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Abstrakt: Uppsatsen undersöker förekomsten av knowledge management (KM) och 

knowledge manangement systems (KMS) i dagens svenska organisationer 

och syftar till att belysa samband mellan kunskapshantering och bransch, 

position i företaget, kunskapssyn och det värde som upplevs. En kvalitativ 

studie har genomförts med sju respondenter från svenska organisationer och 

med olika profil i förhållande till sambandsfaktorerna. Studien resulterade i 

fem samband som visar på att mognad i KMS är beroende av mognad i KM 

och kunskapshanteringen upplevs tillfredsställande när samtliga KM-aktiviteter 

såväl som KMS-funktionaliteter finns i ett företag, men företagen nöjer sig med 

”good enough”. Vidare kan mogen kunskapshantering uppnås när kunskap ses 

som en process och IT-företagen har kommit längre än icke IT-företagen när det 

gäller både KM och KMS, slutligen visade studien att ett övergripande värde 

upplevs av tjänstemän, oberoende av övriga faktorer. 
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1 Introduktion 

Kunskap är ett väldigt komplext begrepp, vilket kan vara en anledning till att hanteringen av 

den i företag ofta har misslyckats (Jonsson, 2012). Såväl Lantz (1993) som Jonsson (2012) och 

flera däremellan (Bukh et al., 2005; Dalkir, 2005) lyfter fram komplexiteten som tar sin början 

i kunskapens subjektivitet hos olika individer och vidare i och med att kunskap kan 

hanteras/förstås som en artefakt eller process (Bukh et al., 2005; Jonsson, 2012), positivistiskt 

eller antipositivistiskt (Lantz, 1993), ideografiskt eller nomotetiskt (Lantz, 1993), normativt 

eller deskriptivt (Jonsson, 2012) och samtidigt vara implicit eller explicit (Bukh et al., 2005; 

Dalkir, 2005; Jonsson, 2012). Jonsson (2012) gör dessutom ytterligare skillnad på kunnande, 

kunskap och att veta.  

Hanteringen av kunskap myntades som konceptet Knowledge Management (KM) i FN år 1986 

av Dr. K. Wiig (Dalkir, 2005) men enligt Jonsson (2012) är det en artikel i ett specialnummer 

av Strategic Management Journals från år 1996 som av många betraktas som det verkliga 

startskottet för KM. 

Det nya forskningsområdet har sedan dess bidragit till att aktualisera viktiga frågor om vad 

kunskap och lärande betyder i en organisation och hur en verksamhet bäst kan organiseras för 

att möta de utmaningar, men också de möjligheter som tillkommit med kunskapssamhället 

(Jonsson, 2012). Genom att kunskap inte längre bara är en resurs utan också en produkt tvingas 

organisationerna fundera över sina affärsmodeller, och viktiga frågor har väckts till liv om t.ex. 

vilka kompetenser som finns i verksamheten och vilka som kan tänkas behövas i framtiden – 

frågor som länge tagits för givna eller inte ansetts viktiga (Jonsson, 2012). 

Bukh et al. (2005) poängterar också hur detta kunskapssamhälle påverkat arbetsmarknaden och 

hur det inte längre är tillräckligt med ett jobb som ger lön och mat på bordet, nu krävs dessutom 

att jobben görs attraktiva med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, interna utbildningar 

o.s.v. 

Under de 28 år som passerat sedan begreppet KM myntades förefaller fortfarande ingen klar 

definition ha fastställts. År 2005 återger Dalkir (2005) att han i en informell undersökning fann 

över 100 publicerade  definitioner av KM, av vilka han menar att åtminstone 72 kunde anses 

vara riktigt bra, och inte heller Jonsson har år 2013 noterat någon generell definition. 

Samtidigt blir kunskap idag, enligt Alvesson (2004), Bukh et al. (2005), Dalkir (2005) och 

Jonsson (2012), allt viktigare för företagen vilket gör att hanteringen av den också i samma takt 

blir allt mer kritisk att lyckas med då det mot andra företag blir en allt större konkurrensfaktor.  

Redan år 2000 visade en enkätundersökning från KPMG att 70 % av respondenterna ansåg KM 

vara en IT-fråga men inte mer än 30% ansåg sina KM system (KMS) tillfredsställande (Bukh 

et al., 2005). Även Jonsson (2012) menar att KM idag är en IT/IS-fråga men samtidigt att ett 

överdrivet förtroende för IT som den universella lösningen också bidragit till problematiken 

som idag omgärdar KM och KMS. 

En sökning på Google Scholar (22.04.14) på strängen "knowledge management" ger 24 800 

resultat bara sedan 2013 och framåt. "knowledge management system" och "knowledge 

management systems" ger för samma tidsintervall 2480 respektive 3080 resultat. Det finns 

alltså stora volymer litteratur att se till som söker lösa gåtan KM/KMS, men en slående 



K n o w l e d g e  m a n a g e m e n t  i  s v e n s k a  organisationer å r  2 0 1 4  S i d a  | 6 

 

verklighet, som också Jonsson (2012) noterar är att mycket lite av denna litteratur faktiskt 

lägger vikt vid hur KM idag fungerar i praktiken.  

En sökning på Google Scholar (07.04.14) på strängen ”Mapping Knowledge Management” ger 

24 resultat med publiceringsår 2013 och framåt, sedan 2010 finner vi 66 resultat. Teman i dessa 

publikationer är u-landsperspektiv, brasiliansk bilindustri, den akademiska disciplinen och 

Vietnam. 

Samma söksträng med tillägg ”In sweden” eller ”In scandinavia” ger inga resultat efter 2010 

men 6 respektive 4 resultat om scandinavia respektive sweden konkateneras utan 

citationstecken. Dock är det heller inga av dessa resultat som lägger fram någon nulägesanalys 

av dagens KM och KMS. 

1.1 Problemdefinition 

Problemet som undersökningen utgår ifrån är att det idag finns en uppsjö av definitioner och 

utsagor om KM och hur KM bör implementeras, men nulägesanalys saknas som grund i 

forskningen och därför blir forskningen lätt abstrakt, invecklad och utopisk när den rådande 

situationen i praktiken faller bort i förfinade uttryck och strategier (Jonsson, 2012). 

1.2 Forskningsfråga 

RQ: Vilka samband finns mellan bransch, position i organisationen och kunskapsorientering i 

förhållande till KM/KMS och graden av värdeskapande som upplevs? 

1.3 Syfte 

Studien avser lägga fram en nulägesanalys av KM/KMS och kartlägga eventuella mönster som 

går att testa, omvärdera och bygga vidare på i förhållande till forskningsfrågans fem faktorer. 

Vi ser till dessa faktorer i syfte att öka chansen att finna de unika fall där samband finns och på 

så sätt påvisa lyckade eller mindre lyckade KM/KMS-lösningar i dagens verksamheter som 

kan bidra till att bygga den forskningssubstans som idag saknas. 

1.4 Avgränsning 

Studien avser hantera forskningsfrågans fem faktorer som anges ovan. Förutom dessa fem finns 

ett flertal ytterligare och möjligen mer detaljerade underfaktorer till var och en av dem, men 

med den utgångpunkt som tagits anses de valda fem faktorerna som de i situationen mest 

intressanta att utgå ifrån. 

Bransch avgränsas till två värden; IT-företag är de företag som huvudsakligen har IT som den 

produkt/tjänst som levereras till företagets kunder; icke IT-företag är de företag som ser och 

använder IT som ett verktyg i arbetet med att leverera en annan produkt/tjänst. 

Position i organisationen avgränsas också till två värden; manager eller tjänstemän då dessa 

två kan väntas finna olika värden i KM (Dalkir, 2005). Uppdelningen mellan manager och 

tjänstemän görs på basis av de sammanlagda utfallen för om respondenten 1) ser sig själv som 

manager och 2) om denne i ett rapportsammanhang är övervägande sändare eller mottagare av 

rapporter.  

Faktorer som hör till ämnet men som däremot inte kommer tas hänsyn till i studien är 

organisationskulturen, som kan påverka medlemmarnas vilja att dela kunskap (Jonsson, 2012). 
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Att en KM-kultur kan finnas i organisationen tas med i undersökningen för att påvisa om det 

är KM eller KMS som bedrivs, men ingen djupare undersökning av den övervägande 

organisationskulturen tas i beaktning. 

Verksamhetens storlek ser vi som en tänkbart intressant faktor som kan spela roll för KM i 

verksamheten. Men oavsett om det är 3 eller 100 individer som besitter kunskap i 

organisationen väljer vi att anta att det finns ett intresse av att hantera den kunskapen i händelse 

av att en anställd exempelvis skulle lämna verksamheten. Därför fokuserar vi i denna studie på 

andra faktorer som i nu rådande situation förefaller mer direkt avgörande.  

Inte heller anställnings/uppdragsform i fråga om konsult eller direkt anställd kommer att 

hanteras i studien då en konsult som anlitas på anställningsnivå fortfarande väntas ha likartade 

behov av att ta del av kunskap och managern har fortfarande likartade behov av att hantera och 

sprida kunskapen för att den inte skall gå förlorad efter avslutat konsultuppdrag. Konsultfaktorn 

förefaller relevant och intressant men blir skäl för vidare studier. 

Undersökningen avser enbart vinstdrivna företag och inte ideella organisationer och likartade 

grupperingar som kan tänkas ha nytta av och eventuellt använda olika typer av KM och KMS 

men som inte blir jämförbart med vinstdrivna företag då vinstdrivna och ideella kan väntas ha 

olika typer eller nivåer av motivation. 

De underliggande/angränsande koncepten intellektuellt kapital, organisatoriskt lärande och 

minne samt kunskapstaxonomi (Dalkir, 2005) kommer heller inte att närmare undersökas i 

denna studie. 

Dalkir (2005) beskriver sex KM-modeller som de stora teoretiska KM-modellerna, med hänsyn 

till att de 1) representerar en holistisk bild av KM (d.v.s. de sex modellerna är omfattande och 

tar i beaktning mänskliga, process-, organisatoriska-, och teknologiska dimensioner) 2) har 

blivit recenserade, kritiserade och omdiskuterade utförligt i KM-litteratur av praktikanter, 

akademiker och forskare samt 3) att modellerna har blivit implementerade och testade i 

verkliga miljöer i fråga om pålitlighet och säkerhet. Dessa sex modeller är Von Krogh och 

Roos organisationsepistemologiska KM-modell, Nonaka och Takeuchis 

kunskapsspiralsmodell, Choos meningsskapande KM-modell, Wiigs modell för att bygga och 

skapa kunskap, Boisots I-utrymmesmodell för KM samt komplex adaptiv systemmodell för 

KM (Dalkir, 2005).  

Av dessa sex modeller, har Nonaka och Takeuchis kunskapsspiral valts ut som den enda KM-

modell som tas med i undersökningen. Detta val har gjorts därför att denna modell frekvent 

återfunnits i även annan KM-litteratur (Bukh et al., 2005; Jonsson, 2012) och den utgör ett bra 

underlag i sig själv för att göra en jämförande analys på dess fyra kvadranter. Att undersöka på 

samtliga modeller anses ligga utanför undersökningsområdet. 
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2 Kunskap, KM och Problematiken   

Koncept som kunskap och knowledge management är  båda, som angivet i inledningen, mycket svå ra att  

definiera, framförallt definitionen av kunskap kan bli  mycket subjektiv. Detta kapitel syftar därför till  

att lägga fram en teoretisk referensram som inte uttömmande förklara r dessa begrepp utan snarare lägger  

en grund för diskussion kring dem i intervjuer så att  en respondent antingen kan sluta sig til l  en 

existerande definition eller eventuellt formulera en egen.   

2.1 Kunskap 

2.1.1 Data, information, kunskap och kunnande 

Jonsson (2012) tar upp att inom knowledge management-litteraturen görs ofta skillnad på data, 

information och kunskap för att beskriva vad kunskap är och ibland upptas även visdom som 

ett fjärde kunskapsbegrepp.  

Jonsson (2012) beskriver data som en typ av ”obearbetad information”. Information som något 

som har placerats i ett sammanhang och där data får en betydelse. Kunskap beskrivs enligt 

samma logik som förmågan att använda information på ett kompetent sätt så att olika önskvärda 

resultat uppnås (Jonsson, 2012). 

Dalkir (2005) definierar de tre begreppen mer konkret som att data är en uppsättning separata, 

objektiva fakta om händelser medan information är ett meddelande, vanligtvis i form av ett 

dokument eller en video- eller ljudinspelad kommunikation. Kunskap är sedan en flytande 

blandning av inramade erfarenheter, värden, kontextuell information och expertinsyn som 

tillhandahåller ett ramverk för utvärdering och inblandning av nya erfarenheter och information 

(Dalkir, 2005). I organisationer blir det ofta en del av, inte bara dokument eller arkiv utan också 

i organisatoriska rutiner, processer, praktiker och normer (Dalkir, 2005). 

Dalkir (2005) lyfter denna distinktion som en operativ skillnad och att information kan 

omvandlas till kunskap genom jämförelse, konsekvenser, sammansättningar och 

konversationer och kunskapsskapande processer sker mellan och inom människor.  

Machlup (1980) beskriver den lingvistiska skillnaden mellan information och kunskap: 

“Linguistically, the difference between ’knowledge’ and ‘information’ lies chiefly 

in the verb form: to inform is an activity by which knowledge in conveyed; to know 

may be the result of having been informed.” (Machlup, 1980, p. 56) 

En liknande beskrivning av kunskap är att kunskap kan betraktas som en kombination av 

instinkter, idéer, regler och förfaranden som styr handlingar och beslut, visdom handlar istället 

om förmågan att använda kunskap (Jonsson, 2012). 

Trots uppdelningen av data, information och kunskap finns dock ingen anledning att välja en 

typ över en annan eller att skapa ömsesidigt exklusiva kategorier då det finns en stor del 

överlappning och ett stort värde är uppenbart i de många olika typerna av innehåll (Dalkir, 

2005). 
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2.1.2 De fem stadierna för skicklighetsförvärv 

Dreyfus et al. (1986) noterar att ofta lär sig vuxna människor nya saker genom att först få någon 

form av instruktioner, och i denna typ av lärande skiftar den lärande sällan plötsligt från 

regelbaserad ”vet att” till erfarenhetsbaserad know-how. Dreyfus et al. (1986) utförde en studie 

av lärande som visade att en person som lär sig något nytt ofta går igenom minst fem stadier 

av kvalitativt annorlunda uppfattningar av uppgiften och/eller typ av beslutsfattning varefter 

personens färdigheter utvecklades. Dreyfus et al. (1986) fokus i beskrivningen av de fem stegen 

ligger på den vanligaste typen av problemområde, vilket ibland kallas ostrukturerat. Sådana 

problemområden innehåller ett potentiellt obegränsat antal möjliga relevanta fakta och 

funktioner och hur dessa element är relaterade sinsemellan och avgör andra händelser är osäkert 

(Dreyfus et al., 1986). Ledning som hanterar ekonomisk prediktion, undervisning och alla typer 

av sociala interaktioner faller under denna stora klass av problemområde (Dreyfus et al., 1986). 

Exempel på strukturerade typer av beslutsfattande är matematisk manipulering, pussel och, i 

den verkliga världen, leveransschemaläggning (Dreyfus et al., 1986). De förklarar att här är det 

klart vad som är målet och vilken information som är relevant, effekterna av ett beslut är kända 

och verifierbara lösningar kan resoneras fram. En hög nivå av skicklighet i något ostrukturerat 

problemområde tycks kräva avsevärd, konkret erfarenhet genom verkliga situationer och varje 

enskild individ kommer att ha mer erfarenhet av att hantera vissa situationer än andra (Dreyfus 

et al., 1986). Alltså är en individ expert på ett visst problemområde men för det inte 

nödvändigtvis på ett annat område.  

Dreyfus et al. (1986) studerade skicklighetsförvärv hos flygplanspiloter, schackspelare, 

bilförare och vuxna studenter av ett nytt språk och fann ett gemensamt mönster för samtliga 

fall, vilket de kallar de fem stadierna för skicklighetsförvärv. Att vara på ett visst av de fem 

stadierna betyder inte nödvändigtvis att personen presterar lika väl som alla andra som uppvisar 

samma typ av tankeprocess (Dreyfus et al., 1986). De fem stadierna i modellen kallas novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert (Dreyfus et al., 1986). 

Dalkir (2005) beskriver sammanfattat dessa fem steg som att; novisen känner knappt, om alls, 

till kunskapen som finns eller hur den kan användas; nybörjaren känner till att kunskap finns 

och var den finns men kan inte resonera kring den; den kompetenta känner till kunskapen och 

kan använda och resonera kring den, givet externa kunskapsbaser så som dokument eller 

människor som kan hjälpa; den skicklige känner till kunskapen, håller kunskapen i sitt minne, 

förstår var den appliceras, resonerar kring den utan någon hjälp utifrån; experten internaliserar 

kunskapen till fullo, har djup förståelse med full integration av värden, värderingar, och 

konsekvenser av användandet av den kunskapen. 
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2.1.3 Kunskap som artefakt eller process 

Jonsson (2012) presenterar kunskap sett som en artefakt eller som en process som de två 

dominerande kunskapsperspektiven och både Bukh et al. (2005) och Jonsson (2012) beskriver 

kunskapen sedd som en artefakt som att fokus ligger på IT och hur det kan appliceras för att 

skapa eller hantera kodad kunskap så att en ledningsgrupp kan ta del av och agera efter den 

publicerade kunskapsartefakten. Det antas enligt den skolan att allt kan beskrivas och ju mer 

data som samlas i företaget desto mer kunskap besitter organisationen som helhet (Bukh et al., 

2005; Jonsson, 2012).  

Bukh et al. (2005) och Jonsson (2012) beskriver vidare att det artefaktorienterade perspektivet 

ofta bygger på systemteori och teorier om informationsbehandling, men pekar på att många 

författare har indikerat att en sådan förhållning har blivit otillräcklig som stöd för 

ledningsfrågor i relation till kunskapssamhällets komplexitet. Problemet är inte bristen på 

dokument, data och tillgång till information, begränsningen sitter istället i kvalitén, innehållet 

och organisationen av materialet (Bukh et al., 2005; Jonsson, 2012). Vilket försvårar 

omvandlingen av informationen till kunskap. 

Alternativet till detta informationsöverflöd i artefaktperspektivet är istället, enligt Bukh et al. 

(2005) kunskapen sedd som processorienterad där en essentiell kärna är fokus på processen där 

kunskapen skapas, snarare än de dokument eller regler som bygger på den.  

2.1.4 Explicit och implicit kunskap 

Dalkir (2005) lyfter explicit och implicit kunskap som de två huvudtyperna av kunskap. 

Implicit kunskap är den typ av kunskap som är svår att sätta i ord, text eller bild, ibland kallad 

tyst kunskap (Jonsson, 2012). Explicit kunskap beskriver Dalkir (2005) å andra sidan som den 

typ av kunskap som kommer av mer konkreta former som ord, ljudinspelningar eller bilder. 

Implicit kunskap tenderar finnas ”i huvudet på den kunnande” medan explicit kunskap oftare 

lagras i mer konkret form av media. Dock framlägger Dalkir (2005) att det är viktigt att notera 

att ”implicitet” är ett personligt anknutet begrepp då vad som är svårt att uttrycka för någon 

inte nödvändigtvis är svårt för någon annan, d.v.s. samma kunskapsinnehåll kan vara explicit 

för den ene men implicit för den andre.  

Dalkir (2005) beskriver att den implicita och explicita kunskapen innehåller en viss paradox i 

den mening att, å ena sidan kan väldigt kunniga experter ha svårare att konkretisera och 

uttrycka sin kunskap eller ”know-how” medan noviser å andra sidan är mer benägna att lätt 

sätta ord på vad de försöker åstadkomma därför att de ofta följer någon form av manual eller 

”how-to-process”.  

Typiskt är, enligt Dalkir (2005), att ju mer implicit kunskapen är, desto mer värdefull blir den. 

Paradoxen i detta, beskriver han, är att ju svårare det är att konkretisera ett koncept så som 

”berättelse”, desto mer värde får den kunskapen och detta bevisas ofta när människor refererar 

till kunskap respektive ”know-how”, eller till kunskap om något respektive kunskap om hur 

något skall göras. Värdefull implicit kunskap resulterar ofta i någon form av observerbar 

handling när individer förstår och därefter använder sig av kunskap (Dalkir, 2005). Ett annat 

perspektiv som lyfts är att explicit kunskap tenderar representera den slutliga produkten medan 

implicit kunskap är den ”know-how” eller alla de processer som krävdes för att producera 

slutprodukten. Skillnaden mellan implicit och explicit kunskap i sig exemplifierar kunskapen 

som artefakt eller process, enligt (Jonsson, 2012). Den ena uppfattningen är att kunskap i första 
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hand fångas och delas genom IS/IT, enligt perspektivet att kunskapen i sådana fall är en artefakt 

som är möjlig att fånga upp och distribuera genom sådana kanaler. Den andra uppfattningen är 

att kunskapen är socialt inbäddad och att den uppstår och överförs genom en dialog mellan 

människor, enligt perspektivet att kunskap är en process (Jonsson, 2012). 

I förhållande till implicit och explicit kunskap, oavsett av om de ses som separata 

kunskapstyper eller dimensioner av kunskap, kan data och information beskrivas som explicit 

kunskap, medan visdom kan beskrivas som implicit kunskap (Jonsson, 2012). Kunskap i sig 

skulle enigt detta resonemang beskrivas som både explicit och implicit, vilket överensstämmer 

med Hong et al. (2006) argument om att explicit och implicit epistemologi inte bör betraktas 

som i konflikt utan istället som komplement till varandra. 

2.1.5 Sammanfattning kunskapstolkningar 

 Data: Kontextlöst 

 Information: Kontextuellt/Analyserad data 

 Kunskap: Förståelse som tillåter att sätta information i nya kontexter  

 Artefakt: Ting - Rapport, Registrering(Info/Data), Manual 

 Process: Mentorskap, utbildning (Erfarenheter) 

 Explicit: Konkret kunskap – Typ som kan omvandlas till artefakt 

 Implicit: Tyst kunskap. Kan bara överföras/läras genom erfarenheter (T.ex. hur man 

cyklar) 

2.2 Knowledge management 

Dalkir (2005) noterar att en avgörande faktor som skiljer KM från informationshantering är 

dess förmåga att hantera både kunskap och information och kunskapen i både implicit och 

explicit form. 

Dalkir (2005) rekommenderar starkt att organisationer genomför en konceptanalysövning för 

att klargöra dess förståelse av vad KM är i den egna organisationens sammanhang. Arbetet bör 

ske i grupper vilket möjliggör att de kan nå en delad förståelse och samtidigt utveckla en 

tydligare konceptualisering av KM-konceptet. Även Lehner och Haas (2010) tar upp behovet 

av att träna och stötta organisationens medlemmar i KM. 

2.3 Nonaka och Takeuchis Kunskapsspiralsmodell 

Nonaka och Takeuchi (1995) studerade japanska företags framgång med att uppnå kreativitet 

och innovation. De fann snabbt att det var långt ifrån en mekanisk bearbetning av objektiv 

kunskap. Istället fann de att organisatorisk innovation ofta härstammade från högst subjektiva 

insikter som bäst kan beskrivas i form av metaforer, slogans eller symboler. 

Nyckelfaktorn bakom japanska företags framgångsrika meritlista i innovation härstammar från 

den mer implicitdrivna synen på KM enligt Nonaka och Takeuchi (1995). De vidhåller att den 

västerländska kulturen ser på den kunnande och kunskapen som två separata entiteter (som 

återgår till det kognitivistiska perspektivet, vilket lägger större vikt vid kommunikation och 

lagring av explicit kunskap) (Nonaka & Takeuchi, 1995).  
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2.3.1 Kunskapsskapandeprocessen 

Kunskapsskapande börjar alltid med en individs delning av implicit kunskap till organisationen 

så att kunskapen sedan kan bli till explicit kunskap i form av ett nytt koncept (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). En lysande forskare, t.ex., har en insikt som till slut leder till ett patent, likartat 

kan en butikschef bygga på år av erfarenheter för att komma fram till en processinnovation 

som sparar företaget miljoner (Dalkir, 2005). I dessa scenarier översätts en individs personliga, 

privata, kunskap till värdefull, publik organisatorisk kunskap (från implicit till explicit). 

Nonaka och Takeuchi (1995) KM-modell är centrerad kring att göra personlig implicit kunskap 

tillgänglig för andra i verksamheten. Denna typ av kunskapsskapandeprocess sker kontinuerligt 

och uppgraderas varefter ny kunskap skapas och processen förekommer på alla nivåer i 

organisationen, både horisontellt och vertikalt (Nonaka & Takeuchi, 1995). I många fall skapas 

kunskap på oväntade och oplanerade sätt (Dalkir, 2005). 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) finns fyra lägen av kunskapsomvandling som 

”/…/constitute the ’engine’ of the entire knowledge-creation process. These modes 

are what the individual experiences. They are also the mechanisms by which 

individual knowledge gets articulated and ‘amplified’ into and throughout the 

organization.” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 57) 

2.3.2 Kunskapsomvandling 

I en organisation skapas kunskap genom interaktion och omvandling mellan explicit och 

implicit kunskap och genom omvandlingsprocessen växer kunskapen i både kvantitet och 

kvalitet (Nonaka et al., 2000).  

 

Figur 2-1 Visualisering av kunskapsspiralen (Nonaka et al., 2000, p. 12)  

Socialisering (implicit till implicit) är delande av kunskap genom delade erfarenheter, 

socialisering sker därför till exempel när två individer spenderar tid tillsammans eller håller till 

i samma miljö (Nonaka et al., 2000). Det involverar att nå fram till en gemensam förståelse 

genom att dela mentala modeller, ”brainstorma” för att generera nya idéer eller genom lärlings-

/mentorskapsinteraktioner o.s.v. (Dalkir, 2005). Socialisering är en av de enklaste formerna av 
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kunskapsutbyte därför att det är vad vi gör instinktivt när vi samlas vid kaffemaskinen eller 

deltar i spontana korridormöten (Dalkir, 2005). Dalkir (2005) pekar på att den största fördelen 

med socialisering är även dess största svaghet: eftersom kunskapen förblir implicit är den sällan 

fångad, noterad eller nedskriven någonstans. Den förblir istället i sinnet på de ursprungliga 

deltagarna. Trots att socialisering är en mycket effektiv metod för kunskapsskapande och 

delning, är det en av de mer begränsade metoderna, enligt Dalkir (2005), han noterar också att 

det mycket svårt och tidskrävande att sprida all kunskap med hjälp av bara socialisering.  

Implicit, komplex kunskap, utvecklad och internaliserad av en kunnig individ under en lång tid 

är nästan omöjlig att reproducera i ett dokument eller i en databas (Dalkir, 2005). Sådan 

kunskap innehåller så mycket sammansatt och inbäddat lärande att dess regler kan bli omöjliga 

att separera från hur en individ agerar (Dalkir, 2005). Därför är det verbala språket inte det 

viktiga i socialiseringsprocessen (Nonaka et al., 2000) utan snarare förmågan att dela och 

överföra erfarenheter (Dalkir, 2005). Dalkir (2005) poängterar att denna idé inte är att förväxla 

med en enkel överföring av information därför att kunskapsskapande inte sker om överföringen 

av information och erfarenheter abstraheras från tillhörande känslor och specifika kontexter i 

vilken de är inbäddade. Socialisering består av delade erfarenheter genom observation, 

imitation och övning. 

Externalisering (implicit till explicit) är den process där implicit kunskap artikuleras till 

explicit kunskap (Nonaka et al., 2000). När detta sker kristalliseras kunskapen och kan på så 

vis delas med andra och bilda en grund för ny kunskap (Nonaka et al., 2000). I en sådan process 

omvandlas den implicita kunskapen till explicit genom metaforer, analogier, koncept, 

hypoteser eller modeller (Dalkir, 2005). I det här läget kan individer uttrycka sin kunskap, 

know-how och, i vissa fall, know-why och care-why (Dalkir, 2005). Tidigare implicit kunskap 

kan skrivas ner, spelas in, tecknas eller konkretiseras i någon annan form (Dalkir, 2005). Väl 

extenaliserad blir kunskapen konkret och permanent och kan lättare delas med andra (Dalkir, 

2005). 

Kombinering (explicit till explicit) är den process där explicit kunskap omvandlas till mer 

komplexa och systematiska uppsättningar av explicit kunskap (Nonaka et al., 2000). Explicit 

kunskap samlad inifrån eller utifrån organisationen kombineras, editeras eller bearbetas för att 

bilda ny kunskap som sedan sprids till organisationens medlemmar (Nonaka et al., 2000). Ingen 

ny kunskap skapas direkt i processen, bara nya kombinationer och representationer av det som 

redan är explicit känt (Dalkir, 2005). Ett exempel på ett kombineringsscenario är när känd 

kunskap sätts i nya kombinationer för att lämpas bättre för en viss kurs och dess lärandemål 

(Dalkir, 2005). 

Den sista processen är internalisering (explicit till implicit) och det sker när explicit kunskap 

omvandlas till implicit kunskap hos en individ som mottagit kunskapen (Nonaka et al., 2000). 

Internalisering är starkt kopplat till ”learning by doing”. Den explicita kunskapen måste upptas 

genom att praktisera kunskapen (Nonaka et al., 2000). Väl internaliserad används ny kunskap 

av anställda som breddar den, expanderar den och omformar den inom deras egna existerande 

implicita kunskapsbaser (Dalkir, 2005). De förstår, lär sig och tar in den nya kunskapen och 

detta manifesteras som en märkbar förändring, d.v.s. de utför sitt jobb och sina uppgifter på ett 

nytt sätt (Dalkir, 2005). 

Kunskap, erfarenheter, best practices, lärdomar, o.s.v. går igenom omvandlingsprocesserna 

socialisering, externalisering och kombinering men kan aldrig stanna upp i något av stegen 
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(Dalkir, 2005). Bara när kunskap internaliserats in i individens implicita kunskapsbas i form 

av delade mentala modeller eller tekniskt know-how blir kunskapen till en värdefull tillgång 

för individen och organisationen (Dalkir, 2005). För att organisatoriskt kunskapsskapande skall 

ske däremot måste hela omvandlingsprocessen ske igen; den implicita kunskapen som samlats 

hos individen måste bli socialiserad med andra medlemmar i organisationen, och därigenom 

starta en ny spiral av kunskapsskapande (Dalkir, 2005). 

Kunskapsspiralsmodellen har visat sig vara en av de mer robusta på området KM, och den 

fortsätter att appliceras i varierande situationer (Dalkir, 2005). En av dess största styrkor är 

dess enkelhet, både i fråga om att förstå grundsatserna i modellen och i fråga om att snabbt 

internalisera och applicera KM-modellen (Dalkir, 2005). En av dess största svagheter är att, 

om än riktig, uppfattas den inte som tillräcklig för att förklara alla de stadier som är involverade 

i hanteringen av kunskap (Dalkir, 2005). 

2.4 Knowledge management systems 

Bukh et al. (2005) delar in Knowledge management system (KMS) i två typer, 

minnesstödssystems (MSS) respektive interaktionsstödssystem (ISS). MSS gör det möjligt att 

lagra och distribuera information som en förlängning av det organisatoriska minnet, medan ISS 

stödjer den organisatoriska kunskapsprocessen.  

Dessa olika typer av KMS-uppbyggnader lägger grund för jämförelse på systemnivå i 

förhållandet mellan KMS-typer.  

2.4.1 Minnesstödssystems 

MSS delar Bukh et al. (2005) i sin tur in i tre kategorier baserat på hur specifikt de hanterar 

kunskapen; indirekta kunskapsbaser, direkta kunskapsbaser och profilbaserade 

informationssystem  

Indirekta kunskapsbaser beskriver Bukh et al. (2005) som databaser med information om 

vilken anställd som har vilka kompetenser, till exempel referenser för att lokalisera 

organisationens kunskap. Deras exempel på sådana system är kompetensomdömen på ett 

intranät, listor med anställdas tidigare anställningar och dyl.  

Direkta kunskapsbaser beskrivs som databaser för lagring av text, ljud eller video som 

exempelvis kan beskriva ur en speciell uppgift skall utföras och exempel på sådana system är 

Lotus Notes databaser, interaktiva bibliotek och dokumentdelningssystem (Bukh et al., 2005).  

Profilbaserade informationssystem är system som distribuerar information till personer som 

kan tänkas finna den intressant, samtidigt som irrelevant information rensas bort. Deras 

exempel på sådana system är profilbaserade intranät, internetsidor och portaler (Bukh et al., 

2005). 

Värdeskapandet i kunskapsbaser sker dock inte direkt i kodning och lagring av information i 

textform, beskriver Bukh et al. (2005). För att värdet skall öka krävs nämligen att andra 

anställda i organisationen applicerar den lagrade informationen för att öka deras egen kunskap. 

Ett stort problem med kodning av kunskap är att den lagrade informationen är kunskap som 

tagits från sin kontext och som bara kan appliceras om den återförs till en kontext (Bukh et al., 

2005; Jonsson, 2012). Därför krävs en passning av användarnas mentala modeller och deras 

erfarenhet, annars kommer de inte kunna förstå kunskapen som lagrats i systemen, enligt Bukh 
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et al. (2005). Om detta behov ej är uppnått blir målet med att använda kunskapsbaser för att 

skapa synergieffekter mellan organisationens olika grupper inkonsekvent med möjligheten att 

överföra kunskap mellan grupperna, beskriver Bukh et al. (2005). 

2.4.2 Interaktionsstödsystem 

Även ISS delas av Bukh et al. (2005) in i tre kategorier som baseras på vilka typer av processer 

som de stöder; kommunikationssystem, koordinationsstödsystem, online-sammarbetssystem. 

Kommunikationssystem beskrivs som system som stöder intern och extern kommunikation i 

relation till organisationen, t.ex. genom e-post och diskussionsforum. Exempel på sådana 

system ges som Microsoft Exchange, Microsoft Outlook och Lotus Notes (Bukh et al., 2005). 

Koordinationsstödssystem beskriver Bukh et al. (2005) som system som stöder design och 

koordination av arbetsprocesser elektroniskt. Det innefattar stöd för existerande processer, 

omformning av existerande processer eller framtagning av nya processer (Bukh et al., 2005). 

De anger Compaq Work Editor som exempel på koordinationsstödssystem. 

Online-sammarbetssystem beskrivs slutligen som system som kompletterar fysiska eller 

digitala möten genom gemensamma whiteboard-tavlor, chatt-rum, eller ljud och webkamera. 

Ett exempel som ges är Microsoft Messenger (Bukh et al., 2005). 

En viktig skillnad, anger Bukh et al. (2005), mellan olika ISS är om de har stöd för både 

synkron och asynkron kommunikation eller bara den ena formen. E-post är ett typexempel på 

teknologi som stöder båda typerna medan vanliga telefonsamtal endast stöder synkron typ av 

kommunikation enligt Bukh et al. (2005). Asynkron kommunikation är viktigt, påpekar de, då 

det tillåter kunskapsutbyte mellan parter som inte är online samtidigt. E-post, beskriver Bukh 

et al. (2005) vidare, tillåter människor med delade intressen att finna varandra med en låg 

kostnad för båda parter och detta skapar band mellan människor som annars inte skulle dela 

information och kunskap. 

E-post ger upphov till ökad kommunikation och så kallade lösa knutar, d.v.s. det bidrar till 

bibehållandet och stärkandet av nätverket mellan anställda i en organisation (Bukh et al., 2005). 

Samma sak gäller även för andra ISS som skapar digitala mötesplatser där kunskap kan delas 

utan fysiska möten (Bukh et al., 2005), vilket blir viktigt för organisationer t.ex. med geografisk 

spridning.  

2.5  Problematiken med KM och KMS 

Ett första problem med KM, lyfts fram av Jonsson (2012) som den motsägelse som är 

inneboende i själva begreppet; när kunskapen ses som en process blir det något dynamiskt och 

rörligt medan hantering (management) handlar om att kontrollera och skapa ordning, vilket 

kräver statiska objekt att ordna.  

Dalkir (2005) lyfter ett annat problem, att det finns en vanligt förekommande missuppfattning 

att KM fokuserar på att omvandla vad som än är implicit till mer explicita och konkreta former, 

för att sedan sortera eller arkivera dessa former någonstans, vanligen i någon form av intranät 

eller kunskapsportal. Denna metod liknas vid ”bygg det så kommer de”-förväntan där 

organisationer tar ett uttömmande bibliotek av konkret kunskap (t.ex. dokument och digitala 

inspelningar) och gör dem åtkomliga för alla anställda. Ledningen är sedan ställd över varför 

de anställda inte använder den fantastiska nya resursen (Dalkir, 2005). Även Bukh et al. (2005) 
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beskriver att det i MSS och kunskapsbaser finns risk för att så mycket information lagras att 

användaren inte kan hantera det, så kallad informationsöverflöd. 

Medan faktum är att KM är betydligt bredare än så och även inkluderar utnyttjandet av värdet 

från den organisatoriska kunskapen och ”know-how” som ackumulerar över tid (Dalkir, 2005). 

Detta synsätt är mycket mer holistiskt och användarcentrerat och tar inte start i granskningen 

av existerande dokument utan istället i en behovsanalys för att bättre förstå hur ökad 

kunskapsdelning kan gagna specifika individer, grupper och organisationen som helhet (Dalkir, 

2005). 

Jonsson (2012) lyfter, liknande, att många tagit huvudsaklig fasta på kodning i sina KMS, d.v.s. 

en utgångspunkt i kunskap som artefakt, och sedan glömt de sociala och kulturella värden som 

utgör en avgörande del av kunskapen sett från ett processperspektiv. Jonsson (2012) poängterar 

att kunskap utan lärande aldrig kan bli mer än information.  

Dock tar både Jonsson (2012) och Bukh et al. (2005) upp problematiken i KM där de anställda 

är ovilliga att dela med sig av sin kunskap i rädsla att i och med det göra sig själva utbytbara, 

dessutom påpekar (Jonsson, 2012) att det över huvud taget inte är någon lätt uppgift att beskriva 

sitt dagliga arbete. Samtidigt som de ser att ledningen gärna vill att kunskapen överförs i 

händelse av att den anställde (kunskapsbäraren) skulle lämna företaget och ta sin kunskap med 

sig. En lösning på överförandet av kunskap på ett naturligt sätt, som både Jonsson (2012) och 

Bukh et al. (2005), lyfter fram, är att skapa lärlingssammanhang där kunskapsbäraren och 

novisen arbetar tillsammans och lär varandra genom erfarenheter i praktiskt arbete.  

Jonsson (2012) noterar att tanken och idén bakom KM; att leda och förstå kunskap, är viktig, 

men efter 20 år av misslyckande har begreppet urholkats. Denna urholkning har lett till två 

sammankopplade problem; termen har använts i så många olika sammanhang att begreppet har 

blivit så stort att det i princip innefattar allt och därför tillslut inget. I strävan att undgå det 

första problemet görs till slut försök att helt enkelt använda helt nya begrepp för att börja om 

från början på ett rent blad. Det leder istället till förvirring när olika begrepp myntas för samma 

sak och allt egentligen tillhör det ursprungligen urholkade begreppet, knowledge management 

(Jonsson, 2012). 

”Any intelligent fool can make things bigger and more complex and violent, but it 

takes a touch of genious and a lot of curage to move in the opposite direction” – 

Einstein (Jonsson, 2012, p. 34) 

Einsteins citat talar mycket för problematiken med KM/KMS och Jonsson (2012) applicerar 

citatet på diskussionen KM och hur den ofta blir alltför abstrakt och invecklad, att den rådande 

situationen faller bort bakom förfinade uttryck och strategier. Förutom det tycks Einstein 

ganska väl sätta ord på hela problematiken med KM/KMS och även kunskap, att området är så 

stort att det blir lätt att uttala sig om utopiska visioner men svarare att skala av det, finna det 

mest kritiska och fästa detta hos en organisation, i både kultur och system. 
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2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Bukh et al. (2005) och Jonsson (2012) lyfter två huvudtolkningar av kunskap; artefakt eller 

process och kunskapen som sådan kan enligt Bukh et al. (2005), Dalkir (2005) och Jonsson 

(2012) vara implicit eller explicit. Individen som besitter kunskap kan enligt Dreyfus et al. 

(1986) göra detta i fem olika stadier; från novis till expert. 

Utifrån Nonaka och Takeuchi (1995) kunskapsspiral finns det fyra processer för den sociala 

aspekten av kunskapshantering; socialisering, externalisering, kombinering och 

internalisering.  

Bukh et al. (2005) beskriver sex typer av KMS-funktionalitet, delat i två övergrupper; 

minnesstödssystem som innehåller indirekta kunskapsbaser, direkta kunskapsbaser och 

profilbaserade informationssystem och interaktionsstödssystem som innehåller 

kommunikationssystem, koordinationsstödsystem och online-sammarbetssystem. 

Problemen med knowledge management idag är att begreppet i sig är en paradox mellan 

dynamiskt och statiskt (Jonsson, 2012), lösningar byggs utan förankring i organisationen 

(Dalkir, 2005), de sociala aspekterna glöms bort och fokus sätts på systemfunktionerna 

(Jonsson, 2012), anställda är rädda att göra sig själva ersättliga genom att dela all sin kunskap 

(Bukh et al., 2005; Jonsson, 2012), den ökade transparensen skrämmer vissa (Bukh et al., 

2005), begreppet har urholkats (Jonsson, 2012) och kunskapshanteringen blir lätt abstrakt 

utopisk (Jonsson, 2012).   
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3 Tidigare utförda liknande studier 

Som framgår i inledningen skrivs det mycket om knowledge management och knowledge management 

systems. För att finna liknande studier eller relevanta studier har sökningar gjorts på titlar innahållande 

”Knowledge management” respektive ”Knowl edge management system” som publicerats sedan 2 013 i 

vetenskapliga journaler . De studier som har relevans för den här st udien presenteras i korthet nedan.  

3.1 Den sociala aspekten 

Brown et al. (2013) utförde en studie utifrån individens benägenhet att finna och sprida kunskap 

direkt från person till person, alltså den första kvadranten i Nonaka et al. (2000) kunskapsspiral. 

I undersökningen granskades hur typen av den delade kunskapen och en individs sociala 

nätverk influerar en anställd att finna mer värde i person-till-personöverföring av kunskap, 

vilket kan leda till att de förbigår den kodade kunskapen som finns i ett KMS. Undersökningen 

utfördes på anställda på en arbetsersättningsstyrelse (Workman’s compensation board) i 

Kanada och resultaten visade hur komplexiteten av kunskap och dess läraktighet ökade 

sannolikheten att finna värde i person-till-persondelning, men kunskapens observerbarhet hade 

inte den effekten. I motsats till Brown et al. (2013) förväntningar inledningsvis hade 

kunskapens tillgänglighet i KMS:et ingen påverkan på värdet av person-till-personöverföring 

av kunskap. Gällande sociala nätverk fann de att individer med större nätverk tenderade 

uppfatta mer värde i person-till-personöverföringen av kunskap jämfört med de med mindre 

nätverk. 

3.2 Den holistiska aspekten 

Leung (2014) utförde en undersökning om KM inom socialtjänsten i Hong Kong och fann att 

möjligheterna att nå målen med KM ökar om relationen mellan den sociala delningen och den 

kodade systemdelningen är i balans. Undersökningen utfördes på endast en organisation vilket 

Leung (2014) också noterar minskar dess generaliserbarhet, men det ger ändå ett tillägg och en 

indikation till forskningsområdets hela debatt. 

Med utgångspunkt i innovationsspridningsteori och organisatorisk kapacitetslitteratur utförde 

Lin (2013) en empirisk studie av tre kontextuella variablers (organisatorisk beredskap, väntade 

fördelar och organisatorisk inlärningskapacitet) påverkan på beslut om KMS-införande och 

fortsatt användande. För studien samlades data från 220 seniora chefer i Taiwanesiska företag 

och därav analyserades relationerna mellan variablerna. Resultaten indikerar att organisatorisk 

beredskap, väntade fördelar och organisatorisk inlärningskapacitet influerar intentionen att 

införa och fortsätta användanda KMS. Vidare visar studien att relationen mellan organisatorisk 

beredskap och intentionen att införa KMS, eller fortsätta användanda det är högre för 

potentiella införare än för organisationer som redan infört KMS. Teoretiskt erbjuder studien en 

modell som kan tolka determinanterna i införandet och det fortsatta användandet av KMS över 

potentiella användare och de som redan använder KMS. Från ett ledningsperspektiv skall 

fynden tillhandahålla värdefulla riktlinjer för företag som potentiellt önskar införa KMS genom 

att överkomma potentiella hinder och därigenom maximera fördelarna under de stadier som 

sker innan och efter införandet. 
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4 Metod 

4.1 Övergripande arbetsmetod 

Genomgående under arbetet har samtal och kommentarer under teoriinläsning, 

dispositionsutformning, metodval och annat spelats in och, framförallt teoriinläsnings-

inspelningarna, har i efterhand övergripande transkriberats. Denna metod har avsevärt 

förenklat arbetet med att ta vara på alla idéer och noteringar, även de som inte förefaller 

nödvändiga vid första intrycket kan ha kommit att spela större roll i sammanhang senare. 

4.2 Undersökningsmetod 

Bryman och Bell (2005) och Jacobsen et al. (2002) beskriver förhållandet mellan kvalitativa 

och kvantitativa undersökningsmetoder som att den kvalitativa intervjun går ut på att försöka 

förstå den tillfrågades syn och förståelse av undersökningsområdet medan en kvantitativ 

undersökning, som t.ex. enkät, snarare mäter undersökarens förståelse av området i och med 

att det är undersökaren som definierar både frågor och svarsalternativ. Bryman och Bell (2005) 

beskriver vidare att kvalitativa intervjuer ger en möjlighet för att följa upp de ursprungliga 

frågorna med följdfrågor samt att tillåta intervjun att flexibelt röra sig i oförutsedda riktningar, 

kvalitéer som inte kan motsvaras i en kvantitativ intervju. 

Tidigt i arbetsprocessen övervägdes en pilotstudie i form av kvantitativa enkäter, vilka sedan 

kunde utgöra intervjuunderlag i ett mindre antal kvantitativa intervjuer. De kvantitativa 

enkäterna var ämnade att öka antalet respondenter i undersökningen och därigenom nå en 

analys grundad på fler svar. Denna pilotstudie skulle även förbättra de kvalitativa intervjuerna 

genom att skapa en grund i nya empiriska fynd.  

Dock, framgår av undersökningens inledande och teoretiska kapitel att begrepp som kunskap, 

knowledge management och knowledge management system är skäl för många olika tolkningar 

som i sig inte är helt självklara och därför togs beslutet att en enkät vore alltför platt och 

enkelspårig för hanteringen av dessa. Istället valdes en kvalitativ metod för att ge plats just åt 

följdfrågor och sidospår som gör det möjligt för både undersökare och respondent att nå 

ömsesidig förståelse av respektive tolkning och förhållning till forskningsfrågans olika 

faktorer. 

4.3  Intervjumetod  

Utifrån den kvalitativa undersökningsmetoden har valet gjorts att utföra semi-strukturerade 

intervjuer. Detta därför att forskningsfrågan bygger på ett antal bestämda faktorer vilka 

intervjun således måste ge svar på, på ett tillräckligt strukturerat sätt för att dessa svar skall gå 

att ringa in och jämföra. Samtidigt är området så pass stort och diffust att upplägget måste 

förstås som så pass öppet att respondenten inte riskerar att, av bekvämlighet eller okunskap, 

falla in i fördefinierade svarsalternativ. Istället bygger intervjun på inledande, mycket öppna 

frågor till varje ämne som öppnar för respondenten att tänka efter och formulera en egen 

utgångspunkt och uppfattning som sedan skapar grunden för dennes svar och förhållning till 

våra utgångsfaktorer. Detta resonemang går i linje med hur Jacobsen et al. (2002) och (Bryman 

& Bell, 2005) beskriver den semi-strukturerade intervjumetoden som att respondentens åsikter 

och funderingar kan tas till vara eftersom det till stor del är respondentens tankar som styr 

intervjun, samtidigt som det ger strukturerade svar som kan jämföras. 



K n o w l e d g e  m a n a g e m e n t  i  s v e n s k a  organisationer å r  2 0 1 4  S i d a  | 20 

 

I och med att undersökningsområdet är så stort förväntas varje intervju även bygga på 

underlaget till påföljande intervju, därför har intervjuerna utförts med en spridning av max två 

intervjuer per dag. På så vis ges tid och möjlighet för gårdagens analyserade intervjuer att ligga 

till grund för nästkommande dags intervjuer. 

För att balansera förhållandet mellan respondentens 1) upplevda krav på förberedelse 2) 

trygghet i ämnet och 3) spontanitet och uppriktighet i svaren samt 4) vilja att ställa upp har en 

avvägning gjorts där forskningsfrågans fem huvudfaktorer skickats med vid intervjuförfrågan 

men utöver det har ingen genomgående introduktion genomförts eller intervjuunderlag och 

likande skickats med inför intervjun. Detta i och med att undersökningen avser spegla 

respondentens upplevda situation snarare än ”korrekta”, d.v.s. respondenten bör ogärna 

kontrollera t.ex. om KMS finns kanske finns utan dennes vetskap. 

4.4 Urval 

Jacobsen et al. (2002) delar urvalsprocessen i tre faser 1) att skaffa sig en överblick över vilka 

respondenter som skulle önskas om tid, pengar och analysresurser vore obegränsade 2) att 

dela in populationen i undergrupper och 3) välja kriterier för urval av respondenter. 

I den första fasen bör först antalet enheter bestämmas, d.v.s. hur många enheter som totalt 

innefattas av den specifika frågeställningen och som utgör den så kallade teoretiska 

populationen (Jacobsen et al., 2002). I den här undersökningen vore detta antal helt enkelt alla 

som är i nuläget anställda inom en vinstdriven organisation. 

Nästa problem är enligt Jacobsen et al. (2002) tidsaspekten och valet av tidsperspektiv för 

undersökningen. Tidsaspekten i den här undersökningen anges till det enda kravet att 

respondenten skall vara anställd på företaget i fråga just nu. Hur länge anställningen varat kan 

variera för att utgöra en faktor för jämförande analys. 

De undergrupper som beaktats i urvalet, enligt Jacobsen et al. (2002)s andra fas är 

huvudsakligen; Bransch, IT eller icke IT; Position, manager eller tjänsteman och 

Anställningsperiod < 1 år månader eller > 1 år; 

Jacobsen et al. (2002) tredje och sista fas är att välja kriterier för urval av respondenter och för 

den här undersökningen har urvalet gjorts efter bredd och variation och varje undergrupp finns 

representerad i respondentlistan och samtliga kombinationer mellan företagstyp och position, 

dock inte nödvändigtvis lika många av varje. Gällande anställningsperiod antas managers med 

kortare anställning än 1 år vara få och därför eftersträvas inte denna kombination.  

4.5 Intervjuguide 

För att säkerställa att undersökningens huvudfrågor sätts i fokus förstrukturerades intervjun 

(Jacobsen et al., 2002) med en intervjuguide (se Bilaga 1 Intervjuguide) med teoriavsnittet och 

forskningsfrågan som grund. I enlighet med Jacobsen et al. (2002) har denna intervjuguide 

utgjort en bas men under pågående intervju har frågor och belysningspunkter tagits upp i 

obestämd ordning efter vad som faller naturligt i det specifika samtalet för att sedan i vissa fall 

utgöra kontrollfrågor om ett visst spår misstänks ha berörts men kanske inte helt besvarats. 
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4.5.1 Intervjuguidens struktur 

Intervjuguiden utformades i syfte att utgöra underlag och en viss struktur för intervjuerna samt, 

i händelse av att samtalet tog en oförutsedd vändning, ett längre stickspår eller en omvänd 

ordning, kunna utgöra en checklista för intervjuaren för att säkerställa att alla viktiga frågor 

kommit upp och besvarats. Detta underlag blev sedan skäl för mindre korrigeringar eller tillägg 

mellan intervjuer varefter något spännande tema kommit upp som kan bli intressant att se 

närmare på. I underlaget finns ett antal generella, enkelspåriga frågor men vid frågan om 

respondenten upplever att organisationen hanterar kunskap delas det påföljande materialet i tre 

spår beroende på om respondenten svarat att organisationen har KMS eller KMS-funktionalitet; 

Inget dedikerat system men KM-kultur; eller Kunskap hanteras inte alls. Detta därför att 

beroende på svaret blir de påföljande frågorna något annorlunda och i lite varierande ordning 

beroende på ingång från t.ex. KM eller KMS.  

Intervjuguiden är upplagd i förhållande till forskningsfrågans fem faktorer och varje fråga 

kopplas ihop med en RQ-faktor för att underlätta kontrollen av att samtliga delar finns 

representerade. För KM/KMS-typ finns också noterat vilka frågor som berör vilka typer. 

Frågorna är utformade för att hela tiden inleda öppet till respondentens spontana svar men i 

anknytning till de öppna frågorna finns även mer specifika följdfrågor för att få med all 

information och ibland även med exempel för att förtydliga ett inte alltid självklart begrepp. 

4.6 Analys av intervjudata 

I analysen av den kvantitativa intervjun reduceras insamlad data i enlighet med Jacobsen et al. 

(2002) som noterar att ett sådant förfarande kan uppfattas motsträvande den kvalitativa 

intervjuns kärna i att få fram en mängd olika perspektiv, nyanser och ståndpunkter, vilket till 

viss del är sant men samtidigt är nödvändigt för att kvalitativ data över huvud taget skall bli 

hanterbar. 

Jacobsen et al. (2002) delar in analysprocessen för kvalitativ data i tre faser beskrivning, 

systematisering och kategorisering och kombination. 

4.6.1 Beskrivningsfasen 

I beskrivningsfasen skall intervjuaren, enligt Jacobsen et al. (2002) skapa en så grundlig och 

detaljrik beskrivning som möjligt av insamlad data, detta utan att själv färga data och om så 

ändå sker skall det vara medvetet. Beskrivningsfasen består av ytterligare tre delar renskrivning 

av intervjuer, kommentering av de enskilda intervjuerna för att skapa en djupare förståelse och 

sedan annotering, d.v.s. att göra sammanfattningar av varje intervju (Jacobsen et al., 2002).  

Samtliga intervjuer som genomförts i undersökningen har spelats in som ljudinspelning som 

sedan transkriberas till text. Nedskriven information är enligt Jacobsen et al. (2002) asynkron, 

vilket innebär att den som analyserar samtalets innehåll inte längre måste hålla jämnt tempo 

med intervjurespondenten. Denna asynkrona bearbetning är bättre, enligt Jacobsen et al. 

(2002), eftersom analysering direkt från ljudinspelningen ofta kräver spolning fram och tillbaka 

och genomlyssning av händelselösa passager o.s.v. Detta blir krävande och påfrestande jämfört 

med den nedskrivna transkriptionen där analytikern med lätthet kan hoppa fram och tillbaka i 

texten, notera i marginalen och markera olika återkommande begrepp, varierande infallsvinklar 

etc. Detta arbetssätt blir mycket effektivt enligt Jacobsen et al. (2002), men dess baksida är 

tiden det tar att utföra transkriptionen. Mer rutinerade analytiker av kvalitativ data väljer ibland 
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att istället föra anteckningar med ljudinspelningen som stöd (Jacobsen et al., 2002), eftersom 

vi inte har den graden av erfarenhet utför vi transkriptioner som även läggs som rådata i form 

av bilagor (se kap. 8 Bilagor). 

I kommenteringsfasen utförs det första steget av analys. I mycket öppna intervjuer kan det vara 

lämpligt att kommentera varje intervju för sig med egna ord och uppdelat på tre kategorier av 

respondentens lämnade information; beskrivning där respondenten beskriver vad som sker eller 

vad det talas om; värdering innebär att respondenten, ofta på personligt plan, värderar den 

beskrivna situationen; och förklaring där respondenten förklarar varför en viss situation 

värderas på ett visst sätt (Jacobsen et al., 2002). 

Tabell 4-1 - Utdrag från intervju A med kommentering: beskrivning(kursivt), värdering(understruket) och förklaring(fetstil) 

95 RA:  

Alltså kommunikationen med dom fungerar ganska dåligt då vårt intranät inte är 

publikt utan ligger på servrar här så man kommer inte åt det utifrån. Däremot så 

har vi gått över till Yammer, som är en Microsoft produkt, nu som faktiskt överallt 

och då blir det lite mer att man har kontakt så den biten är ganska viktig faktiskt. 

Blir lite mer allmän kontakt istället för specifika mail som det var förut. 

KM 

 

Efter denna omgång kommentering bör försök göras att fästa kommentarerna vid de 

undersökningsgrundande teorierna (Jacobsen et al., 2002). Här sker ett skifte från att betrakta 

intervjun som information till att söka efter mening i den. Annotering har i undersökningen 

utförts mot fördefinierade kategorier (Jacobsen et al., 2002) i form av en uppsättning 

ursprungliga kategorier från intervjuguidens kategorier (Jacobsen et al., 2002) vilka i sin tur är 

sprungna ur forskningsfrågans faktorer. Ytterligare två kategorier lades till med relation till 

forskningsfrågan och teorier. 

Tabell 4-2 – Kodtabell: Kodtabellen visar vilken typ av innehåll som kategoriserats med vilken kod och vilken teori som ligger 

till grund för kategorins intresse. 

Kod Kategorier: Innehåll: Teorianknytning: 

IT IT/Icke IT 
All slags data om företagets 

bransch 

Det överdrivna förtroendet 

för IT (Jonsson, 2012) 

POS Position 

All slags data om respondentens 

positionering i företaget som 

manager eller tjänsteman 

Spridningen av KM genom 

organisationen (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) 

KSK Kunskapssyn 
All slags data om respondentens 

syn på kunskap 

Kunskapen som artefakt eller 

process (Bukh et al., 2005; 

Jonsson, 2012) 

KM KM 
All slags data om KM-aktiviteter 

som inte sker i ett IT-system 

Kunskapsspiralsmodellen 

(Nonaka & Takeuchi, 1995) 

KMS KMS 
All slags data om KM-aktiviteter 

och processer som sker i IT-system 

Olika typer av KMS (Bukh et 

al., 2005) 

VÄR Värdeskapande 

All slags data om hur KM/KMS 

skapar värde för respondenten och 

dennes kollegor samt vilka 

fuktioner som är mer eller midre 

värdeskapande 

Kunskapens ökade värde för 

företagen (Alvesson, 2004; 

Bukh et al., 2005; Dalkir, 

2005; Jonsson, 2012) 

TFR Tillfredställelse 

All slags data om huruvida den 

aktuella lösningen är tillräcklig och 

vad som görs för att ev. förbättra 

Induktiv kategori för att sätta 

mot värdet. 
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OMR Områdestillhörighet 

All slags data om huruvida 

KM/KMS uppfattas som beroende 

av eller en del av IT 

Diskussionen om KM som 

IT-fråga (Jonsson, 2012) 

 

4.6.2 Systematisering och kategorisering av data 

Vid kategoriseringen av insamlad data lades transkripten, med de tidigare utförda 

annoteringarna in i programmet NVivo, för att lättare kunna hantera de stora mängder material 

som sammanställts, och i NVivo kunde materialet vidare kategoriseras i mer detaljerade 

underkategorier, samtliga kategorier berör minst två enheter (Jacobsen et al., 2002). Detta 

arbete utfördes för att göra data jämförbar (Jacobsen et al., 2002). Kategoriseringen presenteras 

nedan som ett kategoriträd (se Figur 4.1) (Jacobsen et al., 2002). Nästa fas gällde sedan att 

hänföra enskilda data till de olika kategorierna och på så vis gå från analys av varje enskild 

enhet till analys utifrån kategorierna. Som sista steg i kategoriseringsfasen tar Jacobsen et al. 

(2002) upp enskilda kategorikort, detta steg har dock inte utförts då hanteringen med NVivo 

gör data lättöverskådlig och därför kunde arbetet gå direkt till kombinationsfasen.  

 

Figur 4.1 – Kategoriträd – Skuggade kategorier är de huvudkategorier som finns representerade i transkriptbilagor, 

underliggande ljusa är detaljkategorier som enbart införts i NVivo och inte redovisas närmare. 
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4.6.3 Kombinationsfasen 

Kombinationsfasen går ut på att finna samband av den typ där de tidigare funna kategorierna 

hör ihop substantiellt, detta kan vara att ett förhållande förklarar ett annat eller att ett 

förhållande är orsaken till att ett annat uppstår (Jacobsen et al., 2002). 

I den här fasen har (minst) tre typer av information utkristalliserats; om olika ämnen/fenomen 

om undersökningsenheten och om den kontext där data insamlades (Jacobsen et al., 2002). 

Dessa datatyper kan nu kopplas samman för att söka samband mellan dem (Jacobsen et al., 

2002). Detta steg utförs genom att först med NVivo jämföra data efter kategori och därefter 

placera in resultatet för respektive respondent och kategori i en kategorimatris (se Tabell 5-1 

till 5-3) och sedan med hjälp av Microsoft Excel filtrera matrisen på olika sätt och ta fram 

samband som visas i modell 5-1 Sambandsmodell. 

Jacobsen et al. (2002) menar att ”citat är för den kvalitativa metoden vad tabeller är för den 

kvantitativa.” p. 249 och att direkta citat är en central aspekt av den kvalitativa metoden. I den 

här undersökningen presenteras dock insamlad data både med direkta citat men även med vissa 

kvantitativa kvaliteter för att beskriva vidden av funna samband. 

4.7 Testintervju 

En testintervju utfördes innan de skarpa intervjuerna för att stämma av att frågorna gick att 

förstå, att intervjuguiden upplevdes som ett bekvämt strukturerat underlag för såväl intervjuare 

som respondent, samt att inspelningsutrustning fungerade korrekt. 

Från testet (Se Bilaga 8.2) framgick att den inspelning som gjorts ibland missade delar, troligen 

beroende på att samtalet fördes för lågt och att telefonens inspelningsapplikation, Smart Voice 

Recorder, var inställd på att utelämna tystnad vilket gjorde att den kan ha uppfattat och klippt 

bort delar som annars kunde uttytts av ett mänskligt öra. För att undvika att samma tekniska 

problematik uppstod i de skarpa intervjuerna användes därför två telefoner som spelade in 

samtidigt och ingen tystnadsutlämning var aktiverad. Vidare har för telefonintervju 

applikationen Automatic Call laddats ner speciellt för inspelning av telefonsamtal både med 

högtalare och utan. Både Smart Voice Recorder och Automatic Call används alltså vid de 

skarpa intervjuerna och båda har testats extra innan intervjun ägde rum för att undvika 

informationsbortfall. Ytterligare en åtgärd var att inledningsvis uppmärksamma respondenten 

på att intervjun spelas in och att det därför är av vikt att tala tydligt och klart. 

Vidare återgav testrespondenten vid fråga om dennes spontana känsla direkt efter intervjun att 

inledningen kunde varit bättre med förtydligande av varför intervjun utförs, till vad och hur 

materialet används samt hur respondentens och företagets namn och annan känslig information 

hanteras anonymt. (Se Bilaga 2) 

Testrespondenten efterfrågade även, i likhet med vad också Jacobsen et al. (2002) lägger fram 

som en viktig faktor i semi-strukturerade intervjuer, att samtalet tillåts att sväva ut mer på 

sidospår och formas under samtalets gång. Respondenten hade själv erfarenheter av att mycket 

spännande kunskap och nya synvinklar kan komma ur dessa oplanerade sidospår. (Se Bilaga 

2)  

Dessa tre noteringar från testintervjun hanterades och lades till i intervjuunderlaget inför de 

skarpa intervjuerna. Några av de punkter som efterfrågades av testrespondenten har däremot 

valts att bortse ifrån. Detta är till att börja med efterfrågan av fler frågor (Se Bilaga 2, Rad 134). 
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Fler spontana frågor och sidospår har öppnats för och några fler frågor har lagts till i 

intervjuguiden men ej med specifik hänsyn till testet. 

Inte heller förslaget om en utökning av undersökningen till en enkät också genomfördes då 

ämnet i förhållande till forskningsfrågan redan funnits olämpligt för enkätundersökningar (Se 

4.1 Undersökningsmetod). 

 

4.8 Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet 

Jacobsen et al. (2002) beskriver en studies tre kvalitetsaspekter som validitet, 

generaliserbarhet och reliabilitet och metoder för att kontrollera respektive aspekt. 

Enligt Jacobsen et al. (2002) kan validitet kontrolleras genom att jämföra egna fynd med 

tidigare fynd som framkommit i annan forskning och detta utförs i denna studie genom att lyfta 

in teorier och slutsatser från kapitel 2 och 3 i studiens diskussion och i slutsatsformulering. 

Generalisering kontrolleras för en kvalitativ metod genom att abstrahera specifik data från ett 

mindre antal respondenter till mer generella teorier som kan appliceras i andra sammanhang, 

om de funna teorierna är giltiga för nya sammanhang är däremot svårt att kontrollera (Jacobsen 

et al., 2002). I denna studie abstraheras fynden till generellt formulerade, och i nya studier 

testbara, samband mellan forskningsfrågans olika faktorer som också illustreras i modell 5-1 

Sambandsmodell. 

Den sista aspekten är reliabilitet och gäller frågan om ifall samma studie utförd igen av andra 

forskare skulle ge samma resultat (Jacobsen et al., 2002). Detta är dock en svår fråga i 

kvalitativa metoder enligt Bryman och Bell (2005) som pekar på att detta främst kan tillämpas 

i kvantitativa mätningar. Dock har även denna aspekt funnits i åtanke och kontroll har utförts i 

möjligaste mån genom att hålla intervjufrågor öppna och följa upp med kontrollfrågor samt att 

transskript verifierats i efterhand av respektive respondent.  

4.9 Forskningsetik 

4.9.1 Samtycke och anoymitet 

För att upprätthålla etiska värden i undersökningen skall varje respondent ges information för 

ett informerat samtycke, det skall ske frivilligt och respondentens privatliv skall respekteras 

(Jacobsen et al., 2002). I denna undersökning har detta efterlevts genom att varje respondent 

introduceras i intervjuns upplägg med inspelning och transkription, forskningsfrågan, 

undersökningens syfte, publiceringsplats och till vilken grad av detaljer intervjun kommer 

återges i det publicerade materialet. Frågor har ställts om till vilken grad materialet skall 

neutraliseras, d.v.s. om systemnamn får användas för att peka på återkommande system och 

tjänster. Efter introduktion har respondenten kunnat fatta ett informerat beslut om att delta eller 

ej. 

4.9.2 Transkribering av intervjuer 

Det transkriberade materialet som sammanställts från de avhållna intervjuarna behandlas med 

största integritet. För att hålla alla respondenter anonyma har alla företagsnamn ersatts med 

organisationen och respondentens namn har ersatts med Rx, i vissa fall har även annan data 
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anonymiserats på begäran av respondenten. Text som har kursiverats har alltså innebörden att 

vara en form av maskering av respondentens identitet.  

För att säkerställa att all datainsamling sker etiskt korrekt utförs ljudinspelningar av samtliga 

intervjuer, efter godkännande av intervjupersonerna. Detta ökar möjligheten för en korrekt 

återgivelse av intervjupersonens uttalanden. Transskript skickas även för godkännande till 

varje intervjuperson innan publicering. 

Vidare gällande objektivitet i studien lägger Lantz (1993) fram att ingen intervju kan vara 

objektiv, därför att olika intervjuare intervjuar olika och att respondenter ibland säger en sak 

men gör en annan. Det går inte att uppleva objektivt och det är inte möjligt eller ens 

eftersträvansvärt att som intervjuare ha ambitionen att vara objektiv, beskriver hon. Däremot 

bör intervjuaren söka spegla respondenten efter bästa förmåga (Lantz, 1993). 

4.10 Kritik av metodval 

Med intervjuformen blir all data självrapporterad och risken finns att i fall av mycket dåligt 

fungerande KM kanske respondenten undviker att ge hela svaret (Lantz, 1993). Detta är dock 

en faktor som får beaktas och som förhoppningsvis avhjälps något av att respondenterna tillhör 

både högre och lägre skikt i organisationen, d.v.s. att om en ledningsrespondent svarar att 

organisationen har ett mycket väl fungerande KMS medan samma organisations tjänstemän på 

lägre nivå ger en annan bild finns anledning att ta självrapporteringen i beaktande. 

Både Bryman och Bell (2005) och Jonsson (2012) tar även upp att vid telefonintervjuer kan 

respondentens tillit och öppenhet påverkas negativt och detta kan försämra undersökningen. 

Trots detta har behovet funnits att på grund av geografiska skillnader utföra intervjun på 

telefon. Dock har ingen märkbar skillnad kunnat utläsas i resultaten beroende på om intervjun 

utfördes på telefon eller ansikte mot ansikte och därför upplevs detta inte ha utgjort ett problem 

för denna undersökning. 
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5 Empiriskt resultat 

5.1 Respondentprofiler 

Respondent A 

Respondent A arbetar som tjänsteman och är utvecklare på ett IT-konsultbolag i Lund och har 

varit anställd i mindre än ett år, företaget betecknas nedan som Företag A. 

Respondent B 

Respondent B arbetar som tjänsteman och är applikationskonsult på ett IT och management-

konsultbolag med flera kontor i Sverige men respondenten sitter på kontoret i Stockholm, 

företaget betecknas nedan som Företag B och respondent B har varit anställd i över ett år. 

Respondent C 

Respondent C arbetar som konsult på ett IT och management-konsultbolag med kontor över 

hela världen och även flera i Sverige. Respondent C har arbetat på företaget i över ett år och är 

idag tjänsteman men har under sin anställningsperiod också innehaft högre positioner vilket 

gett honom en insikt att jämföra med en manager. Han sitter i Stockholm och arbetar på samma 

företag, företaget betecknas därför nedan som företag CE. 

Respondent D 

Respondent D har arbetat i mindre än ett år och arbetar som tjänsteman och webbkonsult på ett 

läromedelsföretag i Stockholm. Företaget betecknas nedan som företag D. 

Respondent E 

Respondent E har arbetat i mindre än ett år på företag CE men sitter på kontoret i Västerås som 

tjänsteman med titeln Trainee och SharePoint-konsult. 

Respondent F 

Respondent F har arbetat i över ett år på ett Innovationscenter i Lund och är där anställs som 

middle manager, företaget kommer nedan betecknas som Företag F. 

Respondent G 

Respondent G arbetar som Controller sedan mindre än ett år men sitter på en managerposition 

på ett företag som är i fordonsunderhållsbranschen med flera verkstäder i Sverige men 

respondenten sitter på kontoret i Solna. Företaget betecknas nedan som Företag G.  

5.2 Kunskapssyn 

Artefaktorienteringen är det egentligen bara Respondent D som sluter sig till. Han noterar att 

det är en svår fråga och att kunskapen som handlar om intuition, känslor och liknande kan vara 

svår att sätta i ord, men att det mesta ändå går att uttrycka i ord. 

”Ja, jag känner så men det kan ha att göra med att jag är en skrivande person, jag 

tycker om att skriva och har inga problem med det.” (Respondent D, rad 29) 

Respondent A och E sluter sig istället till processorienteringen och noterar att när det skrivs 

ner blir det snarare information. Respondent E definierar kunskap som något som kan 

appliceras för att komma fram till en lösning, jämfört med information som kanske till viss del 

bidrar till att man får kunskap, men att själva kunskapen i sig bör generera någon slags värde.  
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Kunskapen kan skrivas ner till viss del, men kan inte föras över till 100 % från en person till 

en annan utan blir huvudsakligen knuten till individen då vissa erfarenheter kan vara svåra att 

förmedla vidare. 

”/…/ jag kan tänka mig att om skriver man ner kunskap och gör det 100 %, så att 

säga att man går in för det, så tror jag att man kan få ner väldigt mycket detaljer, 

men om det är en person som då skall gå in och använda den kunskapen och inte 

har någon praktiskt erfarenhet av något liknande så tror jag att det är svårt eller 

kanske till och med omöjligt att replikera den kunskap som står nedskriven p.g.a. 

att mycket sitter i kroppen lite grann eller i huvudet för den delen också, det går inte 

att sätta ord på allting, det kan vara på känsla också vissa saker tror jag, det kan vara 

svårt för mig att göra till ett dokument t.ex.” (Respondent E, rad 34) 

Däremot noteras en skillnad på teoretisk och praktisk kunskap där inläsning av ett strukturerat 

dokument kan ge en viss kunskap, på teoretiskt plan men som sedan utvecklas till praktisk 

kunskap genom tillämpning. 

”/…/ det vore naivt att tro att jag till exempel kan läsa en best practice, och sedan 

förvänta mig att gå ut och utföra ett uppdrag som till exempel en väldigt senior 

person i verksamheten gör, det känns inte rimligt. Däremot så tror jag väl att den 

kunskapen jag läser om kan bidra till att jag förstår en kommande uppgift bättre när 

jag väl tar mig an den uppgiften, jag kollar på någonting som har gjorts och som 

sedan kan resultera i att jag har en ingående kunskap i något som är gjort på ett 

liknande sätt.” (Respondent E, rad 36) 

 

Både respondent B, C och G är däremot lite mer velande i sina resonemang. Respondent B 

inleder med att kunskap kommer av erfarenhet och att prova på saker; 

”/…/ det mesta av din kunskap eller erfarenhet får du genom att för det första inte 

vara rädd för nya utmaningar och våga ta an dom chanser du faktiskt får.” 

(Respondent B, rad 50) 

Samtidigt noterar Respondent B att kunskap absolut går att skriva ner och att detta dessutom 

är någonting man bör göra i form av exempelvis teststrategier och annan dokumentation, men 

hon tror att varken hon själv, Företag B eller företag generellt är bra på sådan kunskapsdelning 

då det lätt blir stressigt i projekt. Detta leder till att företaget går miste om möjligheten att 

återvinna kunskap och ansvaret ligger både hos individen i att faktiskt dokumentera sin 

kunskap och ta åt sig av andras dokumenterade kunskap. Men på frågan om dokumentet i sig 

då utgör kunskap slår respondenten fast att individen har en nyckelroll i genereringen av 

kunskap från dokumentation. 

”Ja, ni menar så. Då tror jag ändå bara att det är en mall, jag tror att individens spelar 

lika mycket in. Det tror jag absolut” (Respondent B, rad 60) 

Respondent C tar istället avstamp i svensk standard kring kompetensbegreppet och dess 

indelning i erfarenhet eller förmåga respektive sociala egenskaper och vilja. Det är uppenbart 

att Respondent C, som är senior i Företag CE och har innehaft manager-positioner genom sin 

karriär, är medveten om sin syn på kunskap, eller kompetens men att det som till slut beskrivits 

faktiskt måste anses vara en kunskapsprocess, från artefaktens bevis till erfarenhetens 

kompetens som båda är beroende av viljan. 
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”Jag kan ju ha läst en bok om hur man kaklar ett badrum, men om jag aldrig har 

gjort det vete fasen om jag skulle tycka att jag skulle vilja anställa en sådan 

hantverkare men genom att titta på erfarenhet och dess referenser så vet jag att den 

personen har förmågan att använda den kunskapen. Och det är ganska intressant.” 

(Respondent C, rad 39) 

Dock svarar Respondent C jakande på frågan om huruvida kunskap i sig faktiskt går att skriva 

ner och kommer in på hur nedskriven kunskap delas i företaget genom att nedskriven 

dokumentation lagras på olika kunskapsdatabaser (mer om det under kommande KM/KMS-

resultat). Respondenten har alltså vissa drag både åt artefaktorientering och processorientering 

men fastslår slutligen att den processorienterade synen tar över; 

”/…/ jag skulle vilja säga såhär att kunskapen kopplat till den person som har gjort 

jobbet är oftast betydligt bättre än den nedskrivna versionen, och det är sällan man 

kan ta någon annans jobb eller det som finns på nätet och använda det rätt upp och 

ner utan man behöver tanka av individer kunskap för att den skall bli tillräckligt 

bra.” (Respondent C, rad 52) 

Respondent G tar start i sitt resonemang som att kunskap kan skrivas ner men att den 

nedskrivna artefakten då egentligen inte är någon kunskap i sig, utan en individ måste ha tagit 

till sig den nedskrivna texten för att det skall kallas kunskap och därför klarläggs snart att enligt 

Respondent G är kunskap knuten till en eller flera individer. 

”Nej, det skulle jag inte säga att det är utan jag skulle säga, jag skulle definiera det 

som att en person eller en individ måste ha tagit till sig av det som står nedskrivet i 

det här dokumentet för att det skall kallas kunskap.” (Respondent G, rad 46) 

Enligt Respondent F kan den mesta kunskapen skrivas ner, men inte all, en individ kan till och 

med tänkas besitta kunskap utan att reflektera över att det är egentlig kunskap och mellan det 

som kan skrivas ner respektive det som är knutet till en individ kan det ena inte sägas viktigare 

än det andra, men att det är nödvändigt att individer faktiskt anstränger sig för att skriva ner sin 

kunskap. 

”Nej det går nog inte. Däremot är det en uppenbar risk om det inte går att flytta 

kunskapen till någon annan. Skriva ner det är ju egentligen syftet men dels är det ju 

för att dokumentera kunskap men det är ju också en möjlighet att transfererar 

kunskap och dokumentera är ju mer en backup om en person blir påkörd där 

transferera kan vara för att man vill skala upp någonting, det har ju olika syften. 

”(Referens F, rad 23) 

5.3 Knowledge Management 

I de olika företagen finns en mängd olika kombinationer som utgör socialiserings-, 

externaliserings-, kombinerings- och internaliseringsaktiviteter, inte alla har ansett de aktuella 

aktiviteterna helt tillfredsställande men för undersökningen kommer vi utgå ifrån att minst en 

aktivitet finns som fungerar tillfredsställande för att anse att respektive företag har den aktuella 

processen i sin organisation. Först presenteras Respondentens spontana uppfattning men 

därefter hanteras förekomsten av KM/KMS som vad som framkommit i analysen av 

intervjuerna snarare än i vilken grad Respondenten själv anser det vara KM/KMS eller ej. 
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5.3.1 Respondentens egen uppfattning 

På frågan om respondenten upplever att kunskap hanteras i företaget svarar Respondent A att 

det inte finns något uttalat och Respondent F noterar att det är mycket dåligt med 

kunskapshantering. 

”Nej det skulle jag inte säga i nuläget, jag försöker jobba på det, eller vi försöker 

jobba på det att bli bättre, men inget uttalat, nej.” (Respondent A, Rad 59) 

”Mycket dåligt” (Respondent F, Rad 29) 

Respondent D antyder att KM åtminstone eftersträvas på Företag D medan Respondent B, C, 

E och G anser att kunskap hanteras i systemfunktionalitet. 

”De försöker nog göra det med en del metoder jag har hört lite om men som jag inte 

har kommit i kontakt med då jag inte jobbat här så länge /…/” (Respondent D, Rad 

33) 

”Ja det gör det. Det finns ett system som hanterar knowledge management inom 

bolaget som alla har tillgång till och alla kan aven bidra till det också.” (Respondent 

E, Rad 47) 

5.3.2 Socialisering 

Respondenterna A, B, C, D, E och F redogör alla för någon form av fungerande socialisering 

så som dagliga möten hos Respondent A och F, kompetensområdesgrupper hos Respondent B 

och C och öppet kontor hos Respondent D och E. 

”/…/ sen så kör vi ju stand-ups varje morgon också där vi går igenom vad folk har 

för problem då brukar det oftast också dyker upp någon som, det har jag stött på 

förut.” (Respondent A, Rad 49) 

Hos Respondent G blir bristen tydlig då Respondent G precis ersatt en kollega som gått in i 

väggen och ingen information står att få hos de övriga kollegorna på motsvarande 

arbetsposition för ett annat funktionellt område.  

”Om man nu vill ha det så, men möjligen kan det vara så att, jag har egentligen inget 

belägg för det, men det skulle kunna vara så att man kanske sitter på, att man tycker 

man har en viss, inom citationstecken, makt kanske då om man sitter på unik 

kunskapskompetens.” (Respondent G, Rad 152) 

5.3.3 Externalisering 

Alla Respondenter utom Respondent D och G återger någon form av externaliseringsaktivitet, 

Respondent A skriver t.ex. bloggar och har miniföreläsningar, Respondent B kan dokumentera 

ett lyckat testcase, Respondent C berättar att de specifika områdesgrupperna anordnar 

konferenser och presentationer medan Respondent E och F talar om dokumentation. 

”Så vi bloggar ju gärna om det också, eller vissa av oss i alla fall, teknikbloggar, om 

saker och det är uttalat att vi vill dela med oss av kunskap, hellre det än vara 

hemliga” (Respondent A, Rad 89) 
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”Nja, alltså finns gör det ju i och med att vi har vårat Knowledge Management 

system så om jag skulle vilja gå in och dela med mig så finns ju den möjligheten, 

sen så vill jag väl kanske göra det om jag har någonting att bidra med /…/” 

(Respondent E, Rad 115) 

Både Respondent D och G återger dock att externalisering saknas i någon fungerande form och 

Respondent D förklarar att detta är en av anledningarna till att han anställts medan Respondent 

G berättar att han inte kunnat få någon konsekvent hjälp varken från dokumentation eller 

kollegor, då han klivit in som ersättare för sin företrädare som gått in i väggen, och att han 

därför nu för egen del försöker bättra på dokumentationen av hans eget arbete. 

”/…/ det är en av skälen till att jag började där, min projektledare, hon har verklige 

försökt tillsammans med hennes chef en atmosfär som jag känner är positiv som 

öppen och att man lära av varandra /…/ Men där finns en misstanke från företaget 

att de som jobbar med webben inte vill släppa ifrån sig kompetensen av det skälet 

att göra sig själva oumbärliga.” (Respondent D, Rad 83) 

”Så vad jag har börjat med nu här, eller gjort egentligen sedan jag började bara för 

att jag över huvud taget skall ha koll på någonting är ju skrivit ner den, den rapporten 

vill vederbörande ha, i det och den dagen och länk i princip för hur kommer jag åt 

det och vad jag gör o.s.v. så att jag själv bygger upp någon slags information om 

det här så att när jag försvinner ska någon annan kunna ta över det här lite enklare.” 

(Respondent G, Rad 88) 

5.3.4 Kombinering 

Respondent B, C och E har alla funktioner för interna kurser hos sitt företag  

”Då är någon som själv har lagt kunskapen som själv har gått kursen och har utbildat 

sig till fakultet och håller den för andra.” (Respondent B, Rad 79) 

Respondent A, D, F och G saknar dock alla funktioner och rutiner för interna kurser där 

kunskaper kombineras. 

”Det sker på egen tid. Så nej det finns igen arbetstid avsatt för vidareutbildning.” 

(Respondent A, rad 111) 

5.3.5  Internalisering 

Alla Respondenter utom Respondent D har internalisering och klart vanligast förekommande 

är att lära sig genom att testa sina kunskaper i nya arbetsuppdrag. 

”Men jag menar visst kan du väl göra det om du skulle vilja men då skulle jag 

snarare vilja gå någon intern utbildning i organisationen för att lära mig” 

(Respondent B, Rad 75) 

”Vi kör ju mycket på att våga låta nya konsulter våga ta en roll som de inte 100 % 

kan än och på så sätt får man då kunskap genom att se och lära ute i skarpa uppdrag” 

(Respondent B, Rad 62) 

Hos Respondent D däremot har respondenten noterat att det anordnas mycket event där 

möjlighet finns att lära av varandra och testa sina lärdomar, men sådant sker inte idag. 
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”Men jag har funderat lite på, de har ju alla de här eventen och en tanke jag hade på 

ett möte var just att huruvida de besöker varandras event för att se om de kan vara 

varandras mentorer men det tort jag inte de gör.” (Respondent D, Rad 87) 

5.4 Knowledge management systems 

5.4.1 Indirekt kunskapsbas 

Respondent B har i sitt företag ett specifikt system innehållande indirekt kunskap, deras KMB-

system. Förutom Respondent B har även Respondent A, C, E, och G systemfunktionalitet för 

detta, Respondent A, C, E förklarar att de i sina företag har tydliga rutiner för att hålla sina CV 

lagrade och uppdaterade med nya projekt medan Respondent G förklarar att de anställda har 

profiler på företagets intranät där det finns information om vem som jobbar med vad. 

”/…/vi också ett helt egenutvecklat system som vi kallar KMB men där är det mer 

kunskap i form av konsultkunskap i form av vi har ett nytt uppdrag där vi behöver 

en sån här typ av konsult vad har den och den förkunskapen inom det här området 

där vi aktivt också kan fylla i om oss själva/.../”(Respondent B, Rad 64) 

”Men det registreras inte liksom vilka som har vilken specifik kunskap förutom det 

att vi har ju våra cv upplagda och där skriver man ju upp exakt vilka projekt man 

har varit med i, och vilka tekniker man jobbar med.” (Respondent A, Rad 70) 

Respondent D känner inte till någon lagring av kompetensprofiler och Respondent F berättas 

att CV finns men endast åtkomligt för HR-avdelningen. 

”Inte som vi kommer åt, vi har en cv databas men den är bara till för HR” 

(Respondent F, Rad 64) 

5.4.2  Direkt kunskapsbas 

Respondent A och D beskriver båda att intranät finns där information finns tillgängligt, medan 

Respondent B istället beskriver en SharePoint Site som tycks ha motsvarande funktioner som 

ett intranät. Respondent C och E beskriver företagets eget system, KMCE1 som det officiella 

systemet för att lagra direkt kunskap. 

"Vi har ju ett ganska levande intranät där vi lägger upp dokumentation och sådant, 

så det kan man väl säga är knowledge management i någon aspekt men det ligger 

väldigt mycket manualer och sådant /…/” (Respondent A, Rad 60) 

” Sedan har vi då alltså någonting vi kallar för Knowledge Management X (vidare 

kallat KMCE1), där vi lagrar alla våra case.” (Respondent C, Rad 58) 

Respondent F och G däremot beskriver inga fungerande kunskapsbaser. Respondent E 

förklarar att dokumentation finns men att det inte lagras på något strukturerat sätt för att 

återanvändas utan dokumentationen sker enbart enligt de lagar som binder en statlig 

organisation. Hos Respondent G finns inte heller sådana regler för dokumentation och således 

är både dokumentation och lagring mer eller mindre obefintlig. Respondent G själv har dock 

engagerat sig i att bättre dokumentera sin kunskap, detta lagras dock lokalt på hans egen dator 

som redan nämnts ovan, under externalisering. 

  



K n o w l e d g e  m a n a g e m e n t  i  s v e n s k a  organisationer å r  2 0 1 4  S i d a  | 33 

 

”Det har ju blivit fler, vi har jättemycket rutiner för att dokumentera men inte för att 

sen använda den kunskapen vidare, som universitet så måste vi dokumentera 

jättemycket men det är ner någonstans för att någon skall kunna titta på det om tio 

år inte för att någon skall kunna ta upp det och jobba med det.” (Respondent F, Rad 

54) 

5.4.3 Profilbaserade informationssystem 

Funktioner för profilbaserad information finns det stöd för i organisationen enligt Respondent 

A, B, C och E. Hos Respondent A och B finns funktionalitet i intranätet respektive det egna 

KMB-systemet medan Respondent C och E snarare beskriver funktionen som uppstår genom 

att de går med i olika temagrupper på Yammer respektive KMCE1. 

” Jo, men vänta, jag kan lägga till i det här också att jag kan faktiskt gå med i olika 

Communitys, jag har inte gjort det men jag kan gå med i Communitys och då 

kommer de ligga som olika memberships när jag kollar på min personliga sida och 

då antar jag att jag kommer få lite mera riktad information.” (Respondent E, Rad 

81) 

Respondent F svarar blankt och säkert nej på frågan medan de mer nyanställda Respondenterna 

D och G är lite mer osäkra på om funktionen finns men de själva har inte introducerats till det, 

vilket kanske de borde ha gjorts om de funnits eftersom de båda två har specifika 

intresseområden som de har anledning att vilja komma in i så fort som möjligt. 

”Kan jag faktiskt inte svara på än så länge, jag har inte varit där inne så mycket och 

de tillhör en större utländsk koncern och därför så finns det en del info som går ut 

där.” (Respondent D, Rad 47) 

5.4.4 Kommunikationssystem 

När det gäller kommunikationsstödssystem använder alla respondenter IT-tjänster för att 

kommunicera. Det är framförallt Microsofts Yammer som utmärker sig och används av 

Respondent A, B, C och E, d.v.s. samtliga fyra respondenter från IT-företag. 

”Däremot så har vi gått över till Yammer, som är en Microsoft produkt, nu som 

faktiskt överallt och då blir det lite mer att man har kontakt så den biten är ganska 

viktig faktiskt. Blir lite mer allmän kontakt istället för specifika mail som det var 

förut.” (Respondent A, Rad 95) 

Respondent F berättar att på hans företag använder de just nu Facebook och Podio. Respondent 

G använder sig av e-mail och Respondent D säger att han använder IT-tjänster men det 

specificeras inte närmare. 

”Ja just det, det är mail, precis, eller telefon naturligtvis och i viss utsträckning 

muntligen, direktkontakt. Men jag skulle säga att mail är nog möjligen det vanligast 

förekommande, i synnerhet eftersom vi sitter i kontorslandskap, så man drar sig ju 

lite för att tala för mycket i telefon så man stör då angränsande kollegor.” 

(Respondent G, Rad 122) 
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5.4.5 Koordinationsstödsystem 

Koordinationsstödsfunktioner beskrivs egentligen bara i ett enda fall och det är Respondent B 

som förklarar att de i det egna KMB-systemet kan se kollegors beläggning i procent (d.v.s. hur 

stor andel av arbetstiden olika konsulter har schemalagt på olika projekt). 

5.4.6 Online-samarbetssystem 

Respondent B, C och E använder alla Microsofts Lync för att dela skärm eller hålla röst- och 

videosamtal och Respondent F använder sig av Skype. 

”Ja, det har vi både röst och videosamtal då via det här systemet Office 

Communicator eller Lync /…/” (Respondent E, Rad 109) 

 

Respondent A, D och G har däremot inga sådana funktioner. Respondent A förklarar att 

kommunikationen blivit bättre med Yammer men inget online-samarbetssystem beskrivs i 

sammanhanget. Respondent D beskriver att han själv inte hamnat i en situation där sådant stöd 

krävs men han har heller inte sett någon annan på företaget använda sådana funktioner. 

Respondent G har kontinuerligt distansmöten men alla sådana sker i dag över vanlig telefon. 

”/…/ huvuddelen av den verksamhet som jag jobbar i de sitter i den stora verkstaden 

i en annan stad och sedan har vi även verkstäder på andra orter i Sverige och 

merparten av ledningen sitter i en annan stad för det mesta så att när vi har möten 

till exempel så deltar jag oftast per telefon /…/” (Respondent G, Rad 130) 

5.5 Värde av KM/KMS 

5.5.1 Speciellt värdefulla KM/KMS-funktioner 

På frågan om det finns någon del av kunskapsspridningen som förekommer som är specifikt 

värdefull uppger Respondent A, B och D socialiseringsfunktioner som de som är mest 

värdefulla. Även Respondent E ser störst värde i KM-funktioner men han finner internalisering 

genom interna utbildningar som det mest värdeskapande. 

” Jag tror dom här stand-uppsen vi kör varje dag är viktiga, för där brukar det alltid 

dyka upp att någon, jag hade det här problemet igår och sen så säger någon annan 

det har jag haft förut, så det tror jag är extra viktigt.” (Respondent A, Rad 145) 

”/…/ då har vi ju som jag har sagt utbildningar med jämna mellanrum och där får 

vi ju träffa mer seniora och kunniga personer i företaget, vilket möjliggör dels 

kunskapsutbyte på plats, även då tips om vart vi kan kika efter saker o.s.v. vi får ett 

ansikte ett namn på en person som man då kanske, ’ja men juste han eller hon 

pratade om det här och det kanske är relevant med det jag håller på med nu, jag kan 

skicka ett mail och fråga vad den personen har för åsikter!’ ” (Respondent E, 

Rad133) 

Respondent B tar förutom socialiseringen även upp funktioner för direkt kunskapsbas som 

speciellt värdeskapande och hon är den enda som lyfter systemfunktionalitet som extra 

värdefullt. 

”Ok, På KMB tycker jag det är alla uppdrag som man kan se på SharePoint att du 

kan söka upp dokument som kan stödja i ditt arbete.” (Respondent B, Rad 153) 
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Respondent C och G upplever inte att det spontant finns någon funktion över huvud taget som 

är extra värdefull medan Respondent F inte har tillräckligt mycket kunskapsspridning för att 

frågan ens skall bli applicerbar i hans fall. 

”Inget jag kan komma på.” (Respondent C, Rad 103) 

”Nej det kan jag inte svara på, det kan jag inte säga, det vet jag inte egentligen, men 

jag tror inte det.” (Respondent G, Rad 149) 

5.5.2 Onödiga KM/KMS-funktioner 

På frågan om det finns någon eller några funktioner som uppfattas som onödiga var det bara 

Respondent A och B som återgav något med relation till KM/KMS och av de två gällde 

Respondent A externalisering i form av att skriva ner testfall. Respondent B pekade istället på 

en funktion för indirekt kunskapsbas där de ombeds fylla i sina kompetenser som fritext-taggar 

på deras SharePoint-profil. Respondent D pekade visserligen på en funktion men denna faller 

inte under KM/KMS och hanteras därför inte. 

”Alltså i nuläget har vi börjat skriva mycket testfall och sånt och det tar en himla tid 

/…/”(Respondent A, Rad 155) 

”/…/ några saker jag kan tycka är onödigt men som egentligen är pyttesmå saker är 

att vi skall lägga upp en profil på SharePoint med mycket information som är onödig 

och som tar lång tid att fylla i.” (Respondent B, Rad 157) 

Varken Respondent C, E, eller G upplevde någon funktion som direkt onödig och för 

Respondent F gäller det samma som för de värdefulla funktionerna, frågan blir inte applicerbar. 

”Nej, det är de inte. Jag svarar egentligen på det sättet därför att jag använder dem 

egentligen inte så mycket själv. Så därför har jag ingen bra uppfattning, så jag passar 

lite på den.” (Respondent C, Rad 105) 

5.5.3 Övergripande värde 

De som har någon faktisk lösning för KM/KMS, d.v.s. alla utom Respondent F och G, har fått 

frågan om de upplever att det skapar ett värde för dem själva och för övriga organisationen, 

uppåt respektive neråt i hierarkin. Både Respondent A, som har främst KM-kultur och 

Respondent B, D och E, som har uttalat KMS, har svarat att kunskapshanteringen skapar 

mervärde för både dem och deras kollegor. 

”Ja det gör det. Det är väldigt mycket jag tror inte någon av oss hade orkat med om 

det inte hade varit så att man kunde få hjälp eftersom det är så få av dom här grejerna 

som man kan lösa helt själv utan erfarenhet av att ha stött på det förut. Jag tror att 

företaget i princip inte hade lyckats om det inte hade varit så för det går inte och det 

finns inget på nätet liksom. Du måste ta hjälp eller ha någon som har stött på det 

förut och som är beredd och prata om det.” (Respondent A, Rad 143) 

”Ja, jo men det gör det absolut, och mervärdet är ju att information faktiskt finns 

dokumenterat och möjlig för alla att tillgå.” (Respondent E, Rad 127) 

Respondent E tror att KMS kan bli ännu mer användbart för de mer seniora i företaget då de 

kan tillgodose sig informationen på ett annat sätt. Respondent C, som faktiskt jobbat avsevärt 

längre än de övriga respondenterna, upplever dock att KMS-lösningen inte skapar något 
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mervärde för honom själv eller hans kollegor på samma nivå, då han föredrar socialiseringen 

genom sitt kontaktnät. Däremot tror han att KMS-lösningen nog skapar ett värde för hans mer 

juniora kollegor som inte hunnit bygga upp ett kontaktnät. 

”Ja nej men det tror jag faktiskt att det gör, jag tror till och med kanske att det är så 

att den används mer när man är mer senior, det behöver inte innebära att man har 

jobbat i 30 år men att man kanske har jobbat i 5.10 år, att man har varit ute på mer 

saker och insett värdet av att tillgodose sig med den information som finns i bolaget 

på det sättet. Så att jag kan tänka mig att det faktiskt blir mer användbart, man förstår 

att man borde använda sig utav det.” (Respondent E, Rad 131) 

”Inte så mycket de som är, jag får den via mina relationer mycket mer än jag får den 

via det som är i systemen, jag går via mina relationer och får de material jag är 

intresserad av, jag är lite för lat för att gå via de här strukturerna och söka och leta 

på internet, eller intranätet.” (Respondent C, Rad 94) 

5.5.4 Övergripande tillfredsställelse 

Den enda av de som har KM/KMS som faktiskt upplever att den aktuella lösningen är tillräcklig 

är Respondent B. Respondent E upplever också att lösningen i sig är tillräcklig men tycker inte 

att situationen är tillfredsställande i och med bristen som ligger i att dess funktioner inte 

utnyttjas och detta beror på bristande kommunikation om systemets användning. 

”/…/ med tanke på att vi inte har haft någonting och inte har vetat någonting till att 

vi har fått KMB då faktiskt visar allting tycker jag för min del att det är mer än 

tillräckligt” (Respondent B, Rad 165) 

”Jag tror nog kanske att den är tillräcklig, om jag säger såhär, det finns ju två 

aspekter åtminstone och den ena är väl att kommunikationen, eller att information 

och kunskap kommuniceras, och den andra är ju hur den kommuniceras, och jag 

tror nog att det finns ganska mycket att tillgå men sedan så kanske det är att systemet 

hamnar lite i skymundan så att, ja man vet kanske inte riktigt vart man ska leta eller 

exakt vad man ska söka på för att få lämpliga svar” (Respondent E, Rad 145) 

Respondent A, C och D tycker inte någon av dem att den aktuella lösningen är tillräcklig. 

”Nej. Jag var inne på det här med tillgängligheten, det jag förstår och det jag hör av 

alla som försöker säger att ’mm här saknas det saker’ den är inte fullständig va, det 

finns saker som borde varit inlagt som inte är inlagt. Plus att sökfunktioner och 

annat gör att det är svårt att hitta det man vill ha, det tar lite för långt tid och är lite 

för komplicerat generellt då, i våra system.” (Respondent C, Rad 107) 

Både Respondent A och D däremot upplever att åtgärder vidtas för att förbättra situationen, på 

Företag A t.ex. har de små projektföreläsningarna införts för detta ändamål och Respondent D 

påpekar att hans egen anställning var ett försök att förbättra KM-kulturen. Respondent C å 

andra sidan menar att den bristande tillgängligheten istället åtgärdats indirekt genom att det 

skapats vägar för att kringgå problemet genom sociala nätverk, som han också finner som det 

som skapar mervärde, detta stöds dock av IT-tjänster som Yammer och Twitter. 

”Det finns en känsla av det också och det är en av skälen till att jag började där, min 

projektledare, hon har verklige försökt tillsammans med hennes chef en atmosfär 

som jag känner är positiv som öppen och att man lära av varandra /…/ Men där 

finns en misstanke från företaget att de som jobbar med webben inte vill släppa ifrån 
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sig kompetensen av det skälet att göra sig själva oumbärliga eller också som har ett 

sätt som ger det intrycket.” (Respondent D, Rad 83) 

Som noterat ovan har varken Respondent F eller G något KM eller KMS men de båda upplever 

att det saknas i deras arbete. Respondent F berättar att de börjat titta på KMS men han tycker 

inte att det görs tillräckligt. Respondent G däremot tycker att Företag G påvisar medvetenhet 

om den sårbarhet som nyligen visat sig i och med kollegan som gick in i väggen och den 

medvetenheten upplever han är ett steg i rätt riktning för företaget. 

”Ja, jag tror att man, det beror på lite hur man menar där, men i och med att man är 

medveten om den sårbarhet som existerar, och det är steg ett egentligen att bli 

medveten om bristerna och steg två är väl då att försöka åtgärda det.” (Respondent 

G, Rad 142) 

5.6 KM och IT 

Om IT är ett krav för att lyckas med KM är en fråga som uppkom under intervju B och därav 

omfattar denna punkt inte Respondent A. Av de som då är tillfrågade tycker alla respondenter 

utom Respondent B att IT är nödvändigt för lyckade KM-lösningar men nämner samtidigt att 

det behövs i hennes bransch. 

”Nej, det tycker jag inte. Jag tycker väl att det behövs i alla typer av organisationer 

och även privat så som på jobbet. Jag tycker inte att när man spontant hör KM så 

tänker man på ett system som KMB och att vi som konsultföretag använder det. 

Men jag menar kunskapsdelning syftar du ju med hela tiden i dit liv så jag tycker 

inte att det är något som egentligen är kopplat till IT.” (Respondent B, Rad 172) 

Respondent B däremot, som är IT-konsult, anser att det underlättar i hennes bransch, men 

påpekar att KM behövs överallt, både privat och i arbetet och i olika sammanhang kan IT 

behövas eller ej för att lyckas. 

”Inom min bransch så gör det ju det ja. Genom olika dokumentationer men andra 

branscher kanske inte, som ridhus där du skall lära någon att rida till exempel /…/” 

(Respondent B, Rad 174) 
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Tabell 5-1 Resultattabell – I tabellen visas intervjuns olika svarsområden och respondentens svar markeras för varje kategori 

med ett X. KM-aktiviteter och KMS-funktionalitet markeras med x för finns och - för finns ej i motsvarande ordning som 

respektive aktivitet/funktion presenteras i texten ovan. / markerar att en fråga inte ställts p.g.a. att frågan uppkom induktivt 

senare intervjuer och inte tillhörde originalmaterialet. NA innebär att frågan inte var applicerbar för en viss respondent p.g.a. 

intervjuns övriga svar. 

 Position Bransch 

 

Anst.Period Kunskapssyn  

(Företaget) Respondenten 

Respondent Tjänste-

man 

Manager IT Icke 

IT 

<1 år >1 år  Artefakt Process 

A X  X  X  Samma  X 

B X  X   X Samma  X 

C  X X   X Samma  X 

D X   X X  Samma X  

E X  X  X  Samma  X 

F  X  X  X Samma X X 

G  X  X X  Vet ej  X 

 

Tabell 5-2 -Forts. tabell 5-1 

 Spontant svar 

om KM/KMS 

i företaget? 

KM KMS Värdefulla/Onödiga 

funktioner 

Respondent  Aktiviter 

(av 4) 

Specifikt 

system 

Funktionalitet 

(av 6) 

Värdefull Onödig 

A Inget 3: xx-x  4: xxxx-- Soc. Extern. 

B KMS 4: xxxx X 6: xxxxxx Soc., Dir.KB Indir. Kb 

C KMS 4: xxxx X 5: xxxx-x Inget Inget 

D KM 1: x---  2: -x-x-- Soc. Inget 

E KMS 4: xxxx X 5: xxxx-x Intern. Inget 

F Mycket dåligt  3: xx-x  2: ---x-x NA NA 

G KMS 1: ---x  2: x--x-- Inget Inget 

  

Tabell 5-3- Forts. tabell 5-1 

 Övergripande 

värde 

Tillfredställelse Område 

 

Respondent Eget 

värde 

Värde 

övriga 

Nöjd Åtgärdas IT Icke IT 

A X X  X / / 

B X X X NA  X 

C  Neråt   X  

D X X  X X  

E X X   X  

F NA NA  X X  

G NA NA   X X  
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Modell 5-1 Sambandsmodell för KM/KMS – Modellen visar funna samband genom att olika faktorers area korsar varandra. 

Varje koordinat pekar på ett samband mellan antal KM-aktiviteter och KMS-funktioner och de färger/mönster som fyller en 

viss koordinat visar de samband som finns. Kunskapstolkningarna har placerats runt om övriga modellen för att öka 

läsligheten,. För att finna dess samband vid en viss koordinat, kontrollera om koordinaten möter sökt kunskapssyn både i X- 

och Y-led. Den area som är märkt med IT-företag respektive icke IT-företag är de koordinater där respondenter finns 

representerade, övriga koordinater är därför spekulativa utifrån de funna sambanden. 
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6 Diskussion 

Sambandsmodellen (Modell 5-1) visar att det unika fall när respondenten upplever 

kunskapshanteringen som tillfredsställande är när samtliga KM-aktiviteter och samtliga KMS-

funktioner finns representerade på företaget. Detta visar på att mogen kunskapshantering 

faktiskt kräver att alla dessa aktiviteter och funktioner samverkar och kompletterar varandra. 

Detta samband är också vad Leung (2014) fann i sin undersökning i Hong Kong; att det måste 

finnas en balans mellan den sociala kunskapsdelningen och den kodade delningen i system. 

Även Dalkir (2005) är inne på detta och pekar på att data, information och kunskap är olika 

format men en typ bör inte utesluta en annan och med alla fyra KM och alla sex KMS 

representeras data och information i KMS-funktionerna och kunskap hanteras i KM-

funktionerna. Detta fall är också det enda fall där respondenten inte anser IT vara ett krav för 

att lyckas med kunskapshanteringen vilket knyter an till den problematik som Jonsson (2012) 

lyfter med att ett överdrivet förtroende finns för IT som en universell lösning. Det kan alltså 

vara så att den större öppenhet som finns hos den nöjde Respondent B, att kunskapshantering 

behövs överallt, både privat och i jobbet, skapar en högre tolerans och en djupare förståelse 

och tyder på en viss nivå av skicklighet enligt Dreyfus et al. (1986) fem steg. Respondenten 

har här en förmåga att se de sammanhängande värdena av både det sociala och det systemiska 

och inse att balansen där emellan är det avgörande, något som tyder på expertstadiet där 

individen internaliserar kunskapen till fullo, har djup förståelse med full integration av värden, 

värderingar, och konsekvenser av användandet av den kunskapen (Dreyfus et al., 1986). Detta 

tyder på att kunskapshanteringen upplevs tillfredsställande när samtliga KM-aktiviteter såväl 

som KMS-aktiviteter finns i ett företag och kunskapsarbetaren är tillräckligt skicklig för att 

uppskatta kunskapshanteringen till den grad att den blir tillfredsställande. 

Däremot, visar undersökningen att åtgärderna upphör innan lösningen mognat helt; när alla 

fyra KM-aktiviteter finns, men bara fem av sex KMS-funktioner upplever respondenterna inte 

att lösningen är tillfredsställande men inte heller att några åtgärder vidtas för att förbättra 

situationen. Företagen nöjer sig med ”good enough”, som Respondent F (Rad 92) uttrycker 

sig, hellre än att lägga resurser på perfektion. 

I fråga om mognad framträder även ett samband mellan KM och KMS där samtliga fall med 

fem eller fler KMS-funktioner även har alla fyra KM-aktiveter och alla fall med samtliga fyra 

KM-aktiviteter har också fem eller fler KMS-funktioner. Medan ingen av de som har två eller 

färre KMS-funktioner har fler än tre KM-aktiviteter. Detta är ytterligare ett samband som stöds 

av Leung (2014) slutsats att det krävs balans mellan KM och KMS men även Jonsson (2012) 

noterar att det sociala och kulturella är en avgörande del av kunskapen ur ett processperspektiv, 

som dessvärre ofta glöms bort. Däremot förefaller det sociala och det systemiska idag kommit 

varandra ganska nära då flera respondenter uppger att kommunikation och spontan 

kunskapsdelning liknande socialisering idag till viss del även kan uppnås genom system som 

Microsoft Lync och Microsoft Yammer, något som förbättrat situationen i de fall där inte 

samtliga kollegor befinner sig på samma kontor och således inte får möjlighet till spontana 

”möten vid kaffemaskinen”. Dessa socialiseringsverktyg förekommer dock i studien enbart hos 

IT-företagen. Däremot är också de som använder dessa system överens om att fungerande 

system inte till fullo kan ersätta de sociala delarna i fysiska möten och samtal och den enda 

funktion/aktivitet som fler än en respondent upplevt som specifikt viktig är olika typer av 

socialiseringsaktiviteter. Mognad i KMS är beroende av mognad i KM. 
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Studien visar också att den processorienterade synen på kunskap är vanligare men även att 

inget fall av en artefaktorienterad kunskapssyn har en mogen kunskapshantering, 

processorienteringen finns å andra sidan både i fall av mogen kunskapshantering och omogen 

kunskapshantering. Så med föregående påstående; mognad i KMS är beroende av mognad i 

KM, och ovan nämnda uttalande från Jonsson (2012); de sociala och kulturella aspekterna är 

avgörande för kunskapen enligt ett processperspektiv framgår med det empiriska resultatet att 

mogen kunskapshantering kan uppnås när kunskap ses som en process 

Sambandsmodellen (Modell 5-1) visar ett tydligt glapp mellan branscher inte bara i fråga om 

socialiseringsverktygen; IT-företagen finns representerade i det övre högra hörnet av modellen, 

på mellan 3-4 KM-aktiviteter och 4-6 KMS-funktioner, medan företagen från icke IT-

branschen är representerade i motsatt hörn, mellan 1-3 KM-aktiviteter och bara 2 KMS-

funktioner. Detta visar att IT-företagen faktiskt kommit längre när det gäller implementationen 

av både de sociala KM-aktiviteterna och de systemstödda KMS-funktionerna och detta skulle 

kunna vara en följd av de två aspekter som Jonsson (2012) lyfter; det överdrivna förtroende för 

IT som den universella lösningen och den föreställning som råder om att kunskapshantering är 

en IT-fråga. Gör detta IT-företag mer benägna att implementera kunskapshantering, och 

tvärtom. Det kan också vara så att de som jobbar med IT som produkt också är skickligare 

inom IT generellt och därför är mer mottagliga för lösningarna, när det gäller KMS-

funktionerna, vilket också är där det största glappet visat sig. Det kan även vara så att de som 

arbetar med IT som produkt har en naturligare kanal att spara den produkten eftersom den då 

redan är digital, vilket kan utgöra början på en direkt kunskapsbas. Vad som faktiskt är orsaken 

framgår inte av undersökningen men tydligt är alltså att; IT-företagen har kommit längre än 

Icke IT-företagen när det gäller både KM och KMS. 

Inget samband kan utläsas mellan respondentens position och anställningsperiod och företagets 

mognad i kunskapshantering vilket går i linje med Nonaka och Takeuchi (1995) som beskriver 

kunskapsskapandeprocessen som något som sker kontinuerligt och på alla nivåer i en 

organisation. 

Ovan konstaterades att; förutom att samtliga KM-aktiviteter såväl som KMS-aktiviteter måste 

finnas i ett företag för att kunskapshanteringen ska upplevas som tillfredsställande, måste även 

kunskapsarbetaren vara tillräckligt skicklig för att uppskatta kunskapshanteringen till den 

grad att den blir tillfredsställande. Dock framgår av undersökningen att ett övergripande värde 

upplevs av tjänstemän även om lösningen inte är tillfredsställande eller mogen. Värde upplevs 

från det minst mogna fallet till det helt mogna och tillfredsställande fallet, hos tjänstemän. Hos 

managers gick samband inte att utläsa då två av tre managers faktiskt gav uttryck för att de 

upplevde att bättre KM skulle kunna generera värde, men då de inte hade något blir svaret inte 

jämförbart med tjänstemännen. Den enda manager som upplevde sig ha KM fann det dock inte 

värdeskapande för honom.  

Detta ger uttryck för att den problematik som Dalkir (2005) lyfter i att ett vanligt 

förekommande fenomen är att stora lösningar byggs för kunskapslagring men att de aldrig 

används därför att de inte förankras i organisationen, ett problem som också Respondent C och 

E ger uttryck för som ett tillkortakommande med kunskapshanteringen i Företag CE, 

Respondent C förklarar att lösningen kanske är tillräcklig egentligen men att det inte upplevs 

så därför att han inte vet hur systemen skall användas korrekt. 
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7 Slutsats och vidare forskning 

Frågan vi ställde oss inför denna undersökning var Vilka samband finns mellan bransch, 

position i organisationen och kunskapsorientering i förhållande till KM/KMS och graden av 

värdeskapande som upplevs? 

Problemet som låg till grund för denna studie var att både Jonsson (2012) och vi själva fann att 

KM-disciplinen innehåller mycket och många definitioner och utsagor om hur KM och KMS 

bör hanteras i dagens organisationer och därför gick vi in i studien i ett försök att jämföra KM- 

och KMS-typer i form av faktiska implementationer av kunskapshantering som gjorts enligt 

något av alla de ”recept” som alltså finns. Men vad vi istället funnit är att mycket av det som 

faktiskt är KM och KMS även är annat och i själva verket implementerats i annat syfte än att 

medvetet och explicit hantera kunskap. Respondent C noterar t.ex. att mentorskap finns, en 

viktig del av socialisering enligt både Nonaka och Takeuchi (1995) och Dalkir (2005), men att 

det finns av andra skäl, Respondent E förklarar att Yammer är ”lite mera direktkontakt” (rad 

57) och Respondent F menar att de har mycket lite kunskapshantering, men beskriver sedan 3 

av fyra KM-aktiviteter, och företaget förefaller alltså hantera mer kunskap än vad Respondent 

F är medveten om. Så Knowledge Management är inte, som vi initialt uppfattat, en 

helhetslösning som kan beskrivas i dedikerade system eller rutiner, men det är heller inte så att 

de olika funktionerna fungerar tillfredsställande i sig själva, utan det har istället visat sig vara 

till stor del omedvetna funktioner som kombineras och kompletteras och som uppstår till följd 

av andra syften. När vi frågat våra Respondenter om Knowledge Management har 

uppfattningen varit att de flesta känner till konceptet vid namn men att ingen, inte ens de fall 

med alla funktioner och tillfredsställande situation, har kunnat fatta sig kort och koncist i 

frågan.  

Därför har vi genom denna studie ämnat bidra till den sökta forskningsgrund och nulägesanalys 

som Jonsson (2012) noterat idag är bristfällig. Med utgångspunkt i funktionalitet snarare än 

system har vi påvisat fem samband som kan omprövas och omvärderas i vidare forskning för 

att bygga vidare på kartläggningen av hur KM faktiskt implementeras, fungerar och uppskattas 

i dagens organisationer.  

Studien visar på att samband finns och dessa är följande; 

KM och KMS:  

Mognad i KMS är beroende av mognad i KM. 

KM/KMS och Värde: 

Kunskapshanteringen upplevs tillfredsställande när samtliga KM-aktiviteter såväl som KMS-

funktionaliteter finns i ett företag men företagen nöjer sig med ”good enough” 

Kunskapssyn och KM/KMS:  

Mogen kunskapshantering kan uppnås när kunskap ses som en process. 

Bransch och KM/KMS: 

IT-företagen har kommit längre än icke IT-företagen när det gäller både KM och KMS. 

Värde och Position: 

Ett övergripande värde upplevs av tjänstemän, oberoende av övriga faktorer. 
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Det som vi finner som mest anmärkningsvärt av dessa fem är det sista, att det upplevda värdet 

med kunskapshantering visar sig oberoende av såväl mognad, bransch, anställningsperiod, 

kunskapssyn och individens uppfattning om beroendet av IT. Detta kan bli viktigt för 

investeringar i kunskapshantering då det visar att lösningen inte måste implementeras på alla 

fronter samtidigt. Istället skulle en sekventiell implementation kunna generera ett värde direkt 

för de processer som berörs, åtminstone för organisationens tjänstemän. 

  



 

 

8 Bilagor  

8.1 Intervjuguide 

Inledning 

Först och främst stort tack för att du vill delta i vår undersökning som vi gör med anledning av vår kandidatuppsats i systemvetenskap. Vi spelar 

in hela intervjun, och ber dig därför tala tydligt så att allt kommer med. Inspelningen kommer vi sedan transkribera och skicka till dig för 

godkännande innan den publiceras som rådata i vår uppsats. Uppsatsen publiceras på uppsatser.se. 

Ditt namn, företaget du representerar samt allt innehåll med direkt koppling till dessa identiteter kommer att neutraliseras. 

Så, det vi håller på med är alltså en undersökning av Knowledge management i svenska organisationer år 2014 och vi utgår ifrån 5 huvudpunkter 

men välkomnar också varmt dina egna åsikter och tankar kring ämnet. 

Utgångspunkter från forskningsfrågan: 

1. IT eller icke IT 

2. Position i företaget och hur länge respondenten varit anställd 

3. Hur ser individen på kunskap 

4. Har företaget någon form av KM/KMS, om ja, vilken typ (och vilken typ av kunskap hanteras) 

5. Vilket värde upplever respondenten att denne vinner eller saknar idag 

Intervjuschema 

Tabellen nedan är tänkt att utgöra en grov ”road map” under intervjuerna för att säkerställa att viktiga frågor hanteras. Kolumnen RQ-faktor är 

relaterad till listan ovan med utgångspunkter. 

RQ-

faktor Är arbetsuppgiften på respondenten IT relaterat eller inte. 
  

1.a Vilken position i företaget har du?   

1.b I ditt arbete, är IT en produkt eller ett verktyg   



 

 

RQ-

faktor Position i företag, är respondenten manager eller anställd. 
  

2.a Är du en manager i ditt företag.  

- Avdelningschef eller liknande? 

Är du övervägande sändare eller mottagande i rapporteringssammanhang 

2.b Hur länge har du arbetat på företaget? 

RQ-

faktor 

Vilken kunskapstolkning har respondenten 

3.a Enligt dig, har du spontant någon uppfattning om vad kunskap är? 

Delar du denna syn med ditt företag? 

3.b (Artefakt/process) 

- Skulle du säga att kunskap kan skrivas ner? 

- Är kunskapen knuten till individen sammanlagda erfarenheter och kontext? 

Är det både och…Hur då?  (Vad är skillnaden) 

RQ-

faktor 

Typ av KM/KMS 

4.a Skulle du säga att ditt företag hanterar kunskap på något sätt? DVS finns det någon form av KM/KMS 

 
Ja vi har KMS / Funktionalitet Ej dedikerat system men KM-kultur Nej kunskap hanteras inte alls 

4 Vilket system använder ni då?  

Vad gör/hur används det systemet? 

Har något gjorts för att förankra användandet 

av KMS:et i organisationen? 

Eller är det mer outtalat i kulturen? 

 

Om ja: vad? Hur? Gav det effekt tycker du? 

Vilka aktiviteter finns för att hantera 

kunskap? 

Har något gjorts för att förankra dessa 

aktiviteter gemensamt i organisationen? 

Eller är det mer outtalat i kulturen? 

 

Om ja: vad? Hur? Gav det effekt tycker du? 

(Socialisering) 

Sitter ni på samma kontor? 

- Har ni där gemensamma utrymmen där 

ni kan mötas och spontant utbyta 

kunskap och erfarenheter? 

Några andra kanaler för spontant utbyte, 

intranät eller liknande? 



 

 

 

Finns det några rutiner för mentorskap? 

4 (Indirekt kunskapsbas) 

Innehåller detta information om vilken 

anställd som har vilka kompetenser? Ex. 

Kompetensomdömen eller cv-databas 

8.2  

Fortsätt från ”Nej kunskap hanteras inte 

alls”  

(Externaliseting) 

Finns några rutiner för att konkretisera nya 

lärdomar och erfarenheter? Ex. genom att 

konceptualisera, göra modeller, sätta ord på, 

finna metaforer 

4 (Direkt kunskapsbas) 

Innehåller systemet funktioner för att lagra 

ljud/text/bild o.dyl.? Ex. rapporter eller 

manualer 

 
(Internalisering/Kombinering) 

Utifrån ovan rutiner och aktiviteter, upplever 

du att du får testa nya lärdomar i ditt arbete? 

4 (Profilbaserat informationssystem) 

Distribueras information/nyheter med hänsyn 

till sepcifika användarprofiler i systemet. Ex. 

tips i intranät, portaler etc 

 
(Indirekt kunskapsbas) 

-Har ni någon typ av cv-databas, 

kompetensprofil eller likanande? 

4 Eller skulle du säga att det fungerar på något 

annat sätt?  
(Direkt kunskapsbas) 

Lagrar ni någon typ av information om tidigare 

projekt, manualer eller liknande? 

4 (Kommunikationssystem) 

Använder du IT-tjänster för att dela kunskap 

med dina kollegor? 

 
(Profilbaserat infosystem) 

Har ni någon typ av profilbaserat 

nyhets/informationsflöde 

4 (Online-

sammarbetssystem/Koordinationsstödssystem) 

Använder du IT-tjänster för möten eller arbete 

över geografiska skillnader, ex. sociala 

nätverk, videosamtal, molnbaserade 

arbetsplattformar 

 
(Kommunikationssystem) 

Använder du IT-tjänster för att dela kunskap 

med dina kollegor? 

4 Fortsätt med socialisering-internalisering från 

”Nej inget km”   
(Online-

sammarbetssystem/Koordinationsstödssystem) 



 

 

Använder du IT-tjänster för möten eller arbete 

över geografiska skillnader, ex. sociala 

nätverk, videosamtal, molnbaserade 

arbetsplattformar 

  
 

Finns det någon form av mentorskap? 

RQ-

faktor Värde av/avsaknad av KM/KMS 

 

  

5 Upplever du att du, respektive dina kollegor, 

uppåt och neråt i organisationen använder 

KMS? 

Upplever du att du, respektive dina 

kollegor, uppåt och neråt i organisationen 

använder KM? 

Upplever du att KMS/KM saknas i ditt arbete? 

5 Upplever du att KMS skapar mervärde för dig 

respektive dina kollegor, uppåt och neråt? 

Upplever du att KM skapar mervärde för 

dig respektive dina kollegor, uppåt och 

neråt? 

Upplever du att något görs för att införa någon 

form av KM? 

5 Finns det några specifika funktioner som du 

anser extra värdefulla respektive onödiga? 

Finns det några specifika funktioner som 

du anser extra värdefulla respektive 

onödiga? 

 

5? Upplever du att den befintliga KM-lösningen 

är tillräcklig? 

- Görs något för att ev. förbättra  detta? 

Upplever du att den befintliga KM-

lösningen är tillräcklig? 

Görs något för att ev. förbättra  detta? 

 

6a Upplever du att den lösningen som finns idag är tillräcklig? 

 

6b Görs något för att eventuellt förbättra den? 

 

7  
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8.2 Bilaga 2 Testintervju 

ID Person Text 

1 I1 

Okej, så att vi kommer alltså spela in hela intervjun, för att vi skall kunna 
transkribera… Nu är det här bara en test så att ditt kommer inte finnas med 
överhuvudtaget, så därför kommer vi inte skicka transkriberingen eller något 
sånt heller till dig, eller kanske om vi behöver men eh, annars i alla fall tack så 
jättemycket för att du vill ställa upp på våRE-T fina test. (Enligt muntligt avtal 
senare har detta test tagits med i forskningsdata och transkriptet har därför 
skickats och godkänts av respondenten) 

2  
Eh, och det här handlar alltså om Knowledge Management och hur det 
hanteras i det företag som du är anställd på, så tänk dig att du är på ett företag 
där du jobbar… 

3  
Så då är första frågan vilken position du har i det företaget, eller vilken titel du 
har? 

4  
Kulturutvecklare och… fan det är knappt att den går in, du måste prata lite 
högre  

5 I2 Det går in. 

6 RA: 
(Den här titels har strukits för att upprätthålla anonymiteten) och 

projektledare. 

7 I1 
Perfekt. Och i ditt arbete skulle du säga att IT är eh, ett verktyg, eller att IT är 
själva produkten som? 

8 RE-T Verktyg. 

9 I1 Och är du en manager i det företaget? 

10 RE-T Nej.. Eller jo! Project manager 

11 I2 
Skulle du säga att du har ett personalansvar? D.v.s. att du har rätt att anställa 
eller avskeda folk? 

12  InspelningsboRE-Tfall 

13 I1 
Men skulle du säga att du är övervägande sändare eller mottagare t.ex. av 
rappoRE-Ter och sådana saker? 

14 RE-T Både och… 

15 I1 Okej, men du ser dig själv inte som en manager spontant? 

16 RE-T Jag skapar rappoRE-Ter och jag tar del av rappoRE-Ter. 

17 I1 Eh, hur länge har du arbetat på företaget? 

18  Det där gick inte heller in, fan vad jobbigt! 

19 I2 
Jo men tänk inte på det, det går in i alla fall, så tänk inte på det, jag har lagt 
märke till den förut  

20 I1 
4 månader i alla fall, bara så att det… Okej… Och, enligt dig, har du någon 
spontan uppfattning om vad kunskap är? 

21 RE-T 

Ehm min uppfattning om vad kunskap är att det är ständig skapandeprocess 
där aktörer tillsammans, i mötet med varandra skapar kunskap? eh, men 
kunskap kan också vara en aktör behöver inte vara en person, en aktör skulle 
kunna vara en aRE-Tikel eller ett dokument och skapandet av kunskap sker i 
mötet mellan mig som läsare och uttolkare av det skrivna ordet, det är en form 
av morfisk… 

22 I1 
Men skulle du säga att den här synen delades av företaget, eller delas av 
företaget? 

23 RE-T 
Både ja och nej, det finns olika, jag tror att det finns olika sätt att se på kunskap 
inom organisationen, vissa betraktar det nog mer som att kunskapen är 
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någonting mer, av mer beständigt och universellt slag som finns där ute, ehm, 
som inte är en skapande, eller det kan vara en skapelse, men att kanske 
rappoRE-Ten är det slutgiltiga kunskapsdokumentet, medan jag tror då att 
rappoRE-Ten är inte det slutgiltiga kunskapsdokumentet, utan kunskapen 
uppstår i mötet mellan en rappoRE-T och den som läser den, men jag tror att 
det finns olika syner på det 

24 I2 
Men om organisationen skulle definiera vad kunskap är, så tycker de att det, 
eller så tycker den att det är rappoRE-Ten i sig som är kunskapen? 

25 RE-T Ja det är den sedvanliga uppfattningen 

26 I2 Ja. 

27 RE-T 
På grund av, det finns ju en historisk koppling till det och varför det är så också 
här i väst. Som är en naturvetenskaplig kunskapssyn 

28 I1 Ah just det 

29 RE-T Mm 

30 I1 
Okej men du menar att det är mer boende hos kunskapsbäraren snarare än 
kunskapsdokumentet? 

31 RE-T Eh, nej utan det är mötet mellan variablerna  

32 I1 
Okej, men utifrån det här då, så skulle du säga att kunskapen, att kunskap kan 
skrivas ner, eller liksom spelas in eller..? 

33 RE-T 
Ja. Precis som eh exakt… Precis som nu, i denna situation så, så genom era 
frågor och mina svar så skapas något tredje, eller det finns potential för något 
tredje, som inte fanns innan det här mötet 

34 I2 
Precis men det skulle kunna vara den inspelning som nu finns på telefonen som 
skulle kunna vara det nya? 

35 RE-T Ja det skulle kunna vara… Nja, precis men, ja exakt 

36 I2 Alltså skulle kunna vara, det är inte säkeRE-T att… 

37 RE-T 

Ja men jag skulle också vilja säga att vad som händer är att det är inte bara 
inspelningen. Inspelningen i sig är inte kunskapsdokumentet, utan kunskapen 
är vad vi tre, vad som har hänt inom oss tre, den förflyttningen, där finns 
kunskapen. Och den behöver inte se likadan ut för alla oss tre, det kan vara 
individuellt. 

38 I1 Men skulle du ändå säga att själva kunskapen alltså kan skrivas ner? 

39 RE-T 

Ehm, ja min, jag skulle kunna utifrån det jag har läRE-T mig kan jag skriva ner 
det, precis, det skulle jag nog kunna säga. Men jag skulle nog inte, jag skulle nog 
inte då, ja den kan skrivas ner. Men det är inte så att sen ligger den nedskrivna 
kunskapen ute i eten och flyger runt, utan när någon plockar upp och läser det 
så händer någonting nytt  

40 I2 Mm 

41 RE-T Så det är en ständig kunskapsproduktion, skulle jag vilja säga 

42 I1 
Mm, och det känns som att du samtidigt menar att kunskapen också är knuten 
till individen, 

43 RE-T Ja. 

44 I1 …alltså till varje individ och den personens 

45 RE-T Ja. 

46 I1 …erfarenheter och kontext liksom? 

47 RE-T 

Exakt, ja det skulle jag nog säga, men det, men ja, men ja, men det är alltid eh, 
en öppen, men det finns alltid en öppen… Det beror ju på var, var går gränsen 
för individen? Och var går gränsen för kunskapen? Ehm, jag tror att, jag menar, 
om jag som barn eller som vuxen köper en smaRE-Tphone och börjar pilla på 
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den så har jag, någonstans har det skett en integrering; jag har integrerat 
smaptphonen inom mig själv är, kanske skulle man kunna säga är, nu blir det 
lite flummigt här… men kan vara en integre, en del av mig själv och den kunsk, 
och det, därför utan smaRE-Tphone, alltså inte smaRE-Tphonen som fysiskt 
objekt men mötet mellan mig och smaRE-Tphonen har genererat en kunskap 
eh, som är, som då på sätt och vis gör att jag har integrerat smaRE-Tphonen… 

48 I1 För det är en del av din privata kunskap finns i smaRE-Tphonen då? 

49 RE-T 
Ehm, ja. Eller kunskapsproduktionen som har tagit fram smaRE-Tphonen har 
blivit en del av mig. 

50 I1 Okej, mm.  

51 RE-T 

Men det är ju det som är det intressanta i det här fallet då. T.ex. att smaRE-
Tphonen skickar till andra människor, eh, skickar kunskap, i mötet mellan mig 
och smaRE-Tphonen så skickar den användaruppgifter, användarinformation, 
ett konstant kunskapsflöde som är ett öppet system liksom mellan mig, den här 
tekniska plattformen och andra människor. Och det påverkar dem, och det 
påverkar mig, hela tiden, så det är ett konstant möte liksom, det är inga slutna 
ändar, liksom   

52 I1 
Okej, men är det någon betydande skillnad på den här kunskapen i så fall som 
är den som är nedskriven och den som är knuten till den här kontexten och alla 
erfarenheter som du sa att vi tre kan få helt olika kunskaper av det här mötet..? 

53 RE-T 

Mm… Men vi kanske enas om ett nedskrivet dokument som vi delar, men inom 
oss så finns det det som man då kallar tyst kunskap som kanske skiljer sig åt 
mellan oss tre, vad heter det nu? Fronesis heter det, fronesis är ju den tysta 
kunskapen, den erfarenhetsbaserade kunskapen, praktiska kunskapen kontra 

54 I1 Implicit och explicit… 

55 RE-T Ja implicit och explicit kan man ju säga, mm 

56 I1 
Okej, ehm, men skulle du säga att ditt företag hanterar kunskap på något sätt? 
Alltså har ni någon typ av knowledge management eller knowledge 
management system? 

57 RE-T 

Nej. Det sker de formella mötena, det sker genom fronesis, alltså eh att man 
delar erfarenheter eh och den, och det kan ske genom beslutsfattning, 
beslutsfattarprocesser, men det finns ingen, inget system, varken IT-system 
eller, jo! mötessystem finns för spridning av till exempel APT-träffar, APT; 
arbetsplatsträffar  

58 I1 Mm 

59 RE-T 
…som vi hade då på måndagar. Då är det någon form av knowledge, 
kunskapsspridning 

60 I1 Mm 

61 RE-T Ehm, men som är otroligt otroligt begränsad, skulle jag vilja säga. 

62 I1 
Okej men det bygger på att ni har gemensamma träffar där ni sitter och pratar 
om saker liksom 

63 RE-T 

Ja, och i det här fallet då så var det en chef som tog, om vi hade en timme, så 
var det chefen som stod för 45 minuter ehm, låt oss säga tre fjärdedelar oavsett 
tid och övriga medarbetare kanske fick en fjärdedel totalt tillsammans. 
Kunskapsspridningen, den är, den är inte balanserad på det sättet  

64 I1 
Mm, men fanns det några rutiner i så fall för att konkretisera dom här nya, den 
här kunskapsspridningen som skedde på de typerna av möten, finns det rutiner 
för att fånga upp den kunskapen då på något sätt  

65 RE-T Nej. 

66 I1 …eller utgick man ifrån att varje person tog upp den hos sig själv eller..? 
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67 RE-T Ehm det fanns i och för sig protokoll fanns 

68 I1 Mm 

69 RE-T 
Protokoll var en rutin som fördes, då fanns det alltid en person som var utsedd 
sekreterare  

70 I2 Och det utfördes digitalt, och det sparades 

71 RE-T Det sparades på intra, intranätverk  

72 I2 Precis så alla kom åt de här 

73 RE-T Ja, alla, alla anställda inom organisationen kom åt 

74 I1 

Okej men ansåg, anser du då att när ni har den här kunskapsspridningen och 
du får ta in nya kunskaper, upplever du att du fick testa de här nya kunskaperna 
i så fall sen i, i ditt jobb, alltså att du uppdaterade ditt arbetssätt utifrån 
kunskapen… 

75 RE-T 
Ehh, det beror på vad det var för information som kom upp. Det var ju väldigt 
sällan att det påverkade mig i den, den potentialen fanns ju absolut. 

76 I1 Ehm 

77 RE-T 

Det hade ju kunnat, det hade ju kunnat handla om, kunskapen skulle kunna 
handla om, eller vi får information om att vi ska ha en gemensam workshop, 
och det kunde då påverka mitt arbete att jag då blev ansvarig för att göra de 
workshopparna 

78 I1 Mm 

79 RE-T 

…och då fick ju jag tack vare den plattformen, de här APT-träffarna, så fick jag 
information om det, eh, och det kunde göra att jag fick planera om mitt arbete 
och som i sin tur ledde till att jag behövde skapa någonting för ett visst ändamål 
och i det så ledde det till en ökad kunskap också, utveckling av min egen 
kunskap. 

80 I1 
Eh, lagrades någon typ av information om tidigare projekt eller att man skrev 
någon typ av manualer eller liknande, alltså fanns det någon typ av lagring av 
typ t.ex. projektrappoRE-Ter eller 

81 RE-T 

Ja vi hade ju, ja absolut vi hade ju mappsystem för var projektplaner låg och i 
den här organisationen så hade vi inga projektstöd, på många liknande 
organisationer där jag jobbat tidigare så har det funnits projektstöd eller 
projektmallar men här hade man inte kommit så långt så det fanns inga 
gemensamma stöd på något sätt, däremot så lagrades eh, all, all soRE-Ts 
skrivna material liksom 

82 I2 
Mm, dokumenterade ni efter ett projekt vad som hade, alltså, outcomen från 
projektet eller liksom 

83 RE-T 
Ja vanligtvis gör man ju det i någon form av rappoRE-T, nu hann ju inte, jag sa 
ju upp mig, så jag hann ju inte komma så långt 

84 I2 Men det var normen på det då att man gör det 

85 RE-T 
Men tidigare, ja på tidigare arbet-, men men, ja precis men men, det beror på 
projekt också, men oftast har man ju olika faser, du har ju spridning t.ex. att du 
efter ett projekt sprider resultatet utav det  

86 I1 Fanns det någon typ av CV-databas eller kompetensprofil på de som jobbade?  

87 RE-T 

Eh det fanns i intranätet som var organisationsövergripande, så fanns det ett 

webgränssnitt där man kunde ha en profil i men det var en helt ny skapelse 

så att det var nästan ingen som använde det ehm, men där kunde man 

lägga upp int-, liksom intressen, eller inte intressen utan, ja men profil, 

vanlig standard profilsida liksom  

88 I2 Lägger man upp vad man är duktig på där också t.ex.? 
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89 RE-T Nej. 

90 I2 Ingenting sådant? 

91 RE-T Nej. 

92 I2 Bara personlig profil på sig själv 

93 I1 
Okej men fanns det där i så fall någon typ av CV-funktion eller något sådant 
eller? Okej så det var bara liksom personlig 

94 RE-T 
Ja det är din profil och sen så var det mer för att kunna skicka, det var någon 
form av, ett sätt att på något sätt få medarbetare att lära känna varandra  

95 I1 
Mm, fanns det i så fall någon typ av profilbaserat nyhetsflöde eller 
informationsflöde i det här intrasystemet utifrån den profilen som… 

96 I2 T.ex. att du får nyheter om eh, arbetrelaterat exempel om det är så att.. ja 

97 I1 Fanns det någon koppling till vad du la upp på din profil och vad som sen 

98 RE-T Nej.  

99 I1 …liksom dök upp där 

100 RE-T Nej, nej, nej 

101 I2 
Men fanns det något nyhetsflöde över gångna projekt eller nya händelser eller 
workshops eller något på det här intranätet 

102 RE-T 

Jo det fanns, det fanns eh, nyhetsflöde över eh, evenemang som 

organisationen gjorde eh, eller erbjudanden för interna arbetare eh alltså 

organisationsarbetare, a men i princip det, kurser, du kunde hitta 

information om nya kurser som man kunde t.ex. kurser i jämställdhet och 

så kunde man ansöka om den kursen  

103 I1 Men det var samma för alla, hela flödet? 

104 RE-T Ja 

105 I1 
Använde du IT-tjänster för att kommunicera eller dela kunskap med dina 
kollegor? 

106 (RE-T Ja, mail) 

107 I1 
Använde ni IT-tjänster för möten eller arbete över geografiska skillnader. T.ex. 
som sociala nätverk eller videosamtal eller någon molnbaserad tjänst? 

108 RE-T Ja, jag har ju gjoRE-T det förut i andra arbeten men inte, som skype eller så, nej  

109 I2 Kunde man kommunicera med andra 

110 RE-T Det var till och med, eller ja, jag vet att… 

111 I2 Kunde, kunde man kommunicera genom det här intranätet som ni nu hade  

112 RE-T Nej 

113 I1 Det var inga sådana  

114 RE-T 

Nej, bara vanlig mailfunktion. Men jag minns nu faktiskt att jag ville skypa någon 
gång men så kunde jag inte för att jag fick inte lov att ladda ner skype, man kan 

inte göra det på den organisationens dator utan att ha någon form av 

användarlösen liksom för att ladda ner program, så det gick inte att ladda 

ner. Det gick inte ens att ladda ner om du ville ha en pdf-läsare så får du 

inte göra det på organisationens datorer utan att få ett tillstånd, eh, och då 

i varje organisation så finns det olika processer för hur du skall kunna få 

de här tillstånden, ehm, så det finns ett system t.ex. för om du behöver 

photoshop eller någonting sådant, så skall det gå igenom en hel 

beslutsprocess med olika personer då beroende på hur man väljer att lösa 

det. Det gick inte att göra det. 

115 I1 Så det var inte helt lätt om man hade haft lust att göra det heller  
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116 RE-T 
Nej, nej nej, absolut inte. Så jag använde ju, i mina år på organisationen som 

jag har jobbat så har jag alltid använt min privata dator för att över huvud 

taget kunna jobba  

117 I1 
Mm. Upplever du att någon typ av kunskapshantering eller hanteringssystem 
saknas i arbetet i så fall? 

118 RE-T Ehm… 

119 I1 Att det liksom störde i jobbet att det var… 

120 RE-T 
Ja det var just det att ja, jag ehm, det var många olika IT-plattformar som 
saknades, och på grund av ekonomiska medel så t.ex. så ville jag ju ha CS-
paketet och det kunde jag inte få 

121 I1 CS-paketet? 

122 RE-T 

Alltså Illustrator, Photoshop och så vidare, ehm, vad heter det, Adobe-paketet 
och det kunde jag ju inte få för att det kostade för mycket, men ändå var jag ju 
i stoRE-T behov av det i mitt arbete, och därför fick jag jobba på min privata 
dator, eller skype 

123 I2 Men upplever du att det saknas stöd för hantering av t.ex. intern kunskap 

124 RE-T Ja absolut 

125 I1 
All right! Det var egentligen de frågorna som vi hade. Men jättebra, det kändes 
som att det… vad kände du, spontant? 

126 RE-T Mm…  

127 I1 Kändes det som att du… 

128 RE-T 
Jag har faktiskt haft liknande frågor ehm, genom kommunens IT-system… Är 

det avstängt? Syftar på inspelningen 

129 I1 Nej men det är för att det är ju jättebra för oss att kunna… 

130 RE-T 
Mm eh, men det som inte organisationen ställde för frågor var just det här 

kring, alltså, epistemologin och kunskapssynen. Det tycker jag var 

jättebra att ni tog med. Men jag märkte att det blev som två delar  

131 I1 Mm 

132 RE-T Eh… Det skulle man kunna börja med att lägga upp en översikt kanske… 

133 I2 Så att du har de övergripande rubrikerna innan liksom..? 

134 RE-T 
Ja, så ni kanske presenterar; vi kommer, vi kommer ställa frågor gällande det 
här och gällande det här. Eh, och sedan så, jag hade nog gärna sett ganska 
många fler frågor, så man får längre intervjuer… 

135 I1 och I2 Okej 

136 RE-T Men det beror ju på vad ni behöver  

137 I1 Mm 

138 RE-T 
Så att det är mer uttömmande verkligen, men det beror ju på vad ni känner att 
ni behöver för att, om ni känner att de här frågorna get er tillräckligt med 
information  

139 I2 Alltså vi har ju fem stycken övergripande liksom faktorer… 

140 I1 …att jämföra på 

141 RE-T Mm 

142 I2 
Och vi har försökt genom de här olika frågorna att få respondenten att träffa 
dem faktorerna  

143 RE-T Mm 

144 I2 
Alltså utan att liksom säga vad det är egentligen, alltså för att det inte skall bli 
för ledande 
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145 RE-T 

Nej just det… Men det kändes ju som att frågorna var väldigt öppna och det var 
ju bra. De var ju, ja det var ju verkligen en semi-strukturerad intervju, ehm… 
och när jag inte riktigt förstod vad ni menade så tog ni in ett exempel, och då 
blir den ju mer ledande… 

146 I1 och I2 Mm, jo 

147 RE-T 

…då för ni in mig i ett visst tänk, typ av tänkande. Jag funderar på om man skulle 
kunna i en semi-strukturerad intervju… Det här var egentligen mer kanske till 
och med en strukturerad intervju, eh, nej det var en semi-strukturerad, men, 
men jag bara tänker, alltså det här hade man, alltså de här frågorna hade ju lika 
gärna kunnat vara på ett formulär. 

148 I1 Mm, anledningen till att vi har, från början tänkte vi haft det som enkät… 

149 RE-T Mm  

150 I1 
…eh, men eftersom begreppen är lite krångliga liksom, så vill vi ju försäkra oss 
om att vi kan ha en dialog för att vi skall landa på samma… 

151 RE-T 
Mm, a just det, men då funderar jag på, jag tror att ni skulle kunna göra både 
och. Ha både formulär, enkäter, men att ni också ska en mer i dialogform, där 
vi har ett, för ett samtal och så att ni nu, nu hade ni alla frågor färdiga… 

152 I1 och I2 Mm 

153 RE-T 
Jag tror att, får man in, får man igång ett samtal kring det, att komma in från en 
annan vinkel, det har jag gjoRE-T när jag har gjoRE-T semi-strukturerade 
intervjuer. Jag vet ungefär vad jag behöver, jag har ett skelett… 

154 I1 och I2 Mm 

155 RE-T 

…någonstans, jag vet vad jag behöver hänga upp, men jag sätter igång ett 
samtal. Och hittar jag på nya frågor i det samtalet så, så tar jag dem. Så att jag 
hela tiden bombar med nya frågor, så jag, jag går ifrån de färdiga frågor som 
jag gärna vill ha svar kring och så, och då får jag in mer kunskap  

156 I2 Mm 

157 RE-T 
Ehm, det ända jag sen, sen gäller det ju att på något sätt tolka dem här, men 
jag vet att det är väldigt berikande därför det, när man får den typen av 
intervjuer som blir ett samtal, en dialog mer 

158 I2 
Att det blir bättre svar från dem istället för att de skall sitta och verkligen tänka 
över svaren, alltså när det är en specifik fråga 

159 RE-T 

Ja och att man, ja och att man bygger vidare att om man får, om man ställer en 
strukturerad fråga, som ni gör, så går, så, börjar jag svara, men så glider jag in 
på någonting annat, att ni är lyhörda till att se vad är det han nu går in på? För 
här finns något att hämta, att ni då formar en fråga för att gå in vidare i den 
processen, och följa den tråden, så långt ni bara kan! Och sedan kan man 
komma tillbaka, och ställa fråga nummer två liksom… 

160 I2 Mm, precis 

161 RE-T …och så låta det flyga iväg för annars blir det bara en enkät. 

162 I1 o I2 Mm, jo 

163 RE-T 

Eh, det tror jag jättemycket på, det är där egentligen det mest intressanta 
händer, för att då ser man också, och det är så individbaserat, alla människor 
kommer flyga ut åt olika håll, men så småningom kommer ni samla in 
information, och ni kanske kommer se en överblick av det här, det här trädet 
som spretar åt olika håll och så kommer ni ändå kunna se att; men vänta nu här 
har vi fem grenar som går åt det hållet, fem grenar som går åt det hållet och 
fem grenar som går åt det hållet, helt utan att ni visste det, utan ni har bara 
följt grenarna liksom, eh, och då kommer ni kunna se någonting övergripande 
och börja kategorisera det här som intressanta tematiska områden som inte ni 
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har kunnat förutse på förhand genom era strukturerade frågor, däri finns det 
otrolig skapandepotential! 

164 I1 Mm 

165 RE-T 
Och det, och där i så börjar man koppla in på den kollektiva intelligensen 
också… Så det tror jag. Eh… 

166 I1 Nej, men… 

167 RE-T Kanske också en inledning också, varför ni gör det här 

168 I2 
Mm, jo, den har vi ju haft på telefon också, vi har ju ringt till alla som vi nu skall 
snacka med, så de har ju fått en viss… 

169 
RE-T och 

I2 
inledande introduktion, ja precis 

170 RE-T 
Och, och en introduktion, den fick jag ju nu, vad ni gör med materialet och det 
här med liksom anonymitets… alla sådana där forskningsbitar liksom som man 
har… 

171 I2 Integriteten i det hela. 

172 RE-T 
Ja precis, integriteten i det hela. Men jag tyckte det var bra! Eh, jag kan, jag 
stället gärna upp på om ni liksom itererar den här så kan jag vara med på nästa 
omgång, så får ni intervjua mig igen så kanske det blir nya svar… 

173 I1 
Ja, men tack så jättemycket! Klockan är ju fem i elva och så… Men verkligen 
superschysst att du ville hjälpa oss med detta 

8.3 Bilaga 3 Intervju A 

Rad Person Text kod 

1 I1 

OK men vi kör. Först och främst vill vi tacka dig för att vi fick 

intervjua dig för våran undersökning och den gör vi med anledning 

av vår kandidatuppsats i systemvetenskap. Och vi spelar in hela 

intervjun så därför är det jätteviktigt att du försöker tala tydligt och 

inte i andra änden av rummet annars riskerar vi att det faller bort. 

Hela inspelningen kommer vi sen transkribera och så kommer vi 

skicka den till dig så du kan godkänna den… 

- 

2 RA mm - 

3 I1 

Och som du vet i och med du gick här förra året så kommer den 

publiceras på uppsatser.se. Både ditt och företagsnamnet kommer vi 

att neutralisera i transkriberingen. 

- 

4 I1 

Vår undersökning handlar om knowledge management i svenska 

organisationer 2014. Och utgår ifrån 5 olika punkter men så klart är 

det jättekul att höra andra spår och input från dig också. 

- 

5 RA mm ja - 

6 I1 Så att vi börjar nu helt enkelt med vilken position du har i företaget? Q/TA 

7 RA Jag är utvecklare. TA 

8 I1 
Utvecklare. Skulle du säga att du är övervägande. Gud va störigt. 

Skulle du säga att IT och en produkt eller ett verktyg i ditt arbete? 
Q/IT 

9 RA Oj - 

10 I1 Är IT en produkt ni skapar eller ett verktyg Q/IT 

11 RA Det skulle jag säga är både och IT 

12 I1 OK - 
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13 RA 
Ja, eftersom vi är utvecklare så det vi faktiskt säljer är en IT 

mjukvara, och men vi kan inte göra den utan IT. 
IT 

14 RA Ja just det. Men det ger ändå - 

15 RA 
Men det är mer en produkt kanske. Men det är så klart IT både och 

då vi producerar den. 
IT 

16 I2 Men produkten ut från företaget är IT? Q/IT 

17 RA: Ja. IT 

18 I2:  Precis - 

19 RA:  Ja - 

20 I1:  Som blir ett verktyg för någon annan IT 

21 RA:  Precis - 

22 I1:  Och, skulle du säga att du är manager i ditt företag. Q/POS 

23 RA:  Nej det skulle jag inte säga. POS 

24 I1:  Så övervägande sändare än mottagare i rapporteringssammanhang Q/POS 

25 RA:  Jag vet inte vad det betyder. - 

26 I1:  

Alltså om man skulle tänka sig att man skickar rapporter, skulle du 

snarare skicka rapporter alltså rapportera ditt arbete eller ta emot 

rapporter under ifrån. 

Q/POS 

27 RA:  Jag rapporterar. POS 

28 I1:  Och hur länge har du arbetat i företaget? Q/TA 

29 RA:  11 månader. Q/TA 

31 I1:  
Och enligt dig har du någon spontan uppfattning om vad kunskap 

är? 
Q/KSK 

32 RA:  Ja. KSK 

33  I1:  Hur skulle du säga att du definierar kunskap? Q/KSK 

34 RA:  

Jag tror att jag skulle definiera det, definitioner är svårt, kunskap 

ligger ju hos människor. Det är ju oftast inte något som man kan 

skriva ner, alltså skriver man ner är det mer information. Men 

kunskap är det som vi i företaget i det här fallet har, jag har en viss 

kunskap och tillsammans har vi en gemensam större kunskap och 

ibland så försöker vi skriva ner den men då blir det mer information. 

KSK 

35 I2:  

OK, så att om ni nu har varit i ett projekt försöker ni rapportera vad 

ni har gjort i det projekt för att håller reda på nya saker och ting som 

har kommit ur det projektet eller fastnar det hos dom som har varit i 

projektet? 

Q/KM 

36 RA:  

Alltså de är lite både och i slutet av sprintar vi arbetar i kör vi retros 

så går vi igenom typ vad gick bra vad gick dåligt. Även om vi gör 

det finns det ganska stor risk och det händer ofta kunskapen om 

kundspecifika grejer stannar hos en person som är väldigt insatt just 

pga. det är så mycket att kunna så det är det svårt att sprida vidare så 

generellt sett så många saker försöker vi sprida vidare och försöker 

också förbättra det för vi är inte så bra på det i nuläget men vi 

försöker skapa sätt gör att den inte samlas hos en och samma person. 

Vi skojade förra veckan om att en av våra knowledge management 

är att vi borde köpa en hjälm till en av dom andra snubbarna för han 

KM 
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får inte försvinna för han har alldeles för mycket av den kunskapen 

liksom. Men ja, 

37 I2:  

Men när ni nu gör dom här retros, då är det nerskrivning som in i ett 

specifikt system? Eller är det bara sprida det till andra i företaget 

muntligt? 

- 

38 RA:  
Det är mycket att vi skriver ner det på intranätet, men då mer som 

ett socialt flöde. 
KMS 

39 I2: Precis, så det blir som en slags nyhet? lQ 

40 RA:  Precis l-KMS 

41 I2: OK - 

42 RA:  
Vi kom fram till det här, det fungerade inte så bra, vi kör det här 

istället 
- 

43 I2:  Så det blir mer som överskrifter? LQ-KMS 

44 RA:  Ja L-KMS 

45 I2:  
Om nu någon annan vill göra liknande grejer vet man vart man kan 

vända sig? 
LQ-KMS 

46 RA:  Exakt L-KMS 

47 I2:  Ok - 

48 I1:  
Jag tänkte på, du sade att ni håller på och förbättrar ert 

Kunskapsdelande. På vilka sätt jobbar ni med det? 
Q 

49 RA:  

Vi har försökt den senaste tiden att dom grejer som, jag sitter i ett 

stort projekt nu och då är det många delar som man inte har koll på 

att vi då kör en gång i veckan eller varannan vecka där den som just 

har väldigt mycket kunskap i just en komponent eller en 

kundspecifik pryl att den personen håller en pyttekort föreläsning, 

berättar vad det är för någonting så alla får lite mer och sen så kör vi 

ju stand-ups varje morgon också där vi går igenom vad folk har för 

problem och då brukar det oftast dyka upp någon som, det har jag 

stött på förut, men framförallt försöker vi anordna att man kan 

berätta om den biten man har gjort själv som man är insatt i. Vi kör 

ju också teknikkvällar, lite samma sak sprida liksom muntligt 

mycket. 

KM 

50 I2: 

Du snackade om ditt, eller ert intranät innan där ni rapporterar in i 

någon slags nyhetsflöde, är det personifierat, så att du får en viss typ 

av nyheter för att du kanske håller på med en viss teknologi, håller 

systemen koll på det? 

Q 

51 RA: 

Det kan göra det, jag tror att vi är ju så pass få så det blir inte så 

mycket det, men systemet har goda möjligheter. Jag kan ju följa ett 

visst projekt och då kan jag se vad som händer i det projektet, så ja, 

till viss utsträckning. 

KMS 

52 I2: 

Så du kan säga att du vill, t.ex, veta någonting om en specifik 

teknologi och så varje gång någon skriver någonting om det så får 

du en notifikation om det t.ex. eller du kan anpassa ditt nyhetsflöde 

efter det? 

LQ 

53 RA: Ja. L-KMS 
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54 I1: 

Tillbaka lite grann till det här med kunskapssynen, upplever du att 

du delar samma kunskapssyn, du säger att det bor väldigt mycket 

hos individen, upplever du att företaget har samma syn? Tolkar det 

likadant? 

LQ 

55 RA: 
Ja det skulle jag vilja säga, ja. Det är mycket att det ligger hos oss 

som jobbar här snarare än nedskrivet liksom 
L-KSK 

56 I1&I2:  Mm, ja - 

58 I1:  

Nu ska vi se, vi har varit inne litegrann på, på hur företaget hanterar 

kunskap, skulle du säga att ni har någon form av knowledge 

management eller knowledge management system specifikt? 

 

59 RA: 
Nej det skulle jag inte säga i nuläget, jag försöker jobba på det, eller 

vi försöker jobba på det att bli bättre, men inget uttalat, nej. 
KMS 

60 RA 

Vi har ju ett ganska levande intranät där vi lägger upp 

dokumentation och sådant, så det kan man väl säga är knowledge 

management i någon aspekt men det ligger väldigt mycket manualer 

och sådant, så ja, det kan man ju säga, men mer teknikutveckling, 

jag tror jag kanske delar upp det här i två delar; dels har vi ju 

kunskapen om hur våra projekt fungerar och allt sådant, det har vi 

ganska väldokumenterat, det ligger i, på intranät och i mappar och 

sånt. Men när det handlar om vår egen kunskapsutveckling så är det 

kanske lite mer obefintligt i nuläget, när det handlar om hur vi ska 

arbeta bättre och sådant. 

KM/KMS 

61 I1:  Personens individuella utveckling? LQ 

62 RA:  

Ja hur vi ska, liksom kodstandarder och hur vi ska lära oss bättre, 

koda bättre, där är vi lite mindre men just när det handlar om projekt 

och sånt så har vi ju väldigt, där är det väldigt omfattande. 

L-

KM/KMS 

63 I2:  

Men det är på individnivå att man kan gå in och se vem i företaget 

som kan en viss pryl, eller har varit med om vissa saker tidigare 

eller? 

LQ 

64 RA:  Ja det kan man nog, det kanske, L-KMS 

65 I2:  Eller mer generellt vad som har hänt i organisationen tidigare? LQ 

66 RA:  …eller vad menar du nu, vad? - 

67 I2:  

Alltså när ni rapporterar efter projekt och sånt här, är det på 

individnivå, så att ni, om ni nu har ett nytt projekt kan gå in och se 

vem som har varit med om liknande projekt sedan tidigare eller är 

det mer vi har gjort sådant här innan, alltså i helhet i företaget? 

LQ 

68 RA:  Ja det är nog mer vi har gjort sådant här L-KMS 

69 I2:  Okej - 

70 RA:  Och sen eftersom vi är så få - 

71 I2:  Jo precis.. - 

72 RA:  

Så kan man ju, då har vi ju koll på liksom vem som gjorde vad. Men 

det registreras inte liksom vilka som har vilken specifik kunskap 

förutom det att vi har ju våra cv upplagda och där skriver man ju upp 

exakt vilka projekt man har varit med i, och vilka tekniker man 

jobbar med. 

KMS 

73  I1:  Så att det loggas liksom internt? Q 
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74 RA:  Det loggas, ja. Och kan skickas ut till kunder och så om det behövs KMS 

75 
I1 & 

I2: Okej. 
- 

76 I1:  

Du har pratat om stand-up-möten och att ni har teknikkvällar och 

sådant där, har ni några andra aktiviteter som ni gör om, och som 

bidrar till kunskapsspridningen specifikt? 

Q 

77 RA:  

Månadsmöte där vi sprider kunskap om hur det går för företaget tror 

jag, månadsmöte är kanske en gång i halvåret eller något sådant, det 

är inte så att man håller dem en gång i månaden. 

KM 

78 I1:  
Talar alla både på de här olika typerna av möten, måndagsmöten och 

stand-ups och, är det liksom alla som är med och talar eller är det…? 
Q 

79 RA:  

Alltså på stand-up är det alltid alla, där får alla säga sitt. På 

månadsmötena då som, så är det mer företagsledningen informerar. 

Sen har vi ju konferenser, jag tror en gång per år kanske, jag har ju 

inte varit här ett helt år än men, där är det i alla fall också lite mer, 

vad ska vi göra för framtiden och sådant 

KM 

80 I1:  mm, och då är det mer en person som driver samtalet? LQ 

81 RA:  Nej, där är det också blandat, det är mer att alla kommer med förslag L-KM 

82 I1:  

Har det gjorts nått specifikt för att skapa en gemensam grund i 

verksamheten för hur ni skall sprida kunskapen mellan varandra? 

Någon workshop eller något liknande liksom för att alla skall i det 

tänket att man vill dela med varandra. 

Q 

83 RA:  

Nej, det har det inte. Däremot ligger det mycket i vår kultur att det 

är viktigt att alla delar med sig. Det finns en väldigt stor självklarhet 

att man kan fråga vem som helst. Om sina problem. Däremot är det 

ju inte nerskriver så specifikt tror jag, men det är ju mer det att när 

man sätter igång som nyanställd så är det mycket i; Här gör något 

och sen så 

KM 

86 I1:  Fråga när du kör fast  

87 RA: Så det ligger mycket i företagskulturen. KM 

88 I1:  

Ibland har man ju pratat om att ett problem med km är att man liksom 

inte vill göra sig själv oumbärlig så att man inte vill dela med sig av 

det man själv kan för då riskerar man att göra sig själv 

ersättningsbar. Men det anser du inte är nått problem? 

LQ 

89 RA:  

Nej, det skulle jag inte säga, jag känner igen det men jag skulle inte 

säga att det är något problem här. Utan vi har en policy att man delar 

med sig för att på det sättet på som det så stort kan man inte kunna 

alla bitar. Så vi bloggar ju gärna om det också, eller vissa av oss i 

alla fall, teknikbloggar, om saker och det är uttalat att vi vill dela 

med oss av kunskap, hellre det än vara hemliga 

KM 

90 I2:  Utan för företaget också? - 

91 RA:  Ja - 

92 I1:  Men, sitter ni allihop på samma kontor?  

93 RA:  

Nej, vi är uppdelade, eller, det här är ju hemmakontoret men så finns 

det ett par, vet faktiskt inte hur många nu, upp emot 7-10-5 som sitter 

som konsulter på andra kontor. 

KM 
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94 I2: 

Hur kommunicerar ni med dom, använder ni någon form av teknik? 

Ert intranät, olika sociala medier, Skype, olika tekniker för att 

kommunicera med dom? 

 

95 RA:  

Alltså kommunikationen med dom fungerar ganska dåligt då vårt 

intranät inte är publikt utan ligger på servrar här så man kommer inte 

åt det utifrån. Däremot så har vi gått över till Yammer, som är en 

Microsoft produkt, nu som faktiskt överallt och då blir det lite mer 

att man har kontakt så den biten är ganska viktig faktiskt. Blir lite 

mer allmän kontakt istället för specifika mail som det var förut. 

KM 

96 RA:  
Så hamnar egentligen utanför det här nyhetsflödet 

kunskapsdelningen i och med dom är utanför den fysiska platsen. 
KM 

97 RA:  Ja.  

98 I1:  Det här Yammer, vad används det till? Är det en ny typ av intranät?  

99 RA:  

Nja, alltså Yammer är SharePoints nya sociala flöde, det ser precis 

ut som Facebook. Man kan bilda grupper men det är företags 

specifikt så det funkar bättre med företag. 

KMS 

100 I1:  
Men kommer ni lägga över ert intranät som ni har idag på det som 

är låst till kontoret på det här Yammer så alla blir inblandade eller? 
LQ 

101 RA: 

Jag tror att det kommer finnas kvar alltså vårt intranät ligger kvar 

här för att det är så mycket proprietär information eller mycket 

kundinformation som man inte vill skall spridas känslig information 

L-KMS 

102 I1:  Inloggningar mm.  

103 RA:  Ja  

104 I2:  Yammer är helt öppet eller? - 

105 I2:  

Nej man måste ha en inloggning men vi vill inte lägga ut det på en 

annan domän, så dokument och sånt håller vi här, så får 

diskussionerna gå på Yammer, det är något vi testar så är det möjligt 

att det kanske inte håller i längden vi testar hur den typen av 

kommunikation funkar. 

KMS 

106 I1:  

Men finns det risk att det hämmar då det man dela över Yammer för 

att man inte vet om man har tillåtelse att lägga ut det här sådana typer 

av problematiker. 

 

107 RA:  

Jag tror att det blir ganska självklart för att Yammer blir mer av ett 

socialt flöde mer liksom teambuilding plattform, var skall vi sätta tv 

spelet nu, skall gå med på vandring i helgen. Så det blir mycket det, 

tipsa om nya tekniker. Men när det handlar mer om jobb så får det 

hamna på intranätet. 

KMS 

108 I2:  

När ni nu har sådana här stand-ups eller era teknikkvällar där ni får 

reda på nya saker, får ni möjlighet att testa dom grejerna i arbetet 

eller sidan om? 

LQ 

109 RA:  Nej, teknikkvällarna är inte heller något vi har på arbetstid? L-KM 

110 I2:  ok  

111 RA:  
Det sker på egen tid. Så nej det finns igen arbetstid avsatt för 

vidareutbildning. 
KM 
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112 I1:  

Men du får ändå om du lär dig något på teknikkvällen upplever du 

att det material som du ändå kan använda i din arbetstid senare 

liksom. 

LQ 

113 RA:  
Ibland, men ja, det beror på. Vi bestämmer själva vad som kommer 

på teknikkvällarna vad vi tycker är roligt. 
KM 

114 I1:  

Jag tänkte lite på det här med dom som sitter ute på andra kontor, nu 

sidetrackar vi kanske varandra lite, men finns det ändå möjlighet för 

dem att komma tillbaka hit isf för att ta del av liksom om stor grupp 

av er ha ändå suttit på samma kontor om man kanske kan ses över 

en kaffe liksom bara spontana möten är det någonting som dom ändå 

kommer tillbaka till ibland eller? 

 

115 RA:  

Alltså dom försöker vara här så ofta dom kan ibland blir det mer 

sällan ibland mer ofta liksom att dom kommer hit det finns 

arbetsplatser till alla och det är uttalat att det skall vara så dom kan 

komma och sätta sig när dom vill men det beror på hur mycket tid 

det finns över. Men ja dom fattar nog en del information 

KM 

116 I1:  Men du personligen sitter här på huvkontoret själv. - 

117 RA: Ja - 

118 I1:  

Upplever du då att du ofta får sådana här spontana sammanhang där 

du pratar med dina kollegor om olika saker även utanför dom här 

dedikerade mötena? 

LQ 

119 RA:  

Ja definitivt, det är mycket när man sitter och läser tekniknyheter på 

morgonen, diskuterar problem så mycket när man hittar saker på 

nätet så kan man prata i rummet, titta vad jag hittade. 

KM 

120 I1:  

Vi har varit inne lite på det här med att skriva ner och retrosarna och 

sådana saker. Och retro prylarna antar jag är en specifik rutin som 

finns så man ska skriva ner? 

lQ 

121 RA:  Ja KMS 

122 I1:  
Men finns det också andra typer för rutiner för lärdomar om vad man 

gör under arbetet som man vill sprida till andra? 
 

123 RA:  

Nej, det tror jag inte. Vi har ju ett versionssystem där vi, speciellt i 

dom stora projekt, innan varje release skriver det ner vilka steg som 

tas men det är en mer teknisk dokumentation jag vet inte om ni 

inkluderar det i det här där håller vi ju reda på varje liksom sak som 

görs vad som behövs liksom nästa gång, jag menar om någon skulle 

testa det om tre veckor när alla har glömt vad vi håller på med så 

finns det alltid dokumenterat vi har också testfall för alla nya 

funktioner. 

KM/KMS 

124 I2:  

Men någonting man titta i efterhand? Alltså om man nu skulle starta 

ett nytt projekt går man igenom dom här då för att tittar på, hur det 

här projektet har gått? 

LQ 

125 RA:  Nej KM 

126 I2:  Eller det är annan dokumentation som man tittar på i så fall?  

127 RA:  
Det är det nog, jag tror kanske att om man skulle titta tillbaka på 

projekten är det nog hur mycket hur mycket timmar som lades på 
KMS 
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olika saker just för att alla timmar sådär hur lång tid saker och ting 

tog, och det har de ju koll på i versionshanteringssystemet 

128 I2:  
Och tror du nämnde det förut, manualer och sådana saker, det finns 

också lagrat någonstans? 
Q 

129 RA:  

Ja alltså, dels har vi ju mycket installationsmanualer och sådant för 

hur man skall bråka med SharePoint och sen så har vi skapat siter på 

intranätet där man kan lägga upp saker om man hittar lite smidiga 

specifika saker på internet, typ om man kommer på hur man skapar 

upp 50 000 siter med olika namn så sparar man det så det blir 

tillgängligt för nästa person som. 

KMS 

130 I1:  Så man skapar också kontinuerligt?  

131 RA:  

Det är väldigt olika beroende på vem, alltså det är väldigt stor 

skillnad, vissa lägger ut mycket vissa inte alls. Så det är väldigt 

personligt beroende hur mycket man sparar på det som man tycker 

är smart. 

KMS 

132 I1:  
Upplever du att både du och dina kollegor använder denna 

knowledge management kulturen eller har tagit hem den kulturen 
LQ 

133 RA:  Det beror på vad du menar med kultur  

134 I1:  

Alltså det här att man verkligen vill dela kunskap med varandra och 

sånt här att man försöker sprida kunskapen. Upplever du är något 

som ni gör här på företaget? 

LQ 

135 RA:  

Jag skulle säga att det är lite personberoende men ganska mycket 

liksom att det är så man gör här. Det självklart att det finns dem som 

är mer eller mindre liksom, är redo att hoppa upp och hjälpa till 

närsomhelst men det finns liksom i princip ingen som säger att dom 

inte kan hjälpa till så är det någon som inte hjälper till någon gång 

eller svarar på frågor så är det att dom har väldigt mycket att göra. 

Men så jag skulle säga att det mycket kunskaps, att man vill dela 

med sig. Däremot är det mindre att vi har möjlighet att lära oss nya 

saker utanför liksom utanför oss själva ”organisationen” vi har ingen 

tid där vi kan utveckla våra kunskaper 

KM 

136 I2:  
Det är mycket i projektet om man stöter på nya problem att man blir 

tvungen hitta en ny lösning till det till exempel? 
LQ 

137 RA:  Precis KM 

138 I2:  Inte att nu har jag lite tid över nu vill jag gå en kurs i det här  

139 RA:  

Nej. Det är väldigt mycket såhär har man ett problem, jag kan inte 

köra det här scriptet det funkar inte då hjälps alla åt att fixa det. Men 

om jag känner att jag skulle verkligen vilja lära mig mer om det här 

och kanske sen berätta för andra så finns det inte så mycket utrymme 

till det, vi har ju tillfällen där det exempelvis var vi många på 

konferens i Stockholm för nått halvår sen som företaget var med och 

sponsrade men det var fortfarande utanför arbetstid.  Inom liksom 

problem som vi stöter på hjälps vi åt väldigt mycket men när det 

handlar om kunskapsutveckling kanske det inte är lika mycket. 

KM 

140 I1: Främst learning-by-doing KSK 

141 RA:  Ja KM 
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142 I1:  
Upplever du att ändå att den här kulturen som finns skapar ett 

mervärde för dig och företaget som helhet. 
 

143 RA:  

Ja det gör det. Det är väldigt mycket jag tror inte någon av oss hade 

orkat med om det inte hade varit så att man kunde få hjälp eftersom 

det är så få av dom här grejerna som man kan lösa helt själv utan 

erfarenhet av att ha stött på det förut. Jag tror att företaget i princip 

inte hade lyckats om det inte hade varit så för det går inte och det 

finns inget på nätet liksom. Du måste ta hjälp eller ha någon som har 

stött på det förut och som är beredd och prata om det. 

VÄR 

144 I1:  
Finns det några specifika funktioner eller aktiviteter som du anser är 

extra värdefulla liksom? 
 

145 RA:  

Jag tror dom här stand-upsen vi kör varje dag är viktiga, för där 

brukar det alltid dyka upp att någon, jag hade det här problemet igår 

och sen så säger någon annan det har jag haft förut, så det tror jag är 

extra viktigt. 

VÄR 

146 I1:  Hur långa brukar dom stand-upsen vara liksom. - 

147 RA:  Kanske en kvart eller något sådant. - 

148 I1:  Och då är alla med. - 

149 RA:  I Projektet - 

150 I1:  Så det är för varje projekt man har dom här stand-upsen LQ 

151 RA:  Exakt, sen har vi en gång i veckan där alla är med KM 

152 I1:  Ok det är dom här måndagsmötena, och dom blir lite längre såklart? - 

153 RA:  
Ja, men dom skall ändå inte vara för långa, det är därför man står 

upp? 
- 

154 I1:  
Om vi vänder på det, finns det några aktivitet eller funktioner som 

du direkt upplever som onödiga? 
Q 

155 RA:  

Alltså i nuläget har vi börjat skriva mycket testfall och sånt och det 

tar en himla tid och blir över kan riskera bli vi har inte haft vårat så 

länge så jag vet inte exakt men det riskerar att bli överadministrativt 

och att man inte får så mycket faktiskt gjort. 

VÄR 

156 I1:  Och testfall, vad exakt är det.  

157 RA:  

Men till exempel om man skall utveckla en ny funktion så måste 

man börja med att skriva ner hur den skall fungera i slutändan alltså 

om man klickar här så skall det här hända om du gör det här skall 

det här alltid hända och sen skall det testas igenom av någon annan 

person. Jag förstår poängen i det men också bli att det tar lite onödigt 

lång tid ibland. 

VÄR 

158 I1:  
Och är det en del av som skall sprida kunskapen om hur den har 

tänkt som har designat funktionen från början eller hur är det tänkt. 
Q 

159 RA:  

Nej det är ju mer att dels att vi skall få koll hur dom olika sakerna 

fungerar mellan utvecklare men också för att se om det faktiskt 

funkar eftersom det är så svårt att testa själv. Men där skriver man 

ju ner så att när man i framtiden får ett problem så finns det större 

chans att man kan testa igenom hur det faktiskt skall fungera så att 

man inte behöver gå tillbaka för att fråga alla vad en knapp skulle 

göra egentligen. 

KM 
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8.4 Bilaga 4 Intervju B 

Rad Person Text Kod 

1 I1 

För och främst stort tak föra att du vill delta, i vår undersökning till 

vår kandidatuppsats som vi sa spelar vi in hela intervjun så därför 

framför allt när det är på telefon att du försöker tala tydligt så allting 

kommer med. 

- 

2 RB Ja - 

3 I1 
Sen kommer vi transkribera inspelningen och kommer skicka den 

till dig för godkännande innan den publiceras. 
- 

4 RB Oj, Lyssna på sig själv alltså.  - 

5 I1 
Nej det behöver du inte göra du behöver bara godkänna själva 

transkriberingen 
- 

6 RB Aha ok - 

7 I1 Så det inte kommer med något som du inte står för. - 

8 RB Absolut - 

9 I1 

Sedan så publiceras uppsatsen på upsatser.se och både ditt namn och 

företaget som du representerar och allt innehåll med direkt koppling 

till både kommer vi neutralisera i transkriptet. 

- 

10 RB Ok, är det även namn på system och sådant där som ni ändrar - 

11 I2 
Om det är delar som du inte vill skall vara med är det bara att säga 

till, om det är system som ni själva har gjort till exempel. 
- 

12 RB 
Ja där är just det och då jag har ju inte hört att det på något sätt skall 

vara hemligt men jag vet inte hur mycket skall säga. Det löser sig. 
- 

13 I1 
Vi kan göra upp det helt enkelt, om du gärna vill att systemets namn 

skall vara neutraliserat så kan vi ju göra det så. 
- 

14 I2 Precis - 

15 RB 
Så länge man inte vet organisationens namn så tror jag inte det gör 

något faktiskt 
- 

16 I1 
Så länge vi håller borta ditt namn och organisationens namn så är 

det ok att vi skriver ut systemnamn 
- 

17 RB ja absolut - 

18 I1 perfekt - 

19 I2 

Alltså du kan tänka på det så länge, så kan vi neutralisera det till att 

börja med sen kan du ju kolla upp om det är så att det skall vara 

neutraliserat så får det vara det. 

- 

20 RB Exakt - 

21 I1 
Eller tvärt om, du godkänner ju i efterhand. Om du känner att något 

är för tydligt så är det bara att säga till. 
- 

22 RB 
Då gör vi så att skriv ner allt jag säger, så frågar jag imorgon det är 

inga konstigheter. 
- 

23 I1 
Grymt. Ok Det vi håller på med är en undersökning av KM i svenska 

organisationer år 2014. Och vi utgår ifrån 5 huvudpunkter i vår 
- 
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undersökning men såklart tycker vi det är jättetrevligt med sidospår 

och egna tankar om ämnet och sådär. 

24 RB MM - 

25 I1 Men första frågan då är Vad har du för titel eller position i företaget? - 

26 RB 
Jag är konsult, kort och gott. Med inriktning på affärssystemet 

Dynamics AX. 
TA 

27 I1 
Precis, och i ditt arbete skulle du säga att IT är en produkt eller ett 

verktyg? 
- 

28 RB 

Både och skulle jag väl vilja säga, det beror på hur man menar men 

jag tolkar det som att IT kan ju dels vara datorer men det kan också 

vara allt till affärssystem jag menar affärssystemet är ju produkten 

som jag som AX konsult säljer in till kunderna och implementerar 

hos dom, men jag använder samtidigt IT för mitt eget jobb ex AX i 

organisationen och gör lönerapporter i på så sätt ser jag väl både 

och 

IT 

29 I1 
Ok, men det är ändå IT som är huvudprodukten som ni säljer på 

företaget. 
- 

30 RB Ja det är det. IT 

31 I1 Vi kommer göra skillnad på IT företag och icke IT företag - 

32 RB Ok, så är det absolut IT IT 

33 I1 Skulle du säga att du är manager på företaget? - 

34 RB 
Nej, det är jag inte. Jag har ju projektledarroll men jag är fortfarande 

junior konsult 
POS 

35 I1 Ok - 

36 I2 Det är ett tag kvar till högre titlar. - 

37 I1 

Om du skulle se dig i förhållande till av ett 

rapporteringssammanhang skulle du säga att du snarare skickar 

rapporter eller tar in rapporter? 

- 

38 RB Får man säga både och - 

39 I1 Absolut - 

40 I1 

Då är det både och, jag är ju delprojektledare så det ä klart att jag 

tar in massa former av rapporteringar om allt möjligt men så har jag 

ju en projektledare över mig som jag rapporterar mina grejer till så 

det är både och i och med jag är mellanhand. 

POS 

41 I1 Ok, hur länge har du arbetat på företaget? - 

42 RB Sen 4 feb 2013. TA 

43 I1 
Ok, Om du fick utgå helt från dig själv har du någon spontan 

uppfattning om vad kunskap är? 
- 

44 RB 
Oj vilken svår fråga, kunskap, är väl någonting man får med tiden 

anser jag det handlar om erfarenhet 
KSK 

45 I1 Ok - 

46 RB För mig KSK 

47 I2 

Hur skulle du säga att man får den erfarenheten är det genom att 

prova på saker och ting eller är det genom att läsa saker och ting 

eller hur..? 

- 
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48 RB 
För mig, utifrån mitt perspektiv har det varit genom att prova på 

saker och ting 
KSK 

49 I2 mm - 

50 RB 

Till exempel när du skall jobba med affärssystem är det klart du kan 

eller ta programmering du kan läsa hur många 

programmeringsböcker du vill men du kommer inte kunna 

programmera förrän du faktiskt sitter vid en dator och provar på det 

här programmet och det är samma sak i verkligheten också det 

mesta av din kunskap eller erfarenhet får du genom att för det första 

inte vara rädd för nya utmaningar och våga ta an dom chanser du 

faktiskt får. 

KSK 

51 I1 
mm, så att skulle du säga att kunskap kan skrivas ner över huvud 

taget? 
- 

52 RB 

Ja, tror man kan dela kunskap också, självklart det tror jag absolut. 

Och det också någonting man bör göra och det kan jag ju erkänna 

att jag tror både jag själv och organisationen eller andra företag 

också generellt är dåliga på kunskapsdelning för det är lätt att du är 

här och nu i projekt, det är mycket att göra, det är stressigt, du kör 

på och det kanske blir jättebra, men man kan fortfarande vara 

väldigt dålig på att återvinna den här kunskapen men jag tror att man 

ska göra det. Jag tror absolut att skulle jag någonting jättebra till 

exempel test och skriva en strategi för det här, då skulle absolut jag 

kunna använde det i nästa projekt men sen är det ju så att de kommer 

fortfarande behöva pröva på den här strategin för att få kunskapen 

om det, det skulle inte räcka bara att jag skulle ge ett dokument så 

kan du göra, de lägga på sin kunskap och sina utmaningar och 

erfarenheter för att få det att funka ändå 

KSK 

53 I2 

Men skulle du säga att det som du skriver ner om till exempel 

testprojektet eller vad som helst, är det information som någon 

annan kan applicera och göra till kunskap som den kan göra till 

kunskap hos sig själv eller är det kunskapen i sig som du skriver 

ner? 

- 

54 RB Det tror jag man kan göra, absolut, det kan vara både och KSK 

55 I1 Det kan vara både och? - 

56 RB 

Det kan vara både och det är ju självklart att det beror på vad det är 

för dokumentation men jag tror absolut att de kan få kunskap genom 

den 

KSK 

57 I2 mm - 

58 RB 

Det handlar både om att jag har då ansvar att faktiskt dokumentera, 

vad skall man säga, den kunskap jag har, samma sak som de måste 

ta åt sig dokumentet för att få kunskapen, men jag tror fortfarande 

att det är tvådelat att man, personligen skulle inte jag få kunskap om 

IT då som vi ändå pratar om genom att läsa eller att bara få det 

förklarat för mig. 

KSK 
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59 I1 

Men med andra ord om du skriver någonting, dokumenterar 

någonting, är då dokumentet kunskap i sig eller är det beroende av 

att individerna finns med om du förstår hur jag tänker 

- 

60 RB 
Ja, Ni menar så. Då tror jag ändå bara att det är en mall, jag tror att 

individens spelar lika mycket in. Det tror jag absolut 
KSK 

61 I1 
Ok, Upplever du att företaget där du jobbar delar den här 

uppfattningen om kunskap som du har. 
- 

62 RB 

Ja det tycker jag, och som sagt vi har varit väldigt dåliga på just 

kunskapsdelning både genom dokument även verbalt om man säger 

vi kör ju mycket på att våga låta nya konsulter våga ta en roll som 

de inte 100 % kan än och på så sätt får man då kunskap genom att 

se och lära ute i skarpa uppdrag 

KM 

63 I2 

Men skulle du säga att det är någonting som ni har ändrat på och 

börjat tänka på att det har börjat bli en kultur att man gärna delar 

med sig av det man vet och dokumenterar och sånt här både i skrift 

och när man pratar med andra runt på företaget? 

- 

64 RB 

Ja jag tycker faktiskt det och här kommer vi också in lite på det här 

hemma snickrade systemet som jag var inne på förut för dels så har 

vi en SharePoint site i organisationen och där har man en profil där 

det står vad man jobbar med vilka kunskapsområden man har sen 

har vi också blivit uppmanade i samband med organisationens nya 

strategi 2.0 som man kallar den att börjar lägga upp just dokument 

och det är just för kunskapsdelning och då kan det vara att jag lägger 

upp till exempel teststrategidokument över en viss fas i ett projekt 

till exempel. Är det då någon som letar efter ett sådant dokument 

skall man då genom sökord kunna komma in på min profil där jag 

har lagt upp det här dokumentet där den dessutom kan se vem jag 

är och kan höra av sig direkt till mig dessutom har vi också ett helt 

egenutvecklat system som vi kallar KMB men där är det mer 

kunskap i form av konsultkunskap i form av vi har ett nytt uppdrag 

där vi behöver en sån här typ av konsult vad har den och den 

förkunskapen inom det här området där vi aktivt också kan fylla i 

om oss själva och det är också helt nytt för förut har det varit så att 

på individnivå har inte vi vetat någonting om nästa uppdrag, förr har 

det varit så att, imorgon skall du dit lycka till, utan här är det då mer 

individen skall faktiskt uppdatera sin egen kunskapsnivå och man 

skall kunna följa sina möjliga leads alltså sina möjliga uppdrag och 

det är också våra rekryterare inom organisationen internt inom 

organisationen använder ju då också det här KMB som ett 

kunskapsprogram just för att få rätt kompetens men då är det en 

annan typ då är det inte kunskapsdelning som ni menar kanske men 

ändå kunskap på personlig nivå.  

KMS 

65 I2 

Men KMB är då, om du nu har gjort saker och ting i ett visst projekt 

lagras så det som taggar, till exempel någon annan vet att du kan det 

här men är det inte själva kunskapen i sig som finns i KMB utan man 

har då informationen om dig att du kan de här sakerna? 

- 
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66 RB 

Precis, så KMB däri finns ingen kunskap där är bara beskrivet vad 

jag som person har för kunskap medan SharePoint siten som inte är 

det är inte samma typ av kunskapsdelningsprogram där har vi mer 

själva kunskapen eller mallarna till kunskapen 

KMS 

67 I2 OK - 

68 RB 

I form av dokument. Så det är något vi har börjat med men åter igen 

något vi behöver bli bättre på tycker jag. Det funkar inte till 100 % 

än. 

KMS 

/TFR 

69 I2 Ok - 

70 I1 

I det här KMB har ni också något person- eller profilbaserat flöde 

som gör att du till exempel får information om kommande projekt 

eller annat med hänsyn till de kompetenserna man har lagt upp? 

- 

71 RB 

Ja, det är det faktiskt. Om jag går in på min profil antingen kan jag 

såklart se alla möjliga uppdrag som organisationen har vad det än 

handlar om, men jag kan också filtrera till exempel AX uppdrag 

eller projektledaruppdrag eller testledningsuppdrag eller någonting 

som jag hr gjort och då får jag upp exakt de också, så antingen kan 

du se alla eller också kan du se en filtrering på vad du faktiskt vill 

se jag menar jag kan så klart inte ta ett SharePoint 

utvecklingsuppdrag och då kan jag filtrerar bort det vilket är väldigt 

bra. Vilket är väldigt bra egentligen  

KMS/ 

TFR 

72 I2 
Men kan du då gå igenom det här in i SharePoint systemet och hitta 

kunskapen som då visas i KMB? 
QL 

73 RB 
Det skulle man väl kunna teoretiskt men systemen är inte 

ihopkopplade så sett  
L-

KMS 

74 I2 Nej - 

75 RB 

Men jag menar visst kan du väl göra det om du skulle vilja men då 

skulle jag snarare vilja gå någon intern utbildning i organisationen 

för att lära mig 

KM/ 

KMS 

76 I1 

Men kan du tänka dig att du skulle använda det här flödet som finns 

i KMB för att ta reda på vilka uppdrag som är på tapeten just nu för 

att ta reda på vad du borde vidareutveckla, upplever du att du 

använder det på ett sådant sätt? 

Q 

77 RB 

Ja jag var inne där senast idag faktiskt och det faktiskt också för att 

jag kan följa de uppdragen som någon försöker sälja in mig på har 

vi även högst upp. Jag har ett uppdrag just nu med start 1e augusti 

och det är ett AX uppdrag men det är mer applikationsexpert än vad 

jag varit hittills så skulle jag få det uppdraget då kommer jag till 

exempel försöka ta lite mer AX-certifikat innan det och då har vi 

andra grejer, samarbeten med Microsoft där vi kan hitta information 

som de ger till oss för att läsa på för att kunna ta certifikat så på så 

sätt använder jag det så kommer jag få det uppdraget som jag är lead 

på just nu och får svar på på fredag då kommer jag använda mig av 

det som finns på våran SharePoint site för att läsa på mer för att 

kunna ta cert för att känna att jag kan vara en junior AX 

KMS 
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applikationsexpert och inte bara kunna AX utan faktiskt titulera mig 

så då 

78 I2 

Du kan liksom använda det här för att se, vad behöver du 

vidareutveckla för att ta de uppdragen man vill ha, det är det som är 

syftet? 

Q 

79 RB 

Ja, det kan man göra. Det är samma sak som om jag skulle hitta ett 

uppdrag som inte är mitt område så vet jag att organisationen, då 

handlar det inte om SharePoint då är det mer utanför det men vi har 

även mycket kurser man får gå, internkurser vi har mycket 

projektledarkurser processmodelleringskurser alltså sånt där också 

bara vanlig konsult kurser om vill gå det och då är det mer internt 

och då är det också sån kunskapsdelning som är väldigt bra det är 

såklart inget dokument då är någon som själv har lagt kunskapen 

som själv har gått kursen och har utbildat sig till fakultet och håller 

den för andra. Och det är väldigt bra med organisationen är vi har 

väldigt mycket kurser. 

KMS/ 

KM/ 

TFR 

80 I2 
Det verkade vara väldigt nytt både det här KMB och det här 

SharePoint systemet? 
- 

81 RB 

SharePoint är inte så nytt, det har funnits så länge jag har varit i 

organisationen men det är först nu som vi verkligen har börjat jobba 

aktivt med att få upp alla dokument. KMB är väldigt nytt det 

lanserades i år inte alls länge sedan 

KMS 

82 I2 
Precis, men vad har gjorts för att få igång det här för att få folk att 

faktiskt använde dom här systemen  
Q 

83 RB 

jag kan tycka att det skulle gjorts ännu mer men det vi har haft är att 

det vi har haft en kvällsworkshops i varje team, vi är uppdelade i en 

massa team i organisationen, där de som håller i KMB och även 

organisationens nya strategi som inte bara handlar om 

kunskapsdelning vilka gick igenom allting vilket då även KMB, här 

kan du logga in här kan du se dina uppdra här kan du söka så ja, alla 

på företaget har fått en utbildning i det här men sen tycker jag 

personligen att för att få folk att verkligen gå in behövs påtryckning 

från ens chef eller till exempel ens chef säger att, jag nu försöker vi 

sälja in dig till den här kunden med det här uppdraget gå in och kolla 

hur det går till exempel. 

FA 

84 I2 
Ni har försökt aktivt ändra kulturen att man verkligen skall använda 

det här? 
LQ 

85 RB 

Ja, det har de verkligen men det är svårt att ändra en kultur som varit 

jättelänge det är som jag vet att jag har det här uppdraget som slutar 

nu på fredag, hade inte jag vetat det så hade jag nog inte gått in och 

kollat för då hade jag ju haft mitt uppdrag jag hade varit nöjd med 

det och det rullar på, har man ett uppdrag som man kommer vara på 

året ut då kommer jag inte gå in kolla på något annat även fast det 

skulle varit bra, jag är i ett uppdrag som är helt nytt men jag kanske 

vet att uppdraget är slut när året redan nu går in och tittar och börjar 

L-FA 
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ta åt mig kunskap om något nytt uppdrag. Jag tror det är väldigt bra 

om man bara får folk att använda det på rätt sätt 

86 I2 
Precis, men ser du syftet i att använda det? Och börjar dina kollegor 

runt omkring dig också se syftet i att använda de här systemen? 
LQ 

87 RB 

lite jag och nej, vissa man har pratat med har inte varit inne där 

medan vissa varit inne där väldigt ofta och det hänger ihop med om 

sitter på bänken. Folk som sitter på bänken har tagit tills sig det här 

på ett helt annat sätt. Vi är ganska många i mitt projekt och jag vet 

att de inte har varit där inne förutom på den här introduktionen man 

fick. Det är beroende på ens egen situation, är det här något som 

gynnar mig, man ser ju lite själviskt på det, är det här något som jag 

har tid med och om det inte är något jag behöver just nu tar man sig 

inte tiden. Så det är verkligen blandat. 

VÄR 

88 I1 
Men tycker du att själva kvällsutbildningen gav en tydlig effekt eller 

tror du det hade blivit samma effekt utan den? 
- 

89 RB 

Jag tycker den hade jättebra effekt, jag hade bara hört någon prata 

om KMB innan utbildningen så jag hade ingen aning om vad det var 

och jag hade inte haft en aning om det idag. Och då är det samma 

sak som innan att man hade varit tvungen att läsa en uppdatering av 

någon på SharePoint för att förstå det här. Jag tycker det är en 

jättebra ide att köra som kvällsworkshops faktiskt. Och det är 

återigen från mitt eget perspektiv, det är garanterat folk som hade 

sett det ändå men jag hade inte sett det innan. 

FA 

90 I1 
Jag tolkar det som att du ser det som att ni har någon form av KMS 

eller KM funktionalitet. 
LQ 

91 RB 
Ja det skulle jag säga att vi har, delvist SharePoint men det är delvist 

annat också 

L-

KMS 

92 I1 
Nej men om vi också tänker oss de här delarna där det finns den 

typen av funktionalitet? 

L-

KMS 

93 RB 

Jo men då är det SharePoint också, SharePoint är ju en typ av ett 

sådant system det är ju till för att dela allt uppdateringar till 

dokument vi kör det mesta i SharePoint faktiskt  

KMS 

94 I1 
Så KMB är det ena och sen har ni SharePoint som bara är 

funktionalitet? 
LQ 

95 RB Ja precis 
L-

KMS 

96 I1 Har ni någon annan funktionalitet som du kan tänka på? LQ 

97 RB 
Nej inte om vi tänker datasystem det är då interna kurser men det är 

inte digitalt på det här sättet utan det är de här två vi jobbar med 

L-

KMS 

98 I1 Men om du tänker utan för det digitala LQ 

99 RB Aa - 

100 I2 
Det kan exempelvis vara små morgonmöten där man snackar om 

problematik i de olika projekt vad som helst 
L-KM 

101 RB 
Någonting vi har i organisationen är att alla ny anställda åker iväg 

på en fyradagarskurs här i Stockholms skärgård där vi lär oss allting 
KM 



K n o w l e d g e  m a n a g e m e n t  i  s v e n s k a  organisationer å r  2 0 1 4  S i d a  | 71 

 

om kulturen i organisationen jag vet inte om ni tänker på sådant om 

det kan vara en KM-grej 

102 I2 
Nog mer i vardagen, när du är i projekt. Om det finns några, jag 

kommer inte på några exempel 
- 

103 I1 

Om det finns rutiner för att ni skall mer spontant utbyta eller rutiner 

för att ni skall utbyta kunskap som man kanske inte naturligt skriver 

ner någonstans 

L-KM 

104 RB 

Ja, vi kör reflektioner lite då och då, där vi utbyter lite kunskap men 

mer åsikter vad har gått bra vad kunde gått bättre sådana kör vi 

väldigt mycket inom projektet just det kan var efter en iterering, 

efter en testvecka efter, ett lift i systemet det kan vara vad som helst 

sådant kör vi mycket 

KM 

105 I2 

Men om du nu skulle höra till exempel någonting nytt som går att 

göra inom AX från din kollega som du skulle vara jättehäftigt, har 

du möjlighet för att testa sådana saker eller det finns inget utrymme 

för sådant? 

Q 

106 RB 

Det beror på, det kommer en ny release av AX nu i juli och det är 

väl klart jag har hört mycket om det eftersom vi är guldpartners med 

Microsoft så de kommer och föreläser en del och berättar en del om 

AX sen är det klart att jag inte själv har R3an installerad så på så 

sätt har jag inte kunnat testat den. Men vi har ju folk som till 

exempel åker iväg på träffar i USA för att få kunskap om nya AX 

releaser och sen delas det ut genom vi har mycket AX träffar i 

organisationen kontinuerligt där vi utbyter kunskap, de som har 

varit iväg på en träff får berätta liksom, vad gick dem igenom vad 

är nytt vad är skillnaden mot förra releasen sån gör vi mycket. 

KM 

107 I2 

Går ni igenom det här på nått sätt bara i projekten när man nu gör 

något nytt i något nytt projekt eller i gamla projekt så kan man 

använda det liksom? 

- 

108 RB 

Ja, och sen har vi även olika som vi kallar virtuella team i 

organisationen inga officiella som är sagt att ni hör hit men det kan 

vara de håller på med AX eller SAP, nu är vi ganska långt i mitt 

projekt, vi är i slutfasen medan vi har andra AX projekt som precis 

har börjat som behöver tips och trix och då har vi även kvällsmöten 

där vi äter lite middag och delar just erfarenheter från projekt nu 

skall vi in i den här fasen vad skall vi tänka på då och då delar vi jo 

också våran dokumentation. Så om jag har en massa 

testdokumentation sen får ju dom så klart alltså ta bort namnen då, 

jag jobbar ju hos en kund och då är viss information hemlig kunden 

vill ju inte att andra skall veta vad vi gör där så då kan jag dela med 

mig av informationen men som ni gör neutralisera namn på kunden 

i deras flöden och det är också någonting som vi har börjat med nu 

i år i och med vår nya strategi och då är det mer analog utbyte av 

kunskap  

KM 
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109 I1 

Har ni någon rutin för någon form av mentorskap mellan anställda 

om ni har den här typen av kompetens plattformar kan det ligga till 

grund för nyanställda? 

- 

110 RB 

Ja det har vi faktiskt, det tänkte jag inte ens på fören du sa det nu. 

Dels så har man en fadder när man börjar sen var det lite speciellt 

jag började i form av ett ettårigt traineeprogram och vi fick en fadder 

från någon som det tre åriga traineeprogram och faddern var mer 

syfte till att man skulle få kunskap mer om vart finns frukten hur 

fungerar kaffeautomaten alltså mer mjuka värden men vi fick 

dessutom en mentor och det var frivilligt men det var öppet för att 

att få det och det är tanken att det skall vara en mer senior person 

med samma profil som du som kan dela med sig av egentligen 

allting jag träffar min mentor en gång i månaden och nu är det 

dessutom min projektledare så vi träffas ju inte på det sättet längre 

nu träffas vi varenda dag, då var det såhär att nu skall jag ut på mitt 

första uppdrag vad skall jag tänka på, jag får inte mail från 

projektledare för jag är bara junior konsult hur skall jag ta det med 

honom det är ju dels sånt som man kanske inte vill fråga någon 

annan men kan också vara så att man vill gå en konsultnivå hur kan 

jag göra det, jag vill löneförhandla hur gör jag det, alltså allt man 

vil fråga en senior person om men som du kanske inte vill ta med 

din chef men även då, nu skall jag leda en testvecka vad har du för 

erfarenhet av det, vilket är jätte bra så min mentor har varit jättebra 

för mig och det är också honom som fick in mig i det här projektet 

och vågade ge mig en kanske för svår roll för min kompetens men 

det är jättebra då han kan stötta mig om allting både om saker som 

nu fick jag ett argt mail från kunden men jag har inte gjort något fel 

till då styra upp faktiska saker vilket är jättebra och det har funnits 

länge i organisationen dom har länge jobbat med mentorskap 

KM/ 

VÄR 

111 I1 
Är det dedikerad tid också till att man för in mentorskapsträffarna 

under arbetstid också så det sker ordentligt? 
- 

112 RB 

Ja det får man faktiskt, de uppmuntrar till att det är, perfekt är ju en 

lunch men det är någonting det finns tid avsatt till på arbetstid, de 

ser det så pass viktigt men sen är det ju frivilligt att få en mentor 

men jag kan nog tycka att man kunde ännu mer ut av det om man 

var tvungen att ha en mentor, det behöver inte vara så att man måste 

ha den i ett år det kan ju vara så att det inte passar att ha en mentor 

men det räcker med att du träffar den en gång för det är klart att det 

passar inte alla och då skall man inte tvinga men jag tycker 

verkligen men jag tycker också för att vi var 8 stycken som började 

samtidigt medans 6 personer inte tog  och det tror jag inte var inte 

ville men det kanske var eftersom du förväntas själv att styra upp 

mötena och du förväntas att sätta  en plan med din mentor där vad 

du vill uppnå inom ett år alltså han sätter upp mål för mig som kan 

vara att innan nästa möte skall du ha lett ditt eget test vecka och du 

skall ha pratat med den här kunden så du får också mål att arbeta 

KM 

/VÄR 
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mot men det krävs ju också mycket arbete från din sida för mentorn 

som skall sätta ut dina mål han skall ju hjälpa dig på du skall sätta 

ut dina mål men där tror jag man ännu  mer kan sätta upp att du skall 

ha en mentor och du skall ha testa på det. Vill du inte är det ok men 

det är såhär det funkar för det är ju också en bra kunskapsdelning 

det är ingenting på papper  eller i system men han berättar sina 

erfarenheter vilket ofta ger mer än dokumentation enligt mig. 

113 I1 
Ja. Jag tänkte lite på ni har mentorer och så sitter ni alla på samma 

kontor på företaget? 
- 

114 RB 

Ja alltså vi har ju två kontor i organisationen det ena är i Malmö och 

det andra är i Stockholm och Malmö är de bara 35 personer och i 

Stockholm 750 någonting så alla sitter tillsammans på ett kontor 

dock är det ju så att de flesta är ute på uppdra så det är sällan man 

ser folk. 

- 

115 I2 Man sitter hos kund? - 

116 RB Ja, - 

117 I2 

Hur funkar då den här kommunikationen KMB, SharePoint annan 

intern kommunikation funkar det med folk som sitter ute på 

uppdrag? 

Q 

118 RB 

Ja, det är snarare det jag tycker funkar, det ofta därför just på 

konsultbolag nu kan jag bara svara för organisationen men så börjar 

man jobba med sånt där, kunskapsdelning online så tror jag faktiskt 

man kan få igång det då det är på SharePoint eller KMB eller 

Yammer har vi också då men det är mer socialt där jag faktiskt 

pratar med de flesta av mina kollegor för att jag är ju inte på uppdrag 

fem dagar i veckan 100 % jag är ju endast inne i organisationen 

kontoret på till exempel temamöte som vi har varje månad eller 

workshops eller någon kurs man går annars är jag aldrig där, så bara 

ha kunskapsdelning genom att prata med folk skulle ju inte funka 

för varken  mig eller någon annan på kontoret om man inte sitter 

med ekonomiansvar och har bas på kontoret annars är du inte där 

och då behövs något annat sätt och det är väl det som gjort att ett 

system som KMB byggts eftersom det funnits ett behov för det och 

så det har uppkommit att det räcker inte att någon säger till mig att 

du har fått ett uppdrag och du vet själv inte hur det går till och du 

vet själv inte processen det räcker inte och du själv är inte med på 

det och kan inte förbereda dig det är inte tillräckligt bra då. Och 

samma sak då med om man säger att man inte delar dokument i 

SharePoint kommer din kunskap stanna inom dig och det är klart att 

när du kommer i ett nytt projekt kommer dina projektmedlemmar 

kunna ta del av den kunskapen men övriga projekt kommer inte få 

den. 

KMS/ 

VÄR 

119 I1 Nej - 

120 RB 

Och det är också via SharePoint vi har våra virtuella team som jag 

pratar om och det är också där vi bestämmer också via Outlook 

såklart men där man bestämmer nästa träff. 

KMS 
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121 I2 
Men de här virtuella teamen vad använder ni dem till. Kör ni 

låtsasprojekt eller vad använder ni dem till? 
LQ 

122 RB Nej, det är ren kunskapsdelning L-KM 

123 I2 Ok, så man snacka med varandra. - 

124 RB 

Ja, alltså lite mer strukturerat än så ja, egentligen är det det. Men 

sen finns det också kurser såklart inom AX har vi har en SharePoint 

metodik som är en metodik för hur det perfekta AX projektet skall 

vara uppbyggt och då gör vi så att om någon inom de här virtuella 

projekten har gått en kurs då kan den mycket väl bjuda in till en 

workshop en kväll där den här personen får återge sin kunskap från 

kursen till övriga. Så det är till för sådant helt enkelt, då även som 

jag sa att nu skall det här projektet in i testvecka kan du som varit 

ute hos kund som hållit på med test dela med dig av din kunskap 

och dina dokument till det här projektet så det är det det syftar till 

men även saker som, jag vet inte hur man gör det här i AX då skickar 

jag ett mail till någon frågar som jag vet då också jobbar med AX 

men som jobbar i ett helt annat projekt eller ett helt annat team och 

som jag egentligen aldrig pratar med men vi har då den här virtuella 

organisationen att falla tillbaka på. 

L-KM/ 

L-

KMS 

125 I1 
Så det finns alltså tydliga rutiner för att man skall dela lärdomar som 

man gör utifrån man fått nyheter. 
LQ 

126 RB 

Ja mer och mer. Och det är också en kille som har som ansvar att 

driva den virtuella organisationen så han är också litegrann på finns 

en sådan här kurs ni kan gå, Anna kan du skicka följande dokument 

till den här personen för att han behöver det till exempel, så det 

driver ju på det, det är ju kanske inte helt att jag kommer på själv att 

jag skall dela det här dokumentet med den här han sätter ju rutinen 

men det är också lite han som är rutinen. Utan honom hade rutinerna 

inte riktigt funnits inte riktig än i alla fall om måste ju verkligen 

sättas så klart, 

L-KM 

127 I1 

Men det här med att ni sitter ute på andra kontor upplever du att det 

saknas då, sådana här spontana möten vid kaffemaskinen eller vid 

frukten med folk som man kanske inte pratar med naturligt?  

- 

128 RB 

Ja det tycker jag absolut. I princip är mina kollegor de hos kund då 

det är dem jag jobbar med varenda dag då det är dem jag jobbar med 

varenda dag, man byter ju såklart kunskap där om projektet eller hur 

deras processer fungerar men det är inte samma typ av 

kunskapsdelning då det annars är saker jag behöver veta. Så de 

spontana kaffemöten med mina riktiga kollegor uteblir ju helt. I 

många fall sitter man hos kund och har fredagar på sitt kontor men 

det är upp till varje kund och hos den kunden jag är hos nu vill de 

att jag skall vara på heltid och då är det så. Men annars har man det 

så i alla fall i de projekt jag varit med i tidigare att varenda fredag 

så sitter alla som är med i samma typ av projekt sitter ihop på 

kontoret och då kanske man kan fråga lite mer dumma frågor som 

man annars inte vill ta ute hos kund som i vissa fall har egna 

KM 
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applikationskonsulter och sen har jag ju lärt känna dem ganska bra 

men man vågar kanske inte viktigt fråga dem samma saker som 

kollegorna i organisationen, vi är ju ändå på samma sida, de andra 

är ju faktiskt en kund. Dom där tycker jag uteblir 

129 RB 
Men du känner inte att de här virtuella teamen kan ersätta det över 

huvud taget eller? 
LQ 

130 RB 

Nej inte helt jag tycker inte det, det är ändå en påtvingad press, man 

får inte den här naturliga kontakten med en kollega där man går och 

tar en kaffe.  De här är väldigt bra, det är ofta här man får reda på 

mycket som händer även ute hos kund, man får reda på mycket vid 

kaffeautomaten som man vill få reda på som inte kommer naturligt 

eller som knappt kommer om man ens tjatar på dem men pratar man 

med dem då kommer det fram mycket saker 

L-KM 

131 I1 

Men använder ni några IT tjänster för att hålla mer personliga möten 

även när ni sitter på olika platser geografiskt något molnbaserat eller 

videosamtal? 

LQ 

132 RB 
Det är ju Lync som vi använder i så fall, det är det vi kör i 

organisationen 
L-

KMS 

133 I1 Och vad är det? - 

134 RB 

Det är som Skype eller MSN exakt likadant men det är företag som 

använder det men inte lika mycket smileys, men annars är det 

samma sak, du kan ringa, du kan snacka du har folk i ditt kontaktnät. 

Jag har ju både en mail från organisationen och en mail hos kund 

och jag kan logga in med både dom två och få upp folk i Lync från 

respektive företag och jag kan bara söka efter ett namn från det 

företaget jag är inloggad med och börja chatta eller ringa. Och det 

är så vi kommunicerar både inom projektet och inom samtal om 

man sitter hos kund och inte kan komma till organisationen kan 

man sitta med via Lync. 

KMS 

135 I1 
Används det mycket, finns det tydliga rutiner för så att man 

verkligen använder det? 
Q 

136 RB 

Jag använder det varje dag, hela tiden. Och det är samma för alla 

andra det är det man har installerat på datorn från organisationen 

när man får den och samma sak hos Kunden där jag sitter nu och 

det har varit samma sak hos många andra kunder också. Jag kan ju 

inte säga att alla använder det men det är ju företagsbaserad 

Windowsprogram som är till för att kommunicera så det är det som 

är standard.  

KMS 

137 I1 Ok - 

138 RB 

Så att jag använder det jämt jag kan inte ens säga hur många ggr per 

dag så fort du vill någon någonting så skrivs det på Lync. Och det 

är samma sak där du har olika status away, busy etc. det är snabbare 

än ett mail och du kan bjuda in hur många du vill till en chatt men 

det är klart att vill du många någonting använder du Outlook men 

för att få svar på en fråga snabbt är det bästa sättet. 

KMS 

139 I2 Ja precis - 
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140 I1 

Upplever du att både du som då anställd eller inte manager och även 

dina kollegor högre upp och kanske längre ner använder KM-

funktionerna som KMB och de här lika mycket? 

Q 

141 RB 

Ja det beror lite på uppdraget men jag upplever att management och 

högre upp så använder man det mer också för att det är deras uppgift 

att de faktiskt tar åt sig det här, de har ju såklart också fått mer 

utbildning om det här för att dom skall utbilda oss. Så jag upplever 

att ju högre upp man är ju mer insatt är man i vad som finns i 

säljpipen och vad som ligger i rullning men också sådant här system. 

Det tycker jag. 

FA/ 

KMS 

142 I1 
Upplever du att det skapar mervärde för dig att ni har de här 

systemen? 
Q 

143 RB 

Ja det tycker jag. Jag uppskattar KMB väldigt mycket att det har 

kommit. Det är kul att se vad vi har för uppdrag, det är kul att se om 

man, man kan ju även där ansöka till ett uppdrag också, dels kan du 

göra så att du plockar de interna resource manager alltså de som ser 

till att uppdrag blir behandlade, man kan ju också ansöka om helt 

andra uppdrag som kanske inte alls passar din profil det är ju jätte 

bra. Tidigare var det så att vi som inte var så högt upp och höll på 

med sälj viste vi helt enkelt inte vilka uppdrag som fanns eller vilka 

tjänster som fanns eller vart det behövdes folk, det fick vi reda på 

vid eventuella AF träffar, att nu är det de här AF uppdragen som är 

på gång men nu kan jag som individ gå in och direkt se det utan att 

någon behöver berätta det, vilket jag tycker är jättebra. 

VÄR 

/KMS 

144 I1 
Tror du att de högre i organisationen upplever mervärde av det 

också? 
LQ 

145 RB 

Ja det tycker jag verkligen. Jag har bara hört positivt om det. De 

kommer ju inte behöva, det blir mer på individnivå, det jag menar 

att min chef kanske inte behöver säga till mig hur det går och 

behöver kanske inte fråga hela tiden hur det går jag kan faktiskt gå 

in själv. Det har blivit mer transparant för mig som medarbetare och 

det också mindre arbete för min chef som inte behöver uppdatera 

mig utan det kan jag göra själv. Jag tycker bara det är positivt, och 

jag har inte hört något negativt men det är nytt så vi får bara se till 

att det blir etablerat ordentligt i organisationen och alla börjar 

använda det här. 

L-VÄR 

146 I1 
Finns det några specifika funktioner eller aktiviteter som är sociala 

aktiviteter som du anser extra värdefulla för din kunskapsspridning? 
Q 

147 RB Om pratar mer socialt alltså? - 

148 I2 
Vi kan ta systemet först, är det några specifika funktioner i systemen 

som du tycker är extra värdefulla? 
- 

149 RB 

Ja någonting vi har är lite på det sociala planen med en SharePoint 

site i organisationen som innehåller sportsektioner, det kan vara en 

löp sektion, skidsektion osv där man dels delar erfarenheter och tips 

och där de också har träffar med varande och det är på det sociala 

planet men samtidigt och det en chans att bygga en relation med 

KM 
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dina kollegor och på det sättet är det en grej som är lite fluffig och 

mjuk men det är väldigt kul och det är också SharePoint och där 

också lägger upp bilder från olika sportevenemang och det är en typ 

om man tänker lite mer på sådant. 

150 I1 

Om vi tänker arbetsrelaterat, vi kan ta systemet till att börja med för 

att göra det tydligt för oss allihop kanske. Finns det däri funktioner 

som du tycker är extra värdefulla för ditt arbete? 

LQ 

151 RB Ja, pratar vi om KMB?   

152 I1 KMB eller de SharePoint-funktionerna som finns  

153 RB 

Ok, På KMB tycker jag det är alla uppdrag som man kan se på 

SharePoint att du kan söka upp dokument som kan stödja i ditt 

arbete. 

L-VÄR 

154 I2 mm  

155 RB 

Och det är huvudfunktioner och dem som används mest. Det finns 

mycket dokumentation på SharePoint sedan innan men det är först 

nu som man börjar strukturerar upp det här och försöka få folk att 

faktiskt lägga till på sin egen profil och i större utsträckning delar 

då det du faktiskt har, på det sättet tycker jag att det är jättebra. Jag 

har själv lagt upp dokumentation om AX metodik eller när jag har 

gått olika AX certifikat, tips och trix inför det här så ni klarar 

certifieringen det tycker jag är jättebra att det faktiskt finns och att 

man börjar strukturera upp mer för ibland när man söker på saker 

kan man få upp 100 resultat på saker som är helt irrelevanta vilket 

gör att många drar sig för att lägga upp egna då man vet att det 

försvinner i mängden men också från att faktiskt söka upp kunskap 

där men det är dom funktionerna jag använder mest och tycker är 

bäst 

VÄR 

156 I1 

Om vi vänder på det finns det någonting som du tycker är direkt 

onödigt men som du ombeds använda, du skall använda men som 

du inte ser nyttan av? 

LQ 

157 RB 

Ja, det är svårt att svara på. Som jag ser det tar man till sig det som 

är till fördel för sig själv vilket innebär att jag använder bara de få 

delar av systemet som jag tycker är bra men några saker jag kan 

tycka är onödigt men som egentligen är pyttesmå saker är att vi skall 

lägga upp en profil på SharePoint med mycket information som är 

onödig och som tar lång tid att fylla i. Det kan också vara att dom 

har försökt att skapa kunskapsdelning genom att till exempel, där är 

ett fält där vi skall skriva i vad jag är extra bra på och tagga olika 

områden och jag skriver in AX, projektledning, testning egentligen 

skall det vara vad som helst och folk som söker efter någon som kan 

till exempel testning kommer in på min profil och sen skall dom 

fråga om någonting med jag upplever att just det inte fungerar så 

bra, för egen del skulle jag fråga någon om tester då skulle jag fråga 

någon som jag känner eller någon i mitt projekt jag skulle inte, i och 

med att vi är över 800 på företaget känner man och man känner 

kanske 15% om ens det, så för mig att bara söka upp vem som helst 

L-VÄR 
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som det är och bara fråga på må få är en funktion som jag tycker är 

onödig och som man lägger ner mycket tid på att fylla i ordentligt 

då men som jag aldrig använt och jag vet ingen annan som använt 

det och jag tycket inte det funkar och sån typ av kunskapsdelning 

och man skall känna sig bekväm att dela kunskap med den personen 

som vill ha den. Det är en liten funktion så klart men det är en jag 

har tyckt var lite sådär inte jättebra. 

158 I2 
Det här med de här taggarna som ni fyller i, det var inte automatiskt 

i KMB om projekt du har varit med i? 
LQ 

159 I2 

Nej det har är din profil på SharePoint siten så det har ingenting med 

uppdrag eller så att göra det är bara saker som att jag är bra på 

SharePoint eller jag är bra på mobiltelefoner, Word det kan vara allt. 

Det blir för konstigt och inte konkret och det kan vara någon som 

frågar hur SharePoint fungerar men där jag endast har skrivit det där 

för jag tycker det är kul men kan det inte och det blir en 

kunskapsdelning som inte fungerar och det blir för långsökt det för 

jobbigt att få tag i den för vi måste gå in söka, gå in på en profil, leta 

upp telefon numret, ringa 

L-VÄR 

160 I2 Men man måste fylla i de här taggarna? LQ 

161 RB 

Ja det måste man, men det är klart att man inte måste ha 100 st. men 

de har sagt att ska fylla i det här och att man skall lägga lite tanke 

bakom dem. 

L-VÄR 

162 I2 Skall du uppdatera det här om ett år då? Q 

163 RB 

Det är tanken säkert men jag gjorde det när jag var nyanställd och 

sedan dess har jag inte uppdaterat dem så jag kommer inte ens ihåg 

vad jag har skrivit. Och jag menar man kunde ju inte så mycket som 

man kan nu man har ju lärt sig en del under året, de stämmer ju 

säkert inte ens längre och det är också ett problem med 

kunskapsdelning att kunskap är en färskvara. Så det funkar inte 

riktigt. 

VÄR 

164 I1 
Nej, upplever du att den befintliga lösningen med KMB och 

SharePoint funktionerna är tillräcklig? 
Q 

165 RB 

Ja med tanke på att, det kanske tidigt att svara på, jag kanske har för 

låg roll för att veta det men med tanke på att vi inte har haft 

någonting och inte har vetat någonting till att vi har fått KMB då 

faktiskt visar allting tycker jag för min del att det är mer än 

tillräckligt  

TFR 

166 I2 ok  

167 RB 

Och du kan dessutom på KMB se hur mycket beläggning dina 

kollegor har, om dom har 100 % eller 50 % och det kan ju också 

vara mer intressant för mer seniora personer som har sälj mål att till 

exempel nu behövs en AX konsult ute hos kund och han ser att han 

bara har 50% och då kanske jag kan föreslå honom och det också 

en jättebra grej så för min del tycker jag det är mer än tillräckligt.  

TFR/ 

KMS 

168 I1 Och den här beläggningen är procent man lägger på ett projekt  - 

169 RB Ja - 
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170 RB Ja, Har man 40 timmar hos en kund så har man 100 % - 

171 I1 Ok avslutningsvis då. Anser du att KM är en IT fråga? Q 

172 RB 

Nej, det tycker jag inte. Jag tycker väl att det behövs i alla typer av 

organisationer och även privat så som på jobbet. Jag tycker inte att 

när man spontant hör KM så tänker man på ett system som KMB 

och att vi som konsultföretag använder det. Men jag menar 

kunskapsdelning syftar du ju med hela tiden i dit liv så jag tycker 

inte att det är något som egentligen är kopplat till IT.  

OMR 

173 I2 Skulle du säga att det underlättar? LQ 

174 RB 

Inom min bransch så gör det ju det ja. Genom olika 

dokumentationer men andra branscher kanske inte, som ridhus där 

du skall lära någon att rida till exempel nej där hjälper det inte. Men 

det är ändå kunskap och det behövs lika mycket, du har en ridlärare 

som skall lära sina elever att bli bra ryttare. Så jag tycker att du kan 

använda det överallt och ett system underlättar i min bransch men 

det måste inte det. Och det är också som jag sade i början att för mig 

handlar ändå kunskap främst om trial-and-error ge dig ut på 

någonting du inte kan och lär dig så kommer du ha mer kunskap än 

om du läser 50 böcker. Men det är kanske också bransch beroende 

oftast är det väl så. 

L-

OMR/ 

KSK 

 

8.5 Bilaga 5 Intervju C 

ID Person Text Kod 

1 RC 

Jaha, och du ville ställa lite frågor men jag måste först fråga lite gran 

vad är det för utbildning du går, vad är det ni pysslar med så jag 

förstår sammanhanget? 

- 

2 I1 

Ja vi läser systemvetenskap, så det är jag och min uppsatspartner som 

sitter här nu. Och som sagt systemvetenskap och vi håller på att 

skriva, och göra en undersökning om Knowledge Management, i 

svenska organisationer år 2014. Och vi kommer utgå ifrån 5 

huvudpunkter men sedan tycker vi att det är jättespännande att höra 

liksom lite öppnare åsikter från dig och sidospår och sådär så klart. 

- 

3 RC Mm, okej. - 

4 I1 Så att först och främst så, så varmt tack för att du ställer upp. - 

5 RC Ja, ja det gör jag gärna. - 

6 I1 Och så att du vet det så spelar vi in hela intervjun, - 

7 RC Aj då, då får jag hålla tungan rätt i mun alltså! - 

8 I1 
Ja, men vi kommer att transkribera intervjun sedan och skicka den 

för godkännande till dig, innan någonting publiceras. 
- 

9 RC Ja. - 

10 I1 

Men det är bra om man försöker tänka på att tala någorlunda tydligt 

så att vi får med allting i inspelningen. Men det kommer i alla fall 

publiceras då som rådata i uppsatsen och uppsatsen kommer 

publiceras på uppsatser.se.  

- 
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11 RC 
Så den är helt officiell så att säga i alla dess delar, det är inte bara den 

här sammanfattningen som kommer vara officiell eller? 
- 

12 I1 
Nej, hela transkriptionen men vi kommer att neutralisera både ditt 

namn och företagets namn. 
- 

13 RC Ja, det tror jag är viktigt. - 

14 I1 

… naturligtvis, och också om, vi kan egentligen fråga det på en gång; 

med system, om det kommer upp några systemnamn och sådant, är 

det något sådant vi skall neutralisera också eller går det bra att 

publicera? 

- 

15 RC 

Jag tror inte att det är något problem av det enkla skälet att jag har 

inte riktigt koll på systemen som ligger bakom, utan det fungerar ju 

inte riktigt så idag utan det finns ju ett antal legacy och annat smått 

och gott sen skapar man ju gränssnitt och vi arbetar ju med de här 

gränssnitten då, så vi vet egentligen inte vad som finns bakom, det 

kan vara ett och det kan vara flera system. 

- 

16 I1 
Ja, vad bra. Men som sagt vi kommer skicka det till dig så att du får 

kolla igenom det innan vi publicerar det eller någonting. 
- 

17 RC Mm, det är bra. - 

18 I1 Ja, men vi kör igång! - 

19 RC Ja… - 

20 I1 Eller har du någon fråga? - 

21 RC 
Nej det har jag väl egentligen inte, men bara så att du är medveten 

om det, eller ni då, Företag CE är ju inget svenskt företag. 
- 

22 I1 

Nej, men, men det är ju en, vi tänker oss att det är ju en svensk 

organisation som du är del av, eftersom du jobbar på Företag CE i 

Sverige..? 

- 

23 RC 
Ja vi är ju mer än 100 000 anställda globalt,  varav Sverige är en 

ganska liten del i det hela då.  
KM 

24 I1 Borttaget på begäran av respondent - 

25 RC Borttaget på begäran av respondent - 

26 I1 
Nej, precis, men det är ju klart att det är bra att veta. Men, det första 

vi undrar är egentligen vilken titel du har i företaget? 
Q 

27 RC 

Ja, som vanligt så är det ju inte så himla lätt att svara på sådana här 

frågor, det borde vara det, men riktigt så enkelt är det inte. Formellt 

sett så är jag inte manager, i dagsläget. 

 POS 

28  

Utan jag har haft ganska många olika roller genom åren, jag har varit 

anställd i mer än 15 år på Företag CE, vilket är ganska länge då. Just 

nu har jag rollen som konsult,. Men sedan kan man då också ha olika 

typer av roller i vårt företag och en typ av roll är manager, som jag 

var inne på och då är du chef. Men du kan också vara chef och ha 

någon av de olika grading-nivåerna Jag hade tidigare ansvar för ett 

av företagets satsningsområden, alltså områdena som handlar om att 

sälja och leverera system och lösningar inom ett specifikt område 

såsom Kanalstrategi, Process Management, Mobilitet, mm,. Det 

lämnade jag för ett tag sedan och nu jobbar jag mer med säljstyrning, 

TA 
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alltså hur man styr strategisk försäljning av projekt och annat, 

utvecklingsprojekt, så då närmar vi oss det som ni håller på med lite 

grann. Så det betyder att jag har ett sådant utvecklingsområde där jag 

har mål på att sälja en viss mängd på den här typen av tjänster, utan 

att för den sakens skull vara manager, men jag är snarare liksom mer 

en affärsutvecklare i det läget och säljare och sen säljare och konsult 

i kombination. Svår fråga va, eller långt svar på en kort fråga… 

29 I1 

Ja, men det var viktig information som kom upp också så det gör 

inget, men jag vill bara kontrollera förstod rätt, att, är det så att du 

har varit manager, haft en managerroll tidigare som du inte har 

längre? 

LQ 

30 RC Kan man säga.  POS 

31 I1 
Skulle du säga att Företag CE är ett IT-företag, d.v.s. att IT är 

produkten snarare än ett verktyg eller tvärtom? 
Q 

32 RC 

Företag CE är ett IT och management-företag så vi levererar ju alltså 

IT-tjänster och managementtjänster och med det menar jag att större 

delen, det är säkert kanske 80 % är IT-utveckling, IT-förvaltning, 

tjänster och även till viss del drift då. Men sen till det så har vi mest 

lätt av vårt företag, eller en del av vårt företag där vi jobbar med 

processutveckling, organisationsutveckling, strategier och IT-

strategier och den typen av tjänster då.  

IT 

33 I1 

Okej, men den avdelningen som du tillhör, är den snarare IT eller 

Management, eller förlåt IT-consulting, eller management 

consulting? 

Q 

34 RC 

Många företag har ett krondike mellan IT-verksamheten och den IT-

verksamhet som bedrivs, man pratar inte varandras språk man förstår 

inte, just ofta någon form av vi och dem, kravställare och leverantör 

och så vidare, så det här är svårt att få ihop det. Så vi har skapat en 

affär som syftar till att hjälpa våra kunder, oftast på verksamhetssidan 

att bättre utnyttja IT, samtidigt som vi kan hjälpa IT-sidan att erbjuda 

sina tjänster då, i våra kundföretag på ett sådant sätt att man skapar 

den nytta som verksamheten är ute efter ja som om jag vill ha ett nytt 

system, eller rättare sagt om jag vill ha, då är det inte egentligen 

systemet jag är ute efter, på verksamhetssidan, utan jag vill ha ut en 

ny funktionalitet, ett annat sätt att jobba och så, och då ingår ju både 

systemet och processförändringar och så, och här försöker vi få dem 

att jobba ihop. 

- 

35 RC 

Och sedan en annan sak som har med det här att göra, det är inte IT 

som sitter på pengarna längre och därför kan man inte jobba mot en 

IT-organisation eller en IT-verksamhet enbart utan beslutsfattare 

sitter i verksamheten idag, det är där budgeten sitter alltså måste vi 

diskutera kostnadsfrågor, hur man utvecklar bättre produkter t.ex. i 

försäkringsbranschen hur man räknar sina marknadsandelar hur de 

skall få bättre ordning och reda på sin verksamhet, allt det är frågor 

som de behöver lösa, där IT behövs. Därför blir det här mycket mer 

komplicerat idag än vad det var för 10-15 år sedan. Så mycket av 

KM 
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dialoger i IT-firmor och verksamheten idag, så därför jobbar jag mitt 

emellan. Nu sabbar jag din mall igen här. 

36 I1 
Nej absolut inte, men det är därför vi gör den här typen av intervju, 

för att det är lite knepigt. 
- 

37 RC 

Ja, och jag kan ju utveckla det här ytterligare lite grann eftersom du 

sa att jag skulle det. Som sagt, runt millennieskiftet när man pratar 

om Y2K, alltså förändringar baserade på att man ändrade från 1900 

till 2000 i databaser och så och det var massa problem plus införandet 

av stora enterprise system alltså SAP och liknande, på den tiden så 

fattade IT-direktören eller IT-chefen alla beslut, man bara gjorde och 

det var liksom ingen som ifrågasatte det, de satt på pengarna de satt 

på makten. Vad som sedan har hänt var det jag beskrev nyss, att det 

är verksamheten som sitter på budgetarna det är de som godkänner 

allt som skall göras, alltså måste de involveras i processen. Dessutom 

så har ju inköp fått en mycket, mycket starkare position i de flesta 

företag, inte minst inom den publika sektorn genom lagen om 

offentlig upphandling vilket gjorde att även inköp måste involveras. 

Så som ett IT-konsult eller konsultföretag à la vårt så måste vi se till 

att hantera både våra kunders IT-organisationer, verksamheten och 

inköp, det är alltså en komplex köpargrupp vi har att göra med, det 

här är knepigt. Och än en gång så måste vi kunna prata med alla på 

deras språk och hantera dem här, så det navigerar i en ganska svår 

miljö. 

- 

38 I1 
Juste. Nu kommer vi till en annan knepig fråga; har du någon 

uppfattning om vad du skulle säga att kunskap är? 
Q 

39 RC 

Definitionen kunskap har jag väl egentligen inte funderat så där 

vansinnigt mycket men om man går till svensk standard kring 

kompetensbegreppet så brukar man prata om tre saker man brukar 

prata om kunskap, man pratar om erfarenhet eller förmåga, och så 

pratar man om sociala egenskaper där vilja är en sak. Och då vill jag 

ju säga så här att kunskap är ju en slags, som ofta kan bevisas av att 

du gått en utbildning, läst en bok eller något annat för att bevisa att 

du har förståelse för hur någonting fungerar. Medan då kompetensen, 

alltså erfarenhetsbegreppet, alltså förmågan bevisas genom 

erfarenhet, att du kan använda den här kunskapen. Jag kan ju ha läst 

en bok om hur man kaklar ett badrum, men om jag aldrig har gjort 

det vete fasen om jag skulle tycka att jag skulle vilja anställa en sådan 

hantverkare men genom att titta på erfarenhet och dess referenser så 

vet jag att den personen har förmågan att använda den kunskapen. 

Och det är ganska intressant.  

KSK 

40 RC 

Sen har vi då det sociala perspektivet med viljan, att en sak är att vilja 

göra saker, en del har ju inte rätt attityd till sitt jobb och då blir det ju 

inte eller bra, så när jag tittar på kompetens och bygger 

kompetensmodeller och annat så tittar jag på alla de här tre begreppen 

och på det sättet. 

KSK 
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41 I1 
Upplever du att den synen som du har, den uppfattningen, delas av 

företaget också? 
KSK 

42 RC 

Det skulle jag nog vilja påstå. Vi har, alltså vårt grading-system som 

jag pekade på nyss, så handlar det om att för det första för att bli 

anställd på Företag CE så måste du ha en akademisk bakgrund idag, 

helst skall du vara dubbelakademiker men det är inte helt nödvändigt, 

det beror lite gran på, men det är en fördel. Sedan beroende lite gran 

på så har vi anställt folk som kommer direkt från skolan, har varit 

ganska populärt under en period, därför att vi har saknat yngre 

människor. Men sedan tittar man väldig mycket på vad det är för 

någonting man har gjort, och den egenskapen kan vara kopplad direkt 

till området men det kan också vara att du haft en typ av erfarenhet 

som handlar om att du kan bevisa att du har en viss syn, ett visst sätt 

att hantera frågor, och med det menar jag att ja, som någon slags 

hygienfaktor är vi ute efter folk med någon form av kunskap som kan 

bevisas, sedan är vi mest ute efter att hitta personer med rätt attityd, 

den attityden är svår. Visst vi kan testa den via psykologer och andra, 

men ofta är det bäst att fånga den genom bra referenser. Attityden är 

ju viktig som tusan, viljan alltså, och hur man driver saker. 

KM 

43 I1 
Skulle du då säga att kunskap i sig är någonting som faktiskt går att 

skriva ner? 
Q 

44 RC 

Ja, det tror jag nog. Vi har ju kunskap på ett annat sätt också, jag 

skummade igenom era frågor, och kunskap kan ju dokumenteras i 

någon form av kunskapsdatabas. Och vi har ju kunskap dokumenterat 

i form av, vi brukar prata om strukturkapital, och strukturkapitalet är 

egentligen den kunskap vi har som finns tillgänglig för vårt företag 

och för de personer som jobbar där. Så att jag kan ju få tillgång till 

andras kunskap, antingen genom att prata med dem och ta del av, 

alltså i dialogform eller via deras hårddiskar, men kunskap i vår värld 

är mycket mer än så. Och då kommer vi in kanske på någon av dina 

andra frågor, eller era, vi har ett system, och det är vår, jag kallar det 

för kvalitetssystem, och den täcker alla de processer och tjänster i 

princip som vi har, t.ex. så har vi säljprocesser, alltså på vilket sätt vi 

skall agera gentemot våra kunder från första kontakten till att man 

har slutit ett avtal. I den processen så skall man dokumentera 

dialogerna, man skall ha uppfattningar om konkurrenssituation som 

skall dokumenteras som skall göra ett antal saker, så det här 

Kvalitetssystemet hjälper oss att genomföra arbetet på ett korrekt sätt, 

eller på ett så riktigt sätt som möjligt, samtidigt så stöder den oss med 

metoder och mallar och sånt som kan vara till hands, det gäller 

samma sak om du har ett förvaltningsuppdrag kring system t.e.x. så 

finns det då i Kvalitetssystemet en hel del beskrivningar av hur det 

här arbetet bör gå till och det har vi haft 25-30 år, vad jag vet, minst, 

idag finns det den här typen av, alltså det är nog åtminstone vissa 

delar även på marknaden om standards eller best practice. Tittar man 

KSK/KMS 
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t.ex. på IT-drift förvaltningssidan så har du ju någonting som heter 

ItiL, känner ni till det? 

45 I1 Ja - 

46 RC 

Det är ju ett speciellt ramverk som kommer från det brittiska OGC 

som tillämpas väldigt mycket i många organisationer idag, och det 

talar ju om hur man bör och kan bedriva drift, förvaltning t.ex., så 

vårat Kvalitetssystem är mer eller mindre samma sak så att antingen 

kör vi det efter vårt, eller också tillämpar vi de standarder som 

kunderna vill och vi ska ju ha kunskap om de standarderna också. 

Det är vårt Kvalitetssystem, alltså på det sätt vi tycker att man skall 

jobba. Sen har vi därutöver erfarenhetsdatabaser, alltså, databaser där 

vi dokumenterar ner erfarenheter och leveranser från våra kunder 

som kan återanvändas. Så att man inte behöver börja från scratch 

varenda gång, det är ungefär som en sådan här standardramverk, 

antingen tittar man på det eller också, det är ju ett plus till exempel 

våra erfarenheter från en eller flera kunder, så får man använda det 

för att effektivisera våra leveranser. Vilket också är en säljpitch på 

våra kunder, om vi kan bevisa att vi ar gjort det förut och de känner 

sig trygga med det, både genom vårt kvalitetssystem men också 

genom de bra kundreferens-case vi har, så brukar vi ju vinna 

affärerna och sedan använder vi det här då i leveransen också. Så att 

det är fräckt. Men vi är inte ensamma om det de flesta stora företag 

har varianter på detta. 

KMS 

47 I1 
Men Kvalitetssystemet är alltså er egen version och sen kan ni 

applicera ItiL i det liksom 
- 

48 RC Kan man säga.  - 

49 I1 

Men, så kunskap kan på något sätt skrivas ner men finns det någon 

version av kunskap som du skulle säga är knuten till varje individ då 

och erfarenheter och sådär? 

Q 

50 RC 

Ja det är ju så. Dels är ju kunskap en färskvara också, så det som 

gällde för ett halvår sedan behöver ju inte gälla idag. Det är en sak 

att kunna någon produkt, en metod, ITIL, Balanced Scorecard eller 

något annat eller den tolkning man gjort av en, det finns ju mycket 

böcker och annat skrivet. Det betyder ju inte att den kunskapen är så 

jäkla intressant om ett halvår, alltså det kommer nya rön. Kunderna 

som vi jobbar med har sina tillämpningar och vill inte använda det 

här riktigt på samma sätt, det gör u att kunskapen blir ju aldrig 

fullständig utan du måste hela tiden stämma av den, verifiera den och 

sätta den i sitt sammanhang. Och den kunskap jag jobbade med t.ex. 

kring luftfartsverket för fem år sedan, det är inte säkert att den 

stämmer idag över huvud taget. Och när jag implementerade ITIL 

där vilket jag har gjort t.ex. på luftfartsverket, sedan gjorde vi ju som 

en kundanpassning vi kanske använde vissa delat av ITIL, gjorde om 

den lite grann, men sedan har ju ITIL utvecklats i sig och det kan ha 

hänt saker hos kunden som gör att den inte tillämpas så som den var 

när jag gjorde den, alltså på något sätt, den kunskapen som jag har 

KSK 
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kring införandet av ITIL för fem år sedan på luftfartsverket den 

kanske inte är intressant idag. Det vet jag inte men det kan vara så. 

Så att det är en färskvara är definitivt någonting man måste vara 

medveten om. 

51 I1 
Skulle du säga att den nedskrivna versionen eller den personknutna, 

att den ena skulle vara viktigare än den andra? 
Q 

52 RC 

Ja det är en bra fråga, jag skulle vilja säga såhär att kunskapen 

kopplat till den person som har gjort jobbet är oftast betydligt bättre 

än den nedskrivna versionen, och det är sällan man kan ta någon 

annans jobb eller det som finns på nätet och använda det rätt upp och 

ner utan man behöver tanka av individer kunskap för att den skall bli 

tillräckligt bra. 

KSK 

53 I1 Har ni någon form av mentorskapsupplägg då för att göra sådant? Q 

54 RC 

Nej, mentorskap har vi av andra anledningar, jag är själv mentor för 

en individ t.ex. men i det här fallet så handlar det om att vid varje 

unikt ögonblick koppla ihop en viss affärsmöjlighet, en viss affär 

alltså, med det vi vill erbjuda och de personer som har erfarenhet av 

detta sedan tidigare. Och då använder vi dem antingen bara för att, i 

mitt fall så an det vara så att jag behöver egentligen bara ha en dialog 

med några och få deras material, sedan är jag nöjd. Men i andra fall 

så kan det vara så att man kopplar in dem som experter så att de får 

vara med på deltid i leveranser, som inte leveransansvarig direkt men 

som expert och kan bidra och säkerställa att kvaliten är tillräckligt 

bra. 

KM 

55 I1 
Har ni någon form av CV eller kompetensdatabas då för att hålla reda 

på vem som har de olika kompetenserna 
Q 

56 RC 

Absolut! Det var ju bra att du ställde den frågan för den hade jag 

faktiskt glöm bort. Alla konsulter har krav på sig att ha sin CV 

uppdaterad med det senaste uppdraget. Så den finns, jag kan tala om 

för dig att jag har varenda jäkla uppdrag sedan jag började i den CV-

databasen som man nog, men den är ju inte så användbar, den skickar 

man ju inte så gärna ut, så att vi jobbar väldigt mycket med att så att 

på en Powerpoint sida beskriver i stora drag min kompetens vad jag 

är bra på, plus att jag har 3-10 referens-case som är aktuella för just 

den kunden som då hela tiden laborerar med, så det är hela tiden ett 

pysslande att ha en cv som är unik för det specifika uppdraget men i 

databasen finns allt. Och den är tillgänglig för alla på företaget så jag 

kan alltså söka och hitta andra personer. För att försöka hitta vem 

som kan vara… 

KMS 

57 I1 
Okej, vi har varit inne på det här men Kvalitetssystemet och ItiL, så 

vad jag förstår skulle du… 
Q 

58 RC 

Det var bara ett exempel då, Kvalitetssystemet är ju det stora så att 

säga, det är ju vårt kvalitetssystem så att säga, den täcker ju allt då. 

Sedan har vi då alltså vårat, någonting vi kallar för Knowledge 

Management X (vidare kallat KMCE1), där lagrar vi alla våra case. 

Alla inom citationstecken, det optimala vore om allt lades där, men 

KMS 
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så är det inte. Utan oftast så är det saker, jag hittar rätt mycket 

internationellt där och vi i Sverige är inte lika bra på att använda den. 

Så därför är det bra att man har varit med ett tag, jag vet ungefär vilka 

som kan vad och vilka som har jobbat med vad och därför måste jag 

oftast prata runt, ringa runt och få ta del av det andra har gjort, det är 

svårt när man är nyanställd. Nu beskrev jag någonting som då är 

verkligheten. På pappret är det fantastiskt men i verkligheten så finns 

inte allt där när det gäller erfarenhetssidan, men däremot CVna är 

uppdaterade, de är OK. 

59 I1 
Okej. Men KMCE1 är det officiella Knowledge Management-

systemet som ni har då? 
Q 

60 RC 
Där vi lagrar våra kundcase ja, alltså erfarenheter av vad vi har gjort 

hittills hos alla våra kunder. 
KMS 

61 I1 
Vad är det för typ av information eller data som ni lagrar i KMCE1 

då? 
Q 

62 RC 

Det kan vara lite olika. Ibland är det egentligen bara en kort, det 

kallas för en, nu använder jag engelska ord här men alltså credential, 

en one-page, alltså en sida som beskriver vad var kundens problem, 

vad har vi erbjudit och vilken nytta har man av det hela. Ungefär det 

upplägget och då ser man är det där ett kund case som kan vara 

intressant och så kan man använda det när man träffar andra kunder 

och så. Men det hjälpen mig u inte när jag skall göra en leverans, om 

du förstår, där inne finns det inga detaljer så ibland finns då 

slutrapporter och annan form av presentationsmaterial också, om inte 

annat så brukar det finnas namn på den som har varit ansvarig för den 

här leveransen och då får man kontakta dem och be om det materialet 

och då finns den lokalt, eller till och med i värsta fall på hårddisken 

bara. Så det finns inget, det finns väl en önskan om att göra saker, 

men det finns en baksida med det här men Knowledge Management, 

kunskapsaktivitet och det är att det tar jäkla mycket tid, och den tiden 

är det ju ingen som betalar för och alltså är det svårt för konsulter att 

göra ett jobb om det finns annat som upplevs som viktigare. 

KMS 

63 I1 
Har ni även andra system eller systemfunktionalitet integrerat i något 

annat som hanterar kunskap? 
- 

64 RC 

ja, det kan man väl säga också du, vi har ju en intern hemsida 

egentligen ett intranät och via det intranätet, alltså hemsidan då så 

kan man logga sig och man kan navigera i olika delar av företaget. 

Det finns t.ex. expertområden som jag nämnde nyss,, det kunde lika 

gärna vara ett område som heter business intelligens eller det kunde 

vara någonting som heter test eller det kunde vara mobilitet eller det 

kunde vara digitala kanaler eller någonting liknande va. På den 

interna hemsidan så brukar vi lägga upp en massa presentationer och 

kundcase kopplat till de här områdena som är lite heta i marknaden 

just idag och de ligger ju egentligen utanför KMCE1 då utan då är de 

mer kopplat till det här tjänsteområdet, då kan du ha rätt mycket 

information där.  

KMS 
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65 I1 

Upplever du att det har gjorts något speciellt eller görs något speciellt 

när man kommer in till företaget för att förankra de här 

kunskapsspridningsmetoderna? 

Q 

66 RC Menar du för nyanställd eller på något annat sätt? - 

67 I1 

Alltså det beror ju på om man, om det kommer in ett nytt system, om 

det förankras eller om man kommer in som ny och skall lära sig 

använda alla de system som finns, eller liksom lära sig att dela med 

sig av sin kunskap? 

Q 

68 RC 

Ja, som nyanställd så går man ju ett sådant här introduktionsprogram 

och då tror jag att man får vetskap om hur de här sidorna är 

uppbyggda, att det finns ett Kvalitetssystem, att det finns ett KMCE1, 

att det finns en CV-databas och vad man skall göra med den så att 

det är ett introduktionsprogram, dels är det flera dagar på camp, plus 

att man har ett faddersystem där den nyanställde så att säga får gå 

hand i hand med någon under ett antal månader då man enligt en 

checklista går igenom allt det du ska kunna, alltifrån att hämta ut 

första datorn till att hämta ut telefonen till den här typen av rutiner 

och annat som man bör känna till. Sådant ligger liksom i 

introduktionen, om du vet första 3-6 månaderna. 

FA 

69 I1 Och har det skett även när ni fått in nya system då? Q 

70 RC 

Ja när det kommer nyheter så blir vi ju informerade om det, senaste 

vi jobbar med nu, det tror jag en IT-plattform här, jag kommer inte 

ihåg vad den gamla heter men nu är det SAP och då finns det 

någonting som heter kärriärsverktyget, och det handlar egentligen 

om din karriärutveckling och alla mål som skall sättas på oss, både 

intjäningsmål och kvalitetsmål och annat. Vi mäts ju som om vi går 

i skolan fortfarande, så det kommer man aldrig ifrån tydligen, så att 

jag får ett betyg varje år, det är helt otroligt men det är faktiskt så. 

Jag får ett betyg varje år och det betyget används bl.a. som en faktor 

i min bonusberäkning och det kan bli lite uppåt och lite neråt givet 

den mål-lön jag har då, eller målbonus. Sedan används den också 

som underlag för om du är mogen att ta nästa steg i din 

karriärutveckling då. Och det systemet var helt nytt ny här och då var 

det massa temakvällar och annat för hur det här skall hanteras. Vi får 

veta hur vi skall använda systemen. Om det var sådant du frågade?  

FA/KMS 

71 I1 

Ja, absolut. Tillbaka till det här intranätet, har du någon möjlighet att 

anpassa eller till att börja med, finns det nyhetsflöden där man kan 

hänga med i vad som händer på något sätt, och kan man i så fall 

anpassa det efter vad man själv är intresserad av eller kompetenser 

man har och sådär? 

Q 

72 RC 

Ja vårt intranät har t.ex. så fort man kommer in på det så finns det ju 

som vanligt en massa nyhetssidor, både som en lista och sedan är det 

en sådan här som flashar och blinkar och hoppar fram och tillbaka, 

så det bläddras runt och sådär, t.ex. att vi hade en SharePoint-

konferens 2014 i Las Vegas vi har vunnit en viss typ av affär kan det 

stå om, vi har en ny intellectual property kring portfolio manager vi 

KMS 
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har, ja och så vidare. Sedan under den så finns det en motsvarande 

grej där man ser löpande Twitter t.ex. vad som händer och sedan har 

vi någonting som heter Yammer som används bara internt för utbyte 

av kunskap och frågor egentligen, om jag har problem inom ett 

område, jag saknar kompetens eller jag vill veta någonting brukar jag 

använda det här Yammer, det är ungefär som, man skulle kunna 

uppleva det lite grann som Facebook, man går in och slänger ur sig 

en fråga eller någonting och genast är det folk som är där och hugger 

och man får massa trådar och dialoger kring olika ämnen och så 

tillhör man då grupper man tycker är intressanta att tillhöra t.ex. 

Arkitektur eller om det handlar om SAP eller vad tusan man nu är 

intresserad av så finns det massa olika grupper som man kan ansluta 

sig till. Så den används också som ett sätt att utbyta kunskap, du vet 

om du fortsätter nu kommer jag säkert komma på hur mycket som 

helst! Sen är jag med i ett globalt program där ett antal personer har 

blivit utsedda som experter inom något område det finns en 20-30 

teman eller någonting och tanken är att du varje dag skall Twittra, du 

skall vara inne på LinkedIn, du skall utveckla dina kontaktytor och 

så, det mäts och följs upp att vi, vi skall alltså på något vis vara ute 

och tycka till och på så vis sprida vår kunskap. Det är fräckt också. 

73 I1 Och det är till vem som helst då liksom öppet? Q 

74 RC 

Ja det kommer det vara faktiskt. Jag är precis ansluten så jag skall väl 

börja med det här nu, jag har inte gjort något än men jag men det blev 

klart i förrgår. 

KM 

75 I1 
Men så jag skulle kunna följa dig på Twitter då och se dina tankar 

och kunskaper. 
Q 

76 RC 

Det skulle du säkert kunna göra. Dock finns det väl ingenting som 

har med ditt område att göra just nu. Det jag har Twittrat om lite 

tidigare i vinter när jag bara var ute och körde lite grann det är kring 

mer privata saker, jag vet inte om du är lika intresserad av det. 

- 

77 I1 

Okej, men i och med att det är ett så stort företag som du jobbar på, 

har ni användning av några typer av IT-tjänster för att ha möten när 

ni är på olika geografiska platser, så som Skype eller något sådant? 

Q 

78 RC 

Ja absolut. Det är rätt så vanligt, vi är fortfarande inne på det här med 

kunskapsdelning via intranät än så länge, vi har ju ungefär 50 000 

anställda i Indiern, det är ganska många. Och där nere, men även i 

Paris och på andra ställen så ar vi något som vi kallar för center of 

excellence och det betyder att man samlar expertis kring ett specifikt 

område som supporterar hela gruppen. Och de är vassa. Så dom kan 

man också använda sig av i olika sammanhang för antingen i leverans 

eller i säljstöd eller något liknande då. Men för att kommunicera med 

dem här, antingen kan man ju ringa eller också är man ju oftast flera 

och då har vi hittills använd oss av funktioner genom Outlook, det är 

det vanligast förekommande, där har vi använt någonting som jag 

tror heter, nu måste jag kolla här faktiskt, Communicator, heter den 

så tro? Det är en Microsoftprodukt i alla fall, men vi skall byta vad 

KMS 
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jag har förstått till Lync eller något annat för att kunna ha 

videokonferenser och mycket handlar om att dela skärm, alltså 

telefonkonferens är en sak men det är väldigt ofta vi jobbar med 

material som behöver delas i en annan form och då är tanken att vi 

använder Lync eller som vi just nu använder Office Communicator 

och liknande för detta ändamål. 

79 I1 

Jo, ni är ju en stor organisation på olika kontor då har vi ju konstaterat 

men inom ditt kontor till att börja med är ni många då som sitter på 

samma kontor? 

Q 

80 RC 

Vi är  ett par tusen, ungefär i Sverige.. Vi finns på ett flertal ställen i 

Sverige, Men så är det ju så, i och med att vi är konsulter så får man 

ju liksom ingen känsla för kollegor på samma sätt som man får i ett 

vanligt företag. Jag manar det finns personer som jag träffar en gång 

om året, alltså de är aldrig inne på kontoret. 

- 

81 I1 Man är mycket ute hos kund?  

82 RC 

Man jobbar heltid hos kunden. Alltså de finns dem som har kontrakt 

på flera år. Så att man, de känner sig nästan som att de tillhörde 

kundföretaget, det är där de jobbar, nästan som ett Manpower på 

något vis. Sedan har vi större projekt där vi kanske är upp mot 10, 

15, 20 personer som jobbar tillsammans, och då blir det mer Företag 

CE-känsla, sen har vi en stor kund, jag vet inte om vi är 100 eller 200 

just nu, det är vår största kund här i Stockholm. Där jobbar man i 

massa olika projekt och där är väl känslan lite mer att vi är Företag 

CE och så då. Men många av dem är knappt inne på kontoret. Ju mer 

IT-nära du är och ju mer du är, alltså tekniskt orienterad så blir du 

ofta en resurs i kundens projekt och blir en del av dem. Ju mer år 

Managementkonsulthållet du är desto mer korta projekt är det och 

oftast i små team och då är det lättare att hålla så att säga Företag 

CE-flaggan, känna att man är en del av företaget. Så det här är lite 

knepigt. För oss är det jätteviktigt att inte tappa kontakten med våra 

konsulter ute så det krävs mycket sociala aktiviteter och annat för att 

hålla ihop, så att säga vårt företag. 

KM 

83 I1 

Ja precis jag tänkte lite på det, upplever du att man saknar då sådana 

här spontana, som liksom att man ses över kaffemaskinen liksom och 

kan diskutera spontana saker som man stöter på och sådana 

Q 

84 RC 

Ja det kan jag tycka då. Och här behöver du ju dina nätverk så det är 

väldigt viktigt, och det är en del av den här sociala egenskapen jag 

pratar om, du måste ha en vilja att bygga nätverk, se till att ha relation 

inåt i företaget och med andra. Vi har ju ölkvällar och sådant 

naturligtvis som många andra har men vi har någonting mer, som jag 

kom på nu då, det är att vi har någonting som heter 

kompetensnätverk. Och i kompetensnätverket är ganska formellt, 

man skriver ungefär som en affärsplan, vad jag vill göra, vad är syftet 

med dem, vad har vi tänkt tjäna för aktiviteter under kommande år 

och får en budget för det då. Det kan vara i konferenser, man bjuder 

in folk och man kan ha presentationer och ditten och datten som har 

KM 
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med det här att göra. Jag skall eventuellt leda ett sådant nätverk också 

för övrigt. Annars har vi ju nätverk för t.ex. projektledare, vi har 

nätverk för arkitekter, och då syftar jag i första hand på Enterprise-

arkitekter alltså inte de som jobbar med IT-nära eller 

lösningsarkitektur utan också på lite högre nivå då. Så det är ett 

ganska stort nätverk och Företag CE är nog ett av de bästa företagen 

i Sverige just kring arkitektur vi har oerhört massa…(?) 

85 I1 

Men kan det ersätta då, de här olika nätverken och Yammer och Lync 

och sådär, hur mycket tycker du att det kan ersätta då den här 

spontana sociala…?  

Q 

86 RC 

Alltså det spontana sociala handlar om att bygga personliga 

relationer och får du en personlig relation så är det ju mycket lättare 

att få hjälp. Och folk tar sig tid på ett helt annat sätt än om du 

kontaktar någon du aldrig har pratat med, det är mycket svårare. Det 

är jätteviktigt att bygga upp personliga nätverk. Det är superviktigt, 

sedan är det här olika arenor för att göra det och jag tror inte att det 

ena utesluter det andra utan de behövs allihop. 

KM 

87 I1 

Vi har varit inne lite grann på flera olika typer av att man skriver ner 

sina kunskaper och försöker dela med sig av dem, och när man lär 

sig av varandra då, upplever du att det finns mycket stöd för att man 

skall få testa på nya arbetssätt som man lär sig av sina kollegor eller 

sina egna erfarenheter? 

Q 

88 RC Utveckla frågan lite - 

89 I1 

Alltså när ni har de här olika som Yammer eller att ni har KMCE1 

och sådana här, du pratar om ölkvällar också och sådana saker där 

man kan tänka sig at det dyker upp nya saker som man tar del av, 

finns det liksom stöd för att man då får testa sina nya kunskaper i 

arbetet? 

Q 

90 RC 

Nej det skulle jag nog inte påstå. Utan i grund och botten så görs 

allting i kunduppdraget, man avsätter inte tid, man inversterar inte 

för att man skall testa saker och ting som man inte vet att man 

behöver, utan det görs helst i kunduppdrag på betald tid, som en del 

av leveransen då. Däremot har vi faktiskt en grej till, ett 

företagsuniversitet, det är ganska häftigt, där bedrivs det massa 

schemalagda utbilningar och konferenser, ständigt, plus att vi har 

väldigt mycket utbildningar som är e-Learning, ofta kan de här ske i 

kombination, d.v.s. för att gå en viss utbildning skall du också göra 

lite e-Learning innan för att säkerställa att du har en slags plattform, 

så att alla som går kursen har samma nivå minst för att kunna 

tillgodogöra sig den kursen som skall hållas. Och det är allting från 

tekniska saker som man kan utbilda sig i, till rena etikområden, d.v.s. 

vi får utbildning i hur vi ska agera och vad vi inte skall göra ur ett 

rent moraliskt perspektiv, vi skall alltså inte påverka kunder att göra 

tokigheter, Företag CE läser du aldrig om i tidningen, som du gör 

kring en del andra företag, det står aldrig att vi har gjort någonting 

som är oegentligt, om du tänker efter 

KM 
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91 I1 Borttaget på begäran av respondent - 

92 RC Borttaget på begäran av respondent - 

93 I1 
Okej, upplever du att du får ut ett stort värde av de här knowledge 

management-funktionerna som ni uppenbart har ganska många? 
Q 

94 RC 

Inte så mycket de som är, jag får den via mina relationer mycket mer 

än jag får den via det som är i systemen, jag går via mina relationer 

och får de material jag är intresserad av, jag är lite för lat för att gå 

via de här strukturerna och söka och leta på internet, eller intranätet. 

Det var ett väldigt ärligt svar. 

VÄR 

95 I1 
Upplever du att detsamma gäller för dina kollegor, både uppåt och 

neråt då i organisationen? 
Q 

96 RC 

Ja alla erfarna ja. De yngre förmågorna eller kollegorna, de har ju 

inte dem utan de börjar ofta i den formella strukturen, alltså den IT-

nära strukturen och letar och har sig 

VÄR 

97 I1 Och då tror du att de har ett stort värde av systemen så som de ser ut? Q 

98 RC 

Jag tror att de har ett värde av den, sedan hur stort det är det kan jag 

faktiskt inte svara på men det skulle säkert kunna fungera bättre än 

det gör. Jag upplever att det är lite svårt att hitta det man är ute efter. 

Det kan nog göras bättre.  

VÄR 

99 RC 

Men sedan är det så också, vilket kanske kan vara lite av intresse, jag 

vet inte hur det ser ut för kollegor på samma nivå men jag har, det 

behövs inte egentligen, så det här är min personlighet, men jag fick 

mål på mig och har haft det under många år, krav på att helt enkelt 

delge och coacha kollegor och vara ett slags föredöme på företaget 

för att delge information. Och det här är också intressant fråga, som 

ni vet är kunskap makt, så om du sitter på någonting och inte delger 

den så gör du ju det sannorlikt för att andra skall vända sig till dig 

och få din hjälp, du skall alltså bli viktigare än andra, vi lever ju i en 

konkurrenssituation här som konsulter i någon mening, det gäller ju 

att visa att man har ett värde. Min personlighet är inte riktigt så utan 

jag gillar att hjälpa andra och är det någon som vill ha hjälp så ger 

jag den informationen och lite till många gånger, så det är både 

muntligen och allt det material du har tillgång till. 

KM 

100 I1 Känner du att det gäller likadant från dina kollegor, generellt? Q 

101 RC 

Jag är ytterligheten skulle jag vilja påstå. Det finns allt, det finns hela 

skalan, men jag tror att i grund och botten så är det ett ganska 

hjälpsamt företag, det skulle jag vilja påstå.  

KM 

102 I1 

Du nämnde där att det finns vissa typer av aktiviteter eller sådant som 

man bör göra eller ska göra, finns det några specifika funktioner i 

systemen, om vi börjar med dem som du anser är extra värdefulla för 

kunskapen i företaget? 

Q 

103 RC Inget jag kan komma på. VÄR 

104 I1 Tvärtom, några som är direkt onödiga? Q 
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105 RC 

Nej, det är de inte. Jag svarar egentligen på det sättet därför att jag 

använder dem egentligen inte så mycket själv. Så därför har jag ingen 

bra uppfattning, så jag passar lite på den. 

VÄR 

106 I1 Okej men upplever du ändå att den lösningen som finns är tillräcklig? Q 

107 RC 

Nej. Jag var inne på det här med tillgängligheten, det jag förstår och 

det jag hör av alla som försöker säger att ”mm här saknas det saker” 

den är inte fullständig va, det finns saker som borde varit inlagt som 

inte är inlagt. Plus att sökfunktioner och annat gör att det är svårt att 

hitta det man vill ha, det tar lite för långt tid och är lite för komplicerat 

generellt då, i våra system. 

TFR 

108 I1 Känns det som att någonting görs för att förbättra det då? Q 

109 RC 

Jag vill inte direkt påstå det, utan snarare har det tillkommit alla de 

här sociala nätverken och sådant som möjliggör att man får 

information genom att personen som förut liksom plockar fram saker 

åt en så det har blivit en work-around så att säga, ett sätt att jobba 

som jag tycker fungerar rätt bra. Man får information men genom att 

utveckla de sociala nätverken, både så att säga rent personligen, men 

väldigt mycket med stöd av de här Twitter och yammer och den typen 

av kanaler. 

TFR 

110 I1 
Okej så det har gått mer mot att man gör det den sociala vägen då 

snarare än system? 
Q 

111 RC 

Jag upplever det så, vi är ett toppstyrt företag, även om vi kan göra 

saker och skulle vilja göra saker så har vi en IT-verksamhet internt 

som styr väldigt strikt hur saker skall göras så jag upplever att vår 

egen interna utveckling är lite trög. 

KM 

112 I1 

Okej, avslutningsvis då, vi ar väl nosat lite på det, men för att få det 

lite tydligt, skulle du säga att Knowledge Management är en IT-

fråga? 

Q 

113 RC 

Nej. Det är det inte, det är en verksamhetsfråga. IT är bara ett stöd 

för att underlätta. Det är möjligt att vi tolkar saker olika här nu, det 

är samma sak som jag är ute efter, ja om du vill göra om din 

inköpsprocess, alltså förändra ditt sätt att jobba med inköp så behöver 

du ju såklart ett inköpssystem där du lagrar dina avtal och du 

tydliggör hur du skall hantera förfrågningar och massa sådana saker, 

men det är inte ITs fråga utan det här är ju en fråga för 

inköpsavdelningen, både hur man vill jobba och vilken information 

man behöver och hur den skall hanteras, sen skall IT bara stödja, jag 

vill alltså säga att alla förändringsarbeten som görs i en organisation 

är en verksamhetsfråga, IT är bara en komponent. Förstår du? 

OMR 

114 I1 
Ja absolut, men om jag omformulerar det bara för ordningens skull 

då skulle du säga att IT behövs för Knowledge Management? 
Q 

115 RC 

Ja, självklart. Jag ville bara vara lite extra tydlig där, för det är den 

resan jag ar varit med om under alla mina år, från att vara helt IT-

orienterat har saker och ting blivit, man ser det mer lite holistiskt, 

man inser att skall man få folk att jobba på andra sätt, medarbetare, 

så måste vi jobba med organisationsfrågor, 

OMR 
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kompetensutvecklingsfrågor, du måste se till att du har rätt mängd, 

antal människor, processer skall du ha definierade på rätt sätt med 

metoder och modeller och annat och det måste finnas ett IT-system 

som stödjer det här. Eller hur? 

116 I1 

Ja exakt, nej men Knowledge Management har ju ibland ansetts 

kanske inte vara en fråga som är aktuell då t.ex. för oss som 

systemvetare, så det är lite därför som vi är lite intresserade av att 

höra vad du tycker om det, så jag kanske ställde frågan lite bakvänt 

helt enkelt. 

- 

117 RC Ja jag vet inte, jag svarar efter bästa förmåga helt enkelt. - 

118 I1 

Ja, nej men det är jättebra, superschysst verkligen att du ägnade din 

tid åt vår undersökning, vi har fått jättemycket bra information 

verkligen. 

- 

119 RC 

Ja jag hoppas den har gett någonting och ni får ringa igen om det är 

något ni undrar över, det är inga problem. Jag har bara ett krav, det 

är naturligtvis att få läsa den. Nu är det här också, hur gjorde ni med 

anonymiteten? 

- 

120 I1 
Vi kommer att eftersträva att neutralisera allt som gäller 

företagsnamnet och också ditt eget namn. 
- 

121 RC 

Kommer ni nämna, alltså i själva rapporten nämna, alltså man kan 

tala om stora företag och internationellt företag, men alltså i själva 

innehållsförteckningen, i referenslistan, kommer ni näma alla företag 

ni har tagit upp då eller kommer ni nämna mig som person och så 

eller hur har ni tänkt göra? 

- 

122 I1 

Nej vår tanke var nog egentligen att tillåta det att vara anonymt 

eftersom det skall vara anonymt i dataförteckningen så finns 

egentligen ingen anledning för någon att veta vilka alla är över huvud 

taget för att man ska ju inte kunna hitta vem som är vem. 

- 

123 RC 

Nej men jag tror iallafall att det är viktigt att ni talar om vad det är ör 

företag ni har intervjuat och i det här fallet så är det ju ett 

internationellt IT och Managementkonsultföretag. Så om ni skriver 

på det sättet så tycker jag det är ett rätt bra sätt att uttrycka, för som 

läsare förstår man då var ni har fått informationen från och kan 

värdesätta den därefter. 

- 

124 I1 

Ja precis och vi har ju vissa, de här övergripande faktorerna där vi 

pratar om våra olika intervjuer i termer av IT-företag eller icke IT-

företag och om den vi har talat med har en managerroll eller inte 

manager-roll. Och i ditt fall då eftersom du ändå har varit manager 

tidigare så får vi ju kanske förhålla oss till att du kanske har vissa 

insikter som en person som aldrig har varit i en managerposition 

skulle haft då. 

- 

125 RC Ja  POS 

126 I1 Skall vi kategorisera dig som en manager? Q 

127 RC 

Alltså jag är ju inte det idag, jag har ju inga anställda under mig, jag 

har ju inget personalansvar, men mång ai företaget har ju roller där 

man har ansvar för att sälja eller utveckla någonting, tjänster och 

POS 
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annat, det är området man är ansvarig för och för det behöver man 

inte vara chef. Alltså på engelska uttrycker man det ofta som Head 

of någonting. Så det är så jag skulle vilja, så min nuvarande titel är 

mer åt head of. 

128 I1 
Mm, okej. Men det var nog det helt enkelt. Så att som sagt tack så 

jättemycket. 
- 

 

8.6 Bilaga 6 Intervju D 

ID Person Text Kod 

1 I1 

Till att börja med både jag och min uppsatspartner har högtalare på 

på telefonen och förs och främst stort tack för att du vill delta i våran 

undersökning om vi gör med anledning av våran kandidatuppsats i 

systemvetenskap och vi kommer spela en hela intervjun så därför 

ber ci dig försöka tala tydligt så att vi inte för något bortfall i 

inspelningen. Inspelningen kommer sedan transkriberas och den 

kommer skickas till dig för godkännande innan den kommer 

publiceras. 

- 

2 RD Ok - 

3 I1 Och själva uppsatsen kommer att publiceras på uppsatser.se - 

4 RD OK - 

5 I1 

Men ditt namn och företaget du representerar samt allt innehåll som 

är direkt kopplat till de entiteterna kommer vi att neutralisera i 

transkriptet. 

- 

6 RD Ok - 

7 I1 

Vi håller alltså på med en undersökning om KM i svenska 

organisationer 2014 och kommer utgå från fem huvudpunkter men 

välkomnar också dina åsikter och lite sidospår kring ämnet. Men 

tänkte börja med vilken titel har du i företaget? 

- 

8 RD Konsult, Web konsult närmre bestämt. TA 

9 I1 

Yes, och i arbetet skulle du säga att, företaget som du nu är konsult 

åt blir det då som vi utgår ifrån i undersökningen vidare när vi ställer 

frågor rörande företaget tänkte vi oss organisationen som du är 

anställd konsult för, och då blir frågan, i det företaget är IT 

produkten eller om det är ett verktyg? 

- 

10 RD Ett verktyg. IT 

11 I1 Ett verktyg. Skulle du säga att du är en manager i det företaget? LQ 

12 RD Nej. L-POS 

13 I1 Och hur länge har du arbetat på företaget? LQ 

14 RD Två veckor L-TA 

15 I1 
Ok, och sen undrar vi, hur skulle du säga att du uppfattar som 

kunskap, eller vad skulle du säga är kunskap. 
- 

16 RD Allmänt, vad är kunskap? Allt man vet, helt enkelt. KSK 

17 I1 Skulle du säga att kunskapen går att skriva ner - 

19 RD 

En del saker som man vet är nog svåra att skriva ner, men nog går 

mycket av det man vet att skriva ner det tycker jag nog. Men det 

beror nog på vilken förmåga man har att skriva också. 

KSK 
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20 I1 
Och den här kunskapen som inte går att skriva ner vad det är för 

kunskap. 
LQ 

21 RD 

Den handlar ju om in intuition, känslor och den typen av kunskap 

som är svår att handskas med och sätta ord på men man kan ju 

kanske göra det också. Men i den regionen finns nog kunskap som 

inte är helt självklar att skriva ner skulle jag tro. 

L-KSK 

22 I1 Alltså är snarare knuten till individen då? - 

23 RD 
Pratar vi om kunskap väldigt allmänt eller pratar du om kunskap 

som finns i organisationen. 
- 

24 I1 Nej väldigt allmänt bara, din uppfattning. - 

25 RD Vad var det sista du frågade - 

26 I1 Kunskap i förhålla de till individen - 

27 RD 

Juste, Alltså jag tror nog att jag skulle, det är en svår fråga och 

intressant men jag tror nog att jag skulle känna jag kan utrycka det 

mesta av den kunskap som jag sitter på men jag tror samtidigt att 

det finns saker precis som du säger är kopplade till individen, min 

erfarenhet, min individ, min person som är svårare att sätta finger 

på och sätta ord på.  

KSK 

28 I1 Men övervägande menar du att det går att skriva ner? Q 

29 RD 
Ja, jag känner så men det kan ha att göra med att jag är en skrivande 

person, jag tycker om att skriva och har inga problem med det 
KSK 

30 I1 Känner du att den kunskapssynen delar av företaget? - 

31 RD 

Nu har jag bara varit här i två veckor, så det kan jag inte riktigt svara 

på. Men jag tror, jag har ju haft en del kontakt med min 

uppdragsgivare, och hon jag tror skulle tro att vi pratar en del i 

sådana här termer så jag skulle tro att hon i alla fall delar den 

uppfattningen men det går inte att generalisera på hela företaget. 

KSK 

32 I1 Skulle du säga att Organisationen hanterar kunskap på något sätt? - 

33 RD 

De försöker nog göra det med en del metoder jag har hört lite om 

men som jag inte har kommit i kontakt med då jag inte jobbat här 

så länge men de har ju absolut då de är ett kunskapsföretag som 

läromedelsföretag så att de har nog en extra stark motivation att 

hantera kunskap inhouse skulle jag tro 

KM 

34 I1 
Den hanteringen, sker den i någon typ av system alltså IT system 

antingen ett specifikt eller separat funktionalitet i ett annat system? 
Q 

35 RD 

De har både intranät och ett databassystem som har ett websystem 

som heter EPI och det är klart att en hel del av den kunskapen som 

finns på företaget kanaliseras där, både internt och externt 

KMS 

36 I2  Känner du att det är någonting som används, de har intranäten? - 

37 RD 

Kunskap är ett vitt begrep man kan ju säga att utan kunskap hade 

man varit som ett blankt blad. Så ja vi använder datasystemen för 

att strukturera informationen som kanaliseras både internt och 

externt jag jobbar ju mycket med webben, den är ju mest en extern 

funktion och jag kommer snart börja hålla på med databassystem. 

Men alla är ju involverade i systemet 

KMS 

38 I1 
Finns det någon typ av kartläggning av vem som har vilken kunskap 

där, typ någon form av cv databas eller kompetensdatabas 
LQ 

39 RD 
Det känner jag inte till faktiskt det är mera att det finns en väldigt 

tydligt struktur, en hierarkisk struktur där man kan säga att det är 
L-KMS 
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uppdelat i en marknadsavdelning och en redaktionell avdelning där 

den redaktionella avdelningen sitter och jobbar med ta att fram olika 

böcker för olika nivåer i skolan och det är klart att, därför är det 

väldigt tydligt var man har för kompetens alltså vilken kunskap 

faktiskt vad gäller den som behövs som pusselbit.  

40 I1 

Ja. Upplever du att någonting gjorts, nu har du jobbat där väldigt 

kort men upplever du att någonting gjorts för att du skall komma in 

i de här systemen för kunna ta del av den kunskapen som finns där? 

Q 

41 I1 

ja, men inte så extremt konkret annat än att vi har fått en vanlig 

introduktion och förklaring hur företaget ser ut och så. Sen är det ju 

så när man kommer in som ny så är det learning-by-doing som gäller 

så jag har ju fått en del konkreta liksom web uppgifter som jag har. 

Och de har gjort att jag kommit in i deras kunskapssvär det känner 

jag ju. 

FA 

42 I1 
Finns det rapporter eller manualer eller någon sådan lagringfunktion 

i systemen 
LQ 

43 RD 
Ja det gör det. Men jag känner inte till än så länge men jag vet att 

de jobbar mycket med olika typer av rapporter för olika ändamål 
L-KMS 

44 I1 Är det för du inte har haft ett behov av att ta del av sådan saka då? LQ 

45 RD 

Ja än så länge. Eftersom jag kom in som konsult från sidan, har det 

inte funnits anledning än så länge att egentligen att vara inblandad i 

dem. Jag levererar jo som sagt in från sidan in i organisationen och 

det är i så fall min kontaktperson som jag levererar tjänster till som 

har inblick i det. Den här projektchefen jag pratar om har hållit på 

mycket med sådant vet jag så att jag kan de inte än så länge. 

L-KMS 

46 I1 På det här intranätet har man någon typ av profil där? Q 

47 RD 

Kan jag faktiskt inte svara på än så länge, jag har inte varit där inne 

så mycket och de tillhör en större utländsk koncern och därför så 

finns det en del info som går ut där. Man kan kommunicera med 

folk där och jag tror att man har en egen profil där, och man kan 

använda det som kommunikationsmedel men de använder också 

Outlook och kommunicerar den vägen, så att jag tror, men jag vet 

inte men jag tror det. 

L-KMS 

48 I1 Använder du IT tjänster för att dela kunskap med dina kollegor LQ 

49 RD Ja, det gör jag L-KMS 

50 I1 
Använder du IT tjänster för att hålla möten över geografiska 

skillnader, så som sociala nätverk och videosamtal? 
LQ 

51 RD 
Jag har inte aktualiserat det än så länge och jag har inte sett någon 

annan göra det heller 
L-KMS 

52 I1 Sitter ni många personer på samma kontor? - 

53 I1 

Alla siter på ett och samma ställe, hus. Men vi sitter lite åtskilda, 

Marknad sitter på bottenplanet och redaktionerna sitter på våning 5 

och 6 

KM 

54 I1 
Finns det gemensamma utrymmen, som kaffemasker med flera där 

man kan göra spontana möten men andra. 
LQ 

55 RD 
Inte med redaktionen däruppe men däremot inom marknad där det 

sitter ett 30 tal personerna, där finns det sådana. 
L-KM 

56 I1 
Upplever du att du får ett kunskapsutbyte i sådana sammanhang, 

eller att det finns möjlighet till det? 
LQ 
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57 RD 
Ja det finns det möjlighet till det men som sagt det sker nog och kan 

ske. 
L-KM 

58 I1 
Har du stött på några rutiner för att konkretisera nya lärdomar man 

stöter på i arbetet? 
LQ 

59 RD 
Nej faktiskt inte, det skulle jag inte säga att jag har stött på, dock 

betyder det inte att de inte finns. 
L-KM 

60 I1 

Upplever du att det finns stöd för, nu kan jag tänka mig att du har 

kanske fått mycket nya lärdomar och kunskaper då du är så 

nyanställd på företaget, men upplever du att det finns bra stöd för 

att få testa ny kunskaper i arbetet? 

LQ 

61 RD Och med stöd menar du moraliskt eller konkret tekniskt - 

62  I1 Nej överhuvudtaget, om det främjas om man säger så? - 

63 RD 

Ja det tycker jag, hon som är mest operativ chef, en typ av, som har 

löpande möten med allihopa i det operativa arbetet, hon ger ett 

väldigt starkt intryck av att hon är öppen för egentligen allt sådant, 

så jag tycker det är en bra atmosfär. 

L-KM 

64 I1 
Upplever du at du personligen har nytta av de här funktionerna för 

kunskapsspridning? 
LQ 

65 RD ja, men de är ganska intuitiva i dagsläget, det är ju mail, om vi pratar 

teknik så visst har man nytta av det. 

L-

KM/L-

KMS 

66 I1 Men finns det en tydlig kultur för att dela kunskap med varandra? Q 

67 RD 

Intressant fråga, jag är faktiskt inte säker på det. De har 

måndagsmöten varje vecka där var och en får säga vad de håller på 

med och som det brukar vara på de flesta av de mötena känns det 

som att folk tänker mer på vad de själva säger än vad de andra säger 

och, men igen känner jag att hon som är chef vill ju verkligen att det 

skall vara en sådan kultur som så att hon främjar den så gott som 

hon kan så man kan säga ett det finns en sådan kultur 

KM 

68 I1 Är det några konkreta saker hon gör för att förbättra den kulturen  

69 RD 

Bland annat är det att ta in mig på en lite konstig position. Jag är lite 

överkvalificerad dör det jag gör just nu men hon verkar tycka att det 

är väldigt intressant med en person so kommer in utifrån och se på 

verksamheten med nya ögon, vad skulle man kunna göra för 

förbättringar vad skulle man kunna göra för förändringar och hon 

uttrycker det verkligen tydligt. Man jobbar dessutom valfritt mycket 

med konsulter, senast idag använde hon uttrycket att en ny person 

har 80 extra IQ poäng i början då man inte är ingjuten i gammat 

tänk. De här konsulterna som kommer in gör att det finns en del 

input, och man tar in konsulter för att man inte får anställa folk och 

det är ett sätt att kringgå problematiken i att man inte får anställa 

folk. 

FA/KM 

70 I2  
Men känner du mest är anställda på företaget eller de som är 

konsulter som vill främja kulturen att kunskapsdela? 
LQ 

71 RD 

Det tycker jag är väldigt mycket både och ändå. Både de jag vet, 

försäljningschefen är till exempel konsult så även på den nivån kan 

det naturligtvis finnas någon typ av sådana som till exempel min 

kollega hon är också konsult men på junior nivå och finns jag där 

emellan men jag tycker även att de som är anställda ger uttryck efter 

L-KM 
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mitt första intryck av dem att de är för spridande men det är tidigt 

att säga helt säkert. 

72 I1 
Upplever du både uppåt och neråt i organisationen, ledning och icke 

leding använder de har kunskap kanalerna som finns? 
L-KM 

73 RD Ja, det tror jag KM 

74 I1 Tror du att båda lägren upplever värde av det? LQ 

75 RD Ja, det tror jag L-VÄR 

76 I1 

Finns det någon specifik funktion, antingen en IT funktion eller en 

inte IT funktion utan någon annan typ av kanal som du tycker är 

extra värdefull för kunskapsspridningen eller delningen? 

LQ 

77 RD 

Delvist är det hur de sitter i ett öppet kontorslandskap, de någonting 

som heter marknadskoordinatorer några stycken som jobbar 

praktiskt med olika sakar som sitter i mitten av allt vilket gör att de 

hör och har anledning att prata med varandra hela tiden och höra 

vad andra gör. Så att det är fysiskt jag kan tro att det spelar stor roll 

hur man sitter. 

L-VÄR 

78 I2  Är det på den sociala biten att man prata med varandra LQ 

79 RD 

Ja precis. De pratar rätt mycket om vanliga saker men det blir 

naturligt att man hör vad de andra gör. Och de jobbar väldigt mycket 

med event speciellt i den har perioden på året och de här 

koordinationerna har ansvaret för sådana på olika områden och man 

kommunicerar mycket med varandra och hör mycket vad varandra 

gör och och det främjar liksom, märker man att en annan 

koordinator jobbar på ett visst sätt som man inte själv gör så 

uppfattar man det och kanske att man kanske bör tänka på att jobba 

på ett vist sätt eller tvärt om.  

L-VÄR 

80 I2  
Är det normalt att man om man hör att någon har problem att man 

pitchar in? 
LQ 

81 RD 

Jag tycker det. Om man skall ta ett genus perspektiv, så är det 

jättemycket kvinnor som jobbar på företaget och killarna är 

verkligen i lägre antal och det känns därför inte som att det är någon 

konkurrens situation och man pratar mycket med varandra nästan 

för mycket. 

L-KM 

82 I1 

Men det har funnits ibland människor som hävdar att det finns en 

problematik med att folk inte vill dela med sig för att man vill hålla 

sig själv oumbärlig, upplever du att det är ett problem hos er? 

Q 

83 RD 

det finns en känsla av det också och det är en av skälen till att jag 

började där, min projektledare, hon har verklige försökt tillsammans 

med hennes chef en atmosfär som jag känner är positiv som öppen 

och att man lära av varandra men så finns det de två som har hand 

om webben och de har jobbat där i 20-25 år det är två personer och 

där finns ett problem att inordna de i det här nya tänket och det är 

det som är lite av en gåta de har försökt att hitta en lösning men det 

är en blandning av hur länge de har jobbat där, vilka personer de är 

och att de besitter speciell kompetens som de andra inte riktigt 

förstår. Men där finns en misstanke från företaget att de som jobbar 

med webben inte vill släppa ifrån sig kompetensen av det skälet att 

göra sig själva oumbärliga eller också som har ett sätt som ger det 

intrycket 

KM 
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84 I1 
Finns det någon del i kunskapshanteringen som du upplever är 

direkt onödig? 
- 

85 RD 

Jag har sett lite hantering som känns lite onödig. Webbavdelningen 

får ju information av redaktörerna om böcker som skall 

marknadsföras på nätet och det har lagt ner en massa tid på ett ställe 

om att skriva texter om de där som sen, det finns en viss tendens att 

man grottar ner sig och läser och håller på en gång till på 

webbavdelningen vilket är lit onödigt 

VÄR 

86 I1 Finns det någon form av mentorskapssystem för att dela kunskap? - 

87 I1 

Nej inte vad jag har sett. Men jag har funderat lite på, de har ju alla 

de här eventen och en tanke jag hade på ett möte var just att huruvida 

de besöker varandras event för att se om de kan vara varandras 

mentorer men det tort jag inte de gör. Men jag har inte sett något 

sådant 

KM 

88 I1 
Vi har varit inne på att chefen försöker förbättra det, men från din 

position upplever du att den KM situation som råder är tillräcklig? 
- 

89 RD 

Alltså man kan inte säga att den någonsin kan vara tillräckligt, men 

jag tycker att det finns ett KM problem jag upplever att det finns ett 

sådant just mellan Webb och övriga verksamheten vilket innebär att 

det är otillräckligt men jag upplever att den tas om hand. Sen att det 

att det råkar vara så att det inte är rätt person som är chef så tror jag 

i alla fall ibland kan ju folk ge uttryck för hur saker och ting skall 

låta men själv blir man ju ibland väldigt positionistisk ändå om hur 

saker skall vara. Men det vet jag inte, men jag tror det finns fler 

sådana som jag ser det. 

TFR 

90 I1 slutligen då, anser du att IT krävs för knowledge management? LQ 

91 RD 
Ja, det får man väl säga. Det har man väl svår att föreställa sig att 

man inte kunde behöver det idag. 

L-

OMR 

92 I2  Men du ser det mest som ett verktyg? - 

93 RD 

Det skulle säkert kunna förbättras, den mesta av den IT som de 

jobbar med är ju inte specifikt för knowledge management det är 

inte det tänket när man gör det. Men jag skulle tänka mig att de 

skulle använda det mer och mer fokuserad och vidarebefordra och 

sprida informationen inom företaget. 

TFR 

 

8.7 Bilaga 7 Intervju E 

ID Person Text Kod 

1 I1 Stort tack för att du vill vara med och hjälpa oss - 

2 RE Jag skall göra mitt bästa, jag kan inte garantera någonting. - 

3 I1 
Nej men vi vill ha din naturliga uppfattning, så du behöver inte 

anstränga dig mer än nödvändigt höll jag på att säga 
- 

4 RE Nej, men det låter ju lovande  - 

5 I1 

Men vi gör i alla fall då intervjun med anledning av vår 

kandidatuppsats och vi spelar in allting. Så framförallt nu när det 

är över telefon så är det ju extra bra om man försöker tala så tydligt 

som möjligt, men hittills ar det funkat bra. 

- 

6 RE Ja, jag skall inte sluddra i onödan helt enkelt. - 
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7 I1 
Och inspelningen kommer sedan då transkriberas och skickas till 

dig för godkännande innan den publiceras som rådata. Och 

Uppsatsen publiceras på Uppsatser.se. 

- 

8 I1 
Och ditt namn, och företaget du representerar samt innehåll som 

är direkt kopplat till dessa identiteter kommer vi att neutralisera.  
- 

9 RE Mm, det låter bra. - 

10 I1 
Däremot så undrar vi om det kommer upp systemnamn, får vi ha 

med dem eller vill du att de också anonymiseras? 
- 

11 RE 

Jag tror inte att det kommer komma upp några systemnamn 

egentligen. Det enda systemnamnet är väl i så fall på vårt 

Knowledge Management, som heter Knowledge management, så 

det är nog inget problem. 

KMS 

12 I1 

Okej, perfekt. Men ja, vi håller alltså på med undersökning av 

Knowledge management i svenska organisationer 2014 och vi 

utgår ifrån fem huvudpunkter men det är såklart jättetrevligt med 

dina egna åsikter och tankar kring ämnet. 

- 

13 I1 Så att till att börja med, vilken position har du i företaget? Q 

14 RE 

Jag kan väl sammanfatta det som att jag är traineeanställd 

egentligen och positionsmässigt inom just den rollen så är jag tänkt 

att arbeta som SharePoint-konsult, men hittills har det mest blivit 

utbildning. Så just nu så sitter jag på ett uppdrag för 

verksamhetsarkitektur på en myndighet och hjälper till med en 

senior konsult där. Så att det kan svänga lite grann i vad man gör 

i den rollen. 

POS 

15 I1 
Men du håller fortfarande på med en slags introduktionsutbildning 

då på företaget eller? 
Q 

16 RE 

Ja, eller introduktion är det väl egentligen inte, den biten är jag 

ganska färdigt egentligen. Sedan är det ju, i och med att det är ett 

trainee-program så har vi en viss struktur i det här programmet och 

då innebär det bl.a. att vi har utbildningar inom relevanta områden 

trots att alla som anställdes samtidigt har olika typer av roller. 

Vissa kurser går för specifika sektorer utav oss, t.ex. så var jag på 

en utbildning nu i veckan om agil utveckling och leverans och den 

får inte alla gå som är anställda inom traineeprogrammet. Så att nu 

tappad jag bort frågan lite skall jag erkänna men utbildningarna 

som är nu är inte introduktion utan de är egentligen för att bredda 

kompetens och förståelse i olika arbetssätt inom organisationen 

skulle jag säga. 

POS 

17 I1 
I ditt arbete skulle du säga att IT är produkten ni levererar eller att 

det är ett verktyg för organisationen?  
Q 

18 RE 

Jag skulle säga att det nog är både och. Vi levererar ju IT-lösningar 

så ur den aspekten så levererar vi ju IT som en produkt. Likväl så 

har vi ju IT som ett stöd i verksamheten, kan vara t.ex. i det projekt 

jag sitter på nu så kommer vi inte leverera en IT-lösning som 

någon slutlig produkt utan då blir IT ett stöd för mig och min 

kollega att ta fram det material som sedan när det materialet finns 

så skulle det sen då t.ex. kunna användas för att skapa värde av 

just IT, så det är lite, man kan säga att det är en stadsplan utav den 

myndighetens verksamhetsprocesser och information och IT-

IT 
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system egentligen. Så att som sagt det är ingen IT-lösning som 

sådan utan det är snarare en sammanställning kan man säga. 

19 I1 
Okej, men om jag skulle säga det som ifall företaget tillhör IT-

branschen eller inte? 
Q 

20 RE 

I så fall skulle jag säga nej. Det gör dem inte, de är naturligtvis, 

som alla företag idag så har de ju en nära koppling till IT och alla 

myndigheter i sig har ju oftast någon slags IT-lösning för 

medborgarna och det har ju även den här myndigheten men det är 

inte, per definition så är det inget, alltså de har IT som stöd. 

IT 

21 I1 
Okej men alltså Företag CE tänker jag på nu, om de tillhör IT-

branschen? 
Q 

22 RE 

Ja, absolut, förlåt nu trodde jag du pratade om uppdraget, Företag 

CE är ju ett IT-bolag absolut men det finns ju sidospår i företaget, 

t.ex. där det är det ju mera verksamhet som är själva målet med 

verksamheten, men den delen är väl som consulting inom 

verksamhet istället för inom IT kan man väl säga. Men ja, Företag 

CE är ett IT-företag absolut. 

IT 

23 I1 
Okej. Skulle du kalla dig själv för manager i ditt företag, och när 

vi pratar om företaget nu så pratar vi om Företag CE då. 
Q 

24 RE 
Ja, nej det skulle jag inte göra. Jag är inte en manager eller en chef 

eller så, nej det är jag inte. 
POS 

25 I1 Och hur länge har du arbetat på företaget? Q 

26 RE Sedan September 2013. TA 

27 I1 
Och om vi kommer in på kunskap, har du någon tanke eller åsikt 

om vad kunskap är enligt dig? 
Q 

28 RE 

Kunskap är väl enligt min definition något som man kan applicera 

för att komma fram till en lösning. Information om man jämför det 

t.ex., så informationen är väl det som kanske bidrar till att man får 

kunskap till viss del, men själva kunskapen bör ju kunna generera 

något slags värde skulle jag säga.  

KSK 

29 I1 Okej, tänker du då att kunskapen i sig kan skrivas ner? Q 

30 RE 

Ja, det kan den väl till viss del kanske göra, om man tänker sig att 

den kunskap som man har fått ut av en erfarenhet så kan man väl 

säkert pinpointa vissa delar, sedan är det nog svårt att hitta den 

kunskap, säg att jag besitter kunskap inom ett visst område så är 

det nog svårt för mig att kunna skriva ner den och få en kollega 

som sitter bredvid mig att förstå den exakt som jag, som jag förstår 

den, det har väl lite grann och göra med det här vad det är för typ 

av kunskap, implicit eller explicit o.s.v. så att det tror jag är svårt 

att förmedla den till 100 % genom att förmedla den. 

KSK 

31 I2 
Så du skulle säga att kunskapen är väldigt knuten till individen i 

sig? 
Q 

32 RE 
Den blir nog knuten till individen, ja det blir den, det skulle jag 

säga. Vissa erfarenheter som man har inom en viss kunskap kan 

vara svåra att förmedla vidare t.ex. tror jag. 

KSK 

33 I1 
Men om vissa delar går att skriva ner och andra är knutna till 

individen, vad skulle du säga är den avgörande delen, eller vilken 

är viktigast? Eller finns det någon som är viktigare? 

KSK 
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34 RE 

Alltså om man säger den delen som man potentiellt kan skriva ner, 

jag har själv inte bidragit till vårat knowledge management så, det 

har jag inte, så jag har lite svårt att relatera till den direkt men jag 

kan tänka mig att om skriver man ner kunskap och gör det 100 %, 

så att säga att man går in för det, så tror jag att man kan få ner 

väldigt mycket detaljer, men om det är en person som då skall gå 

in och använda den kunskapen och inte har någon praktiskt 

erfarenhet av något liknande så tror jag att det är svårt eller kanske 

till och med omöjligt att replikera den kunskap som står 

nedskriven p.g.a. att mycket sitter i kroppen lite grann eller i 

huvudet för den delen också, det går inte att sätta ord på allting, 

det kan vara på känsla också vissa saker tror jag, det kan vara svårt 

för mig att göra till ett dokument t.ex. 

KSK 

35 I2 
Men hur skulle du använda det här systemet? Skulle det vara för 

att hitta information? 
Q 

36 RE 

Jag skulle använda det för att ja, hitta information, ja det skulle jag 

göra och med den informationen så skulle jag väl, det vore naivt 

att tro att jag till exempel kan läsa en best practice, och sedan 

förvänta mig att gå ut och utföra ett uppdrag som till exempel en 

väldigt senior person i verksamheten gör, det känns inte rimligt. 

Däremot så tror jag väl att den kunskapen jag läser om kan bidra 

till att jag förstår en kommande uppgift bättre när jag väl tar mig 

an den uppgiften, jag kollar på någonting som har gjorts och som 

sedan kan resultera i att jag har en ingående kunskap i något som 

är gjort på ett liknande sätt. 

KMS 

37 I1 
Skulle du hålla med om då att det kanske är så att det faktiskt bli 

kunskap när man läser det som finns nedskrivet? 
Q 

38 RE 

Ja, det blir ju nog kunskap till viss del, men jag tror inte att den 

kunskapen som förmedlas till ett dokument kan motsvara den 100 

% förståelsen som en annan person sedan läser lite av den 

kunskapen i det dokumentet, förstår du hur jag menar då? 

KSK 

39 I1 & I2 Absolut  

40 RE 

Det tror jag inte, däremot så naturligtvis om du läser någonting 

som är strukturerar och går igenom ex. en typ av arbetsprocess tror 

jag att du kan säga att du har kunskap, om än att den är teoretisk 

men kanske kommer från ett faktiskt användarfall. Sedan så kan 

du säkert då säga att du har mer praktisk kunskap om du då får 

tillämpa de här sakerna som du har läst och tillgodosett dig som 

då kanske mer teoretisk kunskap egentligen. Nu tappade jag bort 

frågan igen, det är lätt att sväva iväg lite grann 

KSK 

41 I2 Ingen fara, det är bara bra. - 

42 I1 
Men det är ju lite stora och krångliga begrepp, det är därför vi gör 

intervjuerna såhär. 
- 

43 RE Jo men precis. - 

44 I1 Men det är det som är spännande också - 

45 RE 
Absolut, absolut, ja det är inte så att jag reflekterar över det här 

dagligen, det kan jag inte säga så det är därför det kan bli lite 

flummigt men ni får säga till ifall jag skall förtydliga något. 

- 
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46 I1 
Absolut. Men du nämnde förut någonting om knowledge 

management på företaget, skulle du säga att det finns ett 

knowledge management system? 

Q 

47 RE 
Ja det gör det. Det finns ett system som hanterar knowledge 

management inom bolaget som alla har tillgång till och alla kan 

aven bidra till det också.  

KMS 

48 I1 Vilket system använder ni då? Q 

49 RE Jag vet inte vad det är byggt på om det är det du funderar på? - 

50 I1 Nej snarare om det finns ett namn på det? Q 

51 RE 
Ja, det heter Knowledge Management X (vidare kallat KMCE1), 

kallas det internt. 
KMS 

52 I1 
Och hur använder ni det systemet? Använder du det över huvud 

taget, eller det lät som att du inte gjorde det eller? 
Q 

53 RE 

Nej, jag har använt det 1 gång tidigare och det var när jag ville 

kolla lite grann på övergripande integration mellan, eller 

migrering från ett system till ett annat, vilka Buzz Words och vilka 

stora begrepp som fanns relaterade till det egentligen, men det var 

ingenting som jag egentligen skulle praktiskt genomföra utan det 

var mer att det hade kommit på tal och jag ville se om det fanns 

någonting angående just det inom bolaget, vilket det fanns lite 

grann utav. Men som sagt det var ingenting jag tillämpade, utan 

det var mest utav nyfikenhet. 

KMS 

54 I2 Är det någonting som används av hela Företag CE eller? Q 

55 RE 

Ja, nu ska inte jag säga att det faktiskt används, det är skillnad på 

att använda och att någonting finns tillgängligt. Det finns 

tillgängligt för hela Företag CE, det gör det, sedan vet inte jag 

riktigt i vilken utsträckning det faktiskt används. Jag kan känna att 

det kanske inte kommuniceras ut till oss i personalen så pass 

mycket att det förespråkas att användas specifikt som det är utan 

det är mycket kanske då istället att man letar upp namn eller blir 

tipsad om att den här personen har koll på det här o.s.v. eller att 

man då kollar på Yammer t.ex. då inom olika grupper där. Så att 

det finns tillgängligt och jag tror att det används ju garanterat, 

annars skulle det ju inte vara så mycket aktivitet på det som det ser 

ut att vara trots allt. 

KMS 

56 I1 Så ni har alltså Yammer också i organisationen? Q 

57 RE 

Ja det har vi också ja och det är väl till viss del också Knowledge 

management men där är det lite mera direktkontakt. Vi har även 

på vårat Knowledge management-system så finns det även 

integrerat som en plug-in där man ser poster som postas på 

Yammer, så att de här två är väl till viss del synkroniserade så till 

vida att man skall kunna se vad det pratas om i alla fall. 

KMS 

58 I2 
Men har det gjorts någonting för att försöka förankra de här 

systemen hos de anställda? Alltså få dig att börja använda dem 

eller? 

Q 

59 RE 

Alltså det som jag kan relatera till, eftersom jag är förhållandevis 

ny, jag har bara jobbat 8 månader, det var väl i början då när man 

hade mycket introduktion till företaget, då kom det ju på tal, gjorde 

det, både Yammer och de interna systemen vi har, vårat 

KM 
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Knowledge management system var en del av de som 

presenterades helt enkelt att det finns tillgängligt, sedan så, likväl 

som vi inte har speciellt mycket mer utkommunicerad information 

gällande vår tidrapportering så tycker inte jag heller att det är 

speciellt mycket som kommer ut gällande vårt knowledge 

management system egentligen. 

60 I2 Så i det dagliga så är det ingen sån här… Q 

61 RE Jag använder inte det på daglig basis, det gör jag absolut inte KM 

62 I2 
Och där är ingen så utkommunikation månadsvis såhär ”Använd 

nu systemet det är bra för er”, eller ja…? 
Q 

63 RE 

Alltså det kommer jättemycket interna mail, eftersom det är ett så 

stort bolag också och jag orkar inte läsa allting egentligen, så är 

det, då skulle jag bara sitta och läsa det där halva dagarna ungefär, 

så att det kan vara information so jag kanske då missar naturligtvis 

och det är klart att det är ju inte stiltje, det har jag svårt att tro men 

jag kan inte direkt minnas att jag har sett något om det så 

KM 

64 I1 
Det har inte nått dig specifikt helt enkelt, eller kommit igenom 

dina kanaler liksom? 
Q 

65 RE 

Nja, inte direkt så, sen, nu gör jag faktiskt en sökning på min mail 

bara för att göra en recap här och se om jag hittar någonting om 

knowledge management, men ingenting direkt om själva systemet 

så, det kan jag inte hitta om jag bara skummar lite här, det är lite 

veckobrev om vad som har hänt så men som sagt själva systemet 

kommuniceras inte så, det gör det inte. 

KMS 

66 I2 

Men om vi nu skall fråga lite mer om knowledge management, 

finns det loggat i det systemet vilken kompetens som finns hos de 

anställda på företaget. Alltså kan du hitta någon som kan 

någonting specifikt genom det? 

Q 

67 RE 

Ja, det beror lite grann på vad den personen har uppgett sig för att 

kunna. T.ex. om jag går in på min egen sida på vårat knowledge 

managementsystem så finns det en feature som säger t.ex. main 

experiences, och där har jag ingenting på mig t.ex. men om jag går 

in och kollar på en utav dem som har bidragit mycket till vårt 

system så finns det lika lite om den personen, han har alltså inte 

skrivit i vad det är för uppdrag han är på o.s.v. heller. Däremot så 

kan jag ju se vilka delar han är medlem i på vart system och jag 

kan se vad den personen då har bidragit med för material, så att 

utifrån det så kan jag ju dra slutsatser naturligtvis. 

KMS 

68 I2 
Så att om du skriver en artikel eller lägger upp dokumentation om 

SharePoint så loggas det knutet till dig 
LQ 

69 RE Ja precis. LKMS 

70 I2 
Så att om jag letar efter en artikel om SharePoint så kan jag få upp 

ditt namn liksom. 
LQ 

71 RE 

Ja precis, jag kan välja att skapa som det heter här nu, som är 

engelsk jag ger mig inte på att översätta den, create new asset, 

create new reference, create blog post och sen kan jag även access 

(tag-)Cloud, så det är väl för att få upp liksom vilka taggar som 

har, så att jag kan ju välja att sprida kommunikation eller 

information på olika sätt, kan jag göra. 

LKMS 
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72 I1 
Finns det också stöd för, eller lagras det några dokument, manualer 

eller rapporter eller sådan typ av? 
Q 

73 RE 

Ja det finns det ju, nu kan jag inte svära på att det finns det på allt 

men t.ex. exemplet jag tog förut när jag av nyfikenhet gick in och 

kikade lite grann, det materialet jag kollade igenom då var 

specifikt en powerpoint-presentation t.ex. så att i vissa fall så finns 

det, i andra fall så finns det säkert inte. Så att möjligheten finns att 

bidra med elektronisk information från andra system och ladda 

upp dem helt enkelt. 

KMS 

74 I1 
Upplever du att det görs i någon högre grad, du har sagt att du själv 

inte gör det så mycket men… 
Q 

75 RE 

Om jag ser utifrån det kontoret som jag är stationerad på så tror 

jag inte att det görs i någon högre grad faktiskt. Jag har svårt att se 

att folk skulle ha tid att faktiskt lägga upp den kunskapen eller 

exempel så. De flesta är ju på resande fot flera dagar i veckan 

också så jag tycker inte riktigt att det finns någon riktig vilja eller 

tid för att göra det i många fall. Så att jag tror inte att det görs 

speciellt mycket på mitt kontor. Sedan kan det säkert vara så att 

om man kollar på de större kontoren i Sverige i Stockholm och 

Göteborg så kanske det är bättre, men generellt sett så är ju Sverige 

en liten del i hela Företag CE -koncernen så att man ser ju mest 

namn som inte härleds direkt till Sverige om man bara skall 

reflektera över vad personen heter. 

FA 

76 I1 
Okej men ni har ändå profiler i systemet, får du någon typ av 

profilbaserat flöde då av saker som läggs upp i systemet? 
LQ 

77 RE Du menar av saker som jag borde vara intresserad av?  

78 I1 Exakt  

79 RE 
Nej, det får jag ju inte. Och det är ju i och för sig, det här är väl 

knappast ett påstående, det är kanske en fråga mer, men det kanske 

beror på att jag inte har fyllt i vad jag är intresserad av.  

LMKS 

80 I2 Men möjligheterna finns i systemet att kunna ge dig det? Q 

81 RE 

Nej, det vågar jag faktiskt inte svara på att det gör, jag tror inte att 

det går. Men det är en spekulation, det är ingen sanning direkt, jag 

vågar inte svära på det riktigt. Jo, men vänta, jag kan lägga till i 

det här också att jag kan faktiskt gå med i olika Communitys, jag 

har inte gjort det men jag kan gå med i Communitys och då 

kommer de ligga som olika memberships när jag kollar på min 

personliga sida och då antar jag att jag kommer få lite mera riktad 

information. Jag kan till exempel se de som våra public 

Communitys i vårat knowledge management system som har, jag 

vet inte vad det är baserat på, mest aktivitet eller mest poster eller 

någonting, så att jag se vilka forum som är mest aktiva t.ex. också,  

utöver det och sedan kan jag se Yammer posts också då för att, 

men jag tror att jag skulle kunna få mer riktad information kring 

det, det tror jag. 

KMS 

82 I1 
Men är det här systemet, är det KMCE1 vi pratar om fortfarande 

nu? 
 

83 RE Ja precis  
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84 I1 
Och är det också någon typ av lösning för intranät eller finns det 

något ytterligare? 
 

85 RE Nej det är utanför intranätet.  

86 I1 Men det finns ett intranät också? Q 

87 RE Ja det gör det. KMS 

88 I1 Används det mer då? Q 

89 RE 

Och där kan du ju också få information naturligtvis. Men ofta så 

är det inte skrivet kanske med samma detaljrikedom som det är på 

vårt knowledge management system utan då är det mer, jag söker 

på säg en svensk SharePoint grupp och då finns det då information 

om hur, jag kan ansöka om att gå med i den gruppen och då innebär 

det i sin tur att jag kommer få utskick om vad som händer i det 

svenska SharePoint-forumet t.ex. 

KMS 

90 I1 Okej så då får du ju en typ av personifierat… Q 

91 RE 

Ja precis, om man gör det valet men det är ju utanför vårat 

knowledge management system ska jag ju tillägga. Så det är inte 

utifrån knowledge management då utan då är det utifrån vårt 

intranät. 

KMS 

92 I1 
Okej men tror du att det finns någon särskild anledning till att de 

här systemen finns men att du inte upplever att du använder dem?  
LQ 

93 RE 

Jag har väl inte riktigt känt att jag har behövt det så mycket, jag 

har varit ganska mycket idle också ska jag säga, det innebär att jag 

inte har varit på uppdrag så att jag har suttit och pluggat ganska 

mycket och då har det inte varit att jag pluggat den vägen riktigt 

utan jag har haft lite mer externt som jag har tagit mig an istället 

men nu på det uppdraget om jag har som är väldigt hör nivå mellan 

IT och verksamhet egentligen så fick jag ju tips om vilka delar jag 

borde söka upp och kolla mer på och då har jag ju gjort det via vårt 

intranät och fått bra information den vägen. Jag ar däremot inte 

gjort det via vårt knowledge management system.  

KM/K

MS 

94 I1 
Upplever du att intranätet i så fall är mer värdefullt än det specifika 

KM systemte? 
Q 

95 RE 

Nej jag ska nog rätta mig lite grann där förresten, jag har förresten 

hämtat dokument från vårat knowledge management system 

kommer jag ihåg nu, för nu gjorde jag en sökning på det senaste 

jag trodde att jag hade sökt på, jag har faktiskt hämtat ett ramverk 

också för, vårt interna ramverk för arkitektur mellan IT och 

verksamhet, det hade jag glömt bort nu när jag sa det, så att det får 

ni gärna korrigera mig, jag har använt det för att hämta interna 

dokument för det här ramverket faktiskt kom jag på nu. Vad var 

din fråga, varför jag inte använder Knowledge management 

systemet? 

KMS 

96 I1 Ja exakt.  

97 RE 

Jag vet inte det känns bara som att, jag tycker vårt intranät är det 

första man söker på, av naturliga skäl för det är liksom startsidan 

på datorn på något sätt och då blir det att det är det första man 

tänker på. Sedan så kan jag väl kanske tanka mig att beroende på 

vilka projekt jag är med i och sådär framöver så kanske det blir 

mer aktuellt att använda Knowledge Management systemet, det 

VÄR 
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finns ju, jag gjorde en sökning på det här ramverket jag nämnde 

tidigare bara nu du och då finns det ju rätt många dokument av 

olika slag, både dokument, Powerpoint, Visio-dokument o.s.v. så 

det finn många olika filtyper att hämta för att tillgodose sig 

kunskap och information om det, så anledningen till att jag inte 

använder det så mycket sammantaget kan vara att jag inte haft så 

mycket specifikt riktat mot ett visst uppdrag utan det har varit lite 

mindre småsaker, lite proof of concepts internt och sånt där bara, 

så då har det inte blivit lika aktuellt och det kan nog vara en 

anledning. 

98 I1 
Okej, så du är medveten om att de finns där men du har inte haft 

ett behov av det helt enkelt? 
Q 

99 RE Ja precis, det är nog behovsbaserat, det skulle jag säga. VÄR 

100 I1 
Okej, använder du IT-tjänster för att kommunicera med dina 

kollegor? 
Q 

101 RE 

Ja det gör jag, förutom mail som kanske är den uppenbara så har 

vi även IM (instant messaging) så vi kan skicka meddelanden, 

korta tillvarande, mindre formella saker om man bara vill kolla 

något litet, så det är väl främst de två kommunikationsvägarna om 

man kollar genom datorn så att säga. 

KMS 

102 I1 
Är det något speciellt system ni använder för de här instant 

messeges? 
Q 

103 RE Ja det är det. Det är Microsoft Office Communicator 2007. KMS 

104 I2 Ni använder inte Lync? Q 

105 RE 

Det är Lync, innan det blev Lync. Jag använder Lync personligen 

för min dator är en variant, eller det är egentligen en Bring your 

own device, för att jag kör SharePoint och behöver lite mer 

datorkraft än vad vi får från våra standarddatorer jag har Lync på 

den är datorn, det har jag och det fungerar att kommunicera intern 

på det här också. Så att Office Communicator är egentligen Lyncs 

föregångare, det fungerar på samma sätt, det ser lite äldre ut bara. 

KMS 

106 I2 
Okej så det är liksom, du pratar in i det systemet som finns på 

Företag CE? 
- 

107 RE Ja precis. Det är en variant på det bara. - 

108 I1 
Okej. Men ni är ute mycket hos kunder, har ni då några lösningar 

för att ha möten när ni inte är på samma geografiska punkt, t.ex. 

videosamtal och… 

Q 

109 RE 

Ja, det har vi både röst och videosamtal då via det här systemet 

Office Communicator eller Lync och det går att, vi har ju som de 

flesta företag när man inte sitter på egna nätverket så an vi koppla 

upp oss på vårt nätverk med VPN och på så sätt så kommer du då 

även åt att göra samma saker som om du satt på kontoret. 

KMS 

110 I1 

Okej. I och med att ni inte sitter på samma kontor så mycket, 

upplever du att man får chans till att ha några spontana möten med 

dina kollegor på Företag CE? Alltså att det finns ett gemensamt 

utrymme liksom? 

Q 

111 RE 
Ja jo men det gör det, t.ex. nu när det är fredag så är det väldigt 

mycket folk på kontoret, mitt i veckan så är det desto mindre folk. 

Så att både måndagar och fredagar är dagar när man väldigt lätt 

KM 
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kan få tag i och prata med kollegor, men jag har aldrig upplevt det 

som ett problem ens mitt i veckan utan om jag behöver få tag på 

någon så upplever jag det som väldigt smidigt att bara ringa om 

det skulle behövas om det är så pass akut liksom. 

112 I1 
Så det är en kultur att man kan spontanfråga varandra om 

småsaker. 
Q 

113 RE 

Ja det är väldigt öppen kommunikation så, vi har ju 

kontorslandskap också så att det är ingen som sitter inne på ett rum 

över huvud taget, ja förutom nu där jag sitter där jag sitter nu så vi 

har möjlighet till det men annars så är det öppet kontorslandskap 

så att det är väldigt lätt att kommunicera med varandra är det.  

KM 

114 I1 
Okej. Du har varit inne lite på att du har gått olika kurser och sådär, 

finns det några rutiner för att konkretisera det man lär sig på 

kurserna t.ex. alltså att sätta ord på det och dela med sig av det? 

 

115 RE 

Nu måste jag fundera lite. Nja, alltså finns gör det ju i och med att 

vi har vårat Knowledge Management system så om jag skulle vilja 

gå in och dela med mig så finns ju den möjligheten, sen så vill jag 

väl kanske göra det om jag har någonting att bidra med, vilket jag 

med min nivå i företaget inte riktigt känner att jag kanske gör på 

det sättet, det finns så mycket annat där att hämta inom samma 

område så att jag känner att jag har svårt att tillföra någonting, 

vilket jag inte tycker är så konstigt. Men annars så är det väl, vi 

har interna CV:n i företaget också, så har man t.ex. utbildat sig 

eller certifierat sig så ska man ju se till att man skriver ner den, så 

det finns att välja helt enkelt, vi har ju ett separat system där också 

för våra kunskaper och där kan man då skriva ner t.ex. att det här, 

nu har jag läst agil utveckling i 4 dagar här så att jag kan säga att 

jag har nivå 1 av 3 i kunskap på den i alla fall och sedan så kanske 

jag gör ytterligare 2-3 projekt inom det och får ganska bra koll på 

det, då kanske jag känner att jag kan höja den nivån till steg 

nummer 2. Så att det är väl den vägen det går tt kommunicera 

egentligen skulle jag säga.  

KM/K

MS/KS

K 

116 I1 Okej och det gör man? Det finns väl förankrat i kulturen liksom? Q 

117 RE 

Ja det gör det. Sedan är det ju, allting har ju med tid att göra, hur 

mycket tid man känner att man har att lägga på att sitta och 

uppdatera CV o.s.v. men med jämna mellanrum så kommer det ut 

påminnelser om att vi måste göra det också, så att det sitter i 

organisationsstrukturen att de ska alltid vara uppdaterade så att 

våra säljare har möjlighet att kolla vilka som är lämpliga att gå ut 

på olika potentiella uppdrag och liknande. 

FA 

118 I1 
Men när du lär dig nya saker, upplever du att det finns bra stöd, 

alltså att man främjar att du får testa nya saker i ditt arbete? 
Q 

119 RE 

Nja det är väl lite sisådär med tycker jag. Mycket beror ju på vad 

du får för uppdrag och om du får ett visst uppdrag så t.ex. om du 

ska gå in i ett utvecklingsprojekt för SharePoint och sedan så är 

projektledaren strikt inne på att det här skall vara ett klassiskt 

projekt i vattenfallsformat kort och gått, vi kommer inte tumma på 

det över huvud taget. Då kan jag säga min åsikt, helt klart men jag 

kommer nog inte ha någon direkt påverkan att ändra det beslutet, 

säg att jag skulle vilja jobba mer agilt så kommer det nog, som 

KM 
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sagt jag kan säga det, men det kommer antagligen att bli som 

projektledaren har bestämt redan. Ja, nu tappade jag bort mig lite 

igen vad jag skulle säga, jo juste men om man inte har något 

uppdrag allt t.ex. så praktiserar du ju inte det du har lärt dig, 

definitivt inte, så att mycket hänger ju på vad du får göra och vad 

du får för möjligheter att testa. Sedan är det ju vissa saker som jag 

får utbildning i också kan jag ju tillägga här, som vi kanske bara 

skall känna till, som vi skall förstå hur det går till men som vi inte 

ska praktiskt utöva i första hand, t.ex. försäljning. Vi har ju en 

avdelning för försäljning och om jag kollar på många som har varit 

anställda samtidigt som mig så är det ingen som har blivit anställd 

som säljare och vi har inga sådana krav på oss heller att vi som A-

konsulter, helt nya ska behöva sälja in saker hos kunden heller. 

Däremot, kunskapen är ju bra att ha med sig till ett kanske senare 

skede då, skulle jag ju säga. 

120 I1 
Finns det någon form av mentorskap som man håller på med för 

att öka kunskapsspridningen? 
Q 

121 RE 

Ja det gör det. Jag har för tillfället en fadder, nu när jag blev 

anställd, och fadders roll är att kolla så att allting är OK och kanske 

bara öppna upp då och säga att är det någonting du funderar på så 

säg till bara så tar vi ett rum i en kvart och snackar igenom det, det 

skall vara väldigt ad hoc bara att man bara kör ett race och den 

personen är ofta, han eller hon är betrodd att kanske inte sprida 

den informationen utan att det man säger stannar mellan oss två då 

helt enkelt, så att man ska kunna ha en öppen dialog med någon. 

Och det känner väl jag har blivit kommunicerat väldigt bra, så att 

jag har väldigt stark tillit både till min fadder och en kollega som 

också blev anställd samtidigt som mig och som också har en 

fadder då på kontoret och jag känner att jag kan prata med båda 

dem två utan att jag behöver vara orolig för att de skall gå och 

prata med min kontorschef om det och säga att ja Respondent E 

han tycker såhär och såhär, har du hört, utan det ser jag som en 

obefintlig risk till och med så att det är väldigt stor tillit då mellan 

oss på kontoret ser jag det som. 

KM 

122 I2 
Men är det någonting du har bara nu när du är i den här 

traineefasen eller är det någonting som 
Q 

123 RE 
Ja jag har i ett år så har jag en fadder och efter det så får jag en 

mentor. Och det vet jag inte riktigt hur det fungerar faktiskt 
KM 

124 I2 
Okej men det finns någon form av fadderskap/mentorskap även 

efter trainee? 
Q 

125 RE 

Ja precis, traineeprogrammet är ju på två år då, så att första året 

har man en fadder, andra året får man, jag vet inte om det är istället 

för eller också, en mentor. Och jag kan faktiskt inte säga någonting 

om det, jag har dålig koll på det än så länge men med den 

relationen som jag har till de två som är faddrar här på kontoret så 

ser inte jag att när det har gått ett år och jag potentiellt har fått en 

mentor då, att det skulle förändra vad jag kan gå till dem och prata 

om. Utan vi har byggt upp en, det blir ju en relation liksom med 

en kollega och fungerar man bra ihop så är det ju ofta ganska 

smärtfritt för den personen då fortsätta det också och upprätthålla 

KM 
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den kontakten. Så att jag tror inte att det kommer förändras så 

mycket just gällande mentorskap kontra fadder, tro jag inte. 

126 I1 
Upplever du att de här Knowledge Management lösningarna som 

ändå verkar finnas i företaget, att de ändå skapar ett mervärde? 
LQ 

127 RE 
Ja, jo men det gör det absolut, och mervärdet är ju att information 

faktiskt finns dokumenterat och möjlig för alla att tillgå. 
VÄR 

128 I1 Tror du att det är samma sak även för de som är högre anställda? LQ 

129 RE 

Om man kollar, ja, nu ska vi se, jo men det tror jag, jag tror kanske 

att mycket utav den informationen som jag tillgår eller den 

kunskapen som jag läser om, där kanske jag tillgodoser mig vissa 

delar medan en mer senior person i företaget då kanske känner att 

han tillgodoser sig liknande eller samma information men på ett 

annat plan. Det här med hur man tolkar informationen. Så att det 

är ingen gradering på vilken nivå det är på informationen, det är 

det inte, men i vissa fall så kan det ju vara dokument som är 100 

sidor långa och jag kontra en senior person kanske då tittar på helt 

olika aspekter i ett sådant dokument som vi vill ta med oss och 

använda oss av. Just nu så helt enkelt, kommunikationen finns 

nog, konskapen finns även för mer seniora personer, ja det gör den. 

VÄR/K

M 

130 I1 
Och du upplever att systemet används också både av längre ner 

och högre upp? 
Q 

131 RE 

Ja nej men det tror jag faktiskt att det gör, jag tror till och med 

kanske att det är så att den används mer när man är mer senior, det 

behöver inte innebära att man har jobbat i 30 år men att man 

kanske har jobbat i 5.10 år, att man har varit ute på mer saker och 

insett värdet av att tillgodose sig med den information som finns i 

bolaget på det sättet. Så att jag kan tänka mig att det faktiskt blir 

mer användbart, man förstår att man borde använda sig utav det. 

KMS 

132 I1 
Finns det några specifika funktioner som du anser är extra 

värdefulla när det kommer till kunskapsspridningen i allmänhet? 

Eller aktiviteter då eller? 

Q 

133 RE 

Alltså nu kan ju jag mest relatera till min egen position i företaget 

och då har vi ju som jag har sagt utbildningar med jämna 

mellanrum och där får vi ju träffa mer seniora och kunniga 

personer i företaget, vilket möjliggör dels kunskapsutbyte på plats, 

även då tips om vart vi kan kika efter saker o.s.v. vi får ett ansikte 

ett namn på en person som man då kanske, ”ja men juste han eller 

hon pratade om det här och det kanske är relevant med det jag 

håller på med nu, jag kan skicka ett mail och fråga vad den 

personen har för åsikter!” och sedan även möjligheten då, det är ju 

en del i att nätverka också att man faktiskt lär känna folk som man 

är kollega med, även om det kan vara många mil emellan en, 

många positioner emellan en också för den delen. 

VÄR 

134 I2 
Känner du att det här KMCE1 och de funktioner som finns i det 

för att kommunicera med varandra skulle kunna ersätta det? 
Q 

135 RE 

Nej, det tycker jag inte riktigt att de kan. Kanske möjligtvis om du 

är ,alltså att du har jobbat mycket längre tid i företaget, då kan jag 

tänka mig det, men de flesta, om man kollar generellt sett i företag, 

jag kn ju, min mor jobbar ju absolut inte i IT-branschen men hon 

jobbar som receptionist på en tandläkarmottagning och hon tycker 

KM/K

MS 
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det är jättekul när de åker på utbildningar, och jag tycker ju också 

att det är jätteroligt med utbildningar, man får träffa folk från andra 

städer och så vidare så det är ju ett sätt att utbyta kunskap och 

knyta kontakter. Men vad var frågan, ifall det kunde ersätta det? 

136 I2 
Ja alltså om det var så att du skulle kunna bortse från den sociala 

biten att du pratar med folk. 
Q 

137 RE 

Nej verkligen inte, kommunikation och till viss del även då 

personliga möten ifall jag är på utbildning eller vad det må vara 

tror jag är jätteviktigt för att sprida kunskapen och för att så någon 

slags solidaritet i att vi faktiskt gör så inom företaget, att man inte 

sitter och håller på att ”det här det kan jag och det ska jag dra nytta 

av!” utan att man faktiskt är öppen med och försöker kommunicera 

ut det så att vi får en högre kunskapsnivå genom företaget. 

KM/K

MS 

138 I1 
Så den problematiken med att man inte vill urholka sig eller göra 

sig ersättningsbar, den upplever du inte finns? 
LQ 

139 RE 

Nej, den finns säkert, det tror jag men jag tror också att den är 

ganska litet problem faktiskt, det sker väldigt mycket interaktion 

mellan olika kontor, om man sitter på samma arbetsområde t.ex. 

det blir väldigt lätt att få tag i personer och jag har aldrig känt att 

någon liksom har haft någon anledning eller inte vill kommunicera 

tips som hjälper oss som företag framåt, det är inte riktigt det 

företagskulturen som råder så att jag tror att det är många som 

släpper liksom prestigen i det och känner att man jobbar som ett 

företag, vi når målen tillsammans på något sätt och det är å att man 

litar på varandra trots att vi är ett stort företag så känns om man 

ska säga organisationskulturen känns ganska liten ändå, och det är 

väldigt skönt, det är inte så byråkratiskt på det sättet och det tror 

jag också är en viktig del i den frågan just med att släppa prestigen 

också att, jag tror inte att det är någonting som förekommer särskilt 

mycket, sedan finns det säkert undantag, det får man ju räkna med.  

KM 

140 I1 
Finns det någon funktion eller aktivitet som du tycker är direkt 

onödig i företaget? 
Q 

141 RE 
Inte var jag kan tänka på nu såhär på rak arm faktiskt. Nej, jag har 

nog bara ett kort svar och det är nej på den frågan sådär vid första 

tanken på det. 

TRF 

142 I1 Både när det kommer till själva systembiten också det… Q 

143 RE 

Alltså det är klart att man kan ju alltid se förbättringsmöjligheter 

men det behöver ju inte göra att någonting är onödigt för den 

sakens skull, däremot så kanske det borde kunna förbättras och jag 

tycker ju till exempel att vissa interna system, inte just bara 

knowledge management men vissa system är väldigt gamla, 

kanske inte anpassade efter den teknologi vi använder, och då 

pratar jag både hård och mjukvara, t.ex. och det kan ju leda till viss 

frustration, t.ex. att du bara kommer åt ett visst system om du har 

internet Explorer 8 t.ex. Det slipper man ju gärna, men så att det 

är väl kanske då, jag vet inte kanske någon slags, i och med att vi 

har ett intranät så kanske jag skulle se det mer förankrat till vårat 

knowledge management system, det hade inte varit helt fel om det 

varit t.ex. direktlänkat till ett visst sökresultat på vårt knowledge 

management system, sen hur komplext det skulle vara att lösa, 

TRF 
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antagligen så är det ganska jobbigt att göra det. Men det hänger ju 

också mycket på folk som skriver på intranätet att faktiskt de kan 

ju hänvisa dit ifall det är så, och det kanske förekommer till viss 

del men jag tycker i stort att kanske vissa interna system är lite 

oflexibla skulle jag säga. 

144 I1 
Ja, du kom lite in på ett annat spår, alltså upplever du att den 

Knowledge management, på det hela taget nu då, lösningen som 

finns, idag i organisationen är tillräcklig? 

Q 

145 RE 

Jag tror nog kanske att den är tillräcklig, om jag säger såhär, det 

finns ju två aspekter åtminstone och den ena är väl att 

kommunikationen, eller att information och kunskap 

kommuniceras, och den andra är ju hur den kommuniceras, och 

jag tror nog att det finns ganska mycket att tillgå men sedan så 

kanske det är att systemet hamnar lite i skymundan så att, ja man 

vet kanske inte riktigt vart man ska leta eller exakt vad man ska 

söka på för att få lämpliga svar o.s.v., då i mitt fall som junior 

konsult så är det ofta enkelt att bara snurra 90 – 180 – 270 grader 

på stolen och fråga någon kollega som sitter runt mig vad de tror 

och då väger det svaret ganska tungt ofta tror jag att jag känner att 

”ja men det där stämmer nog” och sen så blir man lite lat i det där 

tror jag. Men som sagt en integrerad knowledge 

managementlösning till vårt intranät det tror jag kanske hade varit 

bra. 

TRF 

146 I1 
Avslutningsvis då, anser du att IT är avgörande för att Knowledge 

Management ska fungera? 
Q 

147 RE 

Ja, det tror jag nog nästan att jag skulle säga, i alla fall idag, 

alternativet det är ju telefon, face to face, eller att det faktiskt finns 

fysiska dokument och papper att tillgå och den satsningen vore ju 

att hoppa bakåt åtminstone 20 år i tiden från vart vi är idag så att 

jag skulle nästan säga att om man räknar in kommunikation, 

kanske då både mail, instant messaging, knowledge management, 

alla de bitarna så skulle jag säga ja IT är åtminstone en yttersta 

grundförutsättning för att det ska kunna göras bättre och 

smidigare, och mer spritt också på något vis skulle jag säga. 

OMR 

148 RE Okej, tack så jättemycket igen! - 

149 RE 

Ja, det var kul att kunna hjälpa till, det är kul att reflektera lite 

grann över sådan här saker det är inte alltid man sitter och funderar 

på det här dagligen liksom. Jag tror det kan väcka lite tankar från 

min sida också och kanske lite åsikter så småningom också så at 

det är bara kul att kunna hjälpa till.  

- 

 

 

8.8 Bilaga 8 Intervju F 

ID Person Text Kod 

1 I1: 

Först och främst stort tack för att du vill ställa upp i vår 

undersökning med anledning av vår kandidatuppsats i 

systemvetenskap. Vi spelar hela intervjun så det är bra om man 

försöker tala klart och tydligt så vi undviker bortfall. Inspelningen 

- 
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kommer vi sen att transkribera och så kommer vi skicka hela 

transkriptionen för godkännande innan vi publicerar den i vår 

uppsats som rådata. Uppsatsen kommer publiceras på uppsatser.se 

Ditt namn och namn på företaget du representerar kommer vi att 

neutralisera. Däremot undrar vi, om det kommer upp specifika 

systemnamn om vi får lov att låta dem vara oneutraliserade? 

2 RF: Det behövs inte. - 

3 I1: 

Det vi håller på med är alltså en undersökning om knowledge 

management i svenska organisationer 2014 och vi kommer utgå från 

fem huvudpunkter men vi uppmanar till sidospår och egna tankar. 

Har du några frågor innan vi börjar? 

- 

4 RF: Nej - 

5  I1: Första frågan är vilken position du har i företaget? - 

6 RF: Mellan chef. POS 

7 I1: Har du någon specifik titel? - 

8 RF: Tema ledare student innovation TA 

9 I1: Och i ditt arbete skulle du säga att IT är en produkt eller ett verktyg? - 

10 RF: Ett verktyg IT 

11 I1: 
Och middle manager, om vi skall göra en uppdelning på manager 

och icke manager vad skulle du säga då 
- 

12 RF: Jag får mer skäll om det går snett. - 

13 I1: Så du skulle säga att du är mer manager än icke manager LQ 

 RF: Ja L-POS 

14 I1: Hur länge har du arbetat på företaget? - 

15 RF: Ett och ett halvt år TA 

16 I1: 
Och har du någon uppfattning vad kunskap är, om du utgår från dig 

själv? 
- 

17 RF: 
Jag hoppas det. Alltså kunskap kan ju vara information som finns i 

massa olika saker, men ja information 
KSK 

18 I2: Skulle du säga att den kan skriva ner på papper - 

19 RF: Den mesta kunskapen kan nog skriva ner, men inte all KSK 

20 I2: Så viss kunskap är knuten till en individ LQ 

21 RF: 
Absolut, sen kanske man inte vet om att det är kunskap. Det kan 

vara saker man inte reflekterat över är egentlig kunskap. 
L-KSK 

22 I1: 
vad tror du är viktigast, den man kan skriva ner eller den som är 

beroende av individen. Eller går det överhudtaget att säga? 
LQ 

23 RF: 

Nej det går nog inte. Däremot är det en uppenbar risk om det inte 

går att flytta kunskapen till någon annan. Skriva ner det är ju 

egentligen syftet men dels är det ju för att dokumentera kunskap 

men det är ju också en möjlighet att transfererar kunskap och 

dokumentera är ju mer en backup om en person blir påkörd där 

transferera kan vara för att man vill skala upp någonting, det har ju 

olika syften. 

L-KSK 

24 I1: 
Skulle du säga att det är en nödvändig faktor att man faktiskt 

anstränger sig för att skriva ner kunskapen 
LQ 

25 RF: Ja L-KSK 

26 I1: Känner du att den kunskapssynen delas av företaget LQ 
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27 RF: 
Ja, jag tror nog att den delas insikten finns sen är det ju bara satt inse 

att den saknas 
L-KSK 

28 I1: Skulle du säga att företaget hanterar kunskap i dagsläget LQ 

29 RF: Mycket dåligt L-KM 

30 I1: Finns det specifikt system eller någon systemfunktionalitet? Q 

31 RF: 
Vi har ju system, inget system alls som är bra för det här. Vi håller 

på och tittat på en massa olika system, men inget formellt idag 
KMS 

32 I1: 
Är det mer av kultur som finns idag, eller finns det en kultur att man 

vill dela kunskap? 
Q 

33 RF: 
Ja den kulturen finns nog, men den överbygger inte behovet att vi 

faktiskt skall ha bra systemstöd 
KM 

34 I2: 
Hur gör ni nu när ni inte har de här systemstöden idag, genom mail? 

Hur försöker ni dokumentera kunskapen idag? 
Q 

35 RF: 

Man tittar ju på det man har applicerat kunskap på idag och så 

replikerar man det. Ett exempel där kunskap har applicerats är en 

bidragsansökan då skulle man ju egentligen skulle kunna extrahera 

det viktigaste ner i en ny ansökan, vi har börjat försöka med det men 

det har slutat med att vi bara tar en gammal ansökan och kopiera 

klistra in från den gamla ansökan till den nya med stavfel och 

allting. 

KM 

36 I1: 
Finns det några rutinmässiga aktiviteter ni gör för att öka 

kunskapsspridningen mellan folk? 
Q 

37 RF: 
Inte mer än våra stående möten, vi har stående möten där vi 

informerar varandra och där allting dokumenteras. 
KM 

38 I2: Hur ofta har ni dem? Q 

39 RF: En gång i veckan KM 

40 I1: Sitter alla i organisationen på samma kontor? L-KM 

41 RF: Nästan alla KM 

42 I1: 

Finns det mycket gemensamma utrymmen där det finns möjlighet 

för spontana kunskapsutbyten eller att man frågar andra om 

småsaker 

Q 

43 RF: 

Vi sitter i kontorslandskap så vi har ju rimliga förutsättningar för 

det. Men samtidigt har vi en kultur av att inte sitta i öppna landskap, 

vilket gör att även om det finns förutsättningar för att spontan 

kommunikation så är det kulturellt olämpligt 

KM 

44 I1: Var och en vill vara inramad på sitt? - 

45 RF: 

Och vissa tycket det är jobbigt med ljud, om man är uppvuxit i 

kontorslandskap och har suttit 30 år i icke kontorslandskap är steget 

ganska stort att gå till det bakgrundsbruset som det faktiskt blir. 

KM 

46 I2: 
Är det kulturen att man kanske inte vill sprida sin egen kunskap till 

andra? 
Q 

47 RF: 

Det tror jag inte, det problemet finns inte, alla är väldigt öppna och 

delar med sig. Men som alla andra organisationer så har väl vi fullt 

upp och då blir det att man fokuserar på sitt och missar att delge det 

man borde delge. 

KM 

48 I2: Ja - 

49 I1: Känns det som det saknas den här spontana sociala? LQ 

50 RF: Det kunde säkert varit mer sådan L-KM 
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51 I1: Det hade varit bättre om det hade funnits mer sådant? LQ 

52 RF: 

Vi hade säkert varit betjänt både med att det hade funnits ett 

strukturerat sätt att dokumentera och sprida kunskap också det mer 

informella 

L-KM 

53 I1: 
Du har pratat lite om att ni inte lyckats dokumenterat så mycket som 

ni vill, finns några rutiner som de stående mötena till exempel 
Q 

54 RF: 

Det har ju blivit fler, vi har jättemycket rutiner för att dokumentera 

men inte för att sen använda den kunskapen vidare, som universitet 

så måste vi dokumentera jättemycket men det är ner någonstans för 

att någon skall kunna titta på det om tio år inte för att någon skall 

kunna ta upp det och jobba med det. Det är två olika typer av 

dokumentation, vad är syftet med den. 

KM 

55 I1: Känns det som det är ett syfte med den dokumentationen? LQ 

56 RF: Nej, det är lagmässigt att vi måste göra det. L-KM 

57 I1: 

Upplever du att det finns möjligheter för dig att testa nya lärdomar 

i ditt arbete om du har haft anledning att gå en kurs upplever du då 

att du har möjlighet att omsätta det i ditt arbete 

LQ 

58 RF: Ja, absolut L-KM 

59 I1: Har ni någon typ av kompetensdatabas? Q 

60 RF: Vad menas med kompetensdatabas? - 

61 RF: 
Om det loggas någonstans vem som kan vad, alltså utan att skriva 

ner dokumentationen 
LQ 

62 RF: Nej det har vi inte 
L-

KMS 

63 I2: Ingen CV-databas heller Q 

64 RF: 
Inte som vi kommer åt, vi har en cv databas men den är bara till för 

HR 
L-
KMS 

65 I1: 

Har ni någon typ av intranät eller någon annan om ni inte delar så 

mycket fysiskt på kontoret har ni någon annan plattform för att 

diskutera och dela 

Q 

66 RF: 

I min grupp använder vi våra egna verktyg, varje enhet har sida egna 

verktyg. Vi håller faktiskt på att titta på olika verktyg. Just nu 

använder vi Facebook, Podio och sådant där, där vi nu vill ta ett mer 

strategiskt val. 

L-

KMS 

67 I1: Men då blir det slutet den gruppen som du jobbar i Q 

68 RF: Vi tittar på för hela enheten KMS 

69 I2: Men som det är nu så är det barbetesgrupperan var för sig? LQ 

70 RF: 
Ja, det finns ett beslut att vi skall hitta gemensamma systemstöd, vi 

håller på och tittar på det just nu. 
L-
KMS 

71 I2: Man vill komma dit att alla skall kunna kommunicera med varandra LQ 

72 RF: Ja 
L-
KMS 

73 I1: 
Finns det någon form av nyhetsflöde i de plattformarna som ni 

använder som i så fall kan relateras till vilken profil du har? 
LQ 

74 RF: Nej det finns inte 
L-

KMS 

75 I2: Är det någonting ni vill ha in i de nya systemstöden ni tittar på nu? Q 

76 RF: 

Ja alltså det är ju intressant att man får den information man 

behöver. Man kan ju tycka att det kommer för e-mail ibland och 

ibland är det väldigt svår att sålla och när jag pratade men en kollega 

KMS 
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en chef här så tyckte han att nu vet jag i alla fall vad som händer 

här, jag har liksom lärt mig att skumläsa alla dessa extra mailen som 

jag får som jag egentligen inte är huvudmottagare ut av men det 

innebär att jag har en extrem god överblick över vad som händer här  

i verksamheten. Så på så sätt kan email ha massa med godo där vissa 

tycker det är för mycket mail. 

77  I1: 
Men tycker du att det är bra med email eller skulle det vara någon 

mer strukturerad form? 
LQ 

78 RF: 

Jag tror nog att det hade varit bättre med någon form av struktur, 

men sen är frågan hur den skall se ut, det är många som har försökt 

sig på det 

L-

KMS 

79 I1: Är mail det enda IT tjänsten som ni använder för att kommunicera Q 

80 RF: 

Det är framför allt e-mail, sen är det social verktyg som Facebook 

m.fl. Vad jag kan märka är att det finns en email-sjuka, vi sitter i 

kontorslandskap och jag mailar kollegor 5 meter bort istället för att 

gå bort och snacka med denne och istället för att ringa samma 

person så mailar man istället vilket är väldigt puckat egentligen 

KMS 

81 I2: 
Det är inte tillbaka till den kulturen där man satt i inneslutna kontor 

och inte det öppna landskapskontoret som det är nu?  
LQ 

82 RF: 

Nej alltså jag har ju alltid suttit i kontorslandskap eller ja, eller jo i 

princip nästan alltid i alla fall, så det är ju bara liksom en dålig vana 

tyvärr. 

L-KM 

83 I1: Tror du att det hade varit bättre om man hade pratat i telefon eller… LQ 

84 RF: 

Ja ja, oh ja, definitivt. Man hade ju i alla fall oftare kommit till 

avslut, sen är vi ju tillbaks till dokumentationen då, problemet är att 

man använder ju liksom e-mail som allting, med kommunikation, 

som dokumentation, kalender, i princip allting gör man via e-mail 

och på så sätt så, liksom är email bra, men man tappar mycket av 

det andra som man får av ett samtal. 

L-

KM/L-

KMS 

85 I1: 
Använder ni några IT-tjänster för att ha möten över geografiska 

gränser? 
LQ 

86 RF: Inte vi på enheten, då använder vi Skype. 
L-
KMS 

87 I1: Men händer det att ni använder det? LQ 

88 RF: Ja oh ja, absolut. 
L-

KMS 

89 I1: Något annat? LQ 

90 RF: 

Ja centralt har vi ju ett antal olika system för det där, men jag 

kommer inte ihåg vad de systemen heter, men vi har flera olika 

system för mobil kommunikation. 

L-
KMS 

91 I1: 
Men upplever du att Knowledge management och Knowledge 

management systems då, att det saknas mycket i ditt arbete? 
Q 

92 RF: 

Ja nej men det saknas, det är därför vi tittar på att implementera det. 

Så det är vi ju väl medvetna om. Sedan är det ju liksom bara att få 

tid att göra det. Och där det kanske är som så att just nu är vi i en 

utvärderingsfas där vi kanske bara ska bestämma oss för att tuta och 

köra med någonting för jag tror inte folk har tid att hålla på och 

fippla med massa olika system och konton utan man vill bara ha 

någonting som är good enough helt enkelt. 

TFR 
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93 I2: 
Men har ni någon speciell anledning, alltså uttalad anledning till att 

ni vill ha det? 
LQ 

94 RF: 

Ja oh ja. Definitivt. Och det är ju för att vi, ja dels för att vi, delar 

av vår asset är ju kunskap och då vill vi ju på något sätt dokumentera 

den och kunna jobba vidare utifrån den, så att säga skala upp den. 

Och sedan tror jag att vi kan bli effektivare också med hjälp av 

sådana verktyg, och ta bättre beslut. 

L-VÄR 

95 I1: 

Känns det som att det görs tillräckligt mycket för att det ändå ska 

ske, alltså att man tittar på de här systemen, känns det som att det 

görs tillräckligt? 

LQ 

96 RF: 
Nej det görs det nog inte, då hade vi ju haft det, kan man väl liksom 

sammanfatta det med. 
L-TFR 

97 I1: 
Finns det någon form av mentorskap som försiggår för att man ska 

kunna dela kunskap? 
LQ 

98 RF: Nej. L-KM 

99 I1: 

Och avslutningsvis, Anser du att IT är ett krav för att Knowledge 

management/kunskapshantering ska fungera? Eller tror du att det 

fungerar utan?  

LQ 

100 RF: 
Alltså att IT är en förutsättning för att du ska kunna ha 

kunskapsdelning? 
- 

101 I1: Ja - 

102 RF: Ja, men det tror jag nog, det skadar ju inte i alla fall. 
L-

OMR 

103 I1: Nej, det gör väl inte det. - 

104 I1: Okej. Det var nog det. Så att igen, tack så jättemycket. - 

105 RF: Lycka till! - 

106 I1: Tack, och vi återkommer med transkriptet. - 

 

8.9 Bilaga 9 Intervju G 

ID Person Text Kod 

1 I1: Okej, ska vi köra igång? - 

2 RG: 
Ja det kan vi väl göra. Nu vet jag inte om jag skulle förbereda mig 

eller någonting men jag är plane här och är beredd att svara. 
- 

3 I1: 
Ja men det är perfekt, vi vill ju ha din naturliga uppfattning liksom, 

det är ju det som är intressant, så det är ju jättebra. 
- 

4 RG: Skjuter från höften - 

5 I1: 

Typ så. Men vi vill i alla fall börja med att tacka så mycket för att 

du ställer upp på vår undersökning och vi gör den alltså med 

anledning av vår kandidatuppsats si systemvetenskap. Och vi 

spelar in hela intervjun, så det är fördelaktigt om man försöker 

komma ihåg att tala någorlunda tydligt, det har inte visat sig vara 

något problem hittills men det kan vara bra att veta om i alla fall 

- 

6 RG: Men ni har bra linje nu här så att - 

7 I1: 

Ja det är det så att det ska nog gå bra. Men sedan så kommer vi i 

alla fall att transkribera hela inspelningen och skicka den till dig 

för godkännande innan den publiceras som rådata, hela 

transkriptionen i vår uppsats, och uppsatsen kommer att 

publiceras på uppsatser.se 

- 
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8 RG: Okej - 

9 I1: 

Men ditt namn och företaget som du representerar samt innehåll 

som är direkt kopplat till någon av de här identiteterna kommer vi 

att neutralisera.  

- 

10 RG: Just det. - 

11 I1: 

Och vi kan fråga det på en gång också om det dyker upp några 

typer av systemnamn och sådant är det något som vi skall 

neutralisera eller går det bra att vi publicerar det? 

- 

12 RG: Systemnamn? - 

13 I1: Ja - 

14 RG: 

Det vet jag egentligen inte riktigt såhär på rak arm. Jag vet inte 

egentligen faktiskt, jag kan faktiskt inte svara på det såhär rätt upp 

och ner.  

- 

15 I2: 
Vi kan ju säga till om det är några system vi redan känner till så 

att det inte är identifierade. 
- 

16 RG: Ja precis. - 

17 I1: 

Sedan om du vill så kan du ju höra efter på företaget och se vad 

de säger eventuellt och sedan så kommer det ju godkännas ändå 

innan så att du kommer få en chans att tänka ut om det är 

någonting som verkar fel 

- 

18 RG: 

Ja just det. Jag försåg mig här med papper och penna också, om 

det är grejer jag behöver komplettera med som jag inte kan såhär 

rätt upp och ner så kan jag ju fixa det i efterhand säkert. 

- 

19 I1: Ja, superschysst. - 

20 RG: Så det är väl bara att köra. - 

21 I1: 

Ja, och det vi håller på med här nu är alltså en undersökning i 

knowledge management i svenska organisationer år 2014. Och vi 

utgår ifrån fem huvudpunkter men vi välkomnar såklart lite 

sidospår och tankar kring ämnet, som du har. 

- 

22 I1: 
Men till att börja med så undrar vi vilken position du har i 

företaget? 
- 

23 RG: 

Jag är controller för en affärsenhet. Om vi nu bortser från att jag 

är konsult också men det är det uppdraget som jag har, så det kan 

vi ju bortse från eller hur? 

TA 

24 I1: 
Ja precis. Och i ditt arbete, skulle du säga att IT är produkten ni 

producerar eller ett verktyg? 
- 

25 RG: 

Både och, Dels så använder jag ju IT-systemet för att producera, 

inom citationstecken då, ta fram rapporter till min affärsenhet eller 

cheferna på min affärsenhet så att de skall kunna analysera 

verksamheten och samtidigt som jag själv skall analysera 

verksamheten utifrån output från systemet eller också även att jag 

går in i själva systemet, eller systemen.  

IT 

26 I1: Okej men skulle du säga att företaget tillhör IT-branschen? LQ 

27 RG: Nej. L-IT 

28 I1: All right. - 

29 RG: 

Fast i vilken utsträckning, skall jag svara mer på frågorna eller vill 

ni att jag även utvecklar det? Alltså vill ni veta nu vilken bransch 

företaget tillhör? 

- 
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30 I1: Vi kommer dela upp det på IT-företag och icke IT-företag. - 

31 RG: 
Ja just det, det här är ett icke IT-företag. Företaget sysslar med 

underhåll av transport och transportkomponenter 
- 

32 I1: Men för övrigt så, du får jättegärna utveckla och sådär, absolut. - 

33 I1: Men, anser du att du är en manager i företaget? - 

34 RG: 

Ja, det skulle jag säga för jag tillhör ju ledningsgruppen för 

affärsområde komponent. Komponenter, och en komponent kan 

vara en större del, så att det behöver inte vara sådana där 

smågrejer bara, utan det är även lite allt möjligt andra grejer, jag 

är inte så hemma på olika delar där men komponent kan man ju 

kanske som jag tänkte först att det är bara smågrejer men så är det 

inte utan det kan vara jättestora också. Så i och med att jag tillhör 

ledningsgruppen så skull jag svara ja, att jag tillhör management. 

POS 

35 I1: Okej, hur länge har du arbetat på företaget? - 

36 RG: Jag har arbetat på företaget i 3 månader. TA 

37 I1: Och om du utgår från dig själv, hur skulle du beskriva kunskap? - 

38 RG: Det kunskap jag har i det jag jobb jag gör nu, den tjänst jag har? - 

39 I1: 
Nej snarare kunskap i allmänhet, alltså din personliga åsikt om 

vad kunskap är. 
- 

40 RG: 

Jaha, kunskap är, menar jag, att man har kunskap kan du då få 

både genom naturligtvis erfarenhet, praktisk erfarenhet och 

teoretiska studier som du då ska kunna tillämpa praktiskt i din 

gärning. Sedan kan man ju säga att kunskap behöver ju i och för 

sig, i och för sig kan man ju ha kunskap utan att man behöver 

tillämpa den, man kan ju ha teoretisk kunskap som kanske inte 

riktigt går att omvandla till praktisk kunskap. 

KSK 

41 I2: Men skulle du säga att den kan skrivas ner? LQ 

42 RG: Att den kan skrivas ner? - 

43 I2: Ja, kunskapen. - 

44 RG: Ja, det skulle jag säga. L-KSK 

45 I1: Men är då det nedskrivna dokumentet fortfarande kunskap i sig? LQ 

46 RG: 

Nej, det skulle jag inte säga att det är utan jag skulle säga, jag 

skulledefiniera det som att en person eller en individ måste ha tagit 

till sig av det som står nedskrivet i det här dokumentet för att det 

skall kallas kunskap. 

L-KSK 

47 I2: Så att kunskapen är knuten till individen? - 

48 RG: 

Ja jag skulle säga att kunskap är knutet till individ eller flera 

individer, man kan ju också möjligen prata om kanske en 

organisations kunskap men då är det ju flera individer i den 

organisationen, dess kunskap man pratar om, alltså 

kunskapsföretag t.ex. då handlar det ju om de individerna i det 

företaget som besitter en kunskap som är värdefull. 

KSK 

49 I1: 
Ja just det. Känns det som att företaget har samma syn på 

kunskap? 
LQ 

50 RG: Det företag jag jobbar på? - 

51 I1: Ja. - 

52 RG: 
Det var en utmärkt fråga. Jag kan faktiskt inte svara på det. Jag 

skulle möjligen, jag skulle väll säga såhär då att jag tycker ju inte 
L-KSK 
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att man utnyttjar den kompetens och den kunskap som finns hos 

individerna alls i den utsträckningen man skulle kunna göra. 

53 I1: Okej, på vilket sätt fallerar man på att göra det? - 

54 RG: 

Ja dels så har vi, det är klart att det är man medveten om i och för 

sig, vi har systemstöd som gör att individer, bristfälliga 

systemstöd som gör att individer måste syssla med saker som 

egentligen skulle komma med en knapptryckning snarare än att 

medarbetarna skulle lägga ner tid och resurser på att få den här 

informationen ur systemen. Nu är man medveten om det i och för 

sig och när man har justerat det så kan det ju frigöra naturligtvis 

resurser till och frigöra tid för medarbetarna så att de kan utnyttja 

sin kunskap bättre.  

- 

 RG: 

Det är det ena, det andra så, det egentligen vet jag inte det men jag 

kan nog ändå undra om man försöker fånga upp den kunskap som 

finns i organisationen på lägre nivå. Det är egentligen mer en 

öppen fråga, så att jag kan inte säga säkert att det inte är så men 

jag funderar lite på om det är så. 

KSK 

55 I1: Upplever du att det saknas då någon tydlig ambition att göra det? LQ 

56 RG: 

Ja jag har väl inte riktigt, nej det är svårt, jag ska egentligen inte 

gå in på djupet på det. Men jag tror egentligen rent generellt sätt 

att i de flesta organisationer så finns det mycket kompetens och 

kunskap hos medarbetarna som företagsledningen och cheferna 

inte tar till vara på. Gör man det bättre och har ett högt i tak i 

organisationen och tillåter synpunkter även från golvet att komma 

upp så tror jag att en organisation kan utvecklas väldigt positivt 

och vinna väldigt mycket på det. Och det är egentligen mer 

generellt hur jag tror, utan att egentligen vilja ta gift på det, men 

jag tror att det här företaget ligger väl i stort sätt i linje med de 

tankarna. 

L-KSK 

57 I1: 
Ja. Skulle du säga att företaget ändå hanterar kunskap på något 

sätt? 
LQ 

58 RG: 

Ja vad man, i och för sig kan man ju då säga som möjligen 

motsäger det jag sa tidigare, man håller nämligen på att införa ett 

nytt styrsystem, ekonomisystem och i det så har man ju tagit till 

sig av medarbetare från olika delar av organisationen när man ska 

försöka strukturera upp det här. 

L-KM 

59 I1: Okej, på vilket sätt har man tagit in dem menar du? Q 

60 RG: 

Ja man har olika typer av delprojektgrupper som sysslar med att 

definiera hur man skall styra verksamheten och vad man behöver 

och så vidare, vilken information man behöver för att bäst kunna 

styra verksamheten. Och då har du folk från, sitter man högt 

centralt så vet man ju inte riktigt vilken information man behöver 

när man sitter i en verkstad t.ex. och då har man tagit med folk 

som sitter närmare verkstaden eller sitter i verkstaden, eller ja, 

närmare verkstadsgolvet om man uttrycker sig så, för att de skall 

kunna göra också en bedömning av vilken information man 

behöver. 

KM 
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61 I2: 

Men har man kommit på att man behöver samla in kunskap i 

företaget, alltså eller implementerar man bara ett nytt system för 

att det gamla är för gammalt?  

- 

62 RG: Jag förstår frågan… Jag ska se här… - 

63 I2: 

Alltså är anledningen till att man nu implementerar det här nya 

systemet för att man har kommit på att man behöver samla in 

kunskap runt omkring i företaget? 

L-KM 

64 RG: 

Nej, det skulle jag svara nej på, utan den primära anledningen är 

snarare att det existerande systemet är gammalt och måste ersättas 

och inte fungerar fullt ut som man vill ha det. Som också kräver, 

tar väldigt mycket tid och resurser som jag sa tidigare, från 

onödiga då, inom citationstecken, från medarbetare där de skulle 

kunna syssla med vettigare saker. 

KM 

65 I1: 

Just det. Men vilka kanaler har använts för att samla in den här 

kunskapen om hur det nya systemet ska fungera, om jag förstod 

rätt? 

L-KM 

66 RG: 

Ja just det, ja man har använt sig av, man har olika projektgrupper 

som består av både ekonomer och säljare och andra, ja jag vet inte 

exakt vilka som är med, men olika delar av organisationen som 

behöver få information om läget i företaget, alltså olika delar i 

företaget. Så att man har, så att säga byggt upp olika mindre 

projektgrupper som sedan summerar ihop i ens, ja sedan i toppen 

har du en projektledare sedan har du en styrgrupp då som består 

av företagsledningen. 

KM 

67 I1: 
Mm, och de skriver ner de det de kommer fram till då i någon typ 

av dokumentation då eller? 
Q 

68 RG: 

Ja det de skriver ner, bland annat, de definierar vilken typ av 

rapporter som man behöver på olika nivåer. Just för att kunna 

säkerställa en god uppföljning av verksamheten. Och jag tror, nu 

är jag lite ute på hal is här, men jag tror inte enbart det handlar om 

direkt ekonomiskt utan det handlar även om styrning av arbete, 

för det här företaget har ett antal olika verkstäder, eller väldigt 

många olika verkstäder och det handlar ju också om att styra 

medlemmarna i verkstäderna, att de jobbar effektivt o.s.v. 

KM 

69 I1: 
Just det, men det här är någonting specifikt som sker för just det 

här systemet som skall implementeras nu? 
Q 

70 RG: 

Ja den här, ja det kan man väl säga. Det här är ju ett projekt som 

är kopplat till det nya system som skulle implementeras första juni 

men som förra veckan blev senarelagt 3 månader så nu är det 

första september som gäller, så jag skulle nog säga, men viss 

reservation för att jag inte har jobbat så länge på företaget så skulle 

jag nog säga att man inte hade gjort det annars. 

KM 

71 I1: 

Nej. Men finns det några rutiner alltså finns det några 

systemfunktioner eller någonting sådant där man kontinuerligt 

delar kunskap med varandra, i det vanliga arbetet så att säga? 

LQ 

72 RG: 

Nej, jag skulle svara nej på det, alltså inte kunskap på det sättet 

utan vad man delar är ju naturligtvis resultat av verksamheten 

o.s.v., men det är ju inte det vi pratar om när vi säger kunskap här 

eller hur? 

L-KMS 
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73 I1: Resultat av verksamheten i form av siffror då eller? - 

74 RG: 

Ja både siffror och sedan verbal beskrivning, det är ju en sådan 

vanlig rapporteringsstruktur där den som är ansvarig för ett visst 

kontrakt i en verkstad rapporterar till kontraktschefen rapporterar 

varför det ser ut som det gör ekonomist alltså även verbalt, och 

sedan så rapporterar kontraktschefen till affärsområdeschefer 

o.s.v. och sedan så går det upp till chefen och hela vägen där så 

man beskriver verbalt hur, egentligen så är det en verbal 

beskrivning av siffrorna kan man väl säga och även ett estimat och 

en verbal beskrivning av den närmaste framtiden om man gör en 

prognos t.ex. 

KMS 

75 I1: 

Okej men om vi pratar snarare om kunskap mellan individer, alltså 

att man har olika erfarenheter då som individ och som man kanske 

har anledning att dela med varandra för att man ska lära sig av 

varandra helt enkelt om vardagssaker, sker det någonting sådant? 

LQ 

76 RG: Jag skulle säga väldigt lite. Utifrån vad jag har sätt. L-KM 

77 I1: 
Och om det sker, sker det då i någon teknisk form, alltså i någon 

typ av system eller sker det snarare i form av kultur..? 
LQ 

78 RG: Alltså dialog mer eller så menar du? - 

79 I1: Ja precis. - 

80 RG: 

Ja jag skulle nog säga att det är mer det sista. Att man pratar med 

varandra. Jag kan säga, för vad jag märkte nu när jag hoppade på 

det här för 3 månader sedan, det var ju just att den person som 

gick in i väggen och inte får över huvud taget störas, man får inte 

kommunicera med vederbörande. Hon satt ju med unik kunskap 

egentligen om sitt affärsområde, alltså controller för sitt 

affärsområde, d.v.s. controllerkollegorna från andra 

affärsområden de visste inte vilka rapporter hon gjorde eller så där 

va, så att där har du ju ett stort glapp, eller en stor risk också att 

man sitter med unik kunskap. 

L-KM 

81 I1: 
Just det. Upplever du att det har fått stora följder då, att hon föll 

bort? 
Q 

82 RG: 

Ja det skulle jag säga, det är jättesvårt att gå in, det är ju det jag 

gjort ju, och försökt göra på bästa sätt, jag har försökt gå in och 

täcka upp för henne så gått det har gått. Men det är, det har 

inneburit ett stort tapp att hon gick i princip på dagen. För det är 

ju ett sådant här upplägg gör ju naturligtvis företaget väldigt 

sårbart så att det har inneburit en del brister i uppföljning o.s.v. 

Och brister i kontroll på resultatet får man ju säga. 

KM 

83 I1: 

Ja, men vilka kanaler har funnits då för dig som går in som 

ersättare för att tillgodogöra dig kunskapen om hur du ska utföra 

ditt arbete då? 

LQ 

84 RG: 

Ja dels har det ju varit i viss utsträckning har jag ju försökt fråga 

kollegor och några kan någon bit här och någon bit där, i vissa fall 

så kan de inte det heller och då har jag också fått gå in i 

företrädarens Excel-filer och mappar alltså och bibliotek på datorn 

och sett i olika rapporter plus att de personer eller cheferna på 

affärsområdet som är van vid att få support av den här personen 

de har ju sagt till mig att det här vill vi ha. Och så så att, men 

L-KM 
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fortfarande så, vissa saker är jag väldigt förvånad över att de inte 

känt till själva måst jag säga, utan att de ställt frågan till mig. 

85 I1: Vad har det varit för typer av saker? Q 

86 RG: 

Ja jag tycker om man har, som många av dem har ju jobbat i 

företaget i 5-10-15-20 år, och då bara för att då en person som 

jobbat som controller här länge tidigare har försvunnit så kan jag 

tycka att de ändå bör ha kunskap om en del som de ställer frågor 

om, exempelvis kan det vara hur man gör en prognos eller hur gör 

man ditten och datten, där de rimligen har gjort det, ja normalt så 

gör man det 2-3 gånger per år så att de borde sitta inne med den 

kunskapen istället för att fråga en som är brand new så att säga. 

Och lite såhär detaljfrågor som jag häpnar också över att de över 

huvud taget frågar mig om. 

KM 

87 I1: 
Ja men när du fick gå in och titta i de här rapporterna och sådana 

saker, fanns det tillräckligt med information där då? 
Q 

88 RG: 

Ibland och ibland inte kan jag säga. Ibland så var det, om man tar 

Excel-ark t.ex. så har ofta en grunddata hämtats från något system 

och då finns det lite olika system att välja på och ibland så var det 

lite svårt att veta vilket system de hade hämtat informationen ifrån 

och ibland så fanns det med tydligt uttryckt. Så vad jag har börjat 

med nu här, eller gjort egentligen sedan jag började bara för att 

jag över huvud taget skall ha koll på någonting är ju skrivit ner 

den, den rapporten vill vederbörande ha, i det och den dagen och 

länk i princip för hur kommer jag åt det och vad jag gör o.s.v. så 

att jag själv bygger upp någon slags information om det här så att 

när jag försvinner ska någon annan kunna ta över det här lite 

enklare. Men det fanns inte nu, den här personen försvann ju på 

dagen så hade vederbörande sagt upp sig och haft 3 månaders 

uppsägningstid så hade det ju naturligtvis inte varit såhär. Men det 

visar sårbarheten detta. 

KM 

89 I2: 
Precis, men var lagrar du information, alltså för att förbereda för 

att någon annan skall kunna liksom 
- 

90 RG: 
Ja just det, så att någon annan får lite enklare än vad jag fick. Ja 

jag lagrar det i, ja just det här upplägget har jag ett Excel-ark 
KMS 

91 I2: Du har allting på din egen dator? LQ 

92 RG: Ja på min dator ja. L-KMS 

93 I2: 

Så det finns liksom ingen form av system eller någonting där du 

kan logga det här eller lagra det här på något smidigt sätt som gör 

det tillgängligt för de andra på företaget? 

LQ 

94 RG: 

Nej vad jag skulle kunna, just det här upplägget har jag faktiskt 

lagt på min egen driv så att säga men jag kunde lägga det på en 

gemensam, under ett gemensamt bibliotek där andra kunde så 

access till det. 

L-KMS 

95 I2: 
Men då är det fortfarande en lagringsplats eller en behållare 

liksom? 
- 

96 RG: 

Ja just det, det är ju en lagringsplats, att jag lägger det i princip på 

G istället för H va. Då finns det ju ett mappningssystem där man 

har access till olika mappar.  

KMS 
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97 I1: 

Men finns det någon typ av gemensamma 

kommunikationskanaler över de här olika positionerna så att 

säga? 

Q 

98 RG: 

Ja, det kan man väl säga, de olika affärsområdena har olika 

mappningar, så att säga, man går in och hämtar information och 

ger information, ja i och med att jag jobbar på 

komponentunderhåll så finns det ju en mapp som heter komponent 

och där finns det ju en massa som avser vårt område. Och sedan i 

och med att jag jobbar då på controller-avdelningen så har ju vi på 

controller också en speciell mapp där jag kan gå in i princip och 

se vad den som är controller för arbetsmaskiner t.ex., vad hon har 

för någonting. 

KMS 

99 I2: 
Men ni har igen kommunikation, något intranät eller något sådant 

där ni kan lägga saker och ting eller kommunicera med varandra? 
- 

100 RG: Jo, men det här är väl i princip intranätet som jag ser det. KSM 

101 I1: 

Och det är uppbyggt som en vanlig mappstruktur eller är det något 

mer, liksom intuitivt, höll jag på att säga men det var kanske fel 

ord, men är det liksom något som är designat för att kunna vara 

kommunikativt eller är det så att man lägger upp sina dokument 

och sedan kan andra gå in och titta i dina mappar som du har gjort 

dem så att säga? 

Q 

102 RG: 

Ja just det, dels så finns det ju, om man tar exempelvis inför varje 

bokslut, när vi skall göra en bokslutsrapport har vi ju en 

gemensam powerpointrapport där jag är ansvarig för att lägga in 

viss information, olika verkstadschefer lägger in viss information, 

personalchefen lägger in viss information o.s.v. och 

affärsområdeschefen lägger in viss information och det är samma 

dokument vilket ju innebär att är det någon som arbetar i det så 

kan ju följaktligen inte jag då lägga in där eftersom det är ju då ett 

dokument. Man får vänta tills vederbörande har stängt det, så att 

de här dokumenten vi har där kan bara en vara inne åt gången. Det 

finns säkert kanske andra, det vet inte jag men det är i alla fall så 

det fungerar här. Som häromdagen när jag skulle lägga in 

information i ett, nu var det i och för sig i ett Excel-ark, vi har 

sådan också, som är gemensamma och så när jag skulle lägga in 

information och några andra höll på med det där så fick jag vänta 

till de hade gått ut så att säga. 

- 

103 I1: 

Ja just det. Men finns det någon typ av CV-databas eller 

kompetensprofiler på de som är anställda m det nu är så att man 

inte har den här typen av kommunikation, så att man vet vem man 

ska fråga om saker? 

- 

104 RG: 

Ja just det. Jo det finns ju på, nu vet inte jag riktigt vad saker och 

ting heter, men det finns ju en sida där man loggar in på datorn 

med password o.s.v., första sidan där kan man t.ex. söka på 

personer och även organisationer och då ser man vad folk heter 

och vad de jobbar med, och det finns även en bild på dem, en del 

av dem. 

KMS 

105 I2: Har du en sådan profil då? - 

106 RG: 
Nej jag har inte en sådan, men det beror på att jag är inte fast 

anställd. Men de flesta har en bild och jag har för övrigt, jag kör 
KMS 
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ju på min egen telefon också för närvarande så att jag har inte 

företagstelefon. 

107 I2: 

Men på den här hemsidan där ni loggar in, finns det någon annan 

funktionalitet där? Är det något nyhetsflöde, eller vad används 

den till? 

- 

108 RG: 

Ja det finns det, det finns även, det finns ju, nu kanske plätten 

trillar ner här så småningom, men det finns ju allmän information, 

dels naturligtvis om rekryteringar, dels nyanställda om man söker 

folk, och det finns information om man har fått in någon ny affär 

kanske eller någonting kanske, alltså allmän information om 

företaget och det kan även stå hur, ja jag tror att det finns någon 

resultatsida också. 

KMS 

109 I1: 
Men finns det anpassat de nyheterna då till vilken position man 

har? Eller vad man kan tänkas vara intresserad av? 
- 

110 RG: 
Ja precis ja, eller om det är något som är spärrat t.ex.? Eller om 

alla på hela företaget kan se allt? 
- 

111 I2: Nej snarare om du får fler nyheter om komponenter t.ex.? - 

112 RG: 

Ja just det, den här informationen är egentligen en som avser hela 

företaget och då kan det alltså vara delar som är komponenter och 

andra kan vara arbetsmaskiner eller passagerarsidan och så. 

KMS 

113 I1: Men den sorteras inte till dig? LQ 

114 RG: Nej jag skulle nog säga att alla kan nog se allt tror jag. L-KMS 

115 I1: 
Använder ni IT-tjänster för att kommunicera mellan varandra på 

företaget? 
 

116 RG: 

Ja, det gör vi. Dels har vi ju olika typer av, nu är vi inne på 

rapporter igen, men som hämtar informationen från ett datalager 

och sedan stuvar om informationen så att den skall passa olika, 

t.ex. verkstadschefer o.s.v. och där är det däremot inlagt i olika, 

alltså komponenter har sitt och så vidare och passagerare har sitt. 

Så där har inte alla access till allt. 

- 

117 I1: 
Okej och då puffas det ut information därifrån till dem som är 

berörda? 
- 

118 RG: 

Ja just det, precis, några kan gå in och plocka information själv 

där och andra som inte kan det händer att de har inte access till 

det, eller att de inte vet hur de skall göra, så kan jag ju plocka fram 

information och skicka till dem. 

- 

119 I2: Men är detta information som försäljningssiffror och sådant? - 

120 RG: Ja i princip ja.  - 

121 I2: 
Men hur kommunicerar ni med varandra på företaget, är det 

mailkontakt eller? 
Q 

122 RG: 

Ja just det, det är mail, precis, eller telefon naturligtvis och i viss 

utsträckning muntligen, direktkontakt. Men jag skulle säga att 

mail är nog möjligen det vanligast förekommande, i synnerhet 

eftersom vi sitter i kontorslandskap, så man drar sig ju lite för att 

tala för mycket i telefon så man stör då angränsande kollegor. 

KMS 

123 I1: 

Ja, just det. Lagras det någon typ av information som manualer 

eller rapporter och sådana saker på ett sätt som är strukturerar och 

åtkomligt? 

LQ 
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124 RG: 

Ja, jag skulle nog svara ja på det. Delar har jag sätt, delar har jag 

egentligen inte kommit i kontakt med men jag skulle nog tro att 

man har ganska bra ordning på det. 

L-KMS 

125 I1: Är det lätt att hitta bland de sakerna då? LQ 

126 RG: Nja, det är sisådär skulle jag svara på det, det kan säkert bli bättre. L-KMS 

127 I1: 
Händer det att ni befinner er på olika platser och har ett behov av 

att ha möten eller sådana saker? 
- 

128 RG: Ja, stup i ett. - 

129 I1: Använder ni i så fall några typer av IT-tjänster för det? - 

130 RG: 

Ja för huvuddelen av den verksamhet som jag jobbar i de sitter i 

den stora verkstaden i i en annan stad och sedan har vi även 

verkstäder på andra orter i Sverige och merparten av ledningen 

sitter i en annan stad för det mesta så att när vi har möten t.e.x. så 

deltar jag oftast per telefon från Stockholm, från Solna. 

KMS 

131 I1: Okej med ni använder inte Skype eller några sådana saker? - 

132 RG: Nej Skype har vi aldrig använt. KMS 

133 I1: Eller videosamtal över huvud taget eller sådant? LQ 

134 RG: 

Nej, det har vi faktiskt aldrig, jag har inte varit med om det nej, 

men det skulle man ju mycket väl kunna använda också, men det 

gör man inte. 

L-KMS 

135 I1: Det gör man inte. - 

136 RG: Nej. - 

137 I1: 

Men upplever du att det saknas då? Någon sådan här mer 

hantering och strukturering av kunskapsutbyte mellan de 

anställda? 

Q 

138 RG: 

Ja, det skulle jag definitivt säga att man skulle behöva strukturera 

upp, det tror jag definitivt att man skulle behöva göra, sedan går 

det naturligtvis inte att, om man nu ändå begränsar mig till 

controllergruppen som sådan så kan naturligtvis inte alla lära sig 

allt, men om man strukturerar upp det bättre skulle man ändå 

kunna gå in och backa upp om någon blev sjuk eller försvann eller 

var borta eller någonting istället för att det skulle bli så himla 

sårbart och jag tror att det kan gälla även på andra positioner. Just 

den här kunskapsspridningen är ju just så himla viktig för att göra 

företaget mindre sårbart om det skulle hända något. 

TFR 

139 I1: 
Ja precis. Men tror du att det skulle vara möjligt då i den 

organisationen att implementera bättre fungerande … 
LQ 

140 RG: Ja, det tror jag. L-TFR 

141 I1: Upplever du att det görs något för att förbättra det då? - 

142 RG: 

Ja, jag tror att man, det beror på lite hur man menar där, men i och 

med att man är medveten om den sårbarhet som existerar, och det 

är steg ett egentligen att bli medveten om bristerna och steg två är 

väl då att försöka åtgärda det. Och i och med att man då i viss 

utsträckning då i alla fall har kommit till steg ett så vill jag nog 

hoppas att man försöker göra något åt men det är svårt att säga 

egentligen, eller ju jag kunde nog tycka att kanske man inte gör 

någonting idag men jag skulle nog säga att man har ambition att 

göra något åt det framöver. 

TFR 
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143 I1: 
Finns det någon funktionalitet som ändå finns som du tycker är 

extra värdefull för kunskapsspridningen? 
LQ 

144 RG: 

Ja, vad ska jag svara på det. Det är lite svårt, nej jag vet inte riktigt 

faktiskt. Nu känner ju jag att jag är väldigt inriktad på de här med 

ekonomisk rapportering och sådana saker men det kanske inte är 

riktigt det vi är ute efter här… Men nej.. 

L-VÄR 

145 I2: 
Kan det vara så att det inte finns så många sätt att sprida kunskap 

på företaget? 
 

146 RG: 

Ja det finns ju, som med Outlook man får upp där du har en 

informationsspridning naturligtvis, som jag nämnde tidigare då 

med personer o.s.v. men samtidigt så det går ju inte in, i och förs 

sig, på djupet, men samtidigt vad man skulle kunna tänka sig, 

vilket jag inte vet, men om man t.ex. går in närmare på en 

produktionsenhet antar jag, och det är egentligen saker som jag 

inte vet, men jag antar att de har hyggliga manualer och rutiner 

där så att man vet hyggligt hur man ska agera och hantera olika 

saker, jag tror att det är bättre där när du kommer till ren 

produktion än när det gäller administration. 

TFR 

147 I1: 
Ja, just det. Finns det någonting som verkar onödigt som man gör 

för kunskapsspridningen? 
LQ 

148 RG: 
Nej det kan jag inte svara på, det kan jag inte säga, det vet jag inte 

egentligen, men jag tror inte det. 
L-VÄR 

149 I1: Finns det någon form av mentorskap i organisationen? - 

150 RG: 

Det vet jag faktiskt inte, spontant skulle jag nog inte tro det. Jag 

skulle svara sannolikt nej, så finns det inte, utan du har väl den här 

vanliga hierarkiska ordningen, det här är ju ett gammalt företag 

höll jag på att säga, det är väl inte så gammalt men det är en 

utlöpare från ett större företag, tillhörde det större företaget 

tidigare. Så att det är ju en gammal, jag tror att fortfarande så är 

det väl gamla strukturer som ligger kvar tror jag, vilket väl i och 

för sig inte skulle förhindra att man hade mentorskap naturligtvis 

men, nej jag skulle nog svara att man inte har det. 

KM 

151 I1: 

Men tror du att det kan finnas en problematik, man pratar ju ibland 

om att man inte vill göra sig själv ersättningsbar, tror du att det är 

en bidragande faktor till att kunskapen inte delas? 

- 

152 RG: 

Ja det är intressant, det har jag faktiskt uttryckt vid något tillfälle, 

att jag inte är intresserad av att göra mig själv oumbärlig, d.v.s. 

kan jag se till att den här controllerrollen som jag har, att den 

kanske behövs i mindre utsträckning så har jag inga problem med 

det, och att man kanske istället för att jag sitter centralt och sitter 

som en slags spindel och fördelar ut en del arbetsuppgifter på 

organisationer och olika på chefer och att de själv får gå direkt in 

och ta informationen istället för att jag skickar ut det till dem, så 

tycker jag att det vore bra. Om man nu vill ha det så, men möjligen 

kan det vara så att, jag har egentligen inget belägg för det, men det 

skulle kunna vara så att man kanske sitter på, att man tycker man 

har en viss, inom citationstecken, makt kanske då om man sitter 

på unik kunskapskompetens 

KM 
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153 I2: 

Men känner du att det är så att, nu har du den synen, nu är ju du 

ny i företaget och har den synen att du liksom ändå vill göra dig 

själv umbärlig eller vad man nu ska säga 

LQ 

154 RG: Ja precis jag kan göra mig själv umbärlig ja. L-KM 

155 I2: 
Precis men tror du att, är det den kulturen som finns i företaget nu 

att man gärna, inte gör det? 
Q 

156 RG: 

Jag vet inte, om jag talar för controllersidan så har man reducerat 

antal controllers väldigt kraftigt, vad jag har förstår var det väl en 

10-15  stycken bara för några år sedan och nu är det väl, vad kan 

det vara 4-5 kvar kanske eller max 6, jag tror att det är 5 kanske, 

men i och med att de har reducerat så kraftigt så är det också 

viktigt att man från controllersidan fördelar ut arbetsuppgifter så 

att de som tidigare har får information och analyser kanske 

levererat till sig kanske ta ett steg upp och börjar göra det här 

själva för att när man är en tredjedel av vad man var tidigare så 

finns det inte resurser på controllersidan att utföra de uppgifterna 

och det tror jag det är det som är ett litet problem, det var därför 

min företrädare tror jag gick in i väggen, för att hon försökte 

liksom leverera, leverera och leverera hela tiden istället för att 

försöka skära ner på leveransen och säga att det där kan du hitta 

där själv, istället för att hon så att säga gick in och tog fram det åt 

dem 

KM 

157 I1: 

Men känns det som att det gjordes något, jag antar att det har skett 

någon typ av diskussion kring det som hände nu då som har gjort 

att det blev ett sådant glapp. Känns det som att ledningen ändå var 

medveten och försökte främja det här att man skulle dela och att 

de coachade på det sättet så att de gjorde tydligt att man gärna får 

dela ut uppgifter så att säga. 

Q 

158 RG: 

Ja jag skulle nog tro att man från ledningens sida har insett att det 

var egentligen en nödvändighet att man fördelade ut 

arbetsuppgifter till personer som kanske inte sysslade med det 

tidigare ja. Och det har blivit möjligen ännu mer tydligt nu i och 

med att jag kom in och inte har den erfarenhet eller bakgrund alls 

som min företrädare hade, så hur gärna jag än skulle vilja så kan 

jag inte leverera det som min företrädare gjorde. Vilket innebär att 

de ledarna ute i linjen, ute i verksamheten, måste, vare sig det vill 

eller inte, måste ta ett steg fram och försöka göra saker och ting 

själva. 

KM 

159 I1: 
Avslutningsvis, Anser du att IT är ett krav för att kunskap ska 

kunna hanteras och spridas? 
- 

160 RG: 

Ja idag skulle jag nog svara ja på det. I alla fall om man ska göra 

det i ordentlig utsträckning. Man kan naturligtvis sprida viss typ 

av kunskap utan IT men ska man ha någon ordentlig information, 

eller kunskapsspridning så skulle jag mena att då måste man ha ett 

IT-stöd. 

OMR 

161 I1: Okej! - 

162 I2: Intressant! Det var andra företaget som inte är IT-företag - 

163 RG: Jaha Okej, - 

164 I2: Tredje. - 
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165 RG: 

Ja det är ju intressant vad ni så att säga, för ni frågade inte 

egentligen om system och sådana grejer, men det handlar inte om 

det heller vad jag förstår? 

- 

166 I2: 

Nja, alltså det hade nog kommit upp ganska naturligt. Alltså de 

svar som du nu ger de kan utläsas ganska tydligt. Alltså, om det 

hade varit uppenbart system som du hade använt så hade det 

kommit fram. 

- 

167 I1: Ja alltså system som främjar kunskapsspridning liksom. - 

168 RG: Ja just det. - 

169 I2: 
Att du sitter i SPSS för att göra saker och ting, alltså det är inte 

sådana system 
- 

170 RG: Nej, nej precis, okej - 

171 I1: 
Utan det är ju snarare dedikerade system för just kommunikation 

och att dela med sig av sin kunskap och sådär. 
- 

172 RG: Ja ja precis, ja just det, ja naturligtvis. - 

173 I1: 

Och det har verkligen börjat träda fram ett visst glapp där mellan 

vad just IT-branschen har respektive vad icke IT-branschen har i 

de områdena.  

- 

174 RG: Ja, det måste vara intressant att se den skillnaden ja. - 

175 I2: Du kan få vår uppsats sedan - 

176 RG: Ja det vore jättekul. Definitivt är jag intresserad av det. - 

177 I1: 

Ja för det är ju ganska intressant egentligen att också icke IT-

bransch anställda så att säga använder ju fortfarande ofta IT privat. 

Så därför är det ju intressant att se att det liksom ändå inte hr 

kommit igenom. Just den aspekten har vi tyvärr inte frågat om, det 

är synd. Men det finns mycket att fundera om kring det där, men 

det som har varit väldigt roligt för oss är att , som sagt, vi har haft 

tur med folk som varit villiga att ställa upp på intervjuer och att 

det känns som att de vi talat med, inklusive dig då, har gett svar 

som har tytt på ett engagemang ändå och att ämnet ändå är ganska 

tacksamt att prata om, så det har ju varit väldigt givande för oss, 

att då kan vi få ganska ambitiösa svar så att säga. 

- 

178 RG: 
Ja precis, ja det ska bli himla spännande att ställa samman hela 

och se. 
- 
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