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Abstract 
The purpose with this paper is to find out how the knowledge development is 
functioning within the hotel industry and if it would be possible to implement 
Knowledge Management as a strategy. 
 
The procedure used during the method part is a case study, with semi structured 
interviews. The method of reasoning during this paper has been abduction this is 
because the approach to this research has oscillated between both a deduction and a 
induction approach.  
 
The theories that this paper have been based upon is Mr I Nonaka’s thoughts around 
the four modes of knowledge; Socialization, Externalization, Combination and 
Internalization. The four different modes are comparable to four different ways of 
learning that are separate from each other but at the same time connected through a 
knowledge spiral which makes it possible for the four modes to collaborate as a unit 
of knowledge.  
 
Six interviews have been carried out for the empirics, the interviewees all came from 
different fields of work. During the interviews almost all of the personnel asked where 
positive to knowledge development and knowledge exchange both within the hotel 
and with the outside. The only exception was the cleaner who only was focused on a 
internalization mode of learning. The interviews also showed that the there is a will 
amongst almost all personnel to take part in the procedure of all the knowledge modes 
but the monetary aspect and the lack of time makes it harder for them to do so. 
 
The result of the analysis of this paper is that the hotel where the case study was made 
was that, if used the hotel could benefit from a knowledge management strategy but it 
is nothing they implement in their management of the hotel today. 
Also shown in the analysis is that if the knowledge management strategy is supposed 
to be successful within the hotel and make them save both money and time all 
different fields of work within the hotel must be involved and time must be invested 
to save time. But most important of all the management must realize how much power 
there is in knowledge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Knowledge Management, Knowledge Spiral, Knowledge development  
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kunskapsutvecklingen inom hotellnäringen 
idag fungerar och om det är möjligt att implementera Knowledge Management som 
strategi. 
 
Den teknik som använts i metoddelen är fallstudie, där semi-strukturerade intervjuer 
genomförts, och arbetssättet har varit abduktivt då undersökningen pendlat mellan ett 
deduktivt och ett induktivt förhållningssätt.  
 
De teorier som legat till grund för arbetet bygger på Nonaka et al.s tankegångar kring 
de fyra dimensionerna Socialisering, Externalisering, Kombination och 
Internalisering. De olika dimensionerna motsvarar fyra skilda inlärningsmetoder, som 
är apart från varandra men sammanbundna av en spiralformad utveckling för att 
kunna fungera som en helhet. 
 
Det har i empirin genomförts sex intervjuer med individer från flertalet olika arbets-
områden. I dessa har det framkommit att nära på samtliga är positiva till utveckling 
och utbyte av kunskap, dock med undantag för lokalvårdaren som var enkom fokuse-
rad på ett Internaliserat kunskapsinhämtande. Intervjuerna visade också på att det 
finns en vilja att ta del av samtliga inlärningsdimensioner men att ekonomiska och 
tidsmässiga aspekter försvårar möjligheterna. 
 
Det uppsatsen kommit fram till genom en analys är att idag finns det tendenser mot att 
hotellet skulle kunna använda sig av Knowledge Management som strategi men att de 
inte gör det aktivt. Vidare framkommer det att om Knowledge Management skall kun-
na bli framgångsrik för hotellet och därigenom effektivisera arbetet och bli ekonom-
iskt fördelaktigt så måste samtliga arbetsgrupper bli involverade, tid måste investeras 
för att tid skall sparas, samt så måste ledningen inse att makten ligger i kunskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Knowledge Management, Kunskapsspiralen, kunskapsutveckling 
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1.Inledning 

1.1.Bakgrund och problemdiskussion 
Under de senaste två decennierna har litteraturen kring organisationsstrukturer allt 
mer diskuterat byråkratins och hierarkins minskande betydelse i organisationer, och 
hur detta påverkar kunskapen i verksamheten. Det har antytts att starka hierarkiska 
strukturer hämmar kunskapsflödet och tillvaratagandet av densamma, och att det för-
delaktiga med att dessa strukturer försvagas eller försvinner är att organisationen istäl-
let blir som en intern marknadsplats där kunskap sprider sig utan formella barriärer. 
(Graetz et al., 2007) 
 
Det har visat sig att de företag som idag är mest framgångsrika på sin marknad är de 
som lyckats balansera efterfrågan av hierarkisk struktur och samtidigt skapa utrymme 
för flexibilitet och rörlighet i organisationen. Förmågan att tillvarata kompetensen i 
verksamheten är avgörande för verksamhetens tillväxt och position på marknaden. 
(Graetz et al., 2007) 
 
Dagens organisationer har därför en allt större fokus på organisationens kunskap, och 
ser denna vara en del av verksamhetens kapital. Kunskap är något som kräver en per-
sonlig och ekonomisk investering för att finnas i organisationen. För att göra kunskap 
mer tillgänglig och ekonomisk i en organisation så är kunskapsutbyte inom organisa-
tionens egna ramar att förorda, och är också något som alltmer efterfrågas bland 
personal och ledning. Vid kunskapsutbyte sparar inte bara företagen monetärt kapital 
utan även tid, och i förlängningen även personal då dessa lär i arbetet istället för att 
försvinna iväg på externa utbildningar. En annan fördel med att utbyta kunskaper 
inom organisationen är att dessa bygger på erfarenheter från den reella verksamheten. 
(Saad et al. 2009 [2007]) 
 
Idag har flertalet organisationer inom hotell- och mötesindustrin tydliga hierarkiska 
strukturer där verksamheten är uppdelad dels vertikalt i olika ansvarsnivåer, dels hori-
sontellt i arbetsområden. (Jones, 2003, s 129ff) Det som talar emot ett införande av 
Knowledge Management inom turismindustrin är just dess strikta struktur som 
tenderar att göra organisationen rigid, och att kunskap kan gå förlorad då den inte tas 
tillvara över de olika avdelningarnas avgränsningar. (O´Reilly et al., 2004) Det som 
däremot talar för en implementering av Knowledge Management är att turism-
industrin och service sektorn är föränderlig, och har en hög personaltäthet där många 
anställda, och därmed stor kunskap, florerar. (Litteljohn et al, 2007; Taylor, 2008) 
 
Vidare så finns en diskussion om hur lågt utbildad personal är en fördel för 
serviceindustrin då de ses som billig arbetskraft. Dock får inte deras faktiska 
kunskaper från erfarenheter förringas. Denna kunskap har inte kostat samhället 
mycket att tillföra, men samtidigt har den en viktig funktion för att få verksamheterna 
att fungera. Service industrin är beroende av denna arbetskraft men samtidigt så har 
organisationerna i nämnvärd utsträckning hittills bortsett från att ta tillvara dessa 
individers kunskaper, vilket gör att organisationen förlorar kapital både ekonomiskt 
och fysiskt när personerna lämnar verksamheten. (Lepak et al, 1999; 2002)  
 
Diskussionen stärks av Walsh et al (2008) som i sin undersökning än mer 
understryker att ett större intresse från ledningens sida att samla kunskap från alla 
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hierarkiska nivåer, och systematisera denna, skulle ge en avsevärd ekonomisk 
besparing för verksamheten samt skapa en kunskapsbuffert som innebär stora 
konkurrensfördelar för organisationen på marknaden. 
 
Kunskapsutvecklingen inom organisationer diskuteras även utifrån termer gällande 
strategi och management. Goffin (1999) beskriver i sin artikel att en samordning av 
kunskapen är ett strategiskt val som är framgångsrikt för att tillgodose kunderna på 
marknaden och därmed också för företaget. Denna diskussion ligger i fas med tidigare 
anförda artiklar och styrks än mer av Boulding et al (2005) som lyfter fram de eko-
nomiska vinningarna med kunskapssamordningen som ett av de starkaste argumenten 
för varför lärandet i organisationen bör styras.  
 
Diskussionen ställs på sin spets av Christopher, (1998, s 125ff) som menar på att de 
organisationer som redan idag förstår och förmår att tillvarata kunskapen i 
organisationen också kommer vara de verksamheter som överlever eller minst är 
marknadsledande i framtiden. Christopher menar på att fokusen på Knowledge 
Management leder till två toppar i resultaten för organisationerna. Dels får de ett 
ekonomiskt övertag som ger stora besparingar utan att reducera verksamheten. (1998, 
s 125ff) Samtidigt skapas ett service övertag då de får en koncentrerad bild av vad de 
kan erbjuda kunden och kunden upplever en genuin känsla av kunnande i 
organisationen som leder till trygghet och lojalitet. (Christopher, 1998, s 125ffs) 
 
Vad som framkommer om den vetenskapliga debatten gällande fenomenet 
”knowledge management”, alltså verksamheters styrning och påverkan av 
kunskapsnivån i organisationen, är att den avhandlar många branscher men har i 
endast ett fåtal fall ett explicit innehåll gällande turismindustrin. Däribland kan 
nämnas Litteljohn et al, 2007; och Taylor, 2008. Det gör att den diskussion som förs 
blir enbart delvis allmängiltig, men utan vetenskapligt påvisande om dess implemen-
teringsmöjligheter inom servicesektorn, och då främst den gällande professionella 
mötesindustrin. 
 
Utifrån den diskussion som finns gällande fördelarna med Knowledge Management så 
blir det därför intressant att granska hur väl den svenska hotellmarknaden är insatt i 
denna strategi, och hur väl de lyckas ta tillvara kunskapen så att den blir en 
konkurrenskraft på marknaden. 
 

1.2.Problemformulering och forskningsfrågor 
Knowledge Management har redan tidigare påvisats som en möjlig arbetsstruktur och 
strategi för servicenäringen, men det har inte varit möjligt för uppsatsförfattarna att 
finna undersökningar som är direkt riktade mot hotellnäringen, vilket inte utesluter att 
det kan finnas dokumentation som fallit utanför denna uppsats valda sökvägar. Det är 
i vilket fall av intresse att ta reda på hur kunskapen tas tillvara och utvecklas idag, och 
analysera vad som skulle behöva tillföras strukturen för att Knowledge Management 
skall kunna bli en del av hotellnäringens ledarskap. 
 

• Arbetar hotellen idag med något snarligt Knowledge Management, och hur 
kan detta utvecklas vidare? 

• Finns viljan hos personal och ledning att arbeta med Knowledge 
Management?   
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1.3.Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kunskapsutvecklingen hos ett, av 
uppsatsförfattarna, utvalt hotell fungerar och om det är möjligt att implementera 
Knowledge Management som strategi hos dem för att främja dess ”utveckling”. 

1.4.Avgränsningar 
Författarna till denna uppsats avgränsar sig till att göra en fallstudie av ett anonymt 
franchiseägt hotell inom en av de större hotellkoncernerna i Sverige. Anonymitet av 
hotellnamn samt ort är på hotellets egen begäran.  

1.5.Definitioner 
Kunskap: enligt svenska akademins ordlista så definieras kunskap som vetande, insikt 
och kännedom. (www.svenskaakademien.se, acc 09-05-23) Dock i detta arbete så ses 
kunskap som en källa av tillgångar hos individen vilka har skapats genom (olika typer 
av) erfarenheter. Dessa tillgångar kan nyttjas på många sätt inom organisationen några 
exempel är som följer; monetärt, till tidsbesparingar, källa till effektivisering av 
organisationen samt ledarskapet. 

1.6.Uppsatsdisposition 
Kap 1. Inledning Avhandlar bakgrund och problemdiskussion gällande 

det valda ämnet. Vidare fastställs problemformulering 
och forskningsfrågor och slutligen anges de avgräns-
ningar som gäller i arbetet samt definieras eventuella 
begrepp som annars skulle kunna skapa missförstånd 
hos läsaren. 
 

Kap 2. Metod I metoddelen redogör uppsatsens författare för vilka 
vetenskapliga tillvägagångssätt och tankesätt som de 
använt sig av samt diskuterar tekniker utifrån det aktu-
ella ämnet. Det är också här som den kritiska analysen 
av metoder och källor sker. 
 

Kap 3. Teori Här presenteras de teorier som skall ligga till grund för 
undersökningen samt förs en vetenskapligt kritisk dis-
kussion kring desamma. 
 

Kap 4. Empirisk analys Detta kapitel behandlar den data som insamlats genom 
att komparera och diskutera den utifrån den teori och 
bakgrund som tidigare presenterats. Här förs resone-
manget framåt för att bereda grund för de kommande 
slutsatserna. 
 

Kap 5. Resultat I detta kapitel redovisas de slutsatser som uppsatsför-
fattarna ansett sig finna grund för. Vidare ges rekom-
mendationer om vad uppsatsförfattarna anser borde 
göras. Kunskapsbidrag diskuteras utifrån vad det nu 
genomförda arbetet kan ge till kommande forskning. 
Slutligen ger författarna förslag till fortsatt forskning 
som tillför, fördjupar eller breddar insikten i ämnet.  

http://www.svenskaakademien.se/


 

2.Metod 

2.1.Forskningsansats 
Det finns två klassiska vetenskapliga inriktningar inom forskningen; den naturveten-
skapliga och den socialvetenskapliga ansatsen. Dessa kallas också positivism och her-
meneutik. De båda forskningsmetodikerna tillsammans kan ses vara varandras motpo-
ler. (Andersson, 2006, s 17ff) Dock är ej dessa två uteslutande varandra då det finns 
fler ansatser, varav abduktion är en av dessa (Alvesson et al., 2008, passim) och är 
den som kommer att beskrivas i denna uppsats. För att föra en vidare diskussion kring 
abduktionens struktur och innehåll måste en förståelse först skapas för positivismen 
och hermeneutiken. 
 
Den positivistiska teoribildningen grundar sig i abstraktioner, som utgör brottstycken 
utav verkligheten vilka isolerats från helheten för att ge kunskap om, i syfte att kunna 
förklara ett fenomens natur (Andersson, 2006, s 50). Detta genom att ha utgångspunkt 
i tankemodeller som ger allmängiltiga strukturer och som i sig är generaliserande av 
de komplexa fenomenen. Metoden ger en komparation mellan teori och empiri, där te-
orin motsvaras av tankemodellen och kompareras med empirins i allmänhet mer kom-
plicerade och detaljrika reflektion av verkligheten. Utifrån liknelsen förs en veten-
skaplig diskussion fram gällande konsekvenserna och slutsatser stipuleras grundat på 
resultaten av undersökningens samtliga partier. Den positivistiska ansatsen kräver ett 
neutralt förhållningssätt, där fakta består av tydlig kvantitativ information utan sub-
jektiva ståndpunkter som skulle kunna påverka resultatet. (Andersson, 2006, s 59) 
 
Hermeneutiken går i stället ut på att man arbetar utifrån att det finns ett symbiotiskt 
sammanhang mellan fakta och värderingar, och har en tydlig åsikt om att det inte 
skulle kunna finnas neutrala fakta. Denna forskningsansats förutsätter en grundlägg-
ande uppfattning om att språket inte alls är en neutral uttrycksform, utan är en inter-
preterad omarbetning av upplevda fenomen. (Andersson, 2006, s 62f) Med övertygel-
sen så krävs det att de undersökningsmetoder som används är rent hermeneutiska och 
koncentrerade vid sociologiska fenomen och som fokuseras vid människans interak-
tion. Numerär och teknisk data betraktas av hermeneutiker vara positivistiska då den 
inte innehåller uppenbart sublim mening. Alltjämt så ingår den ofta som en del i den 
hermeneutiska undersökningen men betraktas då vara förmedlare av helheten snarare 
än neutral information. (Andersson, 2006, s 64) För att få en karakteristisk helhetsbild 
fordrar hermeneutiken att de tillvägagångssätt som används i undersökningen är kvali-
tativa, vilket innebär att det måste finnas en koppling mellan fakta och värderingar för 
att data skall kunna ses som betydelsefull för undersökningen (Andersson, 2006, s 62) 
 
De två klassiska och troligen mest använda sätten att jobba med kopplingen mellan 
teori och empiri inom forskningen är induktion samt deduktion. Dock är dessa två ej 
uteslutande varandra utan det finns även andra forskningssätt, ett av dessa är abduk-
tion, även kallat retrodiction (Alvesson et al., 2008, passim). 
 
Den induktiva undersökningen begynner i den empiriska grunden, och att resultatet av 
undersökningen leder fram till teoribildandet medan den deduktiva forskningen grun-
das i teorier som skall bekräftas eller avfärdas genom en komparation med de empiri-
ska data som insamlats. (Bryman, 2006, s 352ff) 
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Den amerikanske filosofen Pierce utvecklade begreppet abduktion i slutet av 1800-
talet för att beskriva processerna bakom induktion och deduktion. (Danermark, 2003, 
passim) Enligt Pierce så är både induktion samt abduktion vägar till ökad kunskap 
medan deduktion bara klargör följderna av den slutsats som nås. Medan den slutsats 
som nås genom sammanförningen av abduktion och induktion är ett krav för empirisk 
kunskap. (Pierce, 1990, passim). 
 
Abduktion, eller retrodiction, skulle idag kunna ses som en grov mix mellan induktion 
och deduktion då den har särdrag från dem båda. Men denna mix skulle bli omöjlig att 
reducera ner till bara de två då abduktionen tillför helt nya och egna moment. Precis 
som induktion så utgår abduktion ifrån empiriska fakta. Abduktionen skiljer sig dock 
så till vida att den inte avvisar teoretiska erfarenheter, såsom induktionen gör, utan 
ligger på detta plan närmare deduktionens synsätt. (Alvesson et al., 2008, passim) 

2.2.Forskningsmetod 
Abduktion innebär att ett fall granskas och tolkas utifrån ett övergripande mönster, en 
teori, som förklarar fallet i fråga. Denna tolkning bör sedan stärkas genom nya fall. 
(Alvesson et al., 2008, passim). Se modell nedan: Från Forskningsmetodikens grunder, 
Att planera, genomföra och rapportera en undersökning (Patel et al., 2003, sid 21ff).  
 

 
 
Figur 1: Patel och Davidssons förklaringsmodell 2003. 
 
Under forskningens gång så vidgas empiritillförseln successivt samt att forskarna bru-
kar förfina teorin som använts vid fallets början genom att själva göra små ändringar i 
den befintliga teorin. (Alvesson et al., 2008, passim; Dubois et al., 2002) På detta plan 
skiljer sig abduktion ifrån både deduktion samt induktion avsevärt då dessa två ses 
som mycket stramare i sin tolkning av teorier samt att de inte som abduktionen väger i 
förståelse. (Alvesson et al., 2008, passim) 
 
Tack vare att just abduktion hyser förmågan för förståelse, allt är inte svart eller vitt, 
är det ofta den mest gångbara metoden att använda sig av i fallstudiebaserade under-
sökningar (Sköldberg 1991a; Alvesson et al., 2008, passim).  
 
I jämförelse kan ställas de rent hermeneutiska och positivistiska forskningarna.  
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Ett stort hinder för den hermeneutiska forskningen är att den har sin grundning fram-
för allt i tolkningen, och tolkningar är just det som positivisterna ifrågasätter veten-
skapligheten i. Tolkningar är personliga och det är besvärligt att bevisa sakligheten i 
förståelsen. (Andersson, 2006, s 23f) Det är vidare komplicerat för hermeneutikern att 
styrka retoriska händelser såsom mimik och röstens tonläge, vilka positivister 
avfärdar som betydelselösa då dessa föredrar att arbeta med standardisering genom t 
ex frågeformulär (Andersson, 2006, s 25). 
 
Den positivistiska ansatsen nyttjar emellertid främst kvantitativa forskningsmetoder. 
(Bryman, 2006, s 35 ff) Detta då deduktiva undersökningar kräver teoriprövning. 
Forskningen utförs med utgångspunkt i naturvetenskapliga modeller, principer och 
förfarande, där sociala fenomen reduceras och värderas som betydelselösa. Tyngd 
läggs däremot vid fenomenets förmåga att upprepas. (Bryman, 2006, s 35ff) Den 
hermeneutiska ansatsen arbetar istället efter metoder som är kvalitativa. Det innebär 
att en induktiv åskådning är nödvändig då förhållandet mellan teori och empiri ses 
som central. (Bryman, 2006, s 35ff) Undersökningens ansats lägger därmed även stor 
vikt vid kreerandet av teori, förståelse för människans uppfattningsförmåga och åter-
givande av den sociala verkligheten, samt anser den vara en egenskap som är 
föränderlig och som människan själv utvecklar. (Bryman, 2006, s 35ff) 
 
Uppsatsens arbetsgång är därmed utformad efter en abduktiv struktur. Detta eftersom 
att uppsatsförfattarna jobbar med både kvalitativa, vilket är det som används mesta-
dels av uppsatsförfattarna, samt kvantitativa undersökningsmetoder till detta arbete. I 
denna uppsats har författarna främst använt sig av en fallstudie, vilket innebär att 
fokus lagts vid ett enda objekt som får representera helheten och som studeras på 
djupet för att få en så klar förståelse som möjligt för fenomenet som undersöks. Fall-
studien har fördelen att den tillåter forskaren att skjuta upp problemformulerandet till 
senare delen av studien och de resultat och tankegångar som studien leder till kan vara 
tentativa. (Ejvegård, 2000, s 31f) Detta då fallstudien har för avsikt att försöka förstå 
och inte att förklara det fenomen som undersöks. 
 
Författarna valde abduktion tack vare dess förmåga att gå lite djupare än de två klass-
iska ansatserna samt förmågan att kunna väga in förståelse i dess empiri och teori 
tolkningar. Detta då de empiriska delarna till stor del bygger på de icke verbala 
delarna av kommunikationens uttrycksspektra, och inte enkom på informanternas 
ordagranna svar. 
 
Vidare har det föranlett att den kvalitativa teknik, djupintervjuer med semi-struktur, 
som används i uppsatsen är den som uppsatsens författare ser som bäst anpassad för 
denna undersöknings avsikter (Bryman, 2006, s 301). Tekniken har positiva fördelar 
då informanten ges stor frihet att uttrycka sig i sin egen takt efter sitt eget 
tankemönster, då frågorna är övergripande och indelade efter huvudområden som 
diskuteras utan någon stringent ordning. Frågorna utgör ett stöd för samtalsledaren att 
driva samtalet framåt. Intervjuformen upplevs av informanterna som mer informell 
och skapar en känsla av avkopplad trivsel, och ger därmed bättre möjlighet att få fram 
informantens ärliga budskap, vilken skulle ha gått förlorad vid en mer strikt 
intervjuform. Likaväl skulle intervjuns intention lätt förloras genom ostrukturerade 
intervjuer då detta inte skulle ge uppsatsförfattarna tematisering eller en 
grundläggande frågeställning att utgå ifrån vid intervjutillfället vilket då skulle kunna 
leda till att områden helt lämnas utan uppmärksamhet (Bryman, s 299ff) Det urval av 
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informanter som används i uppsatsen har tagits fram genom en kombination av 
bekvämlighetsurval då uppsatsens författare använt sig av ett hotell där VD är en 
tidigare arbetskollega, och urvalet av intervjuade baserats på önskemål om 
yrkesgrupper som i denna studie ses som mest lämpliga att medverka för att få en 
allsidig bild av fenomenet som studeras. (Bryman, s 99ff)  
 
Antalet intervjuade uppgår till sex individer, som innehar positionerna VD, Husfru, 
Receptionist, Konferenstekniker/receptionist, Kock, och lokalvårdare. Detta för att få 
en bred insikt om hur hotellets olika arbetsgrupper ser på kunskapsutveckling och 
dess kanaler. Intervjun med VD gjordes under avkopplande former under inmundig-
andet av en middag; Husfrun intervjuades under något som kan ses som en informell 
affärslunch, och övriga intervjuer skedde på plats i personalutrymmet under arbetstid. 
Tiden för intervjuerna subventionerades av VD för att skapa den access som krävdes 
för att undersökningen skulle vara genomförbar. Subventionerna bestod i att 
intervjuerna fick genomföras på arbetstid och att uppsatsförfattarna själva fritt fick 
välja den plats som för tillfället ansågs som mest lämpad för att genomföra varje 
enskild intervju. Intervjuerna har varit mycket otvungna i sin karaktär i de flesta fall. 
Endast lokalvårdaren visade i sina korta svar och i sitt kroppsspråk att hon kände sig 
obekväm att hamna i rampljuset. Dock tycktes hon inte orolig för att uttrycka sig upp-
riktigt. De andra informanterna upplevdes snarare som upprymda och villiga att lyfta 
fram sin arbetsplats som något positivt. Det var däremot mer mödosamt att få dem att 
lyfta fram fakta som skulle kunna uppfattas som negativ eller ofördelaktig för ägaren. 
Samtidigt så var de inte rädda för att säga vad de tyckte utan det upplevdes av inter-
vjuarna snarare som en mental inställning hos personalen att vara så positivt inställda. 
VD och Husfruns intervjuer var intressanta då de som ledare förväntas ha en klar bild 
av tendenserna inom verksamheten samtidigt som de lätt hamnar avskilt något ovan-
för övrig personal och därmed inte involveras i alla samtal personalen emellan.  
 
Det dilemma som uppstår när en bestämd grupp väljs ut i en organisation med begrän-
sad storlek är att informanterna kan uppleva ett visst krav på att leva upp till föreställ-
da ideal. (Bryman, 2006, s 440ff) Det har därför varit betydelsefullt att få informan-
terna att känna trygghet i skeendet genom att förtydliga att det som sägs i intervjuerna 
inte används så att det kan skada individen yrkesmässigt eller socialt. Informanterna 
har också fått möjlighet att granska det sammanställda materialet för att försäkra sig 
om att deras uttalanden inte förvanskats i undersökningen (Bryman, 2006, s 440ff). 
Vidare bör det ringa antalet intervjuade ses som en kritisk faktor då ett alltför 
begränsat antal äventyrar trovärdigheten i representationen av verkligheten. Det hade 
därför varit önskvärt att fler intervjuer genomförts för att verifiera resultaten i 
uppsatsen. (Bryman, 2006, s 301ff) 
 
Accessen till den koncern som undersökningen är byggd på har varit obefintlig. 
Miljön för undersökningen är att anses som sluten då det från koncernens ledning 
varit svårt att ta ställning till huruvida en undersökning om Knowledge Management 
kan avslöja intern information som kan nyttjas av konkurrenter. Därmed valde 
koncernledningen att hänskjuta frågan i det längsta, vilket föranledde att 
uppsatsförfattarna nödgades används sig av personliga kontakter för att beredas 
tillträde till organisationen. Detta i sig gav inte någon frihet till uppsatsförfattarna att 
verka, utan samtliga ämnesområden och frågeställningar som uppsatsen omfattar var 
tvunget att godkännas av undersökningsobjektets ledning innan intervjuerna fick 
genomföras. (Bryman, 2006, s 278ff) Ej heller har något kontinuerligt tillträde till 
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undersökningsobjektet tillåtits utan samtliga intervjuer behövde göras vid ett och 
samma besök för att över huvud taget få genomföras. (Bryman, 2006, s 284f) Dock 
måste tilläggas att uppsatsförfattarna till fullo blivit tillgodosedda i fråga om vilka 
nyckelinformanter som önskats för att få ett så brett perspektiv som möjligt 
hotellpersonalens inställning till Knowledge Management (Bryman, 2006, s 285f). 
Intervjuerna har tagit cirka 40 minuter per person och dokumenterats genom 
noteringar. Dokumentationsformen är en kompromiss då hotellet inte vill identifieras 
eller att dess personal som medverkats skall vara lätt att identifiera.  
 

2.3.Kritisk analys 
Kvalitativa metoder ger forskaren stor frihet och möjlighet till teoriskapande utifrån 
forskningsresultaten, vilket måste ses som stora positiva egenskaper. Utgångspunkten 
för undersökningen blir med kvalitativa metoder att förstå den sociala verkligheten, 
och sociala egenskaper anses vara resultatet av interaktion människor emellan och vi-
sar på de särdrag som finns i realiteten. (Bryman, 2006, s 249f; Andersson, 2006, s 
23ff) 
 
Negativt med de kvalitativa metoderna är att de ofta tros vara onödigt subjektiva, och 
att forskarnas egna inställningar präglar undersökningen (Bryman, 2006, s 269f). Det 
kan därför anses vara svårt att bekräfta vetenskapligheten i denna uppsats som helhet 
då det är otydligt vad som är författarens egna tolkningar och vad som är reella upp-
fattningar hos informanterna. Däremot så har undersökningens urval utifrån yrkes-
grupp den fördelen att undersökningen blir upprepningsbar vilket ger förutsättning för 
att kunna kvantifiera och verifiera undersökningsresultatet även om de data som fram-
kommit i de olika intervjuerna varit individuella i sin karaktär.(Bryman, 2006, s 270) 
Ur ett positivistiskt perspektiv måste dock det hermeneutiska arbetet ifrågasättas som 
gångbart och att möjligheten till upprepning torde har en större genomslagskraft om 
den utgått från teoriprövning istället för teoribildning utifrån undersökningsresultat 
(Bryman, 2006, s 271).  
 
Den kvalitativa forskningsansatsen uppfattas som otydlig av positivisten, då frågorna 
uppfattas olika av olika personer. Det resulterar i att tolkningen blir svår att göra så att 
en generell bild av verkligheten framkommer (Andersson, 2006, s 83). Om undersök-
ningen hade utgått med fokus på modeller och siffror för att genom en statisk bild 
kunna skapa en uppfattning om det sociala i sammanhanget så hade resultaten kunnat 
jämföras genom upprepning vilket hade styrkt reliabiliteten i resultaten. (Bryman, 
2006, s 86f). En lämplig metod för att ta fram denna statistik vore att använda survey-
undersökningar med slutna frågor som på förhand är kodade för att få fram statistik 
(Bryman, 2006, s 158f). Uppsatsförfattarna har dock valt bort denna väg att gå då un-
dersökningsobjektet är begränsat i omfång, och då det som anses vara mest väsentligt 
i denna uppsats är de individuella upplevelserna av fenomenet och inte de kvantitativa 
resultaten av hur många som upplever fenomenet. Genom detta val har uppsatsförfatt-
arna medvetet gjort avkall på positivismens krav på att ta fram allmängiltiga förklar-
ingar för helheten genom neutralisering av de data som inhämtas. (Andersson, 2006, s 
48ff) I den mån som uppsatsens författare önskat har objektivitet använts, men totalt 
fokus har funnits på sakligheten. (Ejvegård, 2000,s 17f) Detta då subjektiviteten fun-
nits i förförståelsen för undersökningsobjektet, samt att den personliga kontakten med 
de intervjuade krävts för att uppnå en samtalsmiljö som stimulerar till otvungna inter-
vjusejourer.  
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Förkunskap är viktig för att ett genuint intervjusamtal skall bli en produktiv del för 
uppsatsen, samt för interpretationen av det empiriska stoff som framkommer. Varje 
tolkning förutsätter en förförståelse, och är principiellt viktig för hermeneutikern. 
(Bryman, 2006, s 25f) Dock kan förkunskaper om ett blivande objekt för en fallstudie 
vara en risk för studien då författarna kan tolka material utifrån sina personliga 
förutfattade värderingar. Uppsatsförfattarna har haft detta i åtanke under hela arbetets 
gång, och aktivt diskuterat detta internt för att hålla detta i medvetandet under 
skrivandet och insamlandet av data. 
 
För att intervjuerna i empiridelen skall vara relevanta så är det viktigt att den som 
intervjuar ställer korsfrågor som säkerställer riktigheten i de svar som ges på frågorna. 
Frågorna får inte heller vara ledande så att informanten upplever att denne måste 
svara på ett speciellt sätt för att tillfredsställa intervjuarens önskemål (Ejvegård, 2000, 
s 46ff) Sekundära data i denna uppsats utgörs av vetenskapliga artiklar (Ejvegård, 
2000, s 95ff) och är erkända i sitt innehåll och kan därför ses som trovärdiga som 
källa. Däremot är det viktigt att söka artiklar från olika databaser för att säkerställa att 
resultaten är återkommande och även för att ta fram kritik mot framställda teorier. I 
detta arbete har det inte varit någon svårighet att finna artiklar om Knowledge 
Management eller dess fördelar som styrmedel. Emellertid har det varit mer 
problematiskt att finna artiklar som är fokuserade på hotellnäringens situation, och i 
nivå med detta ligger även den sparsmakade kritik som ändock finns inom ämnet 
Knowledge Management. 
 
De källor som använts utöver intervjuer har sökts fram genom Södertörns högskolas 
och Stockholms Universitets biblioteks litteraturbestånd, samt genom sökningar av 
artiklar genom samma biblioteks databaser såsom Emerald, EconLit, Ebrary, ISI, 
UNWTO, Miks, och Google Scholar Beta. 
 
Källorna har sedermera redovisats med Harvardsystemet, och då i den tolkning som 
Ejvegård presenterar i sin bok ”Vetenskaplig metod” (2000). Varför just denna variant 
fått företräde är för att författarna är hemmavana med denna samt att det är viktigt för 
författandet och för läsaren att alla källor redovisas konsekvent. Kritik kan alltid 
läggas fram emot källhanteringen, men genom att fastställa en erkänd källa inom 
metodområdet så blir kritiken i detta avseende irrelevant om inte opponenten i sig 
avser att klandra författaren till boken i ämnet. 
 



 

3.Teori 
De teorier som valts ut till denna uppsats grundar sig i att skapa en djupare förståelse 
kring kunskapsutveckling och kunskapsnyttjande inom den individuella organisation-
en. Teorierna är hämtade från två forskare inom området och de figurer som kommer 
att användas för att förklara fenomenet Knowledge Managements natur är de mest 
kända och använda för att skapa förståelse kring kunskapsanvändning. Uppsats-
författarna har valt att använda dessa teorier tack vare att de relativt enkelt förklarar 
sambandet mellan olika källor till kunskap, samt kopplingen till utveckling och makt. 

3.1.Knowledge Management 
Knowledge Management handlar om organisationens förmåga att ta tillvara på kun-
skap, driva på kompetensutvecklingen så att verksamheten blir ledande inom sin 
marknad. Diskussionen som förs kring detta fenomen diskuterar främst den 
hierarkiska strukturens påverkan på kunskapsinhämtningen och utvecklingen, där den 
forskning som på senare år genomförts visar på att de företag som har mjukare 
organisationsstrukturer är de som är mest framgångsrika medan de som håller fast vid 
traditionell hierarkisk struktur (Litteljohn et al., 2007), klassificering av personer 
utifrån makt och arbetsområde (Jones, 2003, s 95ff), har en tendens att isolera 
kunskap inom den egna arbetsgruppen vilket inte gagnar organisationen som helhet. 
(Litteljohn et al. 2007) 
 
Knowledge Management har fått en alltmer framträdande roll utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, då det påvisats att de organisationer som är effektiva på att identifiera och 
ta tillvara kunskap också sparar tid och pengar på att tillgängliggöra kunskapen för 
alla sina medarbetare. (Saad et al. 2009 [2007]) 
 
Vidare i forskningen så framkommer det genom Matzler et al. (2008 [2007]) att 
Knowledge Management och framförallt kunskapsutbyte är avgörande för 
organisationens dynamik och kreativitet, vilket i sig också påverkar företagets 
förmåga att klara av att bemöta omvärldsförändringar då Knowledge Management är 
ett avdelningsöverbryggande arbete som gör att kunskapen inte bara sprids vertikalt 
utan även horisontellt. Det gör också att hela organisationen snabbare blir införstådd 
med ny kunskap och förståelse för behovet av förändring. (Matzler et al., 2008 
[2007]) 

3.1.1.Källor till kunskap 
Vad kommer kunskap ifrån och vad är kunskap? Detta är frågor som naturligt kom-
mer i fokus när man ska jobba med Knowledge Management. Källor till kunskap är 
många så som till exempel siffror, information, berättelser, rykten, trosföreställningar, 
formella kunskapssamlingar med mera. Men enligt (Clegg et al., 2008, passim) så är 
de tre mest inflytelserika sätten att plocka upp ny kunskap på genom att göra saker, 
lyssna till historier samt att exponeras för populära beskrivningar. Dessa tre sätt är en-
ligt dem betydligt viktigare än vetenskaplig kunskapsproduktion.(Clegg et al., 2008, 
passim)  

3.1.2.Typer av kunskap 
Det finns idag förvånansvärt lite vetskap kring kunskap som fenomen, om man 
bortser från det filosofiska perspektivet, med tanke på hur mycket tid som läggs ner 
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på att utveckla och nyttja den som verktyg. Dock är det Michael Polanyis beskrivning 
av kunskap från 1958 som fortfarande idag är den dominerande grundtanken om 
kunskap: människan vet mer än vad den kan berätta. (Nonaka et al., 1995, s 59ff) 
Polanyi var också en av de första som skilde på implicit, tyst, och explicit, utförande, 
kunskap. Med implicit kunskap så menas den kunskap man använder när man gör 
saker så som att gå, cykla osv. Explicit kunskap är av den typ som reflekteras över 
och man medvetet talar om.(Nonaka et al., 1995, s 60ff) 
 
Nonaka och hans kollega Takeuchi menar på att den explicita och den implicita kun-
skapen inte är helt skilda från varandra utan att de är kompletterande varandra genom 
interaktion på den andres kunskapsfält, detta sker genom människors nyskapande 
aktiviteter. Nonaka och Takeuchi menar också på att det är viktigt att förstå att detta 
kunskapsutbyte sker mellan två eller fler individer – inte genom självlärande. (Nonaka 
et al., 1995, s 61ff) Dessa ”konversationer” mellan explicit och implicit kunskap har 
Nonaka delat in i en fyrfältsmodell som visar upp fyra viktiga steg där ny kunskap 
skapas (se modell nedan). (Nonaka et al., 1995, s 62ff; Clegg et al., 2008, passim) 

3.1.3.Implicita och explicita kunskapsdimensioner enligt Nonaka et 
al. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 2: modifierad version av “Four modes of knowledge”, (Nonaka et al., 1995, s 62ff ) 
 
Dessa steg är följande: .(Nonaka et al., 1995, s 62ff) 
 

•Socialisering (från implicit till implicit): i denna kunskapsprocess så plockar 
människor upp kunskap genom att lära sig av andras erfarenheter inom det speci-
fika området, beteendemönster och beteenderegler. Kunskapsinhämtningen sker 
oftast genom observation, imitation och övning. 

 
•Externalisering (från implicit till explicit): Detta är en process där implicit kun-
skap artikuleras till explicit kunskap. Detta görs möjligt genom diskussioner och 
dialoger. Ofta återfinner man detta i modeller, hypoteser, koncept, liknelser/meta-
forer med mera. Denna kunskap är viktig för företag för att kunna jobba med 
framtida visioner och utveckling inom företaget. 
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•Kombination (från explicit till explicit): här kombineras redan existerande expli-
cit kunskap med annan redan existerande explicit kunskap för att skapa ny kun-
skap. Detta kan ske genom dokument, möten, telefon konversationer, datoriserade 
kommunikationsnätverk men även genom rekonfiguration av redan existerande 
data genom att lägga till eller ta bort explicit kunskap.  

 
•Internalisering (från explicit till implicit): Här knyts socialisation, externalisering 
och kombination tillsammans. Genom detta så kan explicit kunskap bli implicit. 
Detta steg handlar mycket om att lära sig genom att göra, genom att göra detta så 
kan personer göra om den kunskapen till mentala modeller och tekniskt ”know 
how”. 

 
Nonaka et al. betonar att dessa steg ska ses som en sammanhängande spiral och inte 
fyra separata moment (Nonaka et al., 1995, s 62ff) 

3.1.4.Kunskapsspiral enligt Nonaka et al. 

Figur 3: Modifierad version av “Knowledge Spiral” (Nonaka et al., 1995, s 70ff) 

 
Organisatoriskt kunskapsskapande är en ständigt pågående aktiv samspelsprocess 
mellan implicit och explicit kunskap. Detta sampel formas efter på det sätt som 
kunskapskonversationen sker. Sättet som det sker på är i sin tur framkallat av olika 
händelser,omständigheter och faktorer. (Nonaka et al., 1995, s 70ff) 
 
Det första sättet, socialiseringssättet börjar med att bygga upp en form av ett slags 
interaktionsfält där ”medlemmarna” kan dela med sig av sina erfarenheter samt sina 
”intellektuella modeller”. (Nonaka et al., 1995, s 70ff)  
 
Det andra sättet, externaliseringssättet är triggat av en meningsfull ”dialog eller en 
gemensam reflektion”, detta brukar ske genom en bildlig reflektion, metafor, eller på 
ett liknat sätt som kan få ”medlemmarna” att artikulera/formulera/föra fram i tal sin 
gömda implicita kunskap som annars är mycket svår att förmedla. (Nonaka et al., 
1995, s 70ff) 
 
Sätt tre är kombinationsättet, detta sätt är skapat av ett ”nätverksbyggande” mellan 
gammal och ny kunskap från olika delar av organisationen. Detta ”nätverksbyggande” 
av kunskap gör att organisationen kan skapa nya produkter, förändra sin service eller 
sitt sätt att leda organisationen till det bättre.( Nonaka et al., 1995, s 70ff) 
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Slutligen internaliseringssättet vilket bygger på att lära sig genom att göra, detta leder 
till internalisering. Det vill säga att det är här som de tre övriga sätten knyts samman 
och med den ökade kunskapsnivån så kan organisationen fortsätta sträva efter ännu 
mer kunskap genom att genomgå processen igen. (Nonaka et al., 1995, s 70ff) 
 
Innehållet av kunskapen som skapas genom dessa olika kunskapskonversationer skil-
jer sig från varandra. Socialisationen skapar det som Nonaka och Takeuchi kallar   
”sympatisk kunskap” vilket består av delning av intellektuella modeller och teknisk 
kunskap. (Nonaka et al., 1995, s 70ff) 
 

3.1.5.Kunskapsskapande genom de fyra dimensionerna enligt 
Nonaka et al. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4: Modifierad version av ”Knowledge created by the four modes” (Nonaka et al., 1995, s 72ff) 
 

Innehållet av kunskapen som skapas genom dessa olika kunskapskonversationer skil-
jer sig från varandra i användning och område. Socialisationen skapar det Nonaka och 
Takeuchi kallar ”sympatisk kunskap” vilket består av delning av intellektuella model-
ler och teknisk kunskap, som till exempel på vilket sätt en bröddeg knådas för att få 
bästa resultat. (Nonaka et al., 1995, s 70ff). 

Externaliseringsprocessen producerar tematisk kunskap, begreppsmässig kunskap, 
kunskapen bildas genom liknelser och analogier. Exempelvis så kan kunskapen till 
hur en ny bilmodell ska skapas ske genom detta kunskapsskede (Nonaka et al., 1995, 
s 70ff). 

Kunskapen som bildas i kombinationsskedet benämner Nonaka och Takeuchi syste-
matisk kunskap. Till exempel kunskap som påverkar hela tillverknings- och tillväga-
gångssättet från prototyper och komponenter till färdig produkt. ( Nonaka et al., 1995, 
s 70ff) 

Internaliseringen frambringar operativkunskap om projektledning, produktionsproces-
sen, nya produkt användningsområden samt implementering av företagspolicy. 
(Nonaka et al., 1995, s 70ff) 
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3.1.6.Vetenskapens kritiska synpunkter gällande Knowledge 
Management 
Det är svårt att finna renodlad kritik mot Knowledge Management som struktur och 
arbetssätt i dagens forskning. Dock finns det kritik. Taylor (2008) lyfter fram en av de 
sidor som kritiken avhandlar. Det handlar om mottagligheten av kunskapen hos indi-
viden likväl som organisationen. Taylor tar upp att det finns fyra huvudsakliga barri-
ärer för upptagande av kunskap; Kunskaps-/erfarenhetsbarriärer som inkluderar tekni-
ska förutsättningar och bristande medvetenhet; Attityd/psykologiska barriärer så som 
motivation, bristande riskmedvetenhet, förmåga att omvärdera tidigare negativ inställ-
ning; Interna beteende barriärer som handlar om språksvårigheter, bristande resurser, 
bristande management; och slutligen Externa beteende barriärer vilken avser negativa 
grundförutsättningar, genomförandemöjligheter, och negativ feedback för att kun-
skapen skall kunna nå in i verksamheten. (Taylor, 2008) 

Taylor (2008) menar på att dessa faktorer gör att kunskapsinhämtningen blir så kom-
plex att det kan härleda till att lärandeprocessen stagnerar. Vidare menar Taylor att det 
är väsentligt att organisationens samtliga hierarkiska nivåer involveras i processen och 
att det finns en tydlig ledning som överbryggar barriärerna åt individerna och organi-
sationen för att Knowledge Management skall bli en effektiv arbetsmetod. (Ibid.) 
 
I den diskussion som finns kring Knowledge Management som struktur lyfts effektiv-
iseringen och den ekonomiska vinningen fram som huvudargument för implementer-
ingen av Knowledge Management som strategiskt val av arbetsprocess. Men det är in-
te alla som anser att effektivisering och ekonomisk vinning är kopplade till varandra. 
Sundbo (2002) har just lyft fram detta argument i diskussion. Sundbo menar att orga-
nisationen inte bara kan använda Knowledge Management som en faktor för att effek-
tivisera lärandet och därmed verksamheten, utan att ledningen måste parallellt med 
effektiviseringen också hålla kontroll på de ekonomiska faktorerna för att inte dessa 
skall skena i väg ouppmärksammat. (Sundbo, 2002) 
 
Fredrik Nordin (2008 [2007]) kommentar också detta och påpekar att länkningen mel-
lan kvaliteten på verksamheten, ekonomin och Knowledge Management bygger på att 
ledningen klarar av att hålla en hårfin balans för att inte verksamheten skall stjälpa 
och att Knowledge Management blir en belastning istället för att vara en framgångsrik 
strategi för kvalitetsutveckling och effektivisering. (Nordin, 2008 [2007]) 
 
Slutligen så bör också Sveibys (1994) tankegångar kring Knowledge Management 
lyftas fram. Han menar på att kunskap är individuell och därmed svår att standardi-
sera. Det är därför viktigt att förstå att ”intellektuella verktyg” skiljer sig från ”fysiska 
verktyg” då den förstnämnda bygger på den sociala miljön och de förutsättningar som 
omgivningen ger kunskapsutvecklingen på plats, medan den andra är formell och obe-
roende av vem som tilldelas informationen. Dock är Sveiby av den åsikten att 
Knowledge Management är en gångbar struktur och strategi, men att den måste ses i 
sitt rätta element och inte bli alltför teknisk. (Sveiby, 1994) 
 
 
 
 
 
 



 

4. Empirisk analys 
De intervjuer som ligger till grund för detta avsnitt finns att läsa i sin helhet som 
appendix sist i uppsatsen.  

4.1.Det hotell som utgör objektet i fallstudien 
Hotellet som utgör den empiriska delen i undersökningen har var valt att hålla sig an-
onymt då medverkan inte är subventionerat från koncernledningen. Den information 
som följer bygger därför på data som lämnats av VD, och kommer inte att närmare 
källbestämmas än vad som nu är gjort. 
 
Koncernen är en av flera som varit verksamma under stora delar av 1900-talets senare 
del i Sverige. Genom åren har organisationen utökat genom uppstartande av flertalet 
egna hotell men också genom förvärv av konkurrenter. Idag finns koncernen 
representerad i flertalet europeiska länder, genom både egna och fristående hotell som 
är kopplade till koncernen genom management- och franchiseavtal. 
 
Koncernens affärsidé är bl a att utveckla och driva hotell under eget varumärke på den 
europeiska marknaden, och deras vision kan sammanfattas med att vara ett ställe dit 
medvetna människor kommer för att få inspiration och ny energi. Hotellkedjans 
intäktsfördelning visar på att affärsresorna motsvarar 47 %, privatresor 45 % och möt-
en 8 % per år och att deras beläggningsgrad är 65,6 %. 
 
Koncernen har en tydlig hierarkisk struktur där alla funktioner har en egen titel; 
såsom bokningschef, husfru, servitör, kock, receptionist, mötesvärd, och hotelldirek-
tör. Detta gör att de olika avdelningarna är tydligt åtskilda i ansvar. Organisationens 
medarbetaridé uttalar en vilja att få in kunskap i verksamheten i och med anställan-
den, men också medelst intern kompetensutveckling som ger allt från specialiserade 
kurser till hela ledarskapsprogram. Skolan har som ambition att täcka alla de 
arbetsområden som finns inom koncernen kunskapsmässigt. Uppföljningar av 
personalens kunskapsnivåer sker vidare genom ”kunskapsportalen” som är en teknisk 
plattform, och är också ingången för att komma ifråga för kompetensutvecklingspro-
grammen som finns internt. 
 
Det hotell som medverkar i fallstudien finns i en större stad i mellersta Sverige. 
Hotellet är privatägt men har franchiseavtal med koncernen vilket innebär att de går 
under samma flagg, och följer uppsatta direktiv från koncernledningen. Hotellet ligger 
centralt i staden, har runt hundratalet rum, ett tiotal konferensrum, relaxavdelning, och 
en, enligt VD, uppskattad al á carte restaurang. Hotellet har ett 50-tal anställda på hel- 
eller deltid beroende på säsong och behov. Nuvarande ägare köpte hotellet i början av 
2000-talet tillsammans med hustrun och då var hotellet relativt nedgånget så de 
senaste åren har hotellet genomgått en successiv helrenovering för att leva upp till 
koncernens standard både gällande kvalitet och miljö. 
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4.2.Knowledge Management med utgångspunkt i Nonaka och 
Takeuchis teorier  

Figur 5: En sammanslagning av modellerna “Four modes of knowledge”, “Knowledge created by the 
four modes”, och “Knowledge spiral” (Nonaka et al., 1995, s 62, 72, 71) 

4.2.1.Socialisering 
De tankegångar om kunskap genom socialisering där man lär sig av andras kunskap 
genom observation, imitation och övning stärks av Clegg et al. (2008), som menar att 
de tre viktigaste faktorerna för kunskapsutveckling är att lyssna, att göra och att 
exponeras för populära beskrivningar. Det kunnande som utvecklas genom 
socialisering blir till tankemodeller och teknisk kunskap. Denna sorts kunskap 
omnämner Nonaka et al. som Sympatisk kunskap. 
 
VD berättar att han försöker underlätta lärandet bland personalen genom att inte ha 
för sträng hierarki, utan istället skapa en familjär stämning, om än med visst auktori-
tärt inslag. Detta för att personalen skall våga kommunicera med varandra oavsett 
titel. Även storleken på hotellet är avgörande för personalens upplevelse av möjlighet-
erna att lära av varandra. För VD är det viktigt att personalen är öppen att ta till sig 
kunskap genom att se hur kollegorna arbetar då det då skapas en flexibel arbetsgrupp 
som har ett helhetsgrepp vilket upplevs som service av kunderna. 
 
Husfrun berättar att VD faktiskt själv kommer ner och försöker hjälpa till för att få en 
bättre bild av verkligheten vilket gör att han dels lär sig om sina medarbetares faktiska 
arbetssituation, samtidigt som personalen genom att titta på lär sig vad som kan för-
bättras eller är områden som kan utvecklas. De möten som hålls är en blandning av att 
lyssna på sina kollegor och att också beskriva sina egna upplevelser för att kollegorna 
skall få ta del av det som man erfarit. 
 
Den receptionist som intervjuades ger också en bild av att det finns goda möjligheter 
till att lära av varandra genom att få ta del av varandras erfarenheter, och genom det 
faktiska arbetet. Hon tar även upp den hierarkiska strukturen gällande kommunika-
tionen. Det finns tydliga strukturer för makten anser hon, men att det inte blir något 
hinder då dynamiken i personalgruppen tillåter gränsöverskridande lärande. 
 
Konferensteknikern/receptionisten anser att hon använder sig av en blandning av att ta 
lärdom från egna och andras erfarenheter, och de kunskaper som finns att hämta i den 
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datorbaserade kunskapsbasen. Hon ger som exempel att det är genom erfarenheterna 
och samtalet med kollegorna om deras upplevelser som hennes tjänst förändrats från 
att vara en renodlad receptionisttjänst till att bli konferenstekniker och endast som 
backup åt receptionen.  
 
Kocken är också positiv och säger att mycket av lärandet är att i dialogen få kunskap 
genom kollegornas upplevelser och beskrivningar. Vidare så arbetar han fram erfaren-
heter i de dagliga göromålen. Han tycker att VD är öppen för detta arbetssätt och att 
det inspirerar honom att ha den friheten. 
 
Lokalvårdaren som intervjuats säger sig inte ha för stort intresse att vara en del i ett 
stort sammanhang, men samtidigt så är hon öppen till att ta del av de erfarenheter som 
hon och kollegorna får de gånger de till exempel gemensamt provar ny utrustning. 
 
Om hänsyn tas till den kritik som framförs mot Knowledge Management så är det 
uppenbart att Taylors beskrivning av hur individens mottaglighet av kunskap hos in-
divid och organisation varierar och därmed påverkar företagets kunskapsutveckling i 
stort. Alla hierarkiska nivåer framför intresse för kommunikation och lärande av var-
andra i arbetet, alla utom lokalvårdaren. Genom detta så lever hon upp till Taylors 
farhåga om att det finns barriärer som hindrar integration. Lokalvårdaren ställer sig 
utanför samordningen och det av ointresse. Utifrån Taylors tankegångar så lider där-
med hotellets organisation av en Attityd/psykologisk barriär där bristande motivation 
blir tydlig. 

4.2.2.Externalisering 
Den externalisering som Nonaka tar upp och som avser att diskutera och föra dialog-
er för att på så sätt skapa framtidsvisioner och utvecklingsmöjligheter inom företaget. 
Dessa kommunikationsvägar utgår ofta ifrån former som är kopplade till modeller, 
hypoteser, koncept, metaforer och liknande. Denna kunskapsutveckling använder sig 
av liknelser och analogier, och den lärdom som genereras hamnar därmed inom ramen 
för Tematisk kunskap enligt Nonaka. 
 
Utifrån de intervjuer som gjorts så framkommer det att socialiseringsdimensionen är 
en stark faktor för kunskapsutvecklingen inom det hotell som medverkat. VD säger att 
det givetvis sprids mycket kunskap genom att personalen samtalar och utbyter erfar-
enheter verbalt, men han lyfter också fram faran med att fakta förvanskas om den en-
dast blir muntlig och inte formaliseras. Vidare säger han att det också kan vara svårt 
att få den muntliga kunskapen att bli gränsöverskridande över de hierarkiska gränser-
na, och att det även finns de som helt enkelt inte vill ta till sig informell kunskap. 
 
Husfrun styrker VD:s inställning, men går steget längre och säger att majoriteten av 
lärandet sker genom lärande i arbetet. Hon säger också att de använder det muntliga 
lärandet i uppföljningarna där gemensamma möten och diskussioner bjuder på natur-
liga tillfällen att diskutera sina erfarenheter och tankar. 
 
I intervjun med receptionisten så är det tydligt att hon finner stimulans i möjligheten 
till diskussion och utbyte av erfarenheter. Hon lyfter fram flera exempel på hur led-
ningen och då främst VD engagerar sig i den dagliga verksamheten, är öppen att ta 
emot förslag och tankar om hur arbetet kan utvecklas. Detta främst genom att VD 
gärna håller möten där personalen får utbyta erfarenheter och diskutera, vilket hon 
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finner mycket utvecklande. Hon säger att VD har en förmåga att få personalen att 
både öppna sig men också att hålla sig analytiska, då han både är ödmjuk men också 
knivskarp när det kommer till det professionella arbetet. 
 
Konferensteknikern/receptionisten uttrycker också att VD ger goda möjligheter för 
personalen att skapa egna tankar och erfarenheter kring sitt arbete, och att hon är in-
tresserad av att diskutera och höra vad personalen upplever. Hon säger vidare att VD:s 
närvaro ute bland personalen också stimulerar lärandet. Konferensteknikern/recep-
tionisten säger också att VD gärna håller möten där tankar och frågor diskuteras och 
utvecklas öppet, men han säger lite undvikande att han även tror att det är igenom 
dessa möten VD skapar sig en bild av hur personalen ligger till kompetensmässigt. 
 
Kocken säger sig mest arbeta utifrån att prova, prova igen och att utbyta erfarenheter 
med kollegor, vilket han finner mycket inspirerande för sitt eget utövande. 
 
Lokalvårdaren som intervjuades har inte alltför stort intresse i vare sig kompetensut-
vecklingen eller i kommunikationen över de hierarkiska gränserna. Hon ser att andra 
anställda tycker att det är roligt med samtalsforumen, men ser inte själv något nöje i 
att medverka. 
 
Lokalvårdarens inställning styrks även den av forskningen då både Jones och 
Litteljohn et al., i sina separata artiklar, har uttryckt detta då de säger att klassificering 
utifrån makt och arbetsområde lätt gör att kunskap isoleras till en arbetsgrupp. Men 
samtidigt så säger Litteljohn et al., att organisationer med en hierarkisk struktur om än 
mjukare form av den är de verksamheter som bäst lyckas på marknaden. Matzler et 
al., säger dock att kunskapsutbyte är viktigt för organisationens dynamik, och menar 
även på att kommunikation som lyckas bryta igenom de hierarkiska nivåerna blir mest 
framgångsrika på att ta till sig ny kunskap; och vågar även att komma till insikt om 
behovet av förändring/utveckling. 

4.2.3.Kombination 
När den redan befintliga kunskapen möter annan befintlig kunskap så finns förutsätt-
ningar för att dimensionen kombination uppnås. I denna fas av utvecklingen så ger 
mötet mellan de olika kunskaperna upphov till ny kunskap. Mötet och skapandet av 
den nya kunskapen sker genom konversationer i olika former, datoriserade kommun-
ikationsnätverk och genom dokument som tillförs. Nonaka et al. uppger att denna 
process leder till Systematisk kunskap, då utkomsten av utvecklingen blir att man ser 
till helheten och att arbetssätten skall få ett tydligt tillvägagångssätt från början till 
slut. 
 
I denna del så berättar VD om att verksamheten använder sig av det interna datorbas-
erade kunskapssystemet som byggts upp centralt. Han uppmuntrar sina anställda till 
att gå in i det då det innehåller kunskap som koncernledningen vill att alla skall ta del 
av för att de olika hotellen skall ha lika värderingar och arbetssätt inför kunden. Detta 
blir strategiskt också då informationen är styrd och personalen har inga valalternativ. 
Systemet är formellt i sin struktur och gör det lätt att göra uppföljningar på att all per-
sonal är insatt. Däremot ser han inte detta sätt att lära som ett tecken på en gammel-
dags maktstruktur, utan mer ett sätt att kvalitetssäkra kunskapen inom hotellet. Målet 
är att rutinerna skall vara de samma på samtliga hotell inom koncernen. 
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Husfrun talar också om det datorbaserade, men tar då upp att det inte finns någon av-
skild plats att sitta och fokusera på kurserna och det är också knappt om tid, så det blir 
mer lärande i arbetet än den standardiserade kursmodellen som blir huvudsaklig. Led-
ningen försöker att se till att personal också kommer iväg på fysiska kurser externt el-
ler internt med det är i den mån som hotellet kan finansiera dessa, ekonomiskt och 
tidsmässigt.  
 
Receptionisten berättar vidare att det kan vara svårt att få tid till att sätta sig med do-
kumenterat och formaliserat material, och att det är ont om platser där hon kan sitta 
ifred. Dock ser hon inte detta som ett problem då hon ser detta som en situation som 
är känd i hela branschen. Hon skulle däremot gärna gå på fler kurser där hon är av-
skild från det dagliga arbetet så att hon får ro och kan koncentrera sig på att ta till sig 
ny kunskap. 
 
Även konferensteknikern/receptionisten talar om att studiemiljön inte helt som den 
önskas men han uttrycker ändå att hon faktiskt använder sig av den formella informa-
tionen i större utsträckning än vad andra upplevs göra. I och med att hon använder sig 
av den formella vägen för kunskapsutveckling så innebär det också att delar av den 
kunskapen förs vidare in i de möten och diskussioner som förs samordnat av VD. 
 
Kocken uttrycker att han inte tycker att de formella kunskaperna i datorsystemet 
känns så viktiga för honom, utan han föredrar att kommunicera och lära genom egna 
erfarenheter och genom andras. Han tycker dock att det finns möjligheter till andra 
formella kunskapsutvecklingsmöjligheter så som kurser och upplevelser som i mån 
om ekonomi finansieras av hotellet. Han gillar också att VD har ser till att kunskaps-
utvecklingen sker i största möjliga mån inom avlönad tid, vilket gör att det är lättare 
att engagera sig och vilja vara med i utvecklingsarbetet så att de får fungerande ar-
betsprocesser i köket. 
 
Lokalvårdaren har inställningen att kunskapsutvecklingen generellt är något som hon 
är tveksam till i eget fall men att i den mån som hon tar till sig kunskaper så sker det i 
den formella formen av kurser. 
 
Samtliga pratar om tidsbristen och bristen på platser som ett direkt eller indirekt pro-
blem. Detta styrks av Nonaka et al. vars grundtanke är att denna formella kunskap i 
kombination med individens sedan tidigare förvärvade kunskap skall ge upphov till 
ny kunskap. Nu strävar flera av de intervjuade efter att finna möjlighet att bara ha 
möjlighet att läsa in informationen, vilket inte alltid är en så gynnsam inställning om 
det förväntas att dessa data skall leda till utveckling. Återigen är Taylor den som rör 
vid detta problem. Hon lyfter här fram den interna barriären. Denna grundar sig i 
bristande resurser och bristande management. Det är svårt att utifrån den analys som 
görs här säga om det finns brister i den befintliga ledningen av hotellet, men resultatet 
av intervjuerna har en tydlig antydan om att Knowledge Management inte är 
prioriterad som betydelsefull strategi i den form som Nonaka et al. framställer. Även 
Nordin är inne på ledningens förmåga att balansera ekonomi, kvalitet och Knowledge 
Management. Han lyfter fram att om inte ledningen klarar balansen mellan dessa så 
blir just kunskapsutvecklingen inte en lyckad strategi utan en belastning. Just 
kombinationsdelen i Nonaka et al lärande tenderar att följa Nordins negativa profetia 
då det är svårt för personalen att finna tid och plats för denna form av lärande. 
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Även Saad et al uttrycker att tid och pengar är viktiga faktorer för organisationen, och 
de menar på att Knowledge Management visserligen tar tid att följa som strategi, men 
att det i slutändan är så att en balanserad kunskapsutveckling är både tidsmässigt och 
ekonomiskt gynnsamt för företaget samtidigt som kunskapen tillgängliggörs all per-
sonal. Samtidigt så säger både Walsh et al och Sundbo att visserligen så går det att få 
till en effektivisering men att detta inte automatiskt innebär att kostnaderna sänks, 
utan att det istället kan bli det motsatta om inte ledningen tar en aktiv roll och styr 
lärandet och kunskapsutvecklingen som process. 

4.2.4.Internalisering 
Enligt Nonaka innebär Internalisering i en organisation att kunskaperna inhämtas ge-
nom att individen via sina göromål skapar mentala modeller och får ett tekniskt kun-
nande kring utförandet av arbetsuppgifter. Denna del innebär också att Operativ 
kunskap skapas. Med det avses att företagspolicys och andra styrdokument implemen-
teras i organisationen som aktiva ramverk i verksamheten. Dessa gör att personalen 
skapar sig en uppfattning om vad som förväntas och vad som bör göras. 
 
VD är öppen för alla former av lärande så länge de innehåller korrekta fakta och att 
det ökar personalens kunnande och flexibilitet i arbetet. Det är också viktigt för att 
kunna bemöta kunderna framgångsrikt, då detta är avgörande för hotellets ekonomi 
långa loppet. Han säger att det är viktigt att kunskapen inte blir statisk utan att man 
vågar ta till sig nya tankar och idéer och därför uppmuntrar han personalen att ta egna 
initiativ att ta till sig kunskap och att utveckla ny kunskap genom erfarenheter, kurser 
och information. 
 
Husfrun tar upp hierarkin på hotellet som en faktor som kan bromsa de anställdas pre-
stationer men säger att hon och hennes man arbetar på att mjuka upp gränserna för att 
de anställda skall känna att det går att inhämta och ge kunskap till varandra oavsett ti-
tel. Det är viktigt för att personalen skall kunna förbättra och utveckla arbetsmetoder-
na. Den information som kommer fram på mötena kan personalen omsätta i det dagli-
ga arbetet och på så sätt finna nya vägar att gå för att verksamheten skall effektivise-
ras, dock är hotellets ekonomi ansträngd och det ger effekt på tillgången på tid för lär-
ande och även resurserna att inhämta kunskap externt för att komma vidare i utveck-
lingen. 
 
Den som uttrycker mest positiva kommentarer om kunskapsutvecklingen i stort är 
receptionisten som visserligen önskar mer tid åt den formella kunskapsutvecklingen 
men som samtidigt uttrycker att hon tycker hon har bra med möjligheter att utifrån 
sina kunskaper få skapa nya kunskaper då honom applicerar dessa på sin arbetsplats. 
Hon säger vidare att det som hindrar henne att gå vidare är de ekonomiska resurserna 
i verksamheten då hon gärna hade gått mer kurser där hon kunnat få mer tankar och 
idéer kring sitt eget arbetssätt. 
 
Konferensteknikern/receptionisten uttrycker att hon lär sig både genom erfarenheter 
och genom att ta in kunskap utifrån. Hon använt sig av denna förmåga för att utveckla 
sig och göra vissa karriäristiska språng och tycker att det är bra att VD är öppen för att 
personalen utifrån det de lärt sig sedan går ut och provar i arbetet och på så sätt får er-
farenhet och skapar egna tankar kring området. 
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Sedan tidigare har det klargjorts att kocken helst lär sig genom att se andras arbete el-
ler genom eget arbete. Det är också så att han har önskemål om mer kurser där han får 
instruktioner och idéer som gör att han kan bilda sig egna tankar om hur arbetet kan 
utvecklas. Han ser också positivt på att VD är så välvilligt inställd till denna forma av 
lärande och att denne i mån om ekonomiska resurser finansierar möjligheter till upp-
levelse och lärande på detta sätt. 
 
Lokalvårdaren säger sig inte vilja vara med i kunskapsutvecklingen på annat sätt än 
hon är idag vid kurstillfällen som är praktiskt riktade mot hennes eget arbetsområde.  
Det innebär att den kunskap hon faktiskt arbetar med och utvecklar är den som hon 
får genom instruktioner och sedan får skapa sig en egen bild om, vilket i sig är en er-
känd väg att gå igenom enligt Nonaka. I sin avhandling styrker Sveiby lokalvårdarens 
ställningstagande genom att dela in lärandet i två ”verktyg” - intellektuellt och fysiskt. 
Sveiby menar därmed också att Nonakas tanke om att alla behöver involveras i alla 
kunskapsdimensioner inte stämmer då lokalvårdaren inte kan eller vill något annat än 
det hon gör idag, och att det är okej, eller kanske till och med mycket bra. Sveiby 
menar dock att Knowledge Management som strategi och struktur går att implemen-
tera men att teorin inte får bli statisk i sitt utförande.  

4.2.5.Kunskapsspiralen 
Nonaka et al som tagit fram Kunskapsspiralen, för att förklara kunskapsflödet, men-
ar att samtliga fyra dimensioner måste finnas med i kunskapsutvecklingen för att pro-
cessen skall lyckas. Vidare så menar han att processen inte är en sluten cirkel utan en 
fortgående spiral som vidgas i takt med att ny kunskap blir etablerad inom de olika 
dimensionerna. Det är ett samspel mellan alla fyra delarna; konversationen mellan de 
olika dimensionerna påverkar hur samspelet fungerar, och samtalets form är i sin tur 
påverkat av vilka händelser, omständigheter och faktorer som ställs upp. Begynnelsen 
i spiralen ligger i att få personalen att kommunicera med varandra och dela med sig av 
sina individuella kunskaper. Detta leder så till att en diskussion uppstår där man jäm-
för, liknar vid, ifrågasätter och formulerar en gemensam bild av vad som behöver gö-
ras i situationen. När formuleringen finns så skapas samordning mellan gammal och 
ny kunskap för att därigenom finna lösningar på uppkomna situationer. Därefter så 
samverkar man för att åtgärda genom att förbättra, utveckla och utvärdera. Detta leder 
till att organisationen vill samla på sig än mer kunskap och går då vidare in i en ny in-
ledningsfas för utbyte av individuella erfarenheter och kunskaper, och sedan fortsätter 
spiralrörelsen runt och runt. 
 
Intervjuerna visar på att flera av informanterna är öppna för samtliga 4 dimensioner 
av kunskapsutveckling. Det finns däremot ingen medvetenhet kring dessa dimension-
ers behov av varandra för att kunna skapa en effektiv kunskapsutveckling i form av 
Knowledge Management. Två av informanterna, kocken och lokalvårdaren, är däre-
mot öppet tveksamma eller direkt negativ till att delta i en eller flera av dimensionerna 
vilket går i strid med Nonakas tankar om helhet. Vidare så framgår det i intervjun med 
VD att han inte har riktig kontroll över kunskapsutvecklingen reellt utan hänvisar till 
datorbaserade kunskaper som huvudsaklig inputkälla. Detta går stick i stäv med vad 
som faktiskt framkommer i intervjuerna där de pratar om att tidsbristen och ekonom-
iska situationen bromsar möjligheten att använda denna kunskapsbas, utan att de istäl-
let arbetar genom att lära av varandra och genom egna erfarenheter. VD framhåller 
också vikten av kunskap. Detta då en bred och solid kunskap bland personalen gör att 
kunderna känner trygghet och därmed känner förtroende. Det handlar också om att 
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personalen blir mer flexibel vilket är viktigt på hotell av den storlek som nu represen-
teras, samt ur individens aspekt är det viktigt med kunskap för att kunna utvecklas i 
sin roll eller gå vidare i sin karriär. Ur ledningssynpunkt blir kunskapen en maktfaktor 
ut mot konkurrenter men också internt då ledningen styr den kunskap som skall nå 
personalen. 
Denna situation styrks av Sveibys ställningstagande om att kunskap är individuell och 
därmed svår att likforma. Han säger vidare att det är viktigt att se till att det finns två 
olika vägar att gå för att ta till sig kunskap. Ett intellektuellt verktyg och ett fysiskt 
verktyg föreslår han. Det förstnämnda är beroende på sociala aspekter och omgivning-
ens tolerans för kunskapsutveckling, medan det sistnämnda handlar om att kunna få 
tydliga direktiv och är oberoende av vem som får instruktionen. 
 
Resultat av tidigare forskning som Graetz et al har genomfört visar på att de företag 
som är mest framgångsrika idag är de som lyckats balansera den hierarkiska struktur-
en mot utrymmet för flexibilitet och rörlighet inom företaget. Däri ligger företagets 
insikt om att tillvarata kunskap för att använda detta som konkurrensmedel. Detta är 
något som även Christopher kommer fram till i sin artikel, och han går vidare och 
menar på att det är av avgörande betydelse för den fortsatta överlevnaden på mark-
naden. Samtidigt så menar O´Reilly et al att just den hierarkiska strukturen inom tur-
ismindustrin och där inkluderat hotellnäringen är så stark att det är svårt att imple-
mentera Knowledge Management som strategi och arbetsstruktur. Litteljohn et al 
säger däremot i sin forskning att just turismindustrin är en industri som kontinuerligt 
förändras, med stora personalresurser och därmed är lämplig för just Knowledge 
Management då denna struktur tillvaratar kunskap och förmedlar den vidare, vilket 
skapar flexibilitet bland personalen. 



 

5.Resultat 

5.1.Slutsatser 
Det hotell som fått stå som undersökningsobjekt i denna fallstudie arbetar idag med 
kunskapsutveckling bland personalen. Dock är inte kunskapen i sig ett uttalat 
strategiskt verktyg för ledningen utan ses mer som ett komplement, för att skapa en 
flexibel personalstyrka med en gemensam kunskapsbas. Denna kunskapsbas skulle 
kunna, med uttalad ekonomisk och tidsmässig satsning, och ett starkt engagemang 
från ledningen kunna bli en bra språngbräda för att implementera Knowledge 
Management som strategi. 
 
Idag finns en tydlig vilja hos ledningen och flertalet av personalen att arbeta mer med 
olika kunskapskällor, samt finns ett stort intresse att inhämta och dela med sig av kun-
skap internt och externt. Det som hindrar hotellet ifrån att kunna arbeta med 
Knowledge Management idag är att ledningen inte fullt ut förstått att kunskapen är en 
stark kraft ur konkurrens- såväl som ur effektivitetsperspektiv. Detta då kunskapen 
mer synes användas som länk mellan de olika hierarkiska nivåerna och för att skapa 
en mer synkroniserad arbetsmetod. Rätt använt skulle kunskapsutvecklingen kunna 
leda till ett framgångsrikt styrmedel för hotellet. För att nå dit måste dock samtliga 
personalgrupper fullt ut involveras och engageras vilket inte är fallet idag.   
 
Fallstudien visar på att det vid detta utvalda hotell finns klar potential till att kunna 
implementera Knowledge Management som arbetsstruktur, men den främsta anled-
ningen till att så inte sker är ledningens ovetande om det inflytande som kunskapen 
kan ha på företagets fortsatta överlevnad. 

5.2.Rekommendationer 
Utifrån de resultat som kommit fram i denna fallstudie så anser vi som uppsatsförfatt-
are att ledningen skulle ta sig tid att sätta sig in i Knowledge Managements system för 
att förstå vilka fördelar som detta ger, och att den ekonomiska och tidsmässiga sats-
ning som idag krävs ger en lönsam morgondag. 
 
Ledningen måste inse att om hotellnäringen skall överleva i framtiden där antagligen 
den mer informella hierarkin kommer vara ledande, och då tror vi att det kommer att 
krävas att det redan finns en effektiv och fungerande struktur för kunskapsutveckling. 
 
Genom att ledningen går i brässen för kunskapsutvecklingen så motiveras personalen 
att delta och bidra. 

5.3.Kunskapsbidrag 
Denna uppsats syftar till att ge ett generellt kunskapsbidrag om hur Knowledge 
Management skulle kunna tillämpas som styrmedel inom hotellnäringen. För att för-
söka skapa en förståelse för detta har det gjorts en fallstudie där det undersökts om det 
redan idag finns något snarligt Knowledge Management och hur det skulle kunna ut-
vecklas vidare. Vidare har det undersökts om det finns en vilja hos personal och led-
ning att arbeta med kunskapsutveckling som styrmedel.  
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Detta kunskapsbidrag är nog som mest intressant för personer inom hotellverksamhet, 
men även för övriga inom service sektorn, samt dem som önskar forska vidare inom 
ämnet. 
 
De resultat som framkommit i uppsatsen har frambringats genom en abduktiv 
analysmetod där teori och empiri ställts mot varandra. 
 
Kunskapsbidraget som denna uppsats tillför är att det är viktigt att ledningen i större 
grad ser kunskap som ett konkurrensmedel då det är ett verktyg som kan motivera 
personalen att utvecklas både i grupp och individuellt på sådant sätt att organisationen 
inte bara ekonomiskt drar vinning utan även att arbetsmetoderna blir effektivare. För 
att detta skall vara gällande så måste dock kunskapsutvecklingen föras framåt som 
inspiration för att alla personalgrupper skall känna sig delaktiga. Därmed skulle 
kunskapsutveckling behöva ta en mer central plats i strategiplaneringen för att fullt ut 
uppnå full styrka inom organisationen. 

5.4.Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån de resultat som uppsatsen kommit fram till så skulle det vara intressant med 
vidare studier i hur hotellnäringen använder sin arbetstid, och denna kan rationaliseras 
på sådant sätt att Knowledge Management blir en fungerande strategi för verksam-
heten.  
 
Det skulle vidare vare av vikt för den fortsatta turismforskningen om fortsatta studier 
kunde bekräfta effektiviseringsvinsterna tidsmässigt och ekonomiskt, så att näringen 
eventuellt kan få fog för ett systemskifte. 
 
Ytterligare ett område som rekommenderas forskning kring är hur hotellnäringens 
heterogena arbetsgrupper skall bli mer unison och samverka utifrån en gemensambas.
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Appendix 1 – intervjuguide 
Intervjuarna inleder med att presentera sig och beskriva projektet 
Informanten: Ålder, position (nu och tidigare), år inom verksamheten, utbildning 
(före och under anställning) 
 
Organisatoriskt lärande 

1. Används idag kunskap som ett uttalat styrmedel inom koncernen/hotellet? 
2. Hur förmedlas central kunskap inom koncernen/hotellet idag? 
3. Finns det hos ledningen ett intresse för ett gemensamt lärande som involverar 

samtliga hierarkiska nivåer inom organisationen? Om ja, vilka strategier finns 
för tillämpningen av det gemensamma lärandet? 

4. Ser ni kunskapsutvecklingen som ett medel för extern konkurrens? 
5. Är kunskapsutveckling inom koncernen ett internt konkurrensmedel? På vilket 

sätt? 
 
Lärande genom arbete 

1. Sprids kunskap över hierarkiska gränser inom koncernen/hotellet? Om ja, på 
vilket sätt, och vilken form av kunskap? 

2. Är organisationen positivt inställd till gränsöverskridande karriärutveckling? 
Om så är fallet, ge konkreta exempel. 

3. Möjliggörs kunskapsutveckling hos individen genom personlig utveckling och 
karriärmöjligheter? 

4. I hur stor omfattning använder sig personalen av kunskapsinhämtning? 
 
Lärandestruktur 

1. Är den kunskap som finns i lärandestrukturen styrd av ledningen eller utav 
personalens efterfrågan? Ge exempel! 

2. Vilka formella verktyg finns för utveckling och utbyte av kunskap idag? 
3. Är den lärandestruktur som idag används fullgod, eller finns det en efterfrågan 

att utöka med fler verktyg? Om fler efterfrågas, ge exempel! 
4. Hur ser man på inhämtandet av externkunskap inom hotellet/koncernen? Vilka 

vägar används? 
5. I vilken utsträckning används IT-baserade kunskapskällor till vidareutveck-

ling? 
6. Finns det idag någon aktiv uppföljning av inhämtad och intern kunskap? 

 
Lärandemiljö 

1. Har ledningen lyhördhet för utvecklingsförslag oavsett från vilken hierarkisk 
nivå den kommer? 

2. Finns det tid/möjlighet för kunskapsinhämtning och utbyte inom organisation-
en som den ser ut idag? 

3. Sker kompetensutveckling genom kurser eller enkom via lärande genom ar-
bete? 

4. Är kunskapsutvecklingen hos individen en avlönad process eller ligger den ut-
anför arbetstid?  

5. Finns det utbildningslokaler på varje hotell eller på central plats som tillgäng-
lighålls för personalens kompetensutveckling? 

6. Sker utbytet av kunskap enbart inom det ”egna” hotellet eller verkar flera delar 
av koncernen tillsammans? Om så är fallet, beskriv hur! 
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Appendix 2 – intervju med VD 
 
43 år. Utbildad på universitet inom ekonomi. Jobbat inom familjens tidigare hotell-
rörelse. Headhuntats till att vara VD för annan anläggning, och nu köpt egen anlägg-
ning där han är VD. Har under hela uppväxten och under studietiden jobbat inom 
hotell. 
 
VD upplever att kunskap är viktigt och att i den mån det går används inom organisa-
tionen som en drivkraft för utvecklingen. Han menar på att organisationens olika kun-
skapsutvecklingssystem är en språngbräda för de anställda att faktiskt kunna göra en 
karriärsstege inom verksamheten. Samtidigt så säger han att det kan vara svårt att ut-
veckla sig endast på den lokala platsen då efterfrågan på viss kunskap kan bli mättad 
och att inte tjänster finns för alla. Han däremot försöker att styra upp kunskapsinrikt-
ningen genom att se till vilka han väljer att rekrytera och han frågar alltid vid intervju-
er om deras tankar om framtiden, samt ser till deras erfarenheter, och hur han upple-
ver deras karisma och glöd. 
 
Idag förmedlas den kunskap som man vill ge personalen centralt genom olika system 
såsom datorn och genom interna kurser för att skapa en enhetlig profil och göra kun-
den trygg i att alltid veta vad den får genom att associera detta till varunamnet. Även 
om detta hotell är Frenchais ägt så måste verksamheten vara driven under samma 
riktlinjer som över verksamhet förtydligar vd. Strategin för lärandet är väl just det att 
det skall finnas en enhetlighet, men också att det skall finnas en bred unison kunskap 
som gör personalen flexibel i sitt arbete och att kunderna känner att de får det som 
efterfrågas utan att det upplevs komplicerat. Självfallet är detta ett sätt också att kon-
kurrera mot konkurrenter, ju professionellare man är ju trognare kunder. Och det spri-
der sig om man gör ett bra jobb. 
 
Han personligen ser inte kunskapsutvecklingen som ett verktyg för ledning i dess mer 
gammeldags bild av makt, men självklart är det så att det är viktigt att styra upp kun-
skapsutbyte och utveckling mot att ge den kunskapsbredd som krävs på plats och för 
att hotellets utveckling inte skall stagnera. Ett exempel är ju konferensavdelningens 
teknik som hela tiden måste uppdateras, och därmed måste ju också personalen konti-
nuerligt uppdateras för att attrahera kundgrupperna. 
 
VD säger att han verkar för att kunskapen inte skall bli statisk och i och med att han 
vill skapa en lojal och familjär känsla i personalgruppen så försöker han att motverka 
alltför stora hierarkiska skillnader. Dock så anser han att de hierarkiska nivåerna har 
en funktion som måste finnas då det handlar om ledning av organisationen. Idag är det 
mest kunskap om kundgrupper, hur dessa skall bemötas, vad som efterfrågas och tek-
nisk utveckling som förmedlas brett över organisationen. Det ses inte som något kon-
stigt då dessa är centrala områden och de drivs på av både koncernledning genom 
kunskapsutvecklingssystem och genom lokalt lärande. 
 
VD försöker att vara tolerant och uppmuntrande till lärandet bland personalen, men en 
hög nivå av förkunskap krävs för att bli anställd då tiden är knapp. De datorbaserade 
systemen uppmuntras att användas då dessa förmedlar den centrala ledningens avsik-
ter och strategier, men självklart är det så att mycket kunskap sprids genom arbetser-
farenheter och samtal med kollegor. Det är dock viktigt att inte den sistnämnda delen 
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får för stor del av lärandet då det är lätt att denna kunskap blir avgreningar och avarter 
av den faktiska kunskapen. 
 
VD berättar vidare att kunskapsutvecklingen i viss mån är subventionerad så till vida 
att en del av arbetstiden medger till exempel läsande i det centrala datasystemet, men 
det förekommer även att tid för kurser förekommer. Dock finns inga andra lokaler att 
tillgå än kontoret, konferenslokalerna och personalutrymmet. Hotellet är inte alltför 
stort och det är kostsamt att ha lokaler stående. 
 
Det finns en viss tveksamhet bland delar av personalen med gränsöverskridande kun-
skap. Exempel på detta är att det varit svårt att involvera städpersonalen. De är sociala 
och är en del av personalgruppen, men flera individer verkar hellre jobba självständigt 
och sedan gå hem, än att ta in ny kunskap som täcker fler områden än just hygien. 
 
Större delen av den kunskap som idag finns inom verksamheten är faktiskt styrd av 
ledningen. Det är ju till syvende och sist den som anställt och positionerat omfattning-
en av varje yrkesgrupp inom hotellkoncernen, men visst finns även en öppenhet till att 
lyssna på vad personalen efterfrågar. Det är viktigt, för det är de som är ute på golvet i 
den dagliga verksamheten och därför är det också de som har den faktiska vetskapen 
om vad som efterfrågas kompetensmässigt. Ledningens funktion blir här mer att se till 
den organisatoriska och ekonomiska möjligheten att avsätta tid, rum och personal för 
lärandet. 
 
Främst används en kunskapsbank som finns i datorn för kompetensutvecklingen inom 
organisationen. Den består dels av ett internt nät som förmedlar nyheter, policys, pla-
ner mm. Dels av en ren utbildningsportal där personal kan lära och öva på ny informa-
tion och kunskap. Lärandet där blir nästan som vid körskoleteorin där man får infor-
mation, övar på scenarier och sedan får diagnosiska test som sedan går att lyfta till 
den lokala chefen för att verifiera kunskapen. Det får väl ses som en form av uppfölj-
ning anser VD. Det är viktigt att ny kunskap kommer in i verksamheten och då både 
genom personalens upplevelser och erfarenheter, och genom information som inhäm-
tas externt. Det sistnämnda sker mestadels genom kurser och genom rekrytering. 
 
Personalen verkar nöjd med de vägar för kunskapsinhämtning som finns, men visst 
finns individuella önskningar. Alla har olika behov för att lärandet skall bli effektivt. 
VD försöker att ge det utrymme och de förutsättningar som krävs men det är inte all-
tid möjligt, och då främst ekonomiskt. Exempel på saker som kan efterfrågas är lugn 
och ro vid främst lärandet genom datorn, men det är svårt att fullt ut få det då verk-
samheten är igång 24 timmar om dygnet och de fysiska lokalerna är begränsade. Där-
emot innebär situationen att personalen faktiskt är avlönad i sin utveckling och när det 
är kurser så får de lön som vid vanlig arbetstid. 
 
VD ser att han har större frihet att skapa en gemytlig miljö för sin personal genom att 
hotellet ägs av honom själv och att dess storlek gör att personalgruppen är mer hanter-
bar i jämförelse med större hotell. Han hoppas därför att personalen upplever arbets-
platsen som tilltalande, och att de känner att de får utrymme att utvecklas och trivas, 
om än att det huvudsakliga fokus som måste finnas är organisationens möjligheter till 
framgång. 
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Appendix 3 – intervju med husfrun 
 
41 år, gift med VD, följt med VD till hans olika placeringar. Är gymnasieutbildad in-
om samhällsvetenskap. Varit hemma med barn, och tidigare jobbat inom kontor, men 
har i och med köpet av hotellet engagerat sig på heltid nu när barnen blivit större. 
 
Det vore svårt att klaga på ledningen då det främst är jag och min man som är led-
ningen, men med tanke på att vi ingår i en större koncern så kan jag ibland känna mig 
ofrivilligt styrd av koncernledningen, men det ingår i konceptet och det visste vi innan 
vi köpte hotellet så det är bara att gilla läget. 
 
Kompetensutveckling och möjlighet till utveckling inom det egna arbetet och gräns-
överskridande är något som jag vurmar för. Jag har själv gått från samhällsvetenskap-
lig inriktning till hotell så jag vet att det är möjligt och att det kan vara riktigt roligt att 
utvecklas vidare åt ett helt skilt håll än planen från början. 
 
Vi försöker ha en öppen atmosfär bland personalen och att de hierarkiska strukturerna 
skall bli för tydliga, men samtidigt är det viktigt i en sådan här organisation där bud-
geten är tight att man har en tydlig ledning för att inte de ekonomiska förutsättningar-
na skall gå förlorade genom svinn och irrationella beslut. 
 
Kunskapen och informationen som kommer från koncernens centrala system är tydligt 
formad efter deras strategier och behov för dagen. Det är vår också och personalen är 
medveten om det. Vi kan inte trolla med knäna utan måste acceptera hur realiteten ser 
ut. Det som behövs försöker vi att utveckla och utbilda, det andra får lägre prioritet 
även om vi försöker att även ge lite sådana möjligheter för att upprätthålla en gemyt-
lig stämning och en vilja hos personalen att vara lojal. 
 
Vi använder mest lärande genom arbetet, men också de centrala kurserna som finns 
digitalt. Tiden är alltid en bristvara men de gånger det finns tid så försöker vi ge per-
sonalen möjlighet att gå kurser eller bara få möjlighet att sätta sig ner och fokusera på 
att läsa i systemet. Vi har inga speciella studieplatser vilket kan bli lite kaotiskt ibland 
men jag tycker att personalen hanterar det bra även om det kan vara frustrerande med 
allt väsen och alla distraktioner. I den mån som vi har råd så försöker vi även ta in ex-
terna inslag genom kurser för att få lite ny input. Vi försöker lägga kompetensutveck-
lingen på arbetstid, dels för personalens skull ekonomiskt och tidsmässigt, dels för 
verksamhetens skull organisatoriskt och ekonomiskt. 
 
Den uppföljning som sker är att vi håller möten där personalen själv får uttrycka sina 
tankar om utveckling mm. Men också att vi årligen går igenom hur marknaden ser ut 
och jämför med den kompetens som finns inom hotellet. Det mest effektiva är dock 
medarbetarsamtalen där vi gör kompetensprofiler och utvecklingsplaner gemensamt 
med den enskilde anställda. 
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Appendix 4 – intervju med receptionist 
 
26 år, utbildad på lokal turismlinje, jobbat på flera olika hotell och anläggningar 
kortare tider innan hon landade här. 
 
Receptionisten kom hit för 2 år sedan efter att ha jobbat på flera olika liknande an-
läggningar. Hon anser att detta hotellet har en mycket trevlig personalgrupp och led-
ning, vilket för det roligt att komma till jobbet. Hon anser att ledningen för koncernen 
men också den lokala ledningen är mycket öppna för kunskapsutveckling och att de 
uppmanar till lärande både genom arbete och genom interna studier mm. Hon förstår 
att informationen och kurserna är styrda i sitt innehåll beroende på vad verksamheten 
behöver idag, men samtidigt så tycker hon att det som erbjuds motsvarar hennes för-
väntningar och intressen. Det finns också ett intresse från den lokala ledningen att ta 
del av deras dagliga arbete och erfarenhetsinhämtning och det är inte sällan som VD 
är nere och hälsar på i receptionen och andra delar av verksamheten vilket hon tycker 
är sympatiskt. Han är väldigt mån om att finnas nära den faktiska verksamheten, och 
det är positivt för det är då lättare att diskutera situationer och tankar om utveckling 
och arbetssituation då. 
 
Det finns ganska många möjligheter till lärande; Både genom datorn och genom kur-
ser och utbyte genom kollegor. Datorn är dock lite snärjigt att använda när det är hög-
säsong men kollegor finns alltid att rådfråga och VD uppmuntrar dialog och utbyte så 
det är bra. Kurser blir det då och då, men då främst lokala på plats under arbetstid. 
Men så är det ju överallt. Kunskaper som inhämtas externt är något som främst sker 
genom nya arbetskollegor eller genom kurser, men ledningen är öppen för all kunskap 
som kan förnya och skapa nya möjligheter. Exempel på detta är att om vi är ute och 
reser och bor på hotell och får vi gärna återge och analysera våra upplevelser på per-
sonalmöten. Det är kul, då det ger nya perspektiv, plus att det skapar en familjekänsla 
att vi sitter och pratar på det sättet. 
 
VD är humoristisk med mycket skarp vilket gör att han kräver total professionalism 
men samtidigt ger en ödmjukhet som ger trygghet. Jag är inte rädd för att föreslå för-
ändringar eller lägga fram önskemål om kunskap som jag vill ha utöver det som finns 
i det interna systemet. Det är inte alltid som man får det man vill ha, men å andra si-
dan så skulle det vara mer oroväckande om alla fick allt. Jag hade gärna lärt mig mer 
om ekonomihanteringen, men just nu är det svårt då tiden är en bristvara men också 
för att det just nu inte finns möjlighet här på hotellet att gå vidare den vägen, men det 
är bara att vänta och hålla ögonen öppna för chansen! 
 
Idag använder jag mig av datorn för att ta del av information som ledningen skickar 
lokalt och inom hela koncernen, och av de digitala kurserna i den mån av tid jag har 
men jag skulle gärna se att jag fick åka iväg på någon kurs där vi är borta från verk-
samheten och kan fokusera utan avbrott för ringande telefoner mm. 
 
Visst finns det en hierarkisk struktur och den är tydlig. Men på detta hotell har de 
lyckats ganska väl att överskrida gränserna och kommunicera med varandra. Om det 
sedan är kompetensutveckling eller enbart socialt kan hon inte säga, utan tycker efter 
en stunds tänkande att det nog är en blandning som känns dynamisk i jämförelse med 
tidigare arbetsplatser. 
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Appendix 5 – intervju med 
konferenstekniker/receptionist 
 
32 år, utbildad inom turism i Karlstad, jobbat sedan gymnasiet med avbrott för kortare 
kurser. Jobbat på flera olika anläggningar främst inom reception och konferens. Hon 
tycker att det här jobbet är roligt om än att det finns tråkiga perioder på året då det inte 
händer mycket, men då finns tid att jobba ikapp sådant som blivit liggande. Det är 
också då som kompetensutveckling är möjlig även om hon då också jobbar mer i re-
ceptionen. 
 
VD är mycket positiv till att man lär sig nya saker och att man kommer med förslag 
på effektivisering och utveckling. Dock är utrustningen mycket dyr så förändrings-
arbetet är långsamt. Men den teknik som idag finns är top modern och den är kul att 
jobba med. Det är också kul att VD är så pass engagerad och han drar sig inte för att 
komma ner och hjälpa till när något krånglar. 
 
Vi hämtar kunskap både genom våra erfarenheter individuellt och i gruppen, men 
mycket kunskap kommer också genom all den information och de instruktioner som 
finns i det centrala datasystemet. Det är tydligt av koncernen vill satsa på om man lä-
ser i dessa dokument och ibland känns det som att VD är bakbunden i sin rörelseför-
måga, men samtidigt så är han bra på att balansera och se till att vi får möjlighet att 
utvecklas också efter våra individuella behov och önskemål. 
 
Ekonomin är väl inte alltid den bästa här på hotellet men i den mån det går så får vi gå 
kurser och avsätta tid till kurser i det centrala datasystemet, och det är tydligt att VD 
tycker det är viktigt med kunskap. 
 
När det är ett så här pass litet hotell som detta ändå är så är karriärsmöjligheterna be-
gränsade. Vi kan ju inte alla bli VD samtidigt, så vill man gå vidare så är det nog så 
att man får byta anläggning eller söka sig till nya jobb. 
 
VD gillar att ha möten där vi bollar våra tankar och erfarenheter och det har faktiskt 
resulterat i förändringar som vi som grupp själva tagit fram. Ett exempel på sådant är 
faktiskt min tjänst som förändrats från att vara en ren receptionstjänst till att bli en 
tjänst med huvudansvar för konferensen och backup för receptionen. Tidigare kunde 
det bli kaotiskt då ingen visste vad den andra gjort eller lovat kunden. 
 
Det nog också genom dessa möten som VD får en tydlig bild av hur vi ligger till kom-
petensmässigt antar jag. Han är smart! 
 
Det finns nog inte så mycket mer att säga va? Vi får lära oss mycket och vi har en öp-
pen VD och vi har möjligheter. Kanske att jag skulle önska lite mer möjligheter till 
lugn tid för studier i datasystemet för nu sitter vi vid bokningsterminalerna där det kan 
bli ganska rörigt men man kan ju inte få allt ju! 
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Appendix 6 – intervju med en av kockarna 
 
39 år, har jobbat sedan slutade utbildningen för snart 15 år sedan. Varit mångsysslare 
inom främst serviceyrken men sedemera inom kockyrket där han jobbat på 2 hotell 
innan denna anställning. Varit anställd här 7 nästan 8 år. 
 
Kocken säger att en av de främsta orsakerna till anställningen är att han känner att 
ledningen ger honom frihet att styra sitt eget arbete och att de tillåter köket att ge egna 
förslag på hur de skall utvecklas, och att de faktiskt lyssnar. 
 
Det finns ett kompetenssystem i datormiljö men det känns inte så relevant för honom 
som kock, han satsar mer på inhämtande av kunskap genom erfarenheter, egna och 
genom kollegor, samt att han tycker det är kul att gå ut och prova nya restauranger etc 
på egen hand som han hämtar inspiration från. VD har i viss mån också uppmuntrat 
detta genom finansiering vilket köket tycker är trevligt och lärorikt. 
 
Det är helt klart så att den lokala ledningen är öppen för nya kunskaper, externa som 
interna och de försöker ge oss tid för att utveckla denna, även om tiden egentligen inte 
finns. Många gånger blir det löpande band och mycket stress istället. Men så här ser 
branschen ut så det är inget nytt under solen. Ibland kan de däremot känna att den 
centrala koncernledningen har en vilja att blanda sig i kökets arbete, men det är bara 
att nicka och hålla med, och senare köra vårt eget race igen. 
 
Trots allt så får vi mycket av det som vi efterfrågar av utbildning och möjlighet till 
utveckling och upplevelser så det finns inte så mycket annat att efterfråga. Visst skulle 
det vara roligt att få gå någon kockkurs i Frankrike men det skulle jag inte få någon 
annanstans heller så det är inte den här arbetsgivarens inställning som förhindrar utan 
ekonomi, tid och relevans avgör oavsett var jag befinner mig. 
 
Kompetensutveckling som leder till karriär inom organisationen? Jo men så är det. I 
köket kan man börja som disknisse och sluta som hovmästare eller kallköksbiträde, 
och visst kan man gå ännu längre och ut i andra delar av verksamheten, men det är 
nog vanligast att man i samband med utvecklingen också byter arbetsplats. 
 
De utbildningstillfällen som ges genom arbetet är avlönade. Där är VD schysst. Han 
ser alltid tid att vi får lön för all tid och han knusslar inte på att se till att det är trevligt 
och att allt runt om, typ luncher också är kvalitativa. Men ekonomin sätter gränserna 
för vad vi gör. Det är ju också så att det är ledningen som avgör vilken inriktning 
kompetensutvecklingen skall ha beroende på vad de behöver för organisationens över-
levnad och utveckling. Det är bra för annars skulle arbetsplatsen vara totalt kaos, men 
det blir också tydligt där hur detaljerad ledningens makt över oss faktiskt är. 
 
Avslutningsvis så är det så att mycket kan sägas om branschen, och även om vår egen 
koncern. Det skiljer sig otroligt i hur arbetsmiljön är mellan de olika köken, men vårt 
kök är roligt att jobba i och den ledning vi har idag gör att jobbet känns stimulerande. 
Visst är vi oense ibland, och visst gör de saker som vi inte fattar varför de gör, men 
samtidigt så är ju just det som gör att det blir stimulans och utveckling. 
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Appendix 7 – intervju med en av lokalvårdarna 
 
59 år, har jobbat större delen av livet med avbräck för tiden då barnen tog all tid. 
Började jobba direkt efter realskolan. Jobbat med städ på kontor och inom hotell alla 
år. 
 
Organisationen är trevlig att jobba inom. VD är bra och förstående när frågor tas upp. 
Det finns möjlighet till kompetensutveckling men personligen så finns inga skäl eller 
vilja att utvecklas till något annat än vad hon redan är. 
 
Stämningen bland personalen är bra och det är roligt att jobba på hotellet. VD hade 
nog gärna sett att städet varit mer aktiva på att utbilda sig, men det måste få vara ett 
eget val. Jag var inte intresserad av skolan i skolan och därför inte heller skola på 
jobbet. Men det är trevligt att möjligheterna finns. 
 
Det känns att ledningen försöker styra kunskapsinhämtningen då det är kurser och in-
formation i datorn hela tiden, och andra delar av personalen tycks mycket entusiastisk 
för de möjligheter som detta ger. 
 
Det finns inga speciella rum eller så för utbildning, men det går bra ändå. Den kun-
skap som jag får och behöver, ges oftast genom instruktioner och små kurser för ny 
teknik och ny utrustning som behövs i arbetet och då är vi ändå ute i hotellet där vi 
provar på sakerna på plats. 
 
Det känns tydligt att det finns en maktstruktur inom företaget och VD försöker mjuka 
upp gränserna men det finns också de som jag anser använder sig av strukturen för att 
gynna sig själva. 
 
Det här hotellet är trevligt som arbetsplats för det är ändå relativt högt i tak inom or-
ganisationen och vi har en trevlig VD. 
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