturens 

normer och tillvägagångsätt. Detta organisatoriska lärande kallas Communities of practice 

(hädanefter C.O.P). Vidare menar Sommer och Njå (2011) att berättelser om erfarenheter är 

en viktig aspekt av lärandet bland brandmän. Delandet av berättelser om erfarenheter hjälper 

individerna att sätta ord på den tysta kunskap som finns och således utmärka viktiga lärdomar. 

Detta är ett effektivt sätt att lära sig från misstag samt tydliggöra positiva insatser. Det ger 

också en rik bild av vad som hände vilket hjälper individen att relatera berättelser till egna 

erfarenheter vilket visade sig vara mer effektivt lärande än att endast ta del av listad 

information. En brandman måste också genom formell träning, utbildning och direkt kontakt 

med verkliga situationer utveckla ett “eldsinne”, som Sommer och Njå (2011) menar att en 

brandman endast kan utveckla genom personlig erfarenhet då den “känner hettan från elden” 

och “lukten från röken”. Detta sinne tillsammans med en kontinuerlig praktisk utövning lär 

individen att handla utifrån vad den har lärt sig från äldre brandmän samt egna personliga 

erfarenheter och kan därför ses som ett komplement till den sociokulturella aspekten av 

lärande.  
 

Sommer och Njå (2011) kritiserade dock den norska brandkåren för bristen på kritisk 

reflektion över egna tillvägagångsätt vilket hindrar lärande. De menade att de starka 

grupperna och deras kulturella normer kan vara en barriär för lärandet då de lätt fortsätter i 

gamla välbeprövade hjulspår. Med åtanke på de starka sociokulturella grupperna och att 

berättelser om erfarenheter i den här studien har visat sig vara en av de mest effektiva 

metoderna för lärande bland brandmän, menade Sommer och Njå (2011) att det finns ett 

behov att systematisera spridningen av erfarenheter i brandkåren.         
 

1.3.4 Transportstyrelsens luftfartsavdelning – ett föredöme för insatsrapportering 
 

Ett väl fungerande rapporteringssystem är till för att undvika eventuella olyckor eller 

upptäcka brister som kan leda till ett tillbud eller värsta fall en olycka. I flygbranschen är det 

oerhört viktigt att fel rapporteras och eventuella brister uppmärksammas. Därför ses 

flygindustrin som ett föredöme när det kommer till att rapportera och föra statistik kring 

händelser som rör säkerheten och utvecklingen av flyget (Lindberg, 2010). Därför finns det 

lagar som kräver att flygbolag rapportera det som sker och händer runtomkring flygplanet. En 

studie genomfördes av Lindberg (2010), där olika Svenska myndigheter intervjuades för att se 

hur de arbetar med erfarenhetsåterföringen och spridning av kunskap. I studien påvisades det 

att Transportstyrelsens luftfartsavdelning jobbar med två målsättningar; där den första delen 

är rena administrativa uppgifter såsom rapportering och hantering av tillbud, och den andra 
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handlar om att sprida tillbaka den kunskap som erhållits från rapporterna.  Rapporteringen 

fungerar väl då ca 5000 rapporter kommer in varje år. Tanken är att all kunskap som 

uppkommer från rapportering ska spridas till alla bolag och berörda organisationer som kan 

förväntas få hjälp av informationen. Rapporteringen sker både nationellt och internationellt. 

Alla 5000 rapporter tas om hand och utvärderas, även de allra minsta. Det kan vara allt från 

motorhaveri till att papperskorgen i flygtornet inte blivit tömd (Lindberg, 2010). Avsaknaden 

av anonymitet i rapporteringen fungerar väl då utredarna kan fråga den som rapporterade och 

få en djupare förståelse av det som skett. Detta gör att utredningarna fungerar väl i alla delar 

av organisationen (Ibid).  

 

Alla incidentrapporter som kommer in till myndigheten har som mål att tas om hand samma 

dag. En mall är framtagen för alla som jobbar inom flygbranschen och den finns tillgänglig 

för alla medarbetare oavsett position (Ibid). Databasen är speciellt framtagen för 

luftbranschen och är tillgänglig för alla, samt att den är lätt att söka i. Arbetet för 

Luftfartsverket har ändrats de senaste åren. Förr bestod det mestadels av att föra statistik 

medan myndigheten idag ansvarar för utvärdering och analysering av allt som händer kring 

flyget, utom vid olyckor, då det är Statens Haverikommission som ansvarar för utredningen. 

Trots att skyldigheten att rapportera endast hade funnits några år när studien genomfördes, 

framkommer det att den fungerade väl men att den kunde bli bättre, däribland att rätt saker 

rapporteras och på rätt sätt. Denna studie påvisar att det finns insatsrapporteringssystem som 

är ett föredöme för dessa typer av branscher, då det finns en rapporteringskultur och vilja att 

rapportera (Ibid). 
 

1.3.5 Sammanfattning av tidigare studier 

 

Tidigare studier har visat att det finns en bred och djup kompetens mellan brandmän i deras 

arbetslag och att lärandet är praktiskt och sociokulturellt betingat (Sommer & Njå, 2011). 

Insatsrapportering är också väl fungerande i det avseendet att allt dokumenteras och att det 

finns en kunskapsbank i de förslag till förbättring från erfarenheter som återfinns i de 

dokumentationerna (Lindberg, 2009). Kvaliteten på dokumentationerna samt lärandet från 

dessa kan emellertid bli bättre genom en tillåtande kultur och bättre struktur för 

informationsflöden (Dekker & Jonsén, 2007; Lindberg, 2010). Med utgång i Sommer och 

Njås (2011) beskrivning av den norska brandkårens lärande i C.O.P bekräftas ytterligare 

vikten av en väl fungerande struktur för spridning av erfarenheter, vilket är en viktig länk i 

den kedja som är erfarenhetsåterföring (Lindberg, 2009). 
 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie inriktar sig på spridningen av kunskap inom Räddningstjänsten samt vilka 

strukturella faktorer som påverkar denna spridning. Den kunskap vars spridning vi ämnar att 

undersöka är den som skapas i samband med erfarenheter från räddningsinsatser och övningar 

som den operativa enheten utför. Studien kommer således beröra hur kunskap sprids inom 

arbetslag men också hur den sprids från arbetslag ut i organisationen genom avvikelse- och 

insatsrapporter.  
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1.4.1 Begreppsdefinitioner 

1.4.1.1 Kunskap och erfarenheter 

Kunskap som begrepp har åtskilliga gånger försökts att definieras. Det har beskrivits som 

hjärnans tolkning och användande av information (Ash, 1998 refererad i Mårtensson, 2000). 

Det har också beskrivits som något kontextbundet där kunskap är information kombinerat 

med en individs erfarenheter, reflektion, tolkning och perspektiv (Davenport et al., 1998; 

Kirchner, 1997; Frappaolo, 1997 refererad i Mårtensson, 2000).  För att ytterligare beskriva 

vad erfarenheter är beskriver Dewey (1938) begreppet som vad som händer vid en individs 

interaktion med dess omgivning. Vad som består i själva erfarenheten bestäms av individens 

egna behov, kapacitet samt syfte, och hur dessa samspelar med omgivningen.  

 

För att sammanfatta kan kunskap och erfarenheter ses som två begrepp som går hand-i-hand. 

Räddningstjänsten baserar en stor del av sin kunskap på erfarenheter från insatser och övning, 

och därför kommer erfarenhetsåterföring betraktas som kunskapsöverföring i denna studie. 

1.4.1.2 Organisationsstrukturella faktorer 

Begreppet struktur eller strukturella faktorer definieras enligt Gold, Malhotra och Segars 

(2001) som en organisations regler, policies, procedurer, processer, hierarkier, 

avdelningsavgränsningar samt belöningssystem som organiserar arbetsuppgifter i en 

verksamhet. Vidare har det definierats som hur arbetsuppgifter organiseras och delas upp för 

att uppnå koordination. Likaså har de benämnts som den formella uppdelningen av 

arbetsroller och de administrativa mekanismer som används för att kontrollera och styra 

arbetsuppgifter inom och utanför organisatoriska gränser (Martínez-Léon & Martínez-García, 

2011). 

 

Sammanfattningsvis kan organisationstrukturella faktorer ses som en organisations “hårda” 

värden vars sammansättning och distribuering kontrollerar och styr hur en organisation utför 

och organiserar sina arbetsuppgifter. 

1.5 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsen inleds med en problemanalys och tidigare forskning på området. Därpå beskrivs 

studiens syfte följt av undersökningens avgränsning samt olika begreppsdefinitioner. I 

teorikapitlet behandlas de teorier som ansetts relevanta för att kunna besvara studiens 

frågeställningar samt vilken kritik som forskare riktat mot valda teorier. Teorierna berör 

organisatoriskt lärande och strategier inom Knowledge management (hädanefter KM) för 

distribuering av kunskap. I efterföljande kapitel förklaras vilken metodologisk ansats och 

tillvägagångssätt som har valts för studien. Vidare diskuteras metodvalet angående validitet 

och reliabilitet samt vilka etiska förhållningssätt som har beaktats. I nästföljande kapitel följer 

en redovisning av den empiri som samlats in varpå den analyseras i ett analyskapitel med 

hjälp av valda teorier. Analysen avslutas med en tabell som jämför organisationen olika 

förutsättningar för spridning av kunskap, detta för att förtydliga för läsaren. Efter detta kapitel 

presenteras slutsatserna som dragits utifrån analysen vilket i sin tur följs av ett 

diskussionskapitel där vi diskuterar hur vårt tillvägagångssätt kan ha påverkat resultatet samt 

vad slutsatserna bidrar med till forskningsläget. Därefter ges förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel presenterar vi den teori som ska ligga till grund för den analys som senare 

presenteras i uppsatsen. Den teori som redovisas här är först en förklaring av en typ av 

organisatoriskt lärande som benämns C.O.P. Vidare behandlas begreppet KM varpå olika 

KM-strategier för skapande och överföring av kunskap redogörs. Dessa är Nonakas SECI-

modell, kodifiering och personifiering varpå vanliga hinder för erfarenhetsåterföring 

behandlas. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

 

2.1 Communities of practice - organisatoriskt lärande 

Lave och Wenger (1991) presenterar en teori om organisatorisk lärande där förhållandet 

mellan “lärling” och “mästare” står i fokus för att förklara lärande. De menar att en individ 

hela tiden strävar efter att uppnå legitimt deltagande i den sociala kontext som den deltar i, 

vilket kan vara en arbetsplats. Denna legitimitet uppnår individen genom att lära sig och 

anamma de arbetsmetoder, normer och sociala beteenden som är inneboende i en social 

kontext. Denna sociala kontext benämner författarna som C.O.P. Lärandet uppstår mellan 

lärling, mästare och andra lärlingar. I detta perspektiv på organisatoriskt lärande läggs inte 

fokus på undervisning utan snarare på det fortgående praktiska arbetet som i sin tur 

konstituerar “läroplanen” för nykomlingar som har tillgång till gruppen. Vidare menar 

författarna att kunskap och information sprids mer effektivt när lärlingar får engagera och 

jämföra sig i praktiskt arbete med andra medlemmar i gruppen, och att detta i själva verket är 

ett villkor för ett framgångsrikt lärande. 

  

Teorin kritiserar synsättet att en lärling tidigare setts som en observatör som lär sig genom 

informellt lärande genom att observera och imitera. Lave och Wenger (1991) menar att 

lärlingen deltar i arbetet för att således bli en del av dess kulturella kontext. Genom att vara en 

del av en sådan kontext lär sig individen successivt hur andra i gruppen beter sig mot 

varandra, mot utomstående, hur de agerar i särskilda situationer, hur de pratar, vad de pratar 

om, vilken kunskap en individ bör besitta för att bli en fullvärdig medlem samt vad andra 

lärlingar kan. Denna process ger individen exempel på andra fullvärdiga medlemmar eller 

mer framstående lärlingar vilket i sin tur fungerar som en motivationsfaktor för lärande. 

Lärandet utvecklas också genom att individen utökar sina arbetsområden, sociala relationer 

samt sin arbetsroll. Detta sammanfaller med teorins sekventiella syn på lärande där en 

nykomling i början får lära sig triviala arbetsuppgifter för att således utgöra ett kontextuellt 

ramverk att stå på. Vidare argumenterar Lave och Wenger (1991) att ett klassiskt 

lärandeperspektiv, där en lärare undervisar en elev, förefaller vara relativt begränsat i den mån 

att den kunskap som ska förmedlas begränsas av förmedlarens deltagande samt tolkning av 

kunskapen. Författarna menar att genom att delta i det praktiska arbetet kan en individ få 

tillgång till kunskap genom egna och delade erfarenheter med andra. 
 

De fördelar som nämnts i tidigare stycken kan, enligt Lave och Wenger (1991), också vara en 

nackdel. För att ha åtkomst till den kunskap som återfinns i C.O.P krävs också tillgång till 

deras samarbeten, relationer och informationsflöden. Det kan därmed vara svårt för 

utomstående att ta del av den kunskapen. Andra forskare menar också att C.O.P är svårt att 

behålla i längden, då klimatet inom en organisation alltid förändras över tid (Gau, 2011). 

Forskare menar vidare att individens subjektiva åsikter och preferenser ändras desto längre 

tiden går och att det är svårt för medarbetare att ständigt dela med sig av sina erfarenheter. 
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Det som är relevant för en individ är kanske helt irrelevant för en annan. Därför menar 

forskare att det måste finnas tydliga mål i organisationen och ett gemensamt synsätt på 

lärandet för att C.O.P ska fungera i praktiken. Förhållandet mellan mästare och lärling, som är 

en viktig del av C.O.P, är att mästaren ska dela med sig av sina erfarenheter till lärlingen på 

ett informellt tillvägagångssätt. Forskare menar att det kan skapa ett negativt förhållningssätt 

till lärandet, då kvaliteten i kunskapsöverföringen blir sämre. Därför bör det kompletteras av 

mer formella strategier för att behålla den lärande organisationen (Ibid).  

2.2 Knowledge management 

I en allt mer globaliserad värld minskar betydelsen av att konkurrera organisationer emellan 

genom att erbjuda en unik produkt. Fokus har således skiftat till en organisations inneboende 

kunskap som ett mått på konkurrenskraft och effektivitet. Kunskap ökar vid användande i 

kontrast till materialistiska ting som minskar vid nyttjande. Därmed är kunskap värdelös om 

en organisation inte har tillgång till den och inte vet vid vilket tillfälle den ska användas. 

IT/IS-system som e-post, intranät och internet är möjliggörande faktorer som kan överföra 

kunskap till adekvata delar av organisationen. Det är inga faktorer som skapar kunskap utan 

förvarar och förmedlar den (Davenport & Prusak, 1998). KM har beskrivits som en 

organisations skapande, förvarande, överförande och implementerande av kunskap (Hedlund, 

1994). Det kan ses som en organisations strategiska val för informationskällor som ska 

underlätta processer för lärande samt på vilket sätt och hur snabbt detta ska ske. Dessa 

strategiska val kan också fastslå huruvida bred och djup kunskap som ska lagras inom 

verksamheten (Bierly & Chakrabarti, 1996).   

 

Alavi och Leidner (2001) drar flera slutsatser i sin sammanfattning om forskning gällande 

KM som belyser vad det innebär. Det kan enligt författarna ses som ett dynamiskt 

organisatoriskt fenomen som innefattar flertalet processer som är beroende av varandra så 

som kunskapsöverföring, implementering och förvaring av kunskap, vilket bekräftar tidigare 

nämnda definitioner. Det är ett fenomen som ständigt innefattar medarbetare i flertalet 

kunskapsprocesser i det dagliga arbetet. Vidare menar författarna att KM är ett komplext och 

mångfacetterat begrepp med tanke på de olika perspektiv på kunskap som finns då den kan 

ses som implicit och explicit (Nonaka 1994), den kan ses som ett objekt eller förmåga samt 

kan återfinnas i dokument, policies, IT-system samt sociala grupper. Således har forskning 

haft problem att finna den ultimata definitionen av fenomenet. Studier påvisar dock att IT-

system spelar en viktig stödjande roll för möjliggörandet för de olika beståndsdelar KM består 

av, vilka nämndes i inledningen av detta stycke (Alavi & Leidner, 2001).      

 

De resurser, system och verktyg som krävs varierar beroende på vilken typ av strategier för 

KM en organisation nyttjar. Utifrån forskning konstateras att en blandning av dessa strategier 

är nödvändig för att lyckas med en framgångsrik distribuering och användning av kunskap 

(Alavi & Leidner, 2001). I följande avsnitt behandlar vi olika kritiska perspektiv på KM. 

Därefter beskrivs några modeller för kunskapsöverföring för att belysa olika aspekter av 

paraplybegreppet KM.   

 

2.2.1 Kritiska perspektiv på Knowledge management 

 

Kritiken mot KM har växt sig allt starkare under åren, trots åtskilliga projekt och forskning är 

det svårt att definiera vad KM verkligen är. Jonsson (2015) tror att detta kan beror på att 
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forskning lagt fokus på fel delar inom KM. Oftast studeras den informationen som sprids och 

inte hur KM fungerar i det dagliga arbetet. En annan kritik som växt fram genom åren är att 

KM endast fokusera på det kortsiktiga lärandet och att organisationer inte ser lärandet i ett 

perspektiv så som att eventuella problemen ligger djupare i organisationen (Jonsson, 2015).  

Det finns en viss kritik mot den stora mängd information som kommer från dessa IT/IS-

system. Mängderna är ofta såpass stora att de inte går att hantera samt plocka ut vilken 

information som är betydelsefull för den framtida kunskapen (Alavi & Leidner, 2001). 
 

2.3 SECI-modellen 

Modellen syftar till att förklara hur organisatorisk kunskap skapas. Genom fyra processer 

skapas denna kunskap. Dessa processer är; socialisering, externalisering, kombination och 

internalisering.  Modellen illustreras med hjälp av en fyrfälts-modell, där varje ruta innehåller 

antingen socialisering, externalisering, kombination eller internalisering. Nedan följer en mer 

ingående förklaring för respektive ruta.  All kunskap har två olika dimensioner, antingen 

explicit eller implicit dimension. Dessa löper utanför rutorna och de två kunskapsdimensioner 

förflyttar sig mellan de olika rutorna. Denna förflyttning visas med hjälp av ett pilsystem 

(Nonaka, 1994).  

 

Socialisering: I denna ruta förklarar Nonaka (1994) att en individ kan tillskansa sig kunskap 

genom implicit kunskap. Det behövs inget direkt språk för att överföra denna kunskap utan 

individen lär sig genom mer erfarna personer inom organisationen.  Kunskapen överförs via 

träning, observation och iakttagelse. Nyanställda lär sig via de som har varit längre och har 

mer erfarenhet från arbetet. Genom delade erfarenheter skapas den tysta kunskapen i 

organisationen (Nonaka, 1994). Kunskapsdimensionen är implicit till implicit, den tysta 

kunskapen överförs till ny tyst kunskap. 

 

Externalisering: Denna kategori i Nonakas modell syftar till att skapa explicit kunskap från 

implicit kunskap. Detta kan göras genom vidareutvecklade metoder och standardiserade 

arbetssätt (Nonaka 1994). Kunskapsdimensionen från implicit till explicit. 

 

Kombination: Den tredje kategorin i organisatoriskt kunskapsskapande är kombination. I 

denna kategori handlar det att kombinera och forma olika typer av explicit kunskap. Det kan 

vara att ta hjälp av mer avancerade datorsystem, andra delar i sin egen organisation och av 

andra organisationer som har samma erfarenheter, detta skapar en möjlighet att sprida 

erfarenheter på andra sätt (Nonaka, 1994). Kunskapsdimensionen är explicit till explicit. 

 

Internalisering: Internalisering handlar om att skapa en kultur och införa arbetssätt som blir en 

del av organisationen. I korta drag kan vi säga att den explicita kunskapen blir implicit, då 

kunskapen blir en del av organisationen (Nonaka, 1994). Kunskapsdimensionen är således 

explicit till implicit. 
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Figur 2. (Egen omarbetning av modell i Nonaka, 1994) 
 

 

2.4 Kunskapsöverföring 

2.4.1 Kodifiering 
 

Det finns flera sätt att överföra kunskap inom organisationer, vissa mer formella än andra. 

Vad som tenderar att vara av det mer formella slaget kallas för kodifiering. Denna strategiska 

ansats skapades av Hansen, Nohria och Tierney (1999) och tar avstamp i att en organisation, 

ifall den väljer denna strategi, bör ha en lämplig infrastruktur för lagring och spridning av 

kunskap för att således göra den lättillgänglig för dess medarbetare. Dixon, McGowan och 

Craven (2009) tillägger att det kan ses som en formell metod där användaren minutiöst 

kategoriserar, lagrar och behandlar kunskap i digitala system för att på så vis göra den 

tillgänglig för senare användning. Bosua och Venkitachalam (2013) beskriver det som en vital 

del av en organisation för att således kunna möjliggöra en effektiv kunskapsdistribution. De 

menar att kodifiering följaktligen är ett styrningsverktyg för en organisation så till vida att en 

organisations kunskap styr i vilken riktning den ska ta. 
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Hansen et al. (1999) anser att kodifiering är en strategi alla typer av organisationer kan 

använda och sålunda är metoden en strategisk riktning. Den är ett tillvägagångssätt som 

karaktäriseras av att kunskap extraheras utifrån en eller flera personer, och görs självständig, 

varpå den överförs till ett dokument och därefter görs tillgänglig i en kunskapsbas för senare 

användning. Fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt är enligt författarna att kunskapen 

kan återanvändas, den kan spridas till alla inom en organisation, den minskar merarbete, 

underlättar kommunikation, ökar vidden för en organisations kunskapsspektrum vilket i sin 

tur blir mer kostnadseffektivt. Valet av strategisk riktning ställer också krav på vilken typ av 

medarbetare en organisation bör ha för att kunna nyttja vederbörande strategi. Arbetskraften 

bör ha förmågan att implementera kunskap i verksamheten. Den ställer också krav på ledning 

att uppmuntra sina medarbetare att dokumentera kunskapen kvalitativt för att denna typ av 

strategi ska bära frukt. En annan essentiell del av denna strategi är ett fungerande och 

lätthanterligt IT-system då detta är ett bärande fundament för strategin. Detta ska enligt 

författarna med fördel utformas som ett bibliotek med en sökmotor samt med ett tydligt 

klassificeringssystem (Bosua och Venkitachalam, 2013). 

 

Vilka faktorer fordrar en framgångsrik användning av kodifiering? Studier har visat att en 

organisation som använder sig av standardiserade tjänster eller produkter med fördel kan 

använda sig av denna strategi. Likaså en organisation som innehar en produktmognad, rättare 

sagt som förlitar sig på väl fungerande metoder samt en produktion som inte är känslig för 

omvärldsfaktorer så som konkurrens. Slutligen tenderar denna strategi att vara framgångsrik 

inom en organisation som förlitar sig på explicit kunskap i sin produktion (Hansen et al., 

1999). 

Hall (2006) kritiserar dock kodifiering som kunskapsöverföringsstrategi då han 

problematiserar huruvida det är faktiskt kunskap en organisation överför och inte information. 

Med detta menar han att den faktiska kunskapen förfogas av den som kodifierar den, inte av 

den som sedan hämtar ut den från en databas. Han menar således att den kunskap, eller 

information, som hämtas kan betyda något helt annat för den som dekodifierar den och sedan 

ska använda den i praktiken. Författaren betonar i sina slutsatser att kodifiering samt 

dekodifiering skall ses som två processer helt beroende av varandra för en framgångsrik 

kunskapsöverföring. 

2.4.2 Personifiering 

 

Hansen et al. (1999) beskriver personifiering i kontrast med ovan nämnda strategi som en 

metod där kunskap överförs i mötet mellan individer. Denna metod används med fördel i 

organisationer där kunskap är tätt sammanlinkad med yrkesutövaren. Här används teknologi 

mer för att kommunicera kunskap istället för att lagra den. Vid denna typ av strategi 

förespråkas dialog och diskussion för att lösa problem samt att det finns en väl fungerande 

infrastruktur för att således underlätta för interaktion medarbetare emellan. Kontakten sker 

ansikte-mot-ansikte samt via mail och telefonsamtal. Produceringen av tyst kunskap främjas 

och sprids genom samarbete och nätverkande.  Detta uppnås genom att det finns en rörelse 

mellan enheter av anställda samt att samverkan sker genom konsultativa stödfunktioner vid 

problemlösning, samt att en kultur premieras där telefonsamtal och mail snabbt ska svaras på 

(Hansen et al., 1999; Bosua & Venkitachalam, 2013). Studier har visat att kunskap som är 

komplex överförs mest framgångsrikt med denna strategiska ansats så till vida att den lättare 

överförs i personliga möten istället för i en rapport (Hansen et al., 1999). 

Organisationer som använder personifiering bör ha en adekvat teknologisk infrastruktur för 

att främja kunskapsöverföringen, detta bör, enligt Hansen et al. (1999), bestå av ett enkelt 
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elektroniskt system som stödjer dess användare ur två aspekter; bistå med 

bakgrundsinformation om ett ämne samt information om specifika handläggare vid specifika 

ärenden. E-postkorrespondans samt ständig diskussion uppmuntras för att fordra att rätt 

kunskap används till rätt situation. Organisationsstrukturen påverkar således i vilken 

utsträckning personifiering överför kunskap effektivt. Dess hierarkiska strukturer, 

tillgängligheten mellan dessa nivåer samt tydlig ansvarsfördelning är alla faktorer som 

påverkar (Joia & Lemos, 2009). 

Ett arbete som präglas av komplexa arbetsuppgifter samt unika tjänster och från externa 

aktörer varierande behov bör, enligt Hansen et al. (1999) ha en personifieringsstrategi för 

kunskapsöverföring. Detta går hand-i-hand med att denna strategi bäst lämpar sig för en 

organisation som ofta innoverar sina tillvägagångssätt och produkter. Slutligen lämpar sig 

denna överföringsstrategi bäst för organisationer som förlitar sig på tyst kunskap, det vill säga 

operativ och teknisk kunskap som individen lär sig genom samverkan med andra samt att 

erfara specifika situationer.         

 

2.4.3 Kodifiering, personifiering och samspelet däremellan 

 

Studier har visat att det finns svårigheter att som organisation stå bredbent mellan de ovan 

nämnda strategierna. Hansen et al. (1999) nämner flera exempel där firmor som producerar en 

unik och gentemot kunden flexibel produkt, har misslyckats att uppnå de krav som ställs vid 

försök att använda standardiserade kunskapsöverföringssystem som en kodifieringsstrategi 

möjliggör. Likaså har organisationer som har haft en väl fungerande kodifieringsstrategi 

investerat i och uppmuntrat till en personifieringsstrategi. I dessa fall har anställda uppmanats 

till att tillsammans med andra komma på nya lösningar till ett problem som de anställda redan 

haft tillgång till genom redan kodifierad kunskap. Det blir således, i ett sådant fall, en 

kostsam, ineffektiv och onödig aktivitet för en verksamhet att uppehålla sig med. Bosua och 

Venkitachalam (2013) påvisar att utan en tydlig strategisk emfas kan en organisation fallera i 

det att förse de processerna, som är kunskapsöverföring, med adekvata möjliggörare som 

nämnts i tidigare stycken. Detta bekräftar Hansen et al. (1999) ursprungliga påstående att en 

organisation bör ha en fördelning på 80 kontra 20 procent beträffande strategisk inriktning. 

Denna fördelning påvisar dock att det ena inte nödvändigtvis utesluter det andra. Det är i 

själva verket, med utgång i Hansen et al. (1999) och Bosua och Venkitachalam (2013), en 

nödvändighet att ha ett fungerande system som representerar de 20 procenten. Detta för att 

viss kunskap bäst lämpar sig för respektive system. 

        

2.5 Hinder för erfarenhetsåterföring 

Leistner (2010) presenterar ett par olika typer av hinder som kan störa erfarenhetsåterföring. 

En av dessa är tiden. Leistner (2010) menar dock att tiden inte är det stora problemet utan att 

det ofta råder fel i prioriteringen då organisationer inte sätter erfarenhetsåterföringen högre 

upp på agendan. Brist på belöningssystem, otillräcklig IT-infrastruktur och bristfälligt 

organiserad kunskapsöverföring är strukturella hinder som kan påverka kunskapsöverföringen 

negativt.  Finns det en avsaknad av klara belöningssystem kan motivationen hos medarbetarna 

gå förlorad (Leistner, 2010; Riege, 2005; Newell & Swan, 2000).  

En annan aspekt som kan hindra erfarenhetsåterföringen är ett IT-system som inte är 

tillräckligt utvecklat för ändamålet eller som är för svårt. Det kanske inte matchar det behovet 

som finns i organisationen eller ställer orealistiska krav på medarbetarna (Riege, 2005). Även 
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om organisationer äger dyra och avancerade IT-program, kan detta leda till att organisationen 

inte klarar av och hantera den mängden information och data som kommer från programmen 

(Huysman & Wulf, 2006).  

 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

 Lave & Wengers (1991) C.O.P 
Detta organisatoriska lärande karaktäriseras av att en individ i en grupp hela tiden 

söker tillhörighet till den, och gör så genom att anamma normer och praktiska 

tillvägagångsätt för att således skapa en legitimitet gentemot gruppen. Medlemmar i 

gruppen tillskansar sig kunskap genom det fortgående praktiska arbetet och det är i 

interaktion och jämförelse med andra medlemmar som kunskap överförs mest 

effektivt. En nackdel med detta organisatoriska lärande är att det krävs tillgång till en 

sådan grupp för att få ta del av dess kunskap (Lave & Wenger, 1991). Vidare menar 

Gau (2011) att det kan vara svårt för en individ att ständigt dela med sig av sina 

erfarenheter då det som är relevant för denne kanske är irrelevant för den andre. Detta 

kan skapa ett negativt förhållningssätt till lärandet. 

 

 KM 
Detta paraplybegrepp beskriver huruvida en organisation skapar, överför, lagrar och 

implementerar kunskap (Hedlund, 1994). Det behandlar olika strategier för 

kunskapsdistribution samt att det krävs en adekvat infrastruktur för att behandla 

kunskapen och använda den effektivt (Bierly & Chakrabarti, 1996; Davenport & 

Prusak, 1998; Alavi & Leidner, 2001). Vidare riktas kritik mot begreppet då det anses 

vara svårdefinierat (Jonsson, 2015) samt att användningen av IT/IS-system, som KM-

forskning hävdar är en viktig del av en framgångsrik kunskapsdistribution, tenderar att 

ge ett överväldigande stort informationsflöde som försvårar hantering av kunskap 

(Alavi & Leidner). 

 

 Nonakas (1994) SECI-modell 
Denna modell beskriver hur organisatorisk kunskap skapas genom fyra processer som 

benämns; socialisering, externalisering, kombination och internalisering. Enligt 

författaren finns det två olika dimensioner av kunskap där den ena är implicit och den 

andra explicit. Den förstnämnda dimensionen är tyst kunskap som överförs genom 

observation och iakttagelse individer emellan. Den andra är fristående kunskap som 

kan lagras och överföras genom olika system, den utvinns från den tysta kunskapen. 

Likaså kan den explicita kunskapen göras implicit. 

 

 Kunskapsöverföring - kodifiering och personifiering 
Kodifiering är en formell strategi för överföring av kunskap som innebär att 

användaren minutiöst kategoriserar, lagrar och sprider kunskap med hjälp av IT/IS-

system (Dixon et al., 2009). Den ses som ett vitalt styrningsverktyg för en effektiv 

kunskapsdistribution. Detta för att den minskar merarbete, underlättar kommunikation 

och ökar en organisations kunskapsspektrum, då kunskapen när som helst kan nås 

digitalt. Vid valet av denna strategi bör en organisation ha ett väl fungerande IT-

system för ändamålet, en arbetskraft som dokumenterar kunskap kvalitativt samt som 

har kompetensen att implementera den. En organisation som har för vana att använda 

sig av standardiserade tjänster samt som mestadels förlitar sig på explicit kunskap 
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lämpar sig denna strategi bäst för (Hansen et al., 1999; Bosua & Venkitachalam, 

2013). Hall (2006) kritiserar dock strategin då denne problematiserar att det är faktisk 

information och inte kunskap som lagras. Han menar också att informationen kan 

betyda något helt annat för den som kodifierar den kontra den som senare dekodifierar 

den.  

 

Personifiering är en strategi där kunskap överförs i mötet mellan individer. Problem 

löses genom dialog och diskussion i olika forum som möjliggörs genom en 

möjliggörande organisationsstruktur (Hansen et al., 1999; Joia & Lemos, 2009; Bosua 

& Venkitachalam, 2013). Detta samarbete fordras genom en flexibilitet mellan 

enheter.  Vidare lämpar sig denna strategi bäst för organisationer som mestadels 

förlitar sig på implicit kunskap, då studier påvisar att mer komplex kunskap lättast 

överförs genom personliga möten (Hansen et al., 1999). 

 

Sammanfattningsvis bör en organisation ha en tydlig strategisk emfas så till vida att 

den antingen förlitar sig på kodifiering eller personifiering. Detta för att kunna förse 

organisationen med de möjliggörare för kunskapsöverföring som krävs för en effektiv 

kunskapsdistribution. En organisation bör dock inte enkom förlita sig på en strategi då 

de olika strategierna bäst lämpar sig för olika kunskaper (Hansen et al., 1999; Bosua 

& Venkitachalam, 2013) 

 

 Hinder för erfarenhetsåterföring 
Forskning påvisar olika typer av hinder för återföring av erfarenheter så som felaktiga 

prioriteringar, brist på belöningssystem, otillräcklig IT-infrastruktur samt bristfälligt 

organiserad kunskapsöverföring och en för stor informationsmängd vilket gör den 

ohanterlig (Leistner, 2010; Newell & Swan, 2000; Riege, 2005; Huysman & Wulf, 

2006).  

 

Med utgång i vår studies syfte har vi i detta kapitel presenterat begrepp och teorier som 

beskriver hur kunskap överförs på olika sätt. Då vi ämnar att undersöka hur kunskap överförs 

inom den verksamhet som är i fokus har vi valt dessa teorier då de kan förklara överföring ur 

flera aspekter i en verksamhet, vilket således ger oss en helhetsbild av organisationens 

kunskapsspridning. Lave Och Wengers (1991) C.O.P beskriver hur kunskap skapas och 

överförs inom starka arbetsgrupper som lär sig av erfarenheter från ett fortgående praktiskt 

arbete. Vidare är KM och dess tillhörande teorier om kunskapsöverföring relevanta för att 

beskriva hur den inneboende kunskap som finns inom arbetslag kan distribueras och 

överföras till resterande delar av en verksamhet.  

 

Nonakas (1994) SECI-modell lägger grunden till förståelsen om de olika 

kunskapsdimensioner som finns, implicit och explicit, samt förklarar hur organisatorisk 

kunskap skapas, vilket innefattar hur kunskap sprids genom olika processer i en organisation. 

Den förståelse som modellen skapar fördjupas ytterligare genom att kodifiering och 

personifiering beskriver olika strategiska förfaranden för kunskapsöverföring. Dessa strategier 

visar oss hur organisationsstruktur kan påverka överföring av kunskap, samt hur vilken typ av 

verksamhet och kunskap har betydelse för vilken strategi som kan fordra en effektiv 

kunskapsspridning (Hansen et al., 1999). Slutligen innehåller de tidigare nämnda teorier i 

detta stycke ett antal hinder för kunskapsöverföring. Dessa kompletteras med hinder för 

erfarenhetsåterföring då denna studie syftar att undersöka hur kunskap som erhållits från 

insatser och övning sprids, vilken består av erfarenheter.   
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3. Metod 
 
Nedan i metodkapitlet presenterar vi den metodologiska ansatsen vilket följs av studiens 

urval. Vidare presenteras datainsamling, analysmetod, validitet och tillförlitlighet, etik samt 

hur vi gick tillväga gällande litteratursökning. 

3.1 Ansats 

 

Då denna fallstudie inte ämnar att kvantifiera ett fenomen har vi valt bort en kvantitativ 

metod. Istället valdes en kvalitativ ansats för att således kunna identifiera de faktorer som 

påverkar spridning. Att detta är en fallstudie kännetecknas av att vi valde att studera en enhet 

inom Räddningstjänsten för att kunna beskriva ett fenomen på djupet. Vi valde också denna 

typ av studie då fallstudier främst förknippas med en kvalitativ ansats samt att problemet 

föreföll för komplext för att kvantifiera. Metodvalet föll på personliga semistrukturerade 

intervjuer då den här typen av metod är lämplig vid utvinnandet av privilegierad information 

gällande kunskapsspridning från nyckelpersoner. Med syftet i åtanke var detta metodval det 

mest adekvata för att således komma åt intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter i 

deras organisation (Denscombe, 2009). Vi bedömde också utifrån kontakten med 

organisationen, att tid och resurser skulle finnas för att genomföra intervjuer med 

studiedeltagarna. 
 

3. 2 Urval 

Kontakten med organisationen etablerades genom e-post där vi så småningom hade två olika 

organisationer att välja emellan. Valet föll på Räddningstjänsten då denna organisations 

verksamhet och resurser bäst korrelerade med vårt intresseområde. Valet av organisation blev 

således ett bekvämlighetsurval då tidigare nämnda organisation visade öppenhet och 

lättillgänglighet inför studien (Ibid). Vid valet av intervjupersoner handplockades 

nyckelpersoner utifrån en förstudie (se: datainsamling) som genomfördes. Dessa deltagare 

ansågs besitta den, för studien, mest värdefulla kunskapen om verksamheten. Detta urval 

berörde deltagare som är verksamma som en länk mellan den operativa enheten och 

avdelningschefer samt ledningsstab. Urvalet berörde också avdelningschefer samt enstaka 

medlemmar i den operativa enheten (Denscombe, 2009; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Vad gäller deltagarna ur den operativa enheten valdes dessa med ett bekvämlighetsurval där 

de som ville ställa upp fick göra det, också där användes en semistrukturerad intervju 

(Denscombe, 2009).  
 

Det totala antalet intervjuer som genomfördes samt respondenter som deltog i studien, 

uppgick till 7 stycken. De respondenter som innehar en ledande befattning inom 

organisationen valdes med hänseende till att dessa bedömdes ha en helhetsbild av den process 

som är erfarenhetsåterföring. De deltagare som ingick i den operativa enheten intervjuades för 

att således skapa en rikare förståelse för hur de processerna studien skulle undersöka ter sig.  
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3.3 Datainsamling 

Efter e-postkorrespondansen vi hade med organisationen bokades ett första möte in med 

räddningschefen samt en brandingenjör. Där presenterade vi vår idé och organisationen gav 

sin syn på den framtida studien. Därefter bokades en intervju med en brandmästare in, denna 

intervju skulle fungera som en förstudie för att på så sätt få en djupare och bredare bild av 

problematiken i organisationen samt vilka nyckelpersonerna var. Två veckor efter förstudien 

hölls de första intervjuerna med avdelningschefer och veckan därpå med en brandman samt 

en till brandmästare. Intervjuerna bokades in med hjälp av e-postkorrespondans och 

genomfördes i organisationens lokaler. Lokalerna låg avskilt för att på så sätt undvika 

eventuell interferens (Ibid).  
 

All data spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner. Intervjuerna genomfördes av oss båda 

där rollerna var desamma under alla tillfällen, en förde fältanteckningar och den andre ställde 

frågorna. Intervjuerna var av semi-strukturell karaktär, där frågorna som användes i intervjun 

ställdes med hjälp av en intervjuguide som vi tidigare hade skapat utifrån teori och förstudien 

som genomfördes (Ibid). För att se intervjuguiden se Bilaga 1.  
 

Hela intervjun började med ett antal bakgrundsfrågor om intervjupersonerna, där frågor om 

ålder, utbildning och befattning besvarades. Nästa steg handlade om teknologi, som sedan 

gick över till strukturen i organisationen. Vidare ställde vi frågor om arbetslagen, yrkesrollen, 

ledningen och sist om intervjupersonerna hade några egna förslag till förbättringar. Frågan 

“Hur skulle du vilja att processen för spridning av erfarenheter såg ut?” ställdes för att väcka 

nya tankebanor och ge nya idéer om frågeområden som vår intervjuguide inte 

innehöll. Under intervjun ställdes även följdfrågor om något behövde förtydligas samt väckte 

nya tankar hos oss. Varaktigheten för intervjuerna var mellan 30 till 60 minuter. Hela 

intervjun avslutades med att intervjupersonen själv fick tillägga något som vi hade missat att 

fråga, dock inom ramen för syftet.  Intervjuerna har senare transkriberats av oss båda varpå 

versionerna sedan jämförts, för att på så sätt undvika eventuella oklarheter som 

intervjupersonerna sade. (Ibid). För att styrka den data som samlats in jämförde vi de 

utskrivna intervjuerna mot fältanteckningar som fördes under alla intervjuer.   

 

3.4 Analysmetod 

Bearbetningen av studiens data inleddes med transkribering av samtliga intervjuer. Därefter 

kodades och tematiserades materialet för att vi på så sätt skulle kunna få en bild av eventuella 

kopplingar och samband i data. Under bearbetningen utgick vi ifrån Denscombes (2009) fyra 

principer vid analys av forskningsdata; att de slutsatser som drogs av studien var fast 

förankrade i data, att vi noggrant läste igenom transkriberingarna och gjorde oss väl förtroliga 

med dem, detta gjordes genom en repetitiv process där vi har rört oss fram och tillbaka mellan 

rådata för att se återkommande begrepp och teman vilket hela tiden har försökts att ses på 

med objektiva ögon för att undvika eventuella feltolkningar som fördomar kan fordra.  
 

Dessa principer präglas av ett induktivt tänkande, dock har denna studie både bestått i ett 

abduktivt förfarande. Intervjuguiden utformades genom ett deduktivt tillvägagångsätt för att 

höja validiteten och kvaliteten på materialet. Efter användandet av ovanstående principer 

uppstod teman och begrepp som krävde ett induktivt förfarande och således ytterligare 

förklaringsmodeller.   
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3.5 Validitet och tillförlitlighet 

Som tidigare nämnts utfördes studien med hjälp av en kvalitativ metod som både kan ha 

positiva och negativa effekter på resultatets validitet och tillförlitlighet. Det har därför 

vidtagits åtgärder för att höja validiteten. En av dessa var att genomföra en förstudie som 

skulle hjälpa oss att hitta rätt personer som besatt den kunskap som var relevant för syftet. Vi 

tog hänsyn till de åtgärder Denscombe (2009), lyfter fram, även om dessa inte säkerställde 

validitet, ökade dock sannolikheten att studiens trovärdighet tilltog. Analysen har bestått av 

ett abduktivt förfarande, då viss data inte kunde styrkas av den teori vi tidigare införskaffat 

oss under studien.  Därför fick vi utöka vår teoretiska referensram för att på så sätt höja 

validiteten på analysen (Denscombe, 2009). Varje kategori eller teman har analyserats 

gentemot den teori som är skriven i tidigare kapitel.  För att öka tillförlitligheten och att andra 

studier ska nå samma resultat, var tydlighet och enkelhet i metoden något som vi förhöll oss 

till (Ibid).  Genom att transkribera och kontrollera intervjuerna i sin helhet och inte bara leta 

efter specifika svar, försäkrade vi oss att validiteten behölls så hög som möjlighet. Det är dock 

svårt att i kvalitativa studier hålla sig neutral även om det var vår avsikt. Det fanns alltid en 

risk med denna metod då materialet tolkades subjektivt (Ibid). 

3.6 Etik 

I samband med intervjuerna informerades respondenterna i förväg om studiens syfte, att 

uppsatsen senare skulle bli offentlig handling, vilka vi var och vilket studiesäte vi studerar 

vid, samt att respondenternas medverkan var frivillig. Respondenterna upplystes om, att vid 

begäran, ha möjlighet att granska transkriberingarna av deras intervjusvar för att således 

kunna granska om deras åsikter speglats rättvist. De informerades också om att de när som 

helst kunde avbryta sin intervju. De intygades att deras identitet skulle förbli och behandlas 

konfidentiellt i uppsatsen. Detta försäkrades genom att befattningar och titlar beskrevs på en 

så generell nivå som möjligt i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2013).  

3. 7 Litteratursökning 

I denna studie använde vi oss av olika databaser som är kända inom forskningsvärlden.  De 

vetenskapliga artiklarna som användes är peer reviewed och huvudsakligen hämtade 

från ABI/INFORM Global. Sökverktyg som Harzings Publish or Perish samt Google Scholar 

har också använts. Rapporter angående Räddningstjänsten har hämtats från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap.   
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4. Resultat 
 

Nedan redogörs den data som är insamlad från studiens intervjuer. Citat har utelämnats för 

att försäkra studiens deltagare deras anonymitet. I första delen presenteras organisationen, 

därefter forum och kanaler för erfarenhetsåterföring, insatsrapporter samt 

avvikelserapporter. Dessa tre är avgörande för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Kanaler för erfarenhetsåterföring är en övergripande redovisning av 

studiens data hur spridning av erfarenheter sker i organisationen. Avvikelse- och 

insatsrapporter är en redovisning av de formella system som organisationen använder sig av 

för hantering av erfarenheter.   

 

4. 1 Organisation 

Organisationen som studien har undersökt är en offentlig verksamhet med ca 180 anställda 

varav 90 av dessa arbetar heltid. Det är en Räddningstjänst belägen i en medelstor stad i 

västra Sverige. Verksamheten arbetar för att minska antalet omkomna, minska antalet skadade 

och sänka skadekostnaderna till följd av olyckor. De jobbar både proaktivt och reaktivt med 

att förhindra olyckor i samhället. Det proaktiva arbetet innefattar att medvetenhetgöra och 

upplysa om eventuella hot och risker för beslutsfattare samt medborgare. Det reaktiva arbetet 

innefattar att begränsa konsekvenser av olyckor för den enskilda och samhället. 

Organisationen är hierarkiskt uppbyggd och består av tre olika avdelningar som hanterar olika 

aspekter av verksamheten. Respektive avdelning har en avdelningschef som i sin tur har olika 

hierarkiska steg under sig. Avdelningscheferna bildar tillsammans med en räddningschef och 

stf. Räddningschef en ledningsstab. Utöver detta finns det olika stödfunktioner för 

ledningsstab och andra hierarkiska nivåer.  
 

Räddningstjänsten är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor att skriva en insatsrapport 

efter varje insats som i sin tur arkiveras och skickas till MSB för statistiskt underlag till analys 

av olyckstrender i samhället, lärande av olyckor vilket i sin tur ska leda till proaktiva åtgärder 

och i slutändan bättre insatsrutiner. Studiens specifika verksamhet har också ett 

avvikelsesystem som hanterar avvikelser gällande allt från rutinbrister, förslag till förbättring, 

psykosocial arbetsmiljö, teknologi till utrustning. Dessa två system är en stor del av 

verksamhetens erfarenhetsåterföring och kommer i följande avsnitt beskrivas med hjälp av 

studiens data för att således vara ett underlag för analys av vilka strukturella faktorer som kan 

underlätta samt hindra återföring av erfarenheter i verksamheten. 
 

4.2 Forum och kanaler för erfarenhetsåterföring 

Efter insatser talar brandmännen om händelsen i brandbilen på väg hem till basen samt i 

fikarummet. Därefter hålls det en debriefing vid större insatser för återkoppling. Detta händer 

enligt flera intervjupersoner allt för sällan och de menar att en debriefing bör hållas efter varje 

larm. Detta är idag ingen realitet då de menar att tiden inte finns. En av intervjupersonerna 

förklarar tidsuppdelningen med att brandmännen är ute på insatser fem procent av tiden de är 

på arbetet varav resterande 95 procent består av schemalagd aktivitet. Vad gäller interaktion 

mellan de fem olika arbetslagen, som finns inom den operativa avdelningen, påvisar data att 
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den inte är så utbredd, den benämns till och med som dålig. Enligt intervjupersonerna är 

sammanhållningen stark inom lagen och att dessa har egna tillvägagångssätt vad gäller 

insatser. Det händer ganska ofta att bristande rutiner som åtgärdas inom lagen upprepas i 

andra då dessa erfarenheter inte har fångats upp. Det finns inga formella rutiner för att 

underlätta interaktion mer än att brandmän täcker för varandra, att det finns ett dagskift och 

ett dygnskift som arbetar samtidigt, överlämningar i samband med skiftbyte där 

överlämnande lag exempelvis berättar om något har gått snett, samt att lagens förmän har 

lagförmans-möten. Det hålls också insats- och styrkeledarmöten (ILSL) där styrkeledare 

tillsammans med insatsledare kan diskutera erfarenheter från insatser. Inom avdelningar hålls 

det också arbetsplatsträffar med personal och respektive avdelningschef. Avdelningschefen 

för den operativa avdelningen har också en stab, den operativa gruppen, där alla delar av den 

operativa avdelningen är representerade. I denna grupp tillgodoser de uppkomna behov och 

tar beslut gällande dessa.   
 

Ett annat forum för erfarenhetsåterkoppling är BIB/IL-möten där den operativa avdelningen 

sammanlänkas med den övriga verksamheten genom att brandingenjörer i beredskap samt 

insatsledare träffas och diskutera olika ärenden gällande den operativa avdelningen. Dessa 

möten hålls fyra gånger per år och erfarenheter från insatser är en stående punkt på 

dagordningen. Interaktion mellan avdelningar sker genom olika samverkansmöten, 

kombitjänster där olika medarbetare arbetar deltid i olika avdelningar samt genom 

produktionsmöten där de olika avdelningscheferna träffas tillsammans med stf. 

räddningschef. Data påvisar att samverkan mellan avdelningar blir mer och mer utbredd 

genom upplösta avdelningsgränser, dock påpekar en intervjuperson att det förekommer ett 

visst stuprörstänkande där avdelningar mest tänker i sina egna banor. Det hålls även 

ledningsmöten där räddningschef, stf. räddningschef och avdelningschefer medverkar.  
 

Vidare påvisar data från studiens intervjupersoner ytterligare kanaler för hur erfarenheter 

sprids. Dessa kanaler som sprider erfarenheter, antingen i skriftlig eller muntlig form, är 

förvaltningsinformation som hålls tre till fyra gånger per år där ledningsgruppen direkt 

meddelar personalen om allt ifrån budgetläge till personalfrågor samt politiska beslut, 

informationsblad från chefen som kan innehålla både allvarlig och mer lättsam information, 

utbildningsdagar där personal kan skickas på kurser eller att det kommer föreläsare, olika 

brandutbildningar som kan gälla både interna och externa parter och till sist rapporter från 

fördjupade brandutredningar. Dessa rapporter skrivs av insatsledare och presenteras i en 

skriftlig rapport med statistik och bilder som görs tillgänglig för hela organisationen. 

4.3 Insatsrapporter    

Efter alla insatser graderas olyckorna på en tregradig skala; enkel olycka, allvarlig olycka 

eller mycket allvarlig olycka. Denna rapport är ett standardiserat formulär med kryssrutor där 

det också finns fritext-fält (läs: bilaga 2). Rapporteringen sker enligt lagstiftning och fungerar 

som ett statistiskt underlag för MSB och stationen. De fritext-fält som finns i formuläret skall 

ge möjlighet till förslag till förbättringar, och detta underlag är inte MSB intresserade av, det 

är mer en chans för befälen eller insatsledarna som skriver rapporten att skriva av sig och ge 

sitt perspektiv på insatsen. Insatsrapporterna skickas därefter till två specifika insatsledare för 

godkännande och granskning. Där kvalitetsgranskas rapporterna och de rapporter som är av 

särskilt intresse för taktisk, teknologisk och säkerhetsmässig utveckling väljes ut baserat på de 

erfarenheter som dokumenterats i fritext-fälten.  
 

Insatsrapporterna sammanställs en gång i tertialen och redovisas i en intern årsrapport. Denna 

består av bilder och diagram och är en redovisning av statistik. Data påvisar att det är upp till 
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behörig insatsledare att gå vidare med intressanta erfarenheter. Det är ofta erfarenheter från 

unika eller mycket svåra olyckor som behandlas vidare inom olika befäls- och APT-möten, 

som hålls fyra till sex gånger per år, där de som varit med om insatser själva ansvarar för att ta 

upp erfarenheter från dessa. Det görs under en stående punkt som heter erfarenhetsåterföring. 

Antalet insatser per år är i genomsnitt 1000 stycken vilket innebär att det ungefärligen ska 

sammanfattas 300 insatser i en tertialrapport.  
 

Flera intervjupersoner uttrycker att organisationen är relativt snabba på att omsätta 

erfarenheter som framkommer i olycksutredningar, vad som dock tar tid är när beslut ska 

fattas på ledningsnivå gällande kompetensutveckling från förbättringsförslag. De menar att 

det i ibland kan bli för lite “verkstad” gällande dessa frågor och att besluten ibland kan 

behöva att motiveras. En av intervjupersonerna stämmer in på detta påstående då ledningens 

uppfattning om vissa beslut och vad som har bestämts tillsammans med medarbetare, ibland 

kan skilja sig från medarbetarnas uppfattning. En annan intervjuperson upplever det som att 

det ibland är för mycket som ska upp och vända på ledningsnivå. Vidare menar en av 

avdelningscheferna att organisationen har blivit plattare så till vida att hen försöker att ge mer 

ansvar och beslutsmandat till medarbetarna in sin avdelning. Detta bekräftas av flera av 

intervjupersonerna som menar att befälen inom vissa ramar kan ta erfarenheter från insatser 

och omsätta dessa i viss övning, förutsatt att det inte krockar med schemalagd aktivitet. Att få 

in erfarenheter och förslag till förbättring i beslutsprocesser och agerande är emellertid något 

organisationen måste bli bättre på för en effektivare erfarenhetsåterföring.  
 

Då erfarenheter från speciella eller stora insatser åtminstone behandlas i olika forum är det 

dock enligt data skillnad vad gäller mindre insatser. Flera intervjupersoner påkallar att detta 

fungerar dåligt då det inte finns en klarlagd process för denna typ av hantering av 

erfarenheter. En annan benämner det som att det inte finns någon automatik i hantering av 

förbättringsförslag, vilket enligt intervjupersonen är synd då hen tror att det mesta av lärandet 

finns här. Detta bekräftas ytterligare av andra intervjupersoner som menar att erfarenheter 

från mindre omfattande insatser faller mellan stolarna då dessa försvinner i dokumentation. 

En intervjuperson beskriver det som svårt att plocka russinen ur kakan vad gäller 

förbättringsförslag. Detta bekräftas ytterligare av en annan som menar att det sökverktyg som 

finns är undermåligt och att mängden information gör det svårt. Data påvisar att det finns en 

brist på ansvarsfördelning, det är inte klarlagt vem som ska sköta dessa ärenden. En annan 

brist kan vara avsaknaden av tid som flera intervjupersoner påpekar. De menar att det blir en 

prioriteringsfråga när och i vilken utsträckning en individ ska gå vidare med förslag till 

förbättring, då just dessa ärenden ofta får stryka på foten till förmån för andra schemalagda 

vardagliga sysslor. 

4.4 Avvikelsehantering 

Organisationen har ett så kallat avvikelsesystem, som innebär att varje avvikelse som skiljer 

sig från de vanliga rutinerna måste rapporteras och utredas. Det som skall rapporteras är allt 

från brister i fysisk och psykosocial arbetsmiljö, men likaså avvikelser som sker på insatser 

samt avvikelser som händer inom stationens väggar. Det som skrivs behöver nödvändigtvis 

inte vara negativa företeelser, utan kan även vara händelser med positiv utgång fast där någon 

specifik rutin hade kunnat göras bättre. Det kan således vara en kanal för förslag till 

förbättringar.  
 

Den som skriver avvikelsen är den som har varit med om händelsen. Alla avvikelserapporter 

läggs in i ett digitalt system där de läggs upp i kronologisk ordning med ett löpnummer. 

Genom ett Exceldokument, kan alla se status på ärendet, om det är under behandling eller har 
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åtgärdats, och vem som ansvara för det. Varje avvikelse får en handläggare som ansvarar för 

att problemet utreds och genomförs, handläggaren utses av en brandingenjör som fungerar 

som en koordinator. Ärendet behandlas mellan handläggaren, berörd avdelningschef samt 

andra medarbetar inom andra avdelningar som fungerar som en stödfunktion. Handläggaren 

godkänner även om hanteringen av avvikelsen är korrekt utförd, hen ska även svara för vad 

som har hänt, vilken åtgärd som har gjorts, vilka lärdomar som har dragits samt vad som skall 

göras för att det inte ska hända igen. De flesta avvikelserapporterna hamnar hos den operativa 

avdelningschefen eftersom det är i den operativa enheten som de flesta avvikelserna sker. Alla 

dessa ärenden behandlas varje måndag i samverkansgruppen. Den består av fackliga 

representanter, ledningsstaben och personer med speciell insikt i och kunskap om specifika 

ärenden. Dessa ärenden behandlas också i andra samverkans- och ledningsmöten. När ett 

ärende är klart och till exempel en ny rutin har utarbetats, meddelar avdelningschefer 

insatsledare och förmän som i sin tur sprider det till respektive arbetslag i samband med 

uppställning inför varje arbetspass. Uppställning är dels en överlämning mellan skiften, där 

eventuella brister i teknik eller annat kan meddelas till nyanlända brandmän, det är också en 

inräkning där det kontrolleras att alla är närvarande.  
 

Deltagarna i studien var nästan rörande överens om att avvikelsesystemet har en klar och 

tydlig struktur med mottagare, ansvarsfördelning och återkoppling på hur ärendet har 

hanterats. Intervjupersonerna menar att den tydliga rutinen kring dessa rapporter har blivit en 

del av det dagliga arbetet, vilket ger sig uttryck i att det behandlas i många olika forum, bidrar 

till interaktion mellan avdelningar och sprids till samtliga delar av organisationen. En 

deltagare menar dock att det kunde vara mer effektivt då kvaliteten skiftar på rapporterna 

beroende på vem som skrivit dem, samt att det kan finnas en viss rädsla för att påtala fel och 

brister för att utpekas som syndabock vilket kan generera en viss förlust av goda idéer. Detta 

uttalande till trots menar intervjupersonen vidare att det förs en dialog mellan den som skriver 

avvikelsen och de parter den berör innan den rapporteras. Detta för att inte hänga ut någon. En 

annan intervjuperson menar dock att viljan att skriva avvikelser kan påverkas av upplevelsen 

att chefer lyssnar lite mer på specifika personer beroende på vem som har skrivit rapporten. 

Enligt intervjupersonerna finns det idag en tydlig policy vad gäller dessa ärenden, det 

uppmuntras till lärande och att påtala brister samt att komma med nya förslag.  
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5. Analys 
 

I följande kapitel presenteras analysen. Analysen utgår ifrån det resultat samt den teori som 

har presenterats tidigare. Kapitlet är uppdelat i två delar; Kunskapsskapande och direkt 

återföring av erfarenheter, samt strategier för spridning av erfarenheter. Den sistnämnda är 

uppdelad mellan Insatsrapporter och Avvikelsesystemet. Längst ned i kapitlet har vi skapat en 

tabell som sammanställer analysen och ger en tydligare bild av vad analysen har gett för 

resultat. 
 

5.1 Kunskapsskapande och direkt återföring av erfarenheter 

Utifrån studiens intervjuer har de inom arbetslagen i den operativa enheten god 

sammanhållning samt egna tillvägagångssätt inom de rutiner organisationen format. Dessa 

tillvägagångssätt kan med utgång i Lave och Wengers (1991) teori om C.O.P skapats av den 

kulturella kontext som råder, där samspelet mellan individerna skapar kunskap specifikt för 

det arbetslaget och de erfarenheter de upplever. Vidare kan lärande uppstå i de formella och 

informella forum som brandmännen har efter en insats. Empirin påvisar att individerna där 

har möjlighet att diskutera erfarenheter från de insatser de varit ute på, vilket kan skapa 

kunskap med utgång i Lave och Wengers (1991) påstående att information och kunskap kan 

förmedlas mer effektivt då individen kan jämföra sina upplevelser i det praktiska arbetet med 

andra i den sociala kontexten. Vidare kan dessa samtal också sammankopplas med Nonakas 

(1994) externaliseringsprocess i skapandet av kunskap då specifika händelser och 

tillvägagångssätt uttalas mellan individerna i arbetslagen. Således kan den implicita 

kunskapen göras explicit genom att dessa individer sätter ord på vad de har upplevt. Samtalen 

i bilen, fikarummet och debriefingen kan med utgång i dessa förklaringsmodeller ses som en 

direkt erfarenhetsåterföring inom arbetslagen som skapar kunskap.  
 

Trots de formella och informella samtal som tidigare nämnts sker dessa enligt 

intervjupersonerna alltför sällan. Anledningen till dessa är enligt empirin brist på tid. Leistner 

(2010) menar att just brist på tid är ett hinder för återföring av erfarenheter. Vidare fastslår 

författaren att samma faktor ofta används som ett svepskäl då det i stället rör sig om 

prioritering. En av intervjupersonerna menar att brandmännen är ute på insatser cirka fem 

procent av arbetstiden vilket emellertid inte bekräftar, men åtminstone till viss del styrker 

Leistner (2010) och Newell & Swan (2000) påståenden. Bristen på formella samtal inom 

C.O.P (Lave & Wenger, 1991) kan också ha en negativ inverkan på lärandet enligt Gau 

(2011) då informella samtal ibland kan te sig mindre kvalitativa och således skapa ett negativt 

förhållningssätt till lärandet. 
 

Det föreligger en viss flexibilitet i den operativa avdelningen i det att ett dygnsskift arbetar 

samtidigt som ett dagskift, att det samtalas skiften emellan i samband med överlämningar, att 

enstaka brandmän täcker för andra, att lagens förmän har möten, att det hålls arbetsplatsträffar 

samt möten mellan insatsledare och styrkeledare. Ett sådant arbetssätt har emellertid visat sig 

vara effektivt för att överföra implicit kunskap då dess komplexitet lättare överförs genom 

personlig interaktion och rörelse mellan enheter (Hansen et al., 1999; Bosua & 

Venkitachalam, 2013).  Den starka sammanhållning och den kunskap grupperna besitter har 

enligt forskning visat sig vara problematisk så till vida att det krävs tillgång till dessa grupper 

för utomstående, för att således kunna ta del av den kunskap som skapas genom deras delade 

erfarenheter och relationer (Lave & Wenger, 1991). Empirin visar att interaktion mellan 

arbetslagen är, trots tidigare nämnda interaktion, relativt bristfällig och att lärdomar från 



 23 

erfarenheter inte sällan stannar inom de olika arbetslagen för att samma misstag, som föregått 

en specifik lärdom, senare upprepas av andra lag. 

5.2 Metoder för spridning av kunskap 

5.2.1 Kodifieringens problematik  

 

Data påvisar att det insatsrapporteringssystem Räddningstjänsten använder idag liknar det 

som Hansen et al. (1999) beskriver som en kodifieringsstrategi för kunskapsöverföring. Efter 

en insats extraheras erfarenheter i ett standardiserat formulär där händelseförloppet minutiöst 

beskrivs med hjälp av kryssrutor som sedan dokumenteras digitalt, vilket har sagts är typiska 

metoder för kodifiering (Dixon et al,. 2009). Denna extrahering som sker i samband med 

debriefing eller informella samtal kan även ses som en externalisering av kunskap (Nonaka, 

1994). Detta val av strategi och ifall den är framgångsrik kan bero på vilken typ av kunskap 

en organisation förlitar sig på. Kodifiering används med fördel inom en organisation som till 

störst del använder sig av explicit kunskap (Hansen et al., 1999). Det kan föreligga en 

svårighet att sprida kunskap genom denna strategi med utgång i att arbetslagen i den operativa 

enheten förlitar sig mycket på implicit kunskap, i enlighet med Lave och Wengers (1991) 

C.O.P.   
 

Den infrastruktur som systemet består av är enligt empiri bristfällig då den sammanställs 

tämligen sällan, det finns ingen väl fungerande sökmotor samt ingen tydlig ansvarsfördelning 

för vem som ska sprida denna kunskap. Bosua och Venkitachalam (2013) menar att ett väl 

utformat IT-system med tydlig klassificering och sökmotor är en förutsättning för denna typ 

av strategi. Vidare påvisar empirin att det är svårt att sammanställa och ta fram viktiga 

erfarenheter på grund av avsaknaden av tidigare nämnda faktorer samt den mängd 

information som dokumenterats. Att denna överväldigande mängd information kan vara ett 

hinder för återföring av erfarenheter styrker Huysman och Wulf (2006) i en studie. Andra 

kritiker av KM menar att denna svårhanterliga informationsmängd är en faktor i användning 

av IT-system (Alavi & Leidner, 2001). Vidare hävdar Riege (2005) att ett illa matchat IT-

system i förhållande till behovet kan vara ett ytterligare hinder för erfarenhetsåterföring. 

Svårigheten med att plocka ut viktiga erfarenheter från den här typen av rapporteringssystem 

kan vara att kunskapen som faktiskt finns i förbättringsförslagen i själva verket blir 

information för insatsledarna. Däri kan det finnas en problematik att faktiskt sprida och 

implementera den kunskap som kodifieras av brandförmännen. Detta för att den information 

som förmedlas kan betyda något helt annat för den som dekodifierar den (Hall, 2006). 
 

Brist på ansvarsfördelning ger sig uttryck i att det är upp till behörig insatsledare att gå vidare 

med intressanta erfarenheter. De problem som denna brist medför är att denna spridning ska 

utföras utöver andra sysslor. Empirin påvisar att detta medför en tidsbrist i dessa ärenden. 

Några av intervjupersonerna sätter ord på det som en prioriteringsfråga vilket tidigare nämnts 

som en hindrande faktor för återföring av erfarenheter (Leistner, 2010). Denna typ av 

spridning kan påverkas negativt med tanke på empiri som påvisar att ärenden gällande dessa 

frågor kan vara tröghanterade då de ska upp och vända på ledningsnivå.  Intervjupersoner 

menar att denna tröghet kan påverka viljan att driva dessa frågor. Att de förslag till 

förbättringar som sprids uppåt i organisationen implementeras, kan ses som ett kvitto på väl 

utför arbete. Avsaknad av belöningssystem kan vara en faktor då återföring av kunskap inte är 

effektiv (Leistner, 2010; Riege, 2005; Newell & Swan 2000). Förestående författare kan, med 

belöningssystem, avse ekonomiska incitament. Författarna i denna studie menar dock att 

spridning och implementering kan ses som ett nog så fullvärdigt incitament till att föra vidare 

erfarenheter, vilket även empirin påvisar.  
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I kontrast till tidigare stycke kan det gå relativt snabbt att omsätta erfarenheter från 

insatsrapporter till åtgärder. Detta sker när förmän får ta egna beslut gällande vad deras egna 

arbetslag ska förbättra. De har eget beslutsmandat inom vissa ramar. Dessa erfarenheter kan 

fordra små lärdomar. Vad gäller de fördjupade olycksutredningar som insatsledarna utför 

sprids erfarenheter från stora eller speciella insatser till alla arbetslag. Dessa två exempel på 

kunskapsöverföring och spridning är mer i enlighet med personifieringsstrategin (Hansen et 

al., 1999) så till vida att den sker mer ansikte mot ansikte samt nära inpå insatser. Det 

föreligger inte samma svårighet i att sålla ut viktiga lärdomar ur en stor mängd insatsrapporter 

då denna metodik riktar fokus på specifika insatser. Det finns dock ett mått av kodifiering i 

olycksutredningarna i hur de sprids till de olika lagen. De sker i rapportform som läggs i 

logementet vilket kan medföra en viss dekodifieringsproblematik (Hall, 2006). Vidare finns 

det en viss problematik i att de små lärdomar som förmedlas till enskilda arbetslag av 

vederbörande förmän inte sprids till resterande lag, vilket är ett vanligt problem inom C.O.P 

(Lave & Wenger, 1991). 
 

5.2.2 Personliga möten - en fördelaktig strategi för kunskapsöverföring  
 

Räddningstjänstens avvikelsesystem används för att sprida lärdomar och förslag till 

förbättring utifrån brister i rutiner samt erfarenheter. Detta system har enligt empirin en väl 

fungerande infrastruktur för spridning. Det föreligger en tydlighet i vilka delar av 

organisationen som skall behandla och implementera förbättringsförslag och när de ska göra 

det. Forskning har påvisat att detta är en förutsättning för överföring av kunskap då den 

annars förefaller oanvändbar (Davenport & Prusak, 1998).  Detta kan således ses som en KM-

strategi för att förvara, överföra och implementera kunskap för att underlätta det 

organisatoriska lärandet (Bierly & Chakrabarti, 1996). Hanteringen av en avvikelse är en 

dynamisk process där flertalet personer kan vara inblandade beroende på dess omfattning och 

kunskapsfacettering i allt från spridning till implementering. Detta är enligt Alavi och Leidner 

(2001) typiska karaktäristika för KM. Vidare behandlar systemet både implicit och explicit 

kunskap i det att att det berör två av Nonakas (1994) processer för skapande av kunskap; 

externalisering och kombination. Den första processen sker när rapporten skrivs då 

erfarenheter tas ur sitt sammanhang och det senare sker då de använder den infrastruktur som 

avvikelsesystemet består av, samt kombinerar de olika explicita kunskaperna som rapporten 

består av samt den som de inblandade medarbetarna besitter.  
 

Vi har tidigare i inledningen av detta analyskapitel behandlat att det finns mycket implicit 

kunskap i arbetslagen och att de kan, utifrån Lave och Wengers (1991) teori, benämnas som 

C.O.P. Enligt forskning kan denna typ av organisation med fördel använda sig av 

personifiering som strategi för kunskapsöverföring. Denna typ av strategi kräver också en väl 

fungerande IT-infrastruktur. IT-systemet bör således vara en stödjande funktion så till vida att 

det ska förse användaren med bakgrundsinformation samt vem som skall behandla specifika 

ärenden (Hansen et al., 1999), vilket empirin påvisar. Data visar att detta system har blivit en 

daglig del av verksamheten genom att avvikelser hanteras i flertalet kommunikationskanaler 

och forum så som e-post och möten. Åtgärder från avvikelser sprids nedåt i de hierarkiska 

nivåerna genom att förmän underrättas och sedan personligen för det vidare till sina 

brandmän. Åtgärder kan också meddelas genom APT eller omsättas och spridas i form av 

utbildning och övning. Personifiering fordrar en kontinuerlig dialog där medarbetare möts 

ansikte mot ansikte och skapar samt sprider implicit kunskap. Då avvikelser kan vara av 

omfattande karaktär ökar dess komplexitet vilket Hansen et al. (1999) personifieringsstrategi 

sägs vara bäst lämpad för då de menar att invecklad kunskap lättar överförs personligen. 
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Empirin påvisar att avvikelsesystemet är tämligen välfungerande. Vad som påverkar 

personifieringsstrategins effektivitet i att överföra kunskap är enligt studier en dikotomi. Dels 

ska det föreligga en flexibilitet i en organisations hierarkiska strukturer genom rörlighet och 

tillgänglighet samtidigt som själva systemet i sig ska vara rigid genom tydliga 

kommunikationskanaler och ansvarsfördelningar (Joia & Lemos, 2009). Med utgång i denna 

dikotomi kan avvikelsesystemets effektivitet förklaras med att organisationens 

avdelningsgränser har lösts upp genom utbredd interaktion. Detta i form av personal i 

stödfunktioner gällande specifika avvikelseärenden samt kombitjänster. Likaså kan den 

tydliga ansvarsfördelningen samt tydligheten i nuvarande status för avvikelseärende vara en 

faktor för effektivitet i systemet.   
 

En av intervjupersonerna menar att kvaliteten på rapporterna skiftar beroende på vem som 

skrivit dem medan en annan upplever det som att chefer tar vissa medarbetares rapporter mer 

på allvar, vilket kan påverka viljan att skriva dem. Andra deltagare i studien anser att 

ledningen uppmuntrar till lärande. Vad detta beror på kan emellertid bara spekuleras i, studier 

påvisar dock att bristen på belöningssystem och uppmuntran kan påverka 

erfarenhetsåterföring negativt (Leistner, 2010; Riege, 2005; Newell & Swan, 2000).        

   

5.2.3 Sammanfattning av metoderna 

 

Utifrån de två olika systemen för kunskapsspridning föreligger det tydliga skillnader både i 

utförande och effektivitet. Att systemen nyttjar olika strategier för överföring av kunskap 

påvisar empirin tydligt. Insatsrapporterna med sin lagrande och statistiska karaktär där stora 

mängder information finns att tillgå, samt avvikelserapporterna med sin tydliga infrastruktur 

och kontinuerliga återkoppling. Båda systemen påvisar en tydlig övervikt antingen åt 

kodifierings- eller personifieringsstrategi för överföring av kunskap. Hansen et al. (1999) 

menar att en organisations förmåga att överföra kunskap effektivt är direkt beroende av vilken 

typ av strategi den lägger emfas på. I figur 4 jämförs de olika metoderna och vad som är 

tydligt är att det som främjar kunskapsspridning i avvikelsesystemet saknas i 

insatsrapporteringssystemet. Detta har visat sig vara en risk vid en strategisk ambivalens för 

kunskapsspridning (Bosua & Venkitachalam, 2013). Att det ena systemet är mer effektivt än 

det andra kan också bero på den typ av kunskap som organisationen mestadels förlitar sig på. 

Personifieringsstrategin kan vara att föredra vad gäller överföring av implicit kunskap 

(Hansen et al., 1999; Bosua & Venkitachalam, 2013) vilket inte minst insatsrapporternas 

ineffektiva överföring har påvisat. Med det sagt så är inte en visst mått av kodifiering 

negativt. Data påvisar att det som insatsrapporterna bidrar med är statistiskt underlag vilket är 

värdefullt för att kunna se olyckstendenser i samhället som i sin tur kan bidra med kunskap 

eller styrning för organisationen. Det kan således vara viktigt att använda sig av båda 

strategier beroende på vilken typ av kunskap som ska överföras.  
 

Avvikelsesystemet berör två processer i Nonakas (1994) SECI-modell för skapande av 

kunskap, till skillnad från insatsrapporteringssystemet som endast berör en. Då en avvikelse 

rapporteras externaliseras kunskap vilket möjliggör en överföring. Att den senare genomgår 

kombinationsprocessen kan vara på grund av den lyckade personifieringsstrategi som 

interagerar olika delar av organisationen tillsammans för att till slut sprida åtgärder och 

kunskap vidare ut i alla delar av organisationen. Att insatsrapporteringssystemet till största del 

externaliserar kunskap kan göra det svårt att sedan internalisera den. Detta för att den 

hoppar över kombinationsfasen vilket blir en ofullständig process för kunskapsskapande. Vad 

avsaknaden av kombinationsfasen beror på kan vara den stora mängd kunskap som lagras för 

att tre gånger om året sammanställas. Detta sammantaget med den brist på tid, som data 
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påvisar för hanterandet av dessa ärenden, kan vara en faktor och förklaring för avsaknaden av 

kombinationsfasen.   
 

 

 

 

 

 
 

Tabell 1 (Egen tabell) 
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6. Slutsats 
 

Nedan presenteras den slutsats som har dragits utifrån analysen som ska besvara syftet med 

studien och frågeställningar som vi har ställt. I slutsatsen återfinns syftet och 

frågeställningarna, för tydlighet och återkoppling. Vidare presenterar vi den slutsats som har 

grundat sig i teori och resultat.   
 

Denna studies syfte var att undersöka hur Räddningstjänsten sprider kunskap och hur dess 

struktur påverkar denna spridning. För att besvara detta syfte använde vi oss av två 

frågeställningar: 

 Vilka strategier används för spridning av erfarenheter? 

 Vilka faktorer kan hindra och främja spridning av erfarenheter?  

Utifrån studiens analys har vi funnit två olika metoder för kunskapsspridning inom 

organisationen. Dessa två metoder; avvikelserapporter och insatsrapporter har visat sig utgå 

från två olika strategier vad gäller kunskapsöverföring. Avvikelsesystemet har flera främjande 

faktorer för spridning av kunskap. Det har en adekvat IT-infrastruktur med löpnummer och 

status på ärendena, det har en tydlig ansvarsfördelning, ärenden behandlas ständigt i olika 

forum så som möten och e-postkorrespondans, vilket ger en ständig återkoppling och 

interaktion mellan avdelningar. Dessa främjande faktorer gör systemet till en rutinartad 

arbetsmetodik som karaktäriseras av personifieringsstrategi för överföring av kunskap 

(Hansen et al., 1999). Denna studie påvisar att denna strategi förefaller effektiv i detta 

avseende då de främjande faktorerna möjliggör en ständig interaktion medarbetare emellan 

vilket underlättar spridning av kunskap. Denna interaktion möjliggör externalisering och 

kombinationsprocesser för skapande av organisatorisk kunskap (Nonaka, 1994). I systemet 

finns det en brist på belöningssystem vilket kan hindra överföring av kunskap i den mån att 

kvaliteten kan skifta på rapporterna på grund av bristande motivation att skriva dem.    

 

Insatsrapporteringssystemet präglas av en kodifiering av kunskap (Hansen et al., 1999) där vi 

kan konstatera att det föreligger hinder för dess spridning och överföring. Dessa hinder är; en 

brist på tid för hanterandet av dessa ärenden samt att återkoppling sker alltför sällan vilket 

resulterar i en svårhanterlig mängd information. Systemet har också en otydlig process eller 

infrastruktur som ger sig uttryck i ett undermåligt datasystem där det inte finns en kapacitet 

att hantera den stora mängd information som lagras där. Det föreligger också en otydlig 

ansvarsfördelning där överföring är beroende av individuellt initiativtagande. Det råder ett 

trögt beslutsfattande när dessa ärenden väl tas upp i de högre nivåerna i hierarkierna, vilket 

hämmar motivationen för överföring av kunskap. Vidare hämmas denna motivation av en 

brist på belöningssystem. Denna studie påvisar att den kunskap som skapas inom arbetslagen 

i samband med insatser och senare externaliseras (Nonaka, 1994) kan vara problematisk att 

överföra genom kodifiering (Hansen et al., 1999) dels genom tidigare nämnda hinder, men 

också genom den typ av implicita kunskap som skapas inom organisationens C.O.P (Lave & 

Wenger, 1991) då den förefaller komplex. Denna studie bekräftar således Hansen et al (1999) 

påstående att kodifieringsstrategi med fördel används inom organisationer som förlitar sig på 

explicit kunskap. Det som främjar spridningen i detta system är när förmän tar egna beslut 

gällande förbättringsåtgärder från insatsrapporterna och sprider dem i det egna arbetslaget.  

 

Av studien kan slutsatsen dras att det är en effektiv överföring av kunskap inom arbetslagen 

så till vida att kunskap skapas genom samtliga kunskapsprocesser i Nonakas (1994) SECI-

modell. Detta möjliggörs genom närvaron till upplevda erfarenheter från insatser och den nära 
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interaktionen med kollegor i samband med god sammanhållning och återkoppling, genom 

informella samtal och enstaka debriefings inom lagen, vilket bekräftar Lave och Wengers 

(1991) teori om C.O.P. Sammanfattningsvis är en personifieringsstrategi att föredra vid 

spridning av kunskap inom organisationen som studien har fokuserat på. Av anledning av den 

väl fungerande spridningen av kunskap inom arbetslagen bör interaktionen dem emellan 

utökas för en effektivare spridning.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

7. Diskussion 
 

Detta kapitel inleds med att presentera studiens begränsningar och dess påverkan på 

resultatet. Vidare diskuterar vi den teoretiska referensramen och den problematik som ligger 

till grund för den valda teorin. I det sista stycket ger vi förslag till framtida forskning och vad 

studien har bidragit med.  

 

7.1 Studiens begränsningar och dess påverkan på resultatet 

Det lagstadgade kravet på insatsrapporter är relativt nytt, vilket kan vara anledningen till att 

området är relativt obeforskat. Tidigare forskning berörde mest insatsrapporteringssystemet. 

Detta medförde svårigheter för oss att formulera ett syfte som kunde vara till hjälp för att ge 

en fullständig bild över organisationens kunskapsspridning. Vi kunde inte hitta studier som 

påvisade en effektiv återföring av erfarenheter inom Räddningstjänsten och inte heller inom 

närliggande yrkesgrupper. Denna brist på förförståelse kan ha påverkat resultatet negativt 

genom att valet av metod inte är baserat på annan forsknings erfarenheter. Med anledning av 

vår bristfälliga kunskap av vilka strukturella faktorer som kan påverka återföringen av 

erfarenheter, valdes en kvalitativ metod för att på så vis kunna identifiera dessa genom att 

intervjua nyckelpersoner i organisationen. Denna metod gav oss också chans att på 

intervjusvar ställa följdfrågor varpå beskrivningen av verkligheten vidareutvecklades. Att en 

av brandmännen i den operativa enheten också intervjuades motiverades med att dessa 

intervjuer kunde validera och styrka data från nyckelpersonerna. Detta metodval motiverades 

också med att intervjuer ansikte mot ansikte kunde ge en mer detaljerad och mångfacetterad 

beskrivning av verkligheten. Intervju som metod tillät oss att belysa, förutom 

insatsrapporterna, andra strategier som avvikelsesystemet för spridning av kunskap. Detta 

öppnade nya intressanta vägar som vi inte förutspådde, som var positiva för studiens resultat. 

Den adekvata tiden och viljan från organisationen att disponera tillräckliga resurser för 

ändamålet tillät också detta metodval (Denscombe, 2009).  
 

Frågorna i intervjuguiden formulerades utifrån relevant litteratur i ämnesområdet för att på så 

sätt komma åt den datum som för studien var användbar. Valet att använda sig av en 

standardiserad intervjuguide kan ha påverkat resultatet så till vida att det kan ha funnits en 

svårighet för deltagarna i studien att svara på vissa frågor, detta på grund av 

intervjupersonernas skiftande befattningar och kunskaper inom respektive yrkesroller. I 

retrospektiv kan resultatet ha sett annorlunda ut ifall vi skräddarsytt intervjuguider efter de 

olika befattningarna intervjupersonerna innehar. Vid ett sådant tillvägagångssätt hade empirin 

möjligtvis kunnat fördjupas ytterligare. Lika mycket som en standardiserad intervjuguide kan 

höja validiteten kan den också ha påverkat den negativt av just denna anledning. 

 

Den relativt lilla populationen som medverkade i denna fallstudie kan ha haft en viss 

påverkan på de data som producerades så till vida att resultatets generaliserbarhet påverkats 

negativt. Valet av population kan ha påverkat resultatet i den mån att studien främst har 

undersökt anställda i högre eller ledande positioner inom organisationen. Att flertalet av 

intervjupersonerna sitter i ledande positioner kan också ha påverkat resultatet så till vida att 

bilden de återgivit är färgad av deras befattning och därmed aningen förskönad. Det hade 

också kunnat bidra med värdefulla data ifall ett större antal brandmän intervjuats framförallt 

med tanke på spridningen av kunskap inom de olika arbetslagen och interaktionen dem 

emellan. Att intervjua dessa brandmän hade således kunnat ge en helt annan bild av 

verkligheten. Detta hade kunnat vara hur spridningen upplevs av de som faktiskt är med om 
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erfarenheterna. Det hade också kunnat bidra med utökad förståelse för den faktiska 

implementeringen av till exempel ändrade rutiner som har framtagits av spriden kunskap, 

vilket i sig är ett led i spridningen. Fördelen är dock att nyckelpersoner har kunnat 

handplockas. Dessa personer besitter viktig kunskap om helheten och organisationsstruktur 

som har varit viktig för oss vid besvarandet av fallstudiens frågeställning. Därför tror vi att 

det är en stor sannolikhet att studiens urval har hög trovärdighet och därför kunnat bidra med 

värdefull och användbar data (Ibid). Att denna fallstudies undersökningsområde är tämligen 

obeforskat gör att generaliserbarheten kan ifrågasättas så till vida att dess resultat är svårt att 

jämföra med något annat. Det vi har kunnat se är att studiens empiri angående C.O.P stämmer 

överens med Sommer och Njås (2011) studieresultat om samma fenomen, vilket ger en liten 

indikation om att vår studies resultat har en viss generaliserbarhet. Vi tror också att valet av 

fallstudie inom denna organisation har varit adekvat för att skapa en generaliserbarhet då 

studiens specifika enhet är relativt lik övriga enheter i Sverige i flera avseenden, så som 

insatsrapporterna och organisationsstruktur. 
 

Vad som möjligen hade kunnat bidra med mycket värdefull empiri till studien är skriftliga 

källor som statistik över hur många “förslag till förbättringar” från insatser som omsätts till 

kunskap inom organisationen. Denna typ av statistik fanns dock inte men hade kunnat 

triangulera resultatet och på så vis validerat data från intervjuerna (Ibid) 

 

Denna studie har framförallt inriktat sig på de strukturella faktorer som påverkar spridning av 

kunskap vilket enbart ger en bild av en aspekt av verkligheten. Att också undersöka 

organisationens kultur gällande skapandet och spridningen av kunskap hade kunnat ge en 

rikare bild av verkligheten, då tidigare studier visar att just kultur är en betydande faktorer 

gällande spridning av kunskap (Dekker & Jonsén, 2007). Studiens omfattning hade vid ett 

sådant fokus blivit mycket större och möjligtvis krävt deltagande observationer (Denscombe, 

2009) vilket den begränsade tiden inte hade tillåtet. Vidare framkommer det inte i studien 

huruvida den kunskap och åtgärder som implementeras och sprids, enligt 

spridningsmetoderna i tabell 1, kvalitetsgranskas. Denna återkoppling tror vi är nödvändig att 

undersöka för att få en fullständig bild av hur effektiv organisationens kunskapsöverföring är. 

Empirin påvisar vilken spridning som är den mest effektiva, samtidigt som det är viktigt att ha 

i åtanke att denna studie baserades på specifika medarbetares upplevelser av verkligheten. De 

förslag till förbättringar som sprids genom både insats- och avvikelserapporter är till stor del 

baserade på den enskildes uppfattningar av verkligheten, vilket nödvändigtvis inte behöver 

vara den bästa metoden för andra medarbetare. Med utgång i detta resonemang torde 

återkoppling vara mycket viktig för en organisations effektivitet.    

7.2 Teoretiska referensramen 

Att de teorier vi valde att använda oss av är inom både organisatoriskt lärande samt KM beror 

på att Räddningstjänstens kunskap till stor del bygger på erfarenheter från insatser och 

övningar. Lave och Wengers (1991) C.O.P samt Nonakas (1994) SECI-modell hjälpte oss att 

förstå hur kunskap både skapas, överförs och sprids inom starka sociala grupper, men också 

mellan delar i en organisation. Viss kritik har riktats mot Nonakas (1994) modell då den har 

ansetts vara svår att applicera på västerländsk organisationskultur, vi anser dock att den har 

varit till nytta. Modellen påvisar att där det återfinns flest kunskapsprocesser finns det bästa 

lärandet och kunskapsöverföringen. Då organisationens kunskap till stor del består av 

erfarenheter var det också relevant att nyttja forskning som belyser de hinder som kan finnas 

för erfarenhetsåterföring (Leistner, 2010; Riege, 2005; Newell & Swan, 2000; Huysman & 

Wulf, 2006). Dessa hindrande faktorer återfanns också i empirin vilket bekräftar forskningens 

nytta för denna studie. Hansen et al. (1999) teori om personifiering och kodifiering som 
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strategi för överföring av kunskap bidrog med att skapa förståelse, belysa och förklara de 

skillnader i utförande och effektivitet som föreligger mellan avvikelsesystemet och 

insatsrapporteringssystemet. Således kunde olika främjande faktorer kastas ljus på.  

7.3 Studiens bidrag och framtida forskning 

Denna studie har bidragit med en förståelse för vilken strategi för kunskapsöverföring som 

bäst lämpar sig för denna typ av organisation. Den har också bekräftat de hinder som tidigare 

studier nämner för erfarenhetsåterföring. Vidare belyser undersökningen att det finns effektiv 

kunskapsöverföring inom C.O.P  och att utökad interaktion mellan dessa skulle kunna vara en 

organisation till gagn för att inte gå miste om viktig kunskap och således viktiga lärdomar.  
 

Vad denna studie inte har undersökt är huruvida kultur och organisationsstruktur interagerar 

och påverkar spridning av kunskap. Detta anser vi vara en adekvat frågeställning och således 

ett ämne för framtida forskning. Likaså hur effektivt denna typ av organisation implementerar 

och kvalitetsgranskar den kunskap som sprids utifrån insatser, och hur den omsättas till 

kompetens är intressant för framtida forskning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Referenser 
 

 

Alavi, M. & Leidner, E. D. (2001). Review. Knowledge management and knowledge 

managemnet systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25 (1), 

107-136. 
 

Bierly, P. & Chakrabarti, A. (1996) Generic knowledge strategies in the U.S. pharmaceutical 

industry. Strategic Management Journal 17 (Winter Special Issue), 123–135. 
 

Bosua, R. & Venkitachalam, K. (2013). Aligning strategies and processes in knowledge 

managemnet: a framework. Journal of Knowledge Management, 17 (3), 331-346. 

 

Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How organizations manage what 

they now. Boston: Harvard Business & Economics 

 

Dixon, B, McGowan, J. & Cravens, G. (2009). Knowledge sharing using codification and 

collaboration technologies to improve health care: lessons from the public sector. Knowledge 

management research & practice, 7 (3), 249-259. 
 

Dekker, S. & Jonsén, M. (2007). Förutsättningar för systematisk utvärdering av 

räddningsinsatser. Lunds Universitet, Trafikhösgskolan. 
 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  
 

Dewey, J. (1938). Experience and Education. West Lafayette, Ind: Kappa Delta Pi. 
 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer i Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.). 

Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber 

 

Gau, W-B. (2011). Communities of practice for senior volunteer: A mutual engagement 

perspective. Educational Gerontology, 37 (1), 1009–1026. 
 

Gold, H. A., Malhotra, A. & Segars, H. A. (2001). Knowledge Management: An 

Organizational capabilities perspective. Journal of Management Information Systems, 18 (1), 

185-214.  
 

Hall, M. (2006). Knowledge management and the limits of knowlegde codification. Journal 

of Knowledge Management, 10 (3), 117-126. 
 

Hansen, T. M., Nohria, N. & Tierney, T. (1999). What´s your strategy for managing 

knowledge? Harvard Buisness Review, 77 (2), 106-116. 

 

Hedlund, G. (1994). A Model of Knowledge Management and the N-form Corporation. 

Strategic Management Journal, 15, 73-90. 
 

Huysman, M. & Wulf, V. (2006). IT to support knowledge sharing in communities, towards a 

social capital analysis. Journal of Information Technology, 21, 40-51.  
 



 

Joia, A-L. & Lemos, B. (2009). Relevant factors for tacit knowledge transfer within 

organisations. Journal of Knowledge Management, 14 (3), 410-427. 
 

Jonsson, A. (2015). Beyond Knowledge Management - understanding how to share 

knowledge through logic and practice. Knowledge. Management Research & Practice. 13 (1), 

45-58. 
 

Kolb, D. A. (1984).  Experiential learning: experience as the source of learning and 

development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall 
 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legimate peripheral participation. 

Cambrige: Cambridge University Press.  

 

Leistner, F. (2010). Mastering Organizational Knowledge Flow: How To Make Knowledge 

Sharing Work. John Wiley & Sons 

 

Lindberg, A. (2009). Räddningstjänstens insatsrapporter - En studie av erfarenhetsåterföring 

i kommunal räddningstjänsten. Stockholm: KTH. 
 

Lindberg, A. (2010). Lärande från olyckor - Förstärkt erfarenhetsåterföring.  Stockholm: 

KTH 

 

Martínez-León, M-I. & Martínez-Garcia. A, J. (2011). The Influence of organizational 

structure on organizational learning. International Journal of Manpower, 32 (5/6), 536-577.  
 

Mårtensson, Maria. (2000). A Critical Review of Knowledge Management as a management 

tool. Journal of Knowledge Management, 4 (3), 204-216.  
 

Newell, S. & Swan, J. (2000). Trust and inter-organizational networking. Human relations, 53 

(10), 351-380. 
 

Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization 

Science, 5 (1), 14-37. 

 

Riege, A. (2005). Three‐ dozen knowledge‐ sharing barriers managers must consider. 

Journal of Knowledge Management, 9 (3), 18-35. 

 

Sommer, M. & Njå, O. (2011). Learning amongst Norweigan firefighters. The Journal of 

Workplace Learning, 23 (7), 435-455. 
 

SFS 2003:778.  Lag om skydd mot olyckor. Stockholm: Justistiedepartementet  

 

Vetenskapsrådet (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, hämtad 1 maj 2015 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 

 

 
 

 

 



 

Bilaga 1. 

 
Intervjuguide 

 Vad heter du? 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Vad har du för befattning? 

Teknologi 

 Hur ser processen ut för spridning av erfarenheter från insatser? 

 Hur ser du på organisationens förmåga att bearbeta, kategorisera och tillgodogöra sig 

erfarenheter från insatser? 

Struktur 

Med utgång i att organisationsstrukturer definieras som reglerna , riktlinjerna, rutinerna , 

processerna, hierarkierna , belöningssystem och avdelningsgränser som organiserar en 

organisations arbetsuppgifter. 
 

 Hur tror du att organisationens nuvarande struktur påverkar spridning av erfarenheter? 

 Vad ser du för främjande faktorer för spridning av erfarenheter? 

 Vad ser du för hindrande faktorer för spridning av erfarenheter? 

 Är dagens erfarenhetsåterföringsprocess effektiv? 

 I vilken form sprider ni erfarenheter i nedåt-gående led i organisationen? 

 Har Räddningstjänsten en uttalad strategi/policy för hantering av erfarenheter? Hur ser 

den ut? 

Arbetslagen 

 Hur ser interaktionen ut mellan arbetslagen i den operativa enheten? 

 Hur ser spridningen av erfarenheter ut mellan individerna i arbetslagen? 

o Finns det några formella strategier? 

Yrkesrollen 

 Vad är det som tar mest tid för dig i arbetet gällande de här ärendena? 

o Ungefärligen hur många timmar distribuerar du åt dessa ärenden i veckan? 

 Hur behandlar ni förslag till förbättring utifrån erfarenheter? 

o Hur ser beslutsfattandet ut? 

o Hur snabbt kan ni omvandla erfarenheter till kunskap och använda det i 

organisationen? 

Ledning 

 Uppmuntrar ledningen att ni ska dela med er av era erfarenheter? 

o På vilket sätt? 

 Hur tycker du att ledningen ser på kompetensutveckling? 

o Finns det ett förändringstryck? 

o Inkluderas de lägre nivåerna i hierarkin i beslut angående kompetensutveckling 

på något sätt? 
 

Förslag 

 Hur skulle du vilja att processen för spridning av erfarenheter såg ut? 

o Har du några förslag till förbättringar? 
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