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systemutveckling, KM-systems roll för kunskapsdelning samt utmaningar med KM-system 

för kunskapsutbyte. Litteraturen belyser kunskap som resurs och behovet av att förstå att 

kunskap existerar i olika former och omvandlas och utvecklas kontinuerligt när den används. 

Vidare belyser litteraturen varför KM-arbete skapar värde för verksamheter samt olika 

kunskapsgenererande processer och hur arbetet kan läggas upp för att gynna dessa. Även 

organisationskulturens betydelse för KM-arbete belyses. Eftersom vår empiriska studie syftar 

till att undersöka KM och KMS i en agil systemutvecklingsmiljö har teorier även studerats 

kring agila metoder samt betydelse av samarbete och kunskapsdelning för agilt arbete. 

Litteraturen belyser också viktiga funktioner och KM-systems roll i arbetet samt utmaningar 

med KM-system för kunskapsdelning. Litteraturen har kopplats till den genomförda 

empiriska intervjustudien och resultaten som framkommer i studien diskuteras i relation till 

litteraturen. Vår undersökning visar att kunskaper kontinuerligt inhämtas genom att kunskaper 

tillförs organisationen, att kunskaper delas genom social interaktion och dokumentation samt 

att kunskaper skapas genom olika kunskapsgenererande processer. KM-system lagrar och 

tillgängliggör relevant kunskap, men utmaningar med KM-system är att hålla kunskap 

uppdaterad, sökbar och sammanlänkad med kunskaper som inte lagras i KM-systemet. 
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Begrepp och definitioner 

Begrepp Definitioner 

Knowledge Management 
(KM) 

Att identifiera viktiga kunskaper i en organisation, ta tillvara dessa och dela 
dem för att nya kunskaper ska genereras som blir till värde för organisationen 
(Wellman, 2009). 

Knowledge Management 
Systems (KM-system el. 
KMS) 

System för att stödja KM-arbete (Maier, 2012). 

Tacit kunskap Kunskaper som existerar outtalat – tyst kunskap (Cambridge Dictionary, 
2020). 

Explicit kunskap Kunskaper som är uttalade kan uttryckas i tal och sparas genom tecken 
(Cambridge Dictionary, 2020). 

Knowledge Creation Arbetsprocess för att ständigt skapa ny kunskap som kan komma 
verksamheten tillgodo (Alavi & Leidner, 2001). 

Knowledge Storage/Retieval Arbetsprocess för att ny kunskap som har skapats inte ska försvinna ur 
organisationens minne och gå förlorad. Kunskaper behöver lagras så att den 
kan återanvändas och utvecklas. (Alavi & Leidner, 2001). 

Knowledge Transfer Arbetsprocess för att individuella kunskaper och kunskaper på gruppnivå ska 
kunna få en form så att de kan överföras till andra (Alavi & Leidner, 2001). 

Knowledge Application Arbetsprocess med att nya kunskaper ska kunna tillämpas för att komma 
organisationen till godo (Alavi & Leidener, 2001). 

Socialization En process där kunskaper går från att vara tacita hos en individ till att bli tacita 
kunskaper hos någon annan (Nonaka, 2008). 

Externalization En process där kunskaper går från att vara tacita till att bli explicita 
exempelvis genom strukturerad dokumentation (Nonaka, 2008).  

Combination En process där explicita kunskaper läggs ihop, kombineras och omvandlas 
samt systematiskt ställs upp så att fler i organisationen kan ta del av 
kunskaperna (Nonaka, 2008). 

Internalization En process där kunskaper går från att vara explicita till att bli tacita hos 
individer eller i rutiner i organisationer (Nonaka, 2008). 

Kunskapsintensiv verksamhet Företag och organisationer där kunskap ses som en av de viktigaste 
resurserna för verksamhetens framdrift (North & Kumta, 2017). 

Agil Förmåga att snabbt och på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till förändrade 
förhållanden (Demigha & Kharabsheh, 2019).  

Distribuerad organisation En organisation som har sin personal utspridd på olika geografiska platser. 
(Vår studie avser team som är utspridda på olika orter inom Sverige.)  
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1 Inledning 

Systemutvecklingsprojekt av varierande storlek och dignitet dras ständigt igång för att bidra 

till verksamheters utveckling. Projekten kan vara inriktade på allt ifrån att ändra och 

uppdatera befintliga system till att bygga helt nya IT-systemmiljöer. Undersökningar visar 

emellertid att ett flertal projekt har en tendens att misslyckas eller råka ut för problem. De 

främsta anledningarna till misslyckanden förefaller bland annat vara förändrade prioriteringar 

och projektmål samt felaktiga kravinsamlingar. Visioner och mål tenderar dessutom att vara 

ofullständiga och kommunikationen bristfällig (PMI, 2017).1 En metod för att undvika 

problem och minimera misslyckanden har varit Knowledge Management (KM) eller lärande 

organisationer som bland annat kan se till att hjulet inte behöver uppfinnas varje gång och inte 

minst att kvalitet, intern produktivitet och konkurrenskraft kan öka. KM innebär att på olika 

sätt ta tillvara existerande kunskaper, bearbeta och omvandla dessa så att nya kunskaper kan 

genereras som sedan ska kunna tillämpas i andra kontexter och därmed bidrar till en 

organisations framdrift (North & Kumta, 2018). För att KM-arbete ska lyckas och skapa 

värde för organisationen krävs en tydlig KM-strategi samtidigt som fokus bör vara att skapa 

en organisationskultur där outtalad såväl som uttalad kunskap uppmärksammas och tas 

tillvara och där anställda uppmuntras att dela värdefull kunskap med varandra (Dalkir, 2011).  

Vid systemutveckling behöver information och kunskap ständigt bearbetas, revideras och 

förnyas och därför är KM av stor betydelse i arbetet. Ofta används idag agila metoder vid 

systemutvecklingsarbete där individer och interaktion värdesätts framför processer och 

verktyg för att lättare kunna möta förändrade krav och förutsättningar (Sivanantham, 2012). 

För att stödja verksamhetens KM-arbetet investerar organisationer i KM-system (KMS). 

Dessa system är tänkta som verktyg för att lagra, hämta och göra kunskap lättare sökbar och 

tillgänglig samt för att underlätta samarbete och kunskapsdelning (North & Kumta, 2018). 

1.1 Bakgrund 

En av de viktigaste och mest värdefulla tillgångarna för en organisation anses vara den 

sammanlagda kunskap som finns inneboende i organisationen. Denna kunskap bör vara en 

resurs som tas tillvara (Indumini & Vasanthapriyan, 2018). Vid systemutveckling är kunskap 

om, och erfarenhet av domänen och det system som ska utvecklas en förutsättning för att 

systemet ska kunna bli effektivt (Indumini & Vasanthapriyan, 2018). En del av den 

inneboende kunskapen kan vara uttalad och synlig, men det finns också kunskap som är dold 

och omedveten, vilken kan göra den svår att förmedla och kommunicera (North & Kumta, 

2018). Hur kunskaperna förvaltas och hanteras i en organisation kan vara avgörande för hur 

väl organisationen lyckas i sin utveckling och framdrift. Den inneboende kunskapen som 

 
1 PMI – The Project Management Institute genomför årligen en undersökning av projekt. Cirka 4000 

projektledare och chefer från olika delar av världen deltog i enkätundersökningen 2017 och resultaten 

publicerades Pulse of the Profession. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-

leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf 
 

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf
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finns i organisationen blir till värde först när rätt sorts kunskap kan användas vid speciella 

tillfällen för att lösa specifika problem. Kunskap behöver därför synliggöras, sättas i 

sammanhang och kommuniceras (North & Kumta, 2018). Då mycket 

systemutvecklingsarbete idag sker utifrån agila principer blir det än viktigare att ha en väl 

genomtänkt KM-strategi (Sivanantham, 2012). Anställda behöver få ta del av varandras 

kunskaper och lära sig av såväl egna som andras erfarenheter. Syftet med att dela och sprida 

kunskap och kompetens är att det sammanlagda värdet av kunskapen ska bli högre än 

summan av de enskilda kunskapsdelarna (North & Kumta, 2018). 

Digitaliseringen har erbjudit möjligheter till nya sätt att lära, interagera och samarbeta, men 

har också medfört att organisationer har behövt förändra styrformer och ledarskap såväl som 

arbetssätt för att finna nya metoder för att förvalta, utveckla och sprida kunskaper (North & 

Kumta, 2018). Idag används IT-system för att hantera kunskaper men också för att underlätta 

tillgång och återanvändning av relevant kunskap. System har utvecklats i syfte att ge olika 

verksamhetsområden i organisationer tillgång till relevant information och stödja olika 

processer som kan generera nya kunskaper för att öka produktiviteten. IT-system används 

också för att stödja samarbetet och nätverkandet mellan anställda inom en organisation samt 

mellan interna och externa kunder (North & Kumta, 2018). Eftersom allt fler organisationer 

idag har en distribuerad verksamhet, vilket innebär att personal är utspridd på olika 

geografiska platser, fordras ett ökat internt samarbete över organisationsgränser då det krävs 

en samsyn kring verksamhetsmål, projektplaner och strategier. Inom privat- såväl som inom 

offentlig sektor har det därför kommit att ställas ökade krav på att IT är väl integrerat i 

verksamheter för att underlätta samarbete och kunskapsutbyte mellan anställda.   

Flera statliga verk som tidigare har haft en relativt hierarkisk styrning har under senare år gått 

över till ett mer distribuerat beslutstagande och delegerat ansvar. Skatteverket är ett exempel 

på en myndighet där mer eller mindre självstyrande team har upprättats. På ett flertal orter i 

Sverige finns team vars uppgift är att utveckla system som ska främja myndighetens 

verksamhet.2 Teamen förutsätts arbeta utifrån agila principer och också aktivt samarbeta och 

dela kunskaper för att kunna bidra till snabbare utveckling av väl anpassade system. Inte 

sällan råder dock olika typer av arbetsmönster, rutiner för beslutande och relationer i olika 

team i distribuerade organisationer (Alsharo et al., 2016), vilket ställer krav på KM-arbetet 

och KM-system. För de som arbetar med agil systemutveckling inom organisationer finns ett 

behov av att förenkla inhämtandet av nödvändig och relevant kunskap samt förbättra 

återanvändning av exempelvis kod för att undvika dubbelarbete och därigenom öka teamens 

produktivitet (Sivanantham, 2012). Eftersom systemutvecklingsarbetet på Skatteverket sker i 

mindre grupperingar som bryter tidigare traditionella hierarkiska uppdelningar och 

organisatoriska gränser bör KM-system vara designade och anpassade så att hänsyn tas till 

denna typ av diskontinuitet i arbetet (Alavi & Tiwana, 2002). 

1.2 Problemområde och motiv till studien 

Skatteverket har under senare tid gjort sig synliga eftersom de uttrycker att de satsar på IT-

utveckling och har en hög ambition på IT-området. IT-avdelningen har idag cirka 750 

anställda och cirka sjuttio nya medarbetare har sedan oktober 2019 rekryterats till en 

nyetablerad IT-verksamhet i Malmö. Det framgår i deras digitala agenda att de vill skapa 

förutsättningar för ett effektivt teamarbete inom organisationen, att nya behov snabbt ska 

 
2 IT-verksamheten har sin verksamhet förlagd i Göteborg, Västerås, Umeå, Solna, Östersund och Visby. 
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kunna realiseras och att innovationsförmågan ska vara hög. Skatteverket önskar att arbetet ska 

vara inriktat på att testa och experimentera samt till stor del bedrivas iterativt och agilt 

(Skatteverket, 2016). Utvecklingsarbete ska ske i tvärfunktionella team och adekvat digital 

teknik ska användas i verksamheten (Skatteverket, 2016). 

Kunskap kan behöva vridas och vändas för att hitta nya innovativa vägar till framgång och ny 

kunskap som framkommer behöver synliggöras. För att offentlig förvaltning ska kunna 

utvecklas i linje med uppsatta mål och visioner finns det anledning att undersöka huruvida 

KM-system i realiteten skapar förutsättningar för önskat resultat kring effektiv 

kommunikation och kunskapsdelning vid agilt arbete. Vilka utmaningar finns kring 

kunskapsdelning och KM-system för att faktiskt öka kunskapsskapande inom och mellan 

team, även fysiskt och geografiskt utspridda i offentlig förvaltning så att kunskapen inte 

fastnar eller knyts till individer och/eller enheter? Stimulerar KM-system det agila och 

iterativa arbetet som eftersträvas, och stimuleras de anställda till att våga experimentera och 

försöka finna innovativa lösningar? System bör vara lösningar som används inom 

organisationer för att stödja KM-arbetet, men KM bör inte likställas med KM-system (Dalkir, 

2011).  

En hel del forskning har gjorts inom KM och KM-system. Enligt Indumini och 

Vasanthapriyan (2018), visar resultat från studier kring KM-system att systemen tenderar att 

inte vara tillräckligt väl anpassade för att kunna presentera kunskap i rätt format vid det 

tillfälle då anställda har behov av kunskapen, samt att kunskapsdelning ibland snarare medför 

merarbete än underlättar arbetet vid systemutveckling. Det är därför av intresse att undersöka 

KM och KM-system i relation till KM inom agil systemutveckling i tidigare hierarkiskt styrda 

organisationer. Kuusinen et al. (2017) har i en studie undersökt kunskapsdelning i en stor 

organisation som utvecklar mjukvara till brittiska kunder i en distribuerad global organisation 

och efterlyser fler studier inom ämnet. Kuusinen et al. (2017) uppmanar till vidare forskning 

för att kunna få fördjupad förståelse för hur organisationers specifika situation kan påverka 

vad och på vilket sätt kunskapsdelning sker. Vår förhoppning är att en fallstudieundersökning 

av Skatteverkets agila systemutvecklingsmiljö i relation till kunskapsdelning kan ge en 

inblick i en specifik situation och därigenom fördjupa och bredda förståelsen för hur 

kunskapsdelning kan te sig i systemutvecklingsarbete inom offentlig förvaltning och även 

inom distribuerade organisationer generellt. I vår fallstudieundersökning på Skatteverket är 

fokus att granska KM och KM-systems roll för informations- och kunskapsutbytet inom och 

mellan team som arbetar med agil systemutveckling samt studera eventuella utmaningar för 

effektiv kunskapsdelning. En fallstudie syftar till att belysa hur något kan förhålla sig, vilket 

kan ge betydelsefulla insikter (Yin, 2014). Resultat från fallstudier och slutsatser som dras gör 

dock inte anspråk på att vara allmängiltiga (Yin, 2014).   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka och få djupare förståelse för metoder och strategier för 

att sprida och dela kunskap mellan anställda som arbetar i systemutvecklingsteam i en 

distribuerad organisation, samt granska vilka utmaningar som dessa anställda kan ställas inför 

med avseende på effektiv kunskapsdelning.  

Syfte är att, genom en kvalitativ intervjustudie med de som har praktisk erfarenhet av arbete 

med att utveckla system, undersöka KM-systems roll och betydelse för att stödja 

kunskapsdelning mellan anställda och team som arbetar med agil systemutveckling. 
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De frågeställningar som framträder är således: 

• Hur inhämtas, delas och skapas kunskaper inom och mellan team som arbetar med agil 

systemutveckling i en distribuerad organisation?  

• Hur bidrar KM-system till att ny relevant kunskap kommer berörda team och 

organisationen till godo? 

• Vilka eventuella utmaningar finns med KM-system för kunskapsdelning för team 

involverade i systemutvecklingsprocessen? 

1.4 Avgränsningar 

Vår studie avgränsas till att undersöka kunskapsdelning inom och mellan team som arbetar i 

systemutvecklingsprocessen samt undersöka KM-systems roll för effektiv kunskapsdelning i 

detta arbete. Vi har inte tagit hänsyn till om storlek på teamen eller teamens placering skulle 

kunna ha inverkan på skillnader i uppfattningar kring kunskapsdelning. Hänsyn har inte heller 

tagits till huruvida den roll de intervjuade innehar i systemutvecklingsprocessen eventuellt 

skulle kunna ha inverkan på uppfattningar. Vi har också avgränsat oss till att inte granska 

KM-system och kunskapsdelning mellan olika organisationer eller med externa parter. Fokus 

i denna studie har varit att undersöka kunskapsutbyte mellan anställda i utspridda team inom 

en organisation.  
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2 Teori/Litteraturstudie 

I litteraturstudien presenteras Knowledge Management där motivation för KM-arbete 

presenteras samt vilka typer av kunskaper som åsyftas när KM diskuteras samt också en 

teoridel om hur kunskaper omvandlas. Teorier kring KM-arbete och kunskapsdelning vid 

systemutveckling samt organisationskulturens betydelse för kunskapsdelning presenteras 

också. Dessutom beskrivs teorier kring agilt arbete och KM-system samt ett teoretiskt 

ramverk för utvärdering av KM och KM-system i organisationer. 

 (Begreppet KM-system och dess förkortning KMS återkommer omväxlande i uppsatsen men används synonymt.)  
___________________________________________________________________________ 

2.1 Knowledge Management 

Knowledge Management (KM) består av ett medvetet systematiskt arbete för att säkerställa 

att en organisations samlade kunskap används till fullo där individers kunskaper, 

kompetenser, tankar och idéer nyttjas för att skapa effektivitet (Dalkir, 2011). Den kunskap 

individer besitter, den kunskap de inhämtar och hur de delar sin kunskap blir därmed av 

central betydelse för organisationen.  

KM kan både ses som teorier och ramverk för hur företag bäst ska hantera kunskap för att nå 

sina mål. Enligt Nonaka (2008) innebär KM att företag, för att säkra sin framtida utveckling 

och position på den marknad där de verkar, ständigt behöver skapa ny kunskap och säkerställa 

att denna kunskap delas och används i organisationen. Nya kunskaper som skapas behöver 

löpande nyttjas och införlivas i de produkter och tjänster som erbjuds. Dalkir (2011) skriver 

att kan det vara svårt att exakt definiera vad KM är eftersom konceptet innefattar en blandning 

av verktyg, strategier och tekniker för att hantera kunskap. Författaren skriver emellertid att 

med KM avses en avsiktlig och systematisk kunskapshantering där kunskaper ständigt skapas, 

sprids och omvandlas eller anpassas för att tillföra värde till en organisation. Genom att 

samordna nya kunskaper med erfarenheter som erhållits i den praktiska verksamheten och 

införliva detta i organisationen kan ett kontinuerligt lärande ske (Dalkir, 2011). 

Även Wellman (2009) beskriver KM som ett arbete som ska syfta till att öka en organisations 

konkurrenskraft. KM handlar enligt författaren om att identifiera viktiga kunskaper i 

organisationen och se till att dessa kunskaper används väl. Enligt författaren är det också 

viktigt för konkurrenskraften hur snabbt kunskaperna kan omvandlas samt hur snabbt ny 

kunskap kan skapas. 

2.1.1 Kunskaps som resurs 

När kunskapsintensiv verksamhet hänvisas till i forskning kring Knowledge Management 

avses vanligtvis kunskapsorienterade eller kunskapsintensiva företag och organisationer där 

kunskap tas tillvara och omvandlas till att generera värde för företaget eller organisationen 
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(North & Kumta, 2017). Systemutveckling passar in på denna beskrivning eftersom 

verksamheten är beroende av den kunskap de anställda besitter och hur väl de kan applicera 

och utveckla denna kunskap tillsammans med kollegor för att effektivisera systemen och 

deras funktioner (Indumini & Vasanthapriyan, 2018). Förmåga att guida och coacha kollegor, 

förmåga att själv lära nytt och sedan vågar agera som expert inom sitt område är något som 

värderas högt i en kunskapsintensiv verksamhet (North & Kumta, 2018). 

Ett kunskapsbaserat perspektiv på verksamheter bygger på och utvecklar äldre teorier från 

1950-talet där tankar förs fram kring värde och betydelse av olika typer av kunskapsresurser 

för företag. Alavi & Leidner (2001) skriver att kunskap som resurs såsom exempelvis 

kompetens eller förmåga kan vara svår att imitera och socialt komplext och därför bör 

verksamheter inte fokusera kortsiktigt utan värdera tillgångar ur ett långsiktigt affärsmässigt 

perspektiv. Kunskap finns inbäddat och existerar i en organisation inom dess kultur, rutiner 

och policy, samt även i verksamhetens dokumentation och hos anställda. Det handlar dock för 

verksamheter som ser kunskap som en viktig resurs inte om att besitta en viss mängd kunskap 

utan i stället att de kan applicera summan av kunskaper och kunna omvandla och skapa ny 

kunskap för att öka konkurrenskraften (Alavi & Leidner, 2001). 

Alavi och Leidner (2001) sammanfattar teorin kring kunskapsperspektivet som verksamheter 

bör basera sin organisation på för att ta tillvara resurser i form av kunskaper: 

 

• Mycket fokus bör läggas på att differentiera data, information och kunskap samt 

kunna dra slutsatser utifrån dessa skillnader. 

• Eftersom kunskap är knutet till personer behöver den, för att en individs eller grupps 

kunskap ska kunna vara användbar för andra, vara uttryckt i en sådan form att den kan 

tolkas av mottagaren. 

• En för stor mängd av information har i sig lite värde. Endast information som erhålls 

genom aktiv reflektion och nya insikter och lärande är användbart. 

2.1.2 Olika typer av kunskap 

När kunskap diskuteras i förhållande till KM kring hur kunskap bäst ska kunna hanteras och 

delas, behöver man, enligt Leonard-Barton et al. (2015), först vara överens om vad som 

föreslås ska hanteras och delas. Författarna skriver att en samsyn kring kunskapsbegreppet 

lägger basen för effektivt KM-arbete och belyser vikten av att i arbetet skilja på data, 

information och kunskap. Även Bhatt (2001) skriver att kunskap behöver skiljas från data och 

information för att kunna förstås. Enligt författaren brukar data generellt ses som rå fakta, 

information som en organiserad grupp av data och kunskap som meningsfull information. 

Bhatt (2001) skriver att relationen mellan dessa inte är satt i sten utan är subjektivt och kan 

ändras beroende på en användares kunskapsbas eller ändamål. Bhatt (2001) tar upp exemplet 

med en läkare som försöker diagnostisera en patient. Läkaren tar in information från patienten 

och försöker hitta mönster utifrån sin kunskapsbas. En del av information blir relevant 

eftersom läkaren anser den vara viktig för att kunna ställa en diagnos, medan annan 

information kan tolkas som irrelevant och sorteras bort av läkaren som onödig data. För att 

kunna ställa en säker diagnos kan läkaren emellertid behöva få in ytterligare information i 
form av exempelvis provsvar från labbtester. Den nya informationen kan göra att läkaren får 

bevis som ytterligare stärker den diagnos som han eller hon först misstänkte, men provsvaren 

kan också göra att den förmodade diagnosen var felaktig. Om läkaren inte lyckas komma 

fram till någon diagnos kanske patienten skickas vidare till en specialist som utifrån sin 

kunskapsbas lyckas bättre och kan föreslå en behandling för patienten. Exemplet visar att 
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kunskap kan ses som en organiserad kombination av data tolkad inom vissa regler och 

processer som har blivit inlärda utifrån tidigare erfarenheter. I det ovan nämnda fallet betyder 

det att kunskap är beroende av användaren och behöver en viss kontext för att kunna existera 

(Bhatt, 2001). Fakta och information kan tillsammans med tidigare erfarenheter införlivas och 

bli till användbar kunskap. 

 

Tacit och explicit kunskap 

Farnese et al. (2019) talar om två typer av kunskap: tacit och explicit. Författarna refererar till 

Polyani (1967) som var den som utvecklade begreppet tacit knowledge. De skriver att Polyani 

använder ett isberg som metafor för att beskriva två de olika kunskaperna. Den delen som 

symboliseras av kunskapen under ytan av ett isberg är tacit och outtalad. Den är sådan som 

kommer av erfarenhet som byggts upp genom arbetssätt och icke formella regler och vanor 

som växt fram genom praktiska handlingar exempelvis i en verksamhet eller organisation 

(Farnese et al., 2019). Definitionen för tacita kunskaper är enligt Cambridge Dictionary 

(2020), kunskaper som inte är enkla att uttrycka och som existerar outtalat i verksamheter. 

Denna kunskap går inte att lära sig genom undervisning eller via böcker utan byggs upp över 

tid som exempelvis erfarenhet i att arbeta tillsammans med andra. Ofta är tacit kunskap 

kopplad till förmågor individen besitter och en anledning till att de tas för givna. Ett exempel 

på tacit kunskap är bilkörning, vilket är en kunskap som individer inte är helt medvetna om 

(Farnese et al., 2019). Eftersom tacita kunskaper ofta är personliga kan de vara svåra att 

formalisera och kommunicera till andra (Nonaka, 2008).  

 

Den synliga explicita delen ovan vattenytan är den delen av kunskapen som personer är 

medvetna om och kan beskriva och överföra till andra genom ett formellt språk. Detta kan ske 

exempelvis genom skrivna instruktioner och interna eller externa dokument. I Cambridge 

Dictionary (2020) definieras explicita kunskaper som kunskaper som är uttalade kan uttryckas 

i tal och sparas genom tecken och då bildar dokumentation. Denna kunskap är därför mer 

synlig för individer. Det är kunskap som människor är medvetna om och som kan skrivas ned 

och överföras genom formellt språk (Fernese et al., 2019). Exempel på explicita kunskaper är 

kunskaper som officiellt kan kommuniceras och delas exempelvis i manualer, 

produktspecifikationer, vetenskapliga tidskrifter eller i dataprogram (Farnese et al., 2019; 

Nonaka, 2008). 

2.1.3 Kunskapsomvandling 

The Spiral of Knowledge – SECI-modellen 

Ikujiro Nonaka (1991) använder symbolen spiral när han beskriver hur kunskap i en 

organisation skapas och omvandlas.3 Spiralformen ska symbolisera hur kunskaper tenderar att 

växa och bli större när olika typer av kunskaper integreras. Nonaka och Takeuchis (1995) 

SECI-modell bygger på Nonakas tankar, och i modellen åskådliggörs konverteringen eller 

omvandlingen av de två olika typerna av kunskap som tidigare har nämnts, nämligen explicit 

och tacit kunskap (Zhang & Kosaka, 2013). Modellen beskriver hur kunskaper skapas, 

omvandlas och överförs i en organisation genom olika processer (Farnese et al., 2019). 
Genom interaktion konverteras kunskaper i de olika processerna varvid ny kunskap genereras. 

 
3 I Harvard Business Review (2008) finns en nytryckt utgåva av Ikujiro Nonakas artikel från 1991, The 

Knowledge-Creating Company, där Nonaka först presenterar ”the Spiral of Knowledge”. Hans tankar kring hur 

kunskap skapas i organisationer ligger till grund för Nonaka och Takeuchis SECI-modell (1995). Åtskilliga 

böcker och artiklar har skrivits om Knowledge Management som bygger på denna modell; se exempelvis 

Nonaka & Toyama, 2003; Gherardi, 2000; Wellman, 2009; Zhang & Kosaka, 2013; och Farnese et al., 2019. 
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De olika omvandlingssprocesserna: socialization, externalization, combination samt 

internalization beskrivs nedan. 

Socialization 

Socialization är där kunskaper går från att vara tacita (tyst kunskap) hos en individ till att bli 

till tyst kunskap hos andra individer. Det sker exempelvis genom personlig kontakt med andra 

där ett slags informationsutbyte sker. Nonaka (2008) skriver att ett kunskapsutbyte sker 

exempelvis då individer arbetar sida vid sida. Det kan också liknas vid den kunskapsinlärning 

som sker i lärlingskap då mindre erfarna under längre tid får lära sig av de som har mer 

erfarenhet inom ett område. Tacita kunskaper kan delas mellan individer även i vardaglig 

interaktion (Farnese et al., 2019), och handlar vanligen inte om att kunskapen kommuniceras 

muntligt utan att inlärning framförallt sker genom observation och imitation.   

Externalization 

Externalization är när kunskaper går från att vara tacita till att bli explicita. I denna process 

konverteras tyst kunskap till explicit kunskap exempelvis genom strukturerad dokumentation 

(Nonaka, 2008). Genom att dokumentera det som tidigare har varit outtalat kan kunskaper 

spridas och bli till ny kunskap hos anställda i organisationen. I denna process utmanas 

individer att förmedla sin kunskap genom exempelvis dialoger och genom att använda 

metaforer. Genom att tyst kunskap konkretiseras och kontextualiseras kan kunskapen i denna 

fas frigöras från en individ och sättas in i ett objektivt sammanhang (Farnese et al., 2019). 

Denna process är av stor vikt då kunskap formaliseras och leder till nya kunskaper som blir 

åtkomliga för andra anställda.  

 

Combination 

Combination är när explicita kunskaper läggs ihop, kombineras och omvandlas samt 

systematiskt ställs upp så att fler i organisationen kan ta del av kunskaperna. Explicita 

kunskaper från olika källor modifieras i combinationprocessen så att nya helheter skapas 

(Nonaka, 2008). Enligt Farnese et al. (2019) kan explicita kunskaper slås samman, redigeras 

och processas i system som exempelvis kan vara databaser. I ett fysiskt eller virtuellt 

community kan kunskaper och information sedan delas. Genom att kunskaperna genomgår 

diverse redigeringsprocesser kan kunskaper byggas på och dessutom utvecklas (Fernese et al., 

2019). 

Internalization  

Kunskaper går från att vara explicita till att bli tacita i interalizationfasen. Då explicit kunskap 

tas upp av individer utökas deras kunskapsbas. Det kan göra att nya rutiner skapas som efter 

ett tag omvandlas till tyst och outtalad kunskap hos individer. Genom att exempelvis läsa 

instruktioner eller ta till sig andras dokumenterade erfarenheter kan ny förståelse för hur något 

ska utföras i praktiken skapas. Nya egna uppfattningar kan formas hos individer och bli till ny 

tacit kunskap (Nonaka, 2008). I figuren nedan åskådliggörs de olika kunskapsskapande 

processerna. 
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Kritik riktad mot SECI-modellen 

Det finns dock en del kritik riktad mot SECI-modellen. Yao et al. (2012) skriver att modellen 

fokuserar för mycket på kunskap inom organisationer utan att hänsyn tas till den kunskap som 

finns utanför organisationen. De eftersöker en öppnare modell där kunskapsprocesser som 

sker mellan olika organisationer och mellan olika verksamheter får ta plats. De kritiserar 

också att kunskap utifrån modellen blir betraktat som något statiskt. Enligt Yao et al. (2012) 

beskriver SECI-spiralen visserligen processen kring kunskapsskapande, men enligt dem finns 

det inte tillräckliga bevis på varför kunskapsöverföring kommer att ske och inte heller varför 

kunskapsgenerering och överföring måste gå till på det sätt som beskrivs i modellen. Enligt 

Bratianu (2010) tar modellen inte heller i beaktning att kunskap kan vara återanvändbar 

(reusable). De skriver att kunskap troligtvis flödar flera gånger fram och tillbaka genom 

kanalerna i spiralen och att modellen borde utökas och bli tredimensionell. 

Även Khadir-Poggi (2018) framför viss kritik till SECI-modellen. Författaren hänvisar bland 

annat till Engeström (1999) som manar till att inte okritiskt använda modellen. Modellen 

riskerar att förmedla en syn på kunskapsöverföring som utgår från ett uppifrån och ned-

perspektiv som får till konsekvens att behov av kunskapsutveckling kommer att styras 

uppifrån ledningen istället för utifrån behov som uppmärksammas av de som arbetar i 

verksamheten (Khadir-Poggi, 2018). 

2.1.4 Varför KM-arbete? 

Innan diskussionen startar i företag och organisationer kring vilka verktyg eller system som 

ska användas i KM-arbete för överföring och spridande av kunskap kan frågor behöva ställas 

kring varför resurser bör läggas på just detta. Hur motiveras KM-arbete? Varför behöver 

kunskap transformeras och delas? Enligt Leonard-Barton et al. (2015) kan det bli kostsamt för 

en organisation att förlora kompetens och kunskap som är knutet till individer. De skriver att 

det tidigare inom exempelvis tillverkningsindustrin gick relativt lätt att mäta på faktiska 

kostnader för att exempelvis tekniker eller operatörer skulle åtgärda fel som hade begåtts 

tidigare i tillverkningskedjan om en erfaren medarbetare hade ersatts av en ny som var mer 

oerfaren (Leonard-Barton et al., 2015). Idag kan det dock vara svårare att beräkna de faktiska 

kostnaderna för förlorad kunskap och kompetens. Många anställda arbetar numera med 

immateriella tjänster och produkter och arbetet blir därför till stor del kunskapsbaserat. Det 

Figur 1: Kunskapsspiralen – omarbetad utifrån Nonaka och Takeuchis modell 
(1995, s. 62) 
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kan vara svårt att mäta på kostnader för att ett projekt blir försenat till följd av fel i 

beslutsfattandet på grund av förlorad expertis eller att gå miste om en potentiell kund med 

anledning av förlorat förtroende då medarbetare byts ut (Leonard-Barton et al., 2015). 

För att ett team eller en organisation inte ska skadas när medarbetare byter arbetsplats eller 

anställning handlar det därför om att försöka minska skadan genom att göra sig mindre sårbar 

(Leonard-Barton et al., 2015). Det är sannolikt svårt att identifiera var i en organisation 

väsentlig kunskap finns och olika enheter kan ha olika synpunkter kring vad som är mest 

betydelsefullt för verksamheten. Därför kan väsentlig kunskap behöva identifieras 

systematiskt (Leonard-Barton et al., 2015).  

 

En stor del av den kunskap som finns baseras på erfarenheter och av den anledningen är 

kunskap inte direkt överförbart. Nyanställda saknar sannolikt erfarenheter som de har som har 

varit anställda i företaget en längre tid. Mer erfarna medarbetare kan därför behöva coacha de 

nya och dela med sig av sina erfarenheter för att öka förståelsen för det arbete som utförs. 

Genom att låta erfarna kollegor guida och återkoppla, förklara förväntningar och fungera som 

bollplank när dilemman uppstår blir det lättare för nya medarbetare att ta till sig den kunskap 

som krävs (Leonard-Barton et al., 2015). 

KM-arbete inom offentlig förvaltning går inte helt att likna med KM-arbete inom privata 

företag eftersom offentliga förvaltningar inte är utsatta för konkurrens och därför inte behöver 

pressa kostnaderna på samma vis som det görs inom den privata sektorn (North & Kumta, 

2018). Resultat tenderar att vara mer otydliga och svårare att mäta än inom privata företag. 

Dessutom tenderar offentliga förvaltningar att ha mer hierarkiska strukturer för hur arbetet 

leds, vilket kan bidra till minskat samarbete och teamarbete och även påverka 

innovationsandan negativt (North & Kumta, 2018). Enligt författarna visar resultat från 

studier att anställda inom offentlig förvaltning i flera länder tenderar att uppleva att systemet 

inte motiverar kunskapsdelning. 

2.1.5 Kunskapsgenererande processer vid agil systemutveckling 

I systemutvecklingsprocessen behöver kunskap ständigt konverteras för att generera nya 

kunskaper som ånyo ska kunna tas tillvara. Explicit kunskap behöver, enligt Sivanantham 

(2012) samlas in och göras tillgänglig för andra i organisationen. Dessutom ska den explicita 

kunskapen som har gjorts tillgänglig kunna konverteras och bli till tacit kunskap hos de som 

arbetar i systemutvecklingsprocessen. Den nya tacita kunskap som har uppstått ska sedan 

dessutom kunna tillämpas i genomförandet av diverse projekt. Under projektets gång ska ett 

lärande även ske genom insikter som gör att nya tacita kunskaper skapas. Detta lärande ska 

sedan även det kunna komma andra i organisationen tillgodo genom att även den görs om till 

explicit kunskap (Sivanantham, 2012).  
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Kunskapsgenerering i systemutvecklingssammanhang beskrivs i olika faser av Sivanantham 

(201). Modellen kallas för ”The Knowledge Circle” och åskådliggörs i figuren nedan. 

 

Figur 2: The Knowledge Circle (Sivanantham, 2012, s. 2) 

Sivanantham (2012) beskriver hur omvandling av kunskaper och kunskapsdelning kan 

uppmuntras vid agil systemutveckling. I arbetet behöver rutiner skapas, bland annat bör en 

releaseplanering göras där projektet bryts ned i delmoment med korta frekventa avstämningar 

som involverar kund/beställare för att det ska bli tydligt vad som ska åstadkommas och 

eventuellt rättas eller förändras. Det blir då lättare att planera teststrategier och tester som 

behövs göras (Sivanantham, 2012). För att anställda ska kunna dela tacita kunskaper med 

varandra används också med fördel parprogrammering och parrotation. 

Likt Nonaka (2008) skriver Sivanantham (2012) att det kan vara lättare att i interaktion lära 

sig från någon genom att exempelvis observera, och genom att sitta i par sprids kunskaper 

mellan de anställda. Genom dagliga, så kallade Scrum-möten, där progression diskuteras kan 

de kunskaper som har erhållits, exempelvis genom parprogrammering, sättas ord på tacita 

kunskaper som blir till explicita kunskaper som anställda delar med varandra (Sivanantham, 

2012). På dessa möten blir det också lätt för de inblandade att se vem som kan vad, och vem 

det går att vända sig till om problem uppstår. 

För att det ska kunna ske en optimal kommunikation som gynnar utvecklingen av system 

förespråkas vid systemutveckling även att korsfunktionella team skapas (Sivanantham, 2012). 

Korsfunktionella team tjänar syftet att föra samman personer med olika roller (exempelvis 

systemutvecklare, programmerare och systemtestare), eftersom det kan leda till bättre 

samarbete, ny kunskap och bättre kunskapsdelning. Detta är sedan i sin tur tänkt att leda till 

att tiden det tar att utveckla system ska minska. Att löpande se tillbaka och granska vad som 

händer under systemutvecklingsprocessen, och inte bara efter att systemet är färdigutvecklat, 

gör det också lättare att identifiera framgångsfaktorer såväl som hinder i arbetet. Goda 

kundrelationer och god kännedom om kundens behov är viktigt vid systemutveckling. Att 

löpande diskutera nya och förändrade behov samt eventuella svårigheter och hinder gör det 

möjligt att sätta in åtgärder som förenklar arbetet, vilket påskyndar systemutvecklingen och 

höjer kvaliteten (Sivanantham, 2012).          
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Enligt Sivanantham (2012) är de viktigaste komponenterna i KM-arbete vid agil 

systemutveckling att försöka reducera den tid och den kraft det kan ta att erhålla nödvändig 

kunskap för projektets genomförande. Det är också av betydelse att kunna återanvända 

programkod för att minska onödigt dubbelarbete. Vidare behöver organisationen se till att inte 

bli beroende av vissa individers kunskaper utan se till att sprida dessa kunskaper för att nå 

framgång i projekt. KM-arbetet behöver dessutom inriktas på att öka hela teamens 

produktivitet och inte bara enskilda medarbetares effektivitet (Sivanantham, 2012). 

2.1.6 Organisationskulturens betydelse för KM-arbete 

För att lyckas med KM-arbete inte bara när det handlar om kunskapshantering vid 

systemutveckling utan för organisationer generellt, behöver det skapas en uppmuntrande 

kultur där kunskapsdelning ses som något positivt där anställda vågar dela med sig. I arbetet 

behöver så kallade ’blind spots’ identifieras. Det innebär att aspekter som kan utgöra hinder 

för effektivt KM-arbete behöver urskiljas (North & Kumta, 2018). Organisationer behöver 

kritiskt granska och ifrågasätta tidigare kunskap, men också beteenden, vanor och 

tillvägagångssätt för att undvika att verksamheten stelnar. Strategier behöver arbetas fram 

som syftar till att ständigt se över, omarbeta och anpassa kärnkompetenser och de kunskaper 

som finns i organisationer för att de, tillsammans med nya insikter och erfarenheter, ska göra 

att nya värdefulla kunskaper uppstår som stärker organisationens framdrift (North & Kumta, 

2018). En organisationskultur bör skapas där teamarbete och samarbete uppmuntras och där 

anställda vågar vara öppna för nya lösningar till eventuella problem som uppstår.     

North och Kumta (2018) beskriver strategier i form av aktiviteter som bör används i KM-

arbete för att stimulera kunskapsdelning, öka kunnandet samt optimera tillväxt av ny 

kompetens i en organisation. Enligt North och Kumta (2018) kan dessa organisatoriska 

strategier för bättre kunskapsdelande-kultur sammanfattas i följande fyra steg: 

- Identifiera kritisk kunskap 

I KM-arbetet behöver det göras en granskning av vilka kunskaper som kommer att vara 

viktiga för att nå framtagna mål och visioner. Kunskap kanske finns tillgängligt i 

organisationen men kan vara knutet till individer eller enheter. Kanske skapas nya kunskaper 

oberoende av varandra på olika ställen i och utanför verksamheten, men dessa behöver 

sammanföras, integreras och delas så att det kommer hela organisationen till godo. En 

strategisk kartläggning av en organisations kunskap bidrar till att upptäcka kunskapstillgångar 

av värde för verksamheten (North & Kumta, 2018).  

- Skapa möjligheter till gemensam förståelse 

Genom att utbyta erfarenheter och kunskaper skapas djupare insikter kring hur arbetet bäst 

kan utföras. Ofta krävs samarbete mellan olika enheter för att utföra komplexa 

arbetsuppgifter. KM-strategier bör därför stötta och uppmuntra kunskapsdelning och utbyte 

av tankar och idéer mellan grupper. Genom att skapa platser där utbyte av kunskap kan ske, 

och genom att skapa möjligheter för observationer kan tacit kunskap synliggöras och 

överföras och bli till explicit kunskap som fler kan ta del av. Platserna där kunskapsutbyte 

sker behöver inte vara fysiska utan kan vara av virtuell art (North & Kumta, 2018).     

- Uppmuntra förnyelse, agilt lärande och reflektion 
På en föränderlig marknad krävs ofta att företag och organisationer löpande och systematiskt 

utvecklar sina affärsmodeller. KM-arbetet har här en viktig roll och behöver inriktas på att 

främja framtagandet av nya lösningar på problem som kan uppstå i verksamheten. Anställda 
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behöver tillåtas att våga experimentera och det kollaborativa lärandet bör uppmuntras. Genom 

att anställda ges möjlighet att reflektera kring arbetets utförande och tidigare lösningar kan 

lärdomar dras och nya kunskaper utvecklas. Kunskaper behöver uppdateras och sedan göras 

tillgängliga i exempelvis i instruktioner och i system. 

- Bygga upp plattformar för engagemang 

En viktig strategi i KM-arbetet är att etablera plattformar där anställda kan samarbeta och 

utbyta kunskaper och erfarenheter som sträcker sig över organisatoriska gränser. Arbete 

mellan team bör uppmuntras och underlättas genom exempelvis IT-system (men inte enbart 

genom IT-baserade system) som stödjer samarbete och delning av kunskap. Systemen ska 

fungera och göra kunskap synlig och lättillgänglig för hela organisationen samt se till att det 

sker en ständig strategisk utveckling av verksamhetens kompetenser, tjänster och produkter. 

2.2 Agilt arbetssätt 

2.2.1 Agila metoder 

I systemutveckling har agila metoder blivit alltmer populära och används idag flitigt i 

organisationer där nya system tas fram. Agilt förhållningssätt och agila arbetsmetoder jämförs 

vanligtvis med vattenfallsmodellen där krav fastställs i början av ett projekt och överförs till 

de som utvecklar system. Först efter det att en produkt har blivit färdig att användas blir det i 

vattenfallsmodellen möjligt att återkoppla (Dima & Maassen, 2018). Att vara agil innebär 

förmåga att snabbt och på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till förändrade förhållanden 

(Demigha & Kharabsheh, 2019). För flera organisationer har det blivit viktigt att snabbt 

kunna anpassa sig till en föränderlig marknad med exempelvis nya krav från kunder och 

förväntningar och ibland utifrån ändrade affärsförutsättningar.  

 

När agil metodik används ges återkoppling löpande, och anpassningar kan göras under hela 

projektets utvecklingsfas. Ett tätt samarbete sker med kunder och mellan ledningen och 

utvecklingsteamen (Dima & Maassen, 2018). Agil metodik baseras på fyra strategier eller 

principer som utgår från ”The Agile Manifesto, 2001” (Beck et al., 2001; Demigha & 

Kharabsheh, 2019, s. 268). I figuren nedan presenteras de fyra principerna. 

 

Figur 3: Det agila manifestet (Beck et al. 2001; Demigha & Kharabsheh, 2019, s. 269) 

2.2.2 Betydelse av samarbete vid agilt arbete 

Utveckling av IT-system innefattar en rad olika kunskapsintensiva uppgifter och aktiviteter 

som innefattar allt från framtagande av kravspecifikationer för att analysera behov och 

eventuella problem, systemdesign, kodning, testning av diverse funktioner, till säkerställande 
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av att kompletta system som implementeras ständigt kan hållas uppdaterade och inte 

innehåller några buggar (Doairaj et al., 2012). Arbetsuppgifterna är ofta komplexa, vilket 

många gånger kräver ett tätt samarbete och en bra kommunikation för att finna lösningar på 

problem som kan uppstå i arbetet (Alvesson, 2004). För att lyckas i sitt arbete behöver agila 

team vara öppna för nya lösningar (Dima & Maassen, 2018). De behöver nyttja summan av 

teamets samlade kunskap och även använda kunskap som har genererats i samarbete med 

andra team. Bland annat behöver det finnas kunskap om hur projekt drivs framåt, hur system 

designas och programmeras samt olika typer av tekniska lösningar och tekniker för att kunna 

utveckla system, där ett väl fungerande teamarbete är väsentligt (Doairaj et al., 2012). 

Kunskaper som behövs vid agilt arbete är beroende av en specifik kontext som är relaterad till 

den typ av arbetsuppgifter som ska utföras. Det kan vara svårt att identifiera enskilda 

kunskaper varför ett teams sammanlagda kunskap är viktig för arbetets utförande. 

 

Att arbeta i team syftar till att kunna utföra den typ av kunskapsintensiva uppgifter som 

beskrivs ovan eftersom en del arbetsuppgifter kan vara för komplexa eller för omfattande för 

att utföras av enskilda individer. Om rätt kunskap finns och om arbetet styrs effektivt kan ett 

väl sammansatt team skapa ett mervärde till fördel för organisationen och bidra till dess 

framdrift (Alsharo et al., 2016). Fördelen med teamarbete är att kunskaper, erfarenheter och 

expertis som finns hos olika medarbetare i verksamheten kan integreras och sammanflätas, 

vilket vanligtvis gör att kunskaperna kan tillvaratas mer effektivt. När kunskaper delas kan ny 

kunskap genereras som blir både värdefull och användbar för att finna nya lösningar (Child & 

Ihrig, 2013). Trots att individer i ett team tillsammans besitter mycket kunskap kan det ändå 

finnas anledning att ta hjälp utifrån. Experter eller specifik kompetens kan finnas inom andra 

enheter och på andra ställen i en organisation och därför blir samarbete med andra team eller 

specifika medarbetare viktigt. 

 

Idag har ett flertal företag och organisationer sin verksamhet geografiskt utspridd varför 

samarbete över teamgränser har kommit att bli viktigt. Virtuella team har också skapats och 

har kommit att bli ett vanligt inslag i många verksamheter (Alsharo et al., 2016). Att arbeta i 

virtuella team innebär att teammedlemmar inte rent fysiskt möts ansikte mot ansikte, vilket 

kan göra det svårare att bygga tillit. Enligt Alsharo et al. (2017) kan individer ha olika lätt att 

dela med sig av sin kunskap till andra, och därför är det viktigt att tidigt bygga upp en kultur 

av tillit där delning av kunskap uppmuntras och blir en självklar del i arbetet teamarbetet. 

2.2.3 Betydelse av kunskapsdelning vid agilt arbete 

I agilt arbete är kunskaper som individer besitter en viktig resurs, men dessa kunskaper 

behöver omvandlas, utvecklas och tillämpas i specifika kontexter för att välfungerande system 

ska kunna utvecklas (North & Kumta, 2018). Agila metoder har visat sig vara effektiva då ny 

kunskap ska genereras och spridas i en organisation och förenklar kunskapsutbytet inom och 

mellan teamen. Agilt arbetssätt har fördelen att kunna anpassa arbetet och hantera 

förändringar som uppstår under hela utvecklingsprojekt och det kräver att de som är 

involverade under och i projekt löpande tar hänsyn till nya inkommande idéer och krav. De 
behöver också granska, analysera och förstå vad som kan komma att behöva förändras för att 

se om de inkommande nya förslagen tillför ett värde till ett system som håller på att utvecklas. 

Under utvecklingsprocessen kan teamen behöva hantera och även dokumentera förändringar 

och diskussioner som lett fram till nya beslut (Schön et al., 2017). Det läggs härmed ett fokus 

på att kunskaper delas och hela tiden värderas, utvecklas och appliceras. Genom 

kommunikation och kunskapsdelning kan nya insikter erhållas och nytt lärande ske som 

underlättar anpassningar och förändringar.     
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2.3 KM-system 

KM-system eller KMS är ytterligare ett begrepp som kan vara svårt att definiera eftersom det 

är ganska komplext. Ibland refererar KM-system till IT-system som har utvecklats för KM-

arbete i organisationer (Alavi & Leidner, 2001). Maier (2007) skriver att en del dock blir 

provocerade av begreppet eftersom systemen ”neither contain knowledge, nor do they manage 

it” (s. 621). Enligt Maier (2007) används begreppet ibland för att allmänt beskriva 

information- och kommunikationsteknologier som används i organisationer för att stödja KM, 

men han skriver att det även finns en annan, något smalare definition, som försöker särskilja 

KM-system från andra system genom att beskriva KM-system som plattformar och specifika 

applikationssystem som stödjer ”knowledge workers in the management of knowledge” 

(Maier, 2007, s. 621). Denna mer avgränsade definition avser därmed system som underlättar 

för de som arbetar inom kunskapsintensiva verksamheter att skapa, lokalisera och erhålla 

kunskaper såväl som att rekonstruera, dela, integrera och tillämpa dem. Oavsett hur KM-

system definieras har systemen kommit att bli allt väsentligare och har kommit att få en mer 

betydande roll i arbetet med att transformera traditionella organisationer till att bli mer 

kunskapsintensiva (Maier, 2007). 

2.3.1 Viktiga funktioner i KM-system 

För att stödja hantering, delning och vidare kunskapsutveckling är det viktigt enligt Maier 

(2007) att det i KM-system finns ett antal väl integrerade funktioner som förenklar arbetet. De 

funktioner som Maier (2007) tar upp är: 

 

• kommunikation av olika slag mellan människor, 

• dokumenthantering av olika typer av dokument som behöver hållas levande i 

KM-arbetet, 

• tillgång och access till exempelvis databaser och filsystem i webbservrar där 

data och information finns lagrat, 

• fulltextsökning av diverse information som finns exempelvis på filservrar, i 

databaser eller utanför organisationens lagringsfunktioner, 

• visualisering av all den information, oavsett format, som kan göras sökningar 

på. 

2.3.2 KM-systems roll för KM-arbete 

KM-systems roll är således att ska stödja skapande och konvertering av kunskaper. Systemen 

ska även säkerställa att kunskapen förs ut i organisationen och börjar tillämpas. När system 

för kunskapsdelning utvecklas som ska förse organisationer och anställda med användbar 

kunskap som de kan ha nytta av, krävs att noggranna avvägningar görs och smarta beslut 

fattas (Hasanali, 2005). Enligt Hasanali (2005) får inte förväntningarna på ett KM-system som 

implementeras i en verksamhet vara för höga. Det behöver kommuniceras ut till anställda vad 

systemet kan bidra med till verksamheten, men också vad det inte kan förväntas bidra med. 

Vilken typ av information och kunskap ska systemet hantera är en fråga som också behöver 

ställas. Författaren skriver att det krävs att organisationer även avsätter resurser för att 

implementeringar ska bli lyckade. Hasanali (2005) föreslår att en anställd behöver utses som 

åtminstone till en början tillåts arbeta heltid med att ansvara för det nya systemet.  
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Enligt North och Kumta (2018) behövs också en samsyn i organisationen kring 

kunskapsbegreppet samt förståelse för hur kunskaper kan utvecklas vidare till nya kunskaper i 

en ständigt pågående process. Trots att den kunskap som finns i en organisation bör ses som 

en av de mest värdefulla tillgångarna för organisationens framdrift får kunskapen inte stanna 

eller knytas till enskilda enheter eller individer utan behöver komma alla berörda till godo 

(North & Kumta, 2018). För det långsiktiga arbetet bör det för organisationer inte framförallt 

handla om hur mycket de vet utan snarare hur väl de kan nyttja den kunskap de besitter (Alavi 

& Tiwana, 2002). KM-system behöver därför designas för att på ett genomtänkt sätt löpande 

stödja tillvaratagandet av kunskap från olika team och bidra till att kunskap kan delas, 

omformuleras och utvecklas så att den kommer andra team till gagn. Det bidrar i sin tur till 

innovation som främjar organisationens framdrift (Alavi & Tiwana, 2002). För att ett KM-

system ska kunna vara av betydelse i KM-arbetet behöver dock anställda själva aktivt bidra 

för att systemet ska kunna bli ett bra verktyg för kunskapsskapande och kunskapsutbyte 

mellan anställda genom att de löpande dokumenterar, uppdaterar och använder systemet som 

en källa till ny kunskap. 

2.3.3 Utmaningar med KM-system i relation till KM 

KM-system designas för att stödja KM-arbete. Om KM-system ska fungera som värdefulla 

verktyg för KM behöver därför funktioner finnas för att kunna lagra olika typer av data och 

information (North & Kumta, 2018). Data och information kan kodifieras men det kan vara 

svårare att kodifiera olika typer av kunskap och distribuera ut den till berörda parter. Eftersom 

förutsättningar förändras kan det också vara svårt att se till att det som finns lagrat i KM-

system uppdateras. Guider kan lätt passera bäst-före-datum och det krävs att individer aktivt 

går in i systemen och gör ändringar. KM-system behöver också kunna stödja teamarbetet och 

kunskapsdelning genom att erbjuda exempelvis funktioner för kommunikation och samarbete 

(North & Kumta, 2018). Ofta finns funktioner för interaktion i KM-system, men det finns 

också en uppsjö av andra plattformar i form av social media som används för interaktion och 

nätverkande idag. Information, kunskap och olika typer av guider finns också tillgängligt 

online via olika sökmotorer och det kan vara svårt för KM-system att på samma sätt förse 

individer med rätt uppdaterad information och kunskap vid det tillfälle då de behöver det 

(North & Kumta, 2018). 

2.4 Ramverk för analys av KM och KM-system 

Denna avslutande del i teorikapitlet presenterar ett ramverk för att utvärdera KM och IT-

baserade systems roll för KM-arbete i organisationer. Detta teoriramverk har vi valt att 

läggas sist i teoridelen eftersom vi avser att använda det mot slutet i vårt analys- och 

diskussionskapitel där vi ämnar göra en sammanfattande utvärdering och försöka identifiera 

faktiska aktiviteter där kunskaper inhämtas skapas och delas samt användning av KM-system 

för kunskapsutbyte inom och mellan team som arbetar med agil systemutveckling. 

___________________________________________________________________________ 

Ramverket nedan har skapats av Alavi och Leidner (2001) och är tänkt att utgöra en modell 

för utvärdering av KM och KM-system. Utvärderingsramverket utgår från ett kunskapsbaserat 

perspektiv på organisationer, där kunskap ses som en essentiell resurs för organisationens 

framdrift. Dorairaj et al. (2012) skriver också om hur kunskaper hanteras, bearbetas, 

omvandlas och tillämpas i olika processer inom organisationer. 
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Knowledge Creation 

Knowledge Creation inom organisationer, utifrån ett kunskapsbaserat perspektiv, innefattar 

arbete med att ständigt skapa ny kunskap som kan komma verksamheten tillgodo (Alavi & 

Leidner, 2001). Kunskapsskapande sker i en dynamisk process genom socialt samspel, 

reflektion och genom att individer delar kunskaper och erfarenheter med varandra, vilket leder 

till att kunskaper tar ny fördjupad, förändrad och förädlad form. Ny kunskap skapas bland 

annat genom att nya kunskaper tillförs organisationen, men framförallt genom att kunskaper 

delas (Farnese et al., 2019; Dorairaj et al., 2012). IT-system har ofta en viktig roll att spela för 

olika typer av interaktions- och samarbetsaktiviteter (Alavi & Leidner, 2001). 

 
Knowledge Storage/Retrieval 

För att ny kunskap som har skapats inte ska försvinna ur organisationens minne och gå 

förlorad behöver den lagras så att den kan återanvändas och utvecklas. Alavi och Leidner 

(2001) skriver om två typer av minnen som finns i organisationer. Ett minne är kopplat till 

organisationen i form av dokument eller information som kan finnas lagrad i exempelvis 

databaser. Till organisationens minne räknas också forna erfarenheter och kunskaper, vilket 

kan påverka processer. Det andra minnet är kopplat till individer och kommer från individers 

agerande, erfarenheter och observationer. Genom att ta tillvara på minnen och kunskaper och 

lagra dessa på rätt sätt kan verksamheten gynnas. IT-system underlättar lagring av minnen och 

kunskaper som finns kopplat såväl till organisationen som till enskilda individer och gör att 

det blir lättare att återanknyta till dem (Alavi & Leidner, 2001). 

 
Knowledge Transfer 

Knowledge Transfer eller kunskapsöverföring ses vanligtvis som en av de viktiga aspekterna 

inom det kunskapsbaserade perspektivet och kan ske på olika sätt i organisationer. 

Individuella kunskaper och kunskaper på gruppnivå behöver få en form så att de kan 

överföras samt delas med andra. Kunskaperna behöver dokumenteras eller kodifieras så att de 

får rätt innebörd och kan tas upp av andra och sättas in i nya kontexter. Användandet av IT-

baserade system gör att kunskaper kan delas och spridas över team- och organisationsgränser 

(Alavi & Leidner, 2001). Explicita kunskaper kan också överföras genom aktivitet i form av 

diskussioner och möten där kunskaper presenteras och sedan sprids till andra (Dorairaj et al., 

2012). 

    
Knowledge Application 

Nya kunskaper behöver tillämpas om de ska komma organisationen tillgodo. Syftet med att 

dela kunskaper är att nya insikter och kunskaper ska erhållas, för att sedan kunna tillämpas i 

andra kontexter. I denna process behöver nya kunskaper integreras med individers redan 

existerande kunskap och kunna appliceras och kunna användas i nya kontexter (Dorairaj et al., 

2012). Utifrån den kunskapsbaserade synen behöver kunskaperna appliceras och tillämpas för 

att nya rutiner ska kunna skapas, och här får IT-system en viktig roll för att skapa och befästa 

nya normer (Alavi & Leidner, 2001). 
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2.5 Litteratursammanfattning och undersökningsramverk 

Från litteraturen kan vi identifiera ett antal områden som tenderar att återkomma vad gäller 

KM, KM-system och agil systemutveckling. Vi har utgått från våra kärnområden och satt dem 

som övergripande kategorier. I mittkolumnen beskrivs respektive undersökningsområde och 

aspekter som framkommer i litteraturen. För att det ska vara tydligt vilken litteratur som 

huvudsakligen har används anges dessa referenser i kolumnen till höger. 

  

   
Tabell 1: Litteratursammanfattning 

Kategorier Undersökningsområden Litteratur 

Knowledge Management, 
 

kunskap som resurs, 

olika typer av kunskaper, 

kunskapsomvandling, 

varför KM-arbete sker, 

kunskapsprocesser vid agil 
systemutveckling, 

organisationskultur för KM-
arbete, 
 

Farnese et al., 2019; North & Kumta, 2018; 
Bhatt, 2001; Nonaka, 2008; Dalkir, 2011; 
Wellman, 2009; Leonard-Barton et al., 
2015; Dalkir, 2011; Serrat et al., 2017; 
Alavi & Tiwana, 2002; Fernese et al., 2019; 
Yao et al., 2012; Zhang & Kosaka, 2013; 
Alavi & Leidner, 2001; Alvesson, 2004; 
Sivanantham, 2012. 

Agilt arbetssätt, 
 

agila metoder, 

betydelse av samarbete för 
agilt arbete, 

betydelse av kunskapsdelning 
för agilt arbete 

Alsharo et al., 2016; Silvanantham, 2012; 
Demigha & Kharabsheh, 2019; Schön et al., 
2017; Dima & Maassen, 2018; Dorairaj et 
al., 2012; North & Kumta, 2018. 

KM-system viktiga funktioner i KM-
system, 

KM-systems roll för 
kunskapsdelning, 

utmaningar med KM-system  

Serrat, 2017; Alavi & Tiwana, 2002; Maier, 
2007; North & Kumta, 2018; Maier, 2007; 
Alavi & Leidner, 2001; Hasanali, 2005. 

Ramverk för utvärdering av KM 
och KM-system 

Knowledge Creation, 

Knowledge Storage/Retrieval, 

Knowledge Transfer, 

Knowledge Application 

Alavi & Leidner, 2001; Dorairaj et al, 2012. 
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3 Metod 

I denna del beskrivs val av metod och den forskningsansats som ligger till grund för studien. 

Urval samt hur data har samlats in och analyserats redogörs för och de intervjufrågor som 

används i den empiriska undersökningen presenteras och motiveras. Vidare beskrivs studiens 

validitet och tillförlitlighet samt etiska ställningstaganden. Avslutningsvis diskuteras 

begränsningar med valet av metod. 

__________________________________________________________________________ 

3.1 Metod och ansats 

Enligt Holme och Solvang (2017) och Yin (2014) ska val av metod utgå från den 

frågeställning som har valts och som bäst kan belysa det problemområde som de som 

genomför undersökningen har valt att engagera sig i. Kvalitativa såväl som kvantitativa 

metoder kan användas i forskning för att öka förståelsen för samhället och hur individer 

och/eller grupper handlar och förhåller sig till varandra. Det kvalitativa tillvägagångssätt 

används dock vanligtvis för att det ska vara möjligt att sätta sig in i deltagarnas situation och 

förstå det som undersöks utifrån deras perspektiv (Holme & Solvang, 1991). Enligt Stake 

(2010) syftar kvalitativ forskning främst till att gräva djupare och göra det möjligt att se och 

förstå hur människor uppfattar och förhåller sig till specifika problem eller fenomen.   

 

Eftersom syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för KM och KM-system i agil 

systemutveckling utifrån sin kontext, inbäddat i ett sammanhang valde vi därför en kvalitativ 

metodansats. Vi önskade få djupare förståelse för hur systemutvecklare tänker och resonerar 

och därför ligger fokus i studien på att genom intervjuer försöka fånga upplevelser av KM och 

KM-system som verktyg. Ansatsen kan även sägas vara av interpretativ eller tolkande art 

eftersom fokus i studien ligger på att genom samtal i intervjuform försöka förstå hur de som 

är involverade i utspridda team uppfattar och tänker kring KM och KM-system som verktyg 

för kunskapsdelning (Klein & Myers, 1999). Syftet med tolkande kvalitativa studier är att 

skapa kunskap genom förståelse (Godlkuhl, 2012). Klein och Myers (1999) citerar Walsham 

(1993) och skriver att ”Interpretive methods of research in IS are ’aimed at producing an 

understanding of the context of the information system, and the process whereby the 

information system influences and is influenced by the context’” (s. 69). De beskriver därmed 

att syftet med en tolkande ansats är att försöka skapa en djupare förståelse för ett fenomen 

genom att ta hänsyn till kontexten, samtidigt som sammanhanget och kontexten som påverkas 

av fenomenet behöver klargöras. Tolkningar görs i vår studie i hermeneutisk anda eftersom vi 

försöker skapa en holistisk förståelse för KM, KM-system och agil systemutveckling genom 

att bland annat beskriva delar och sätta in dem i en kontext samt genom att data som används 

för analys genereras i interaktion mellan den intervjuade och den som intervjuar (Klein & 

Myers, 1999). 
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3.2 Litteratursökning 

För att hitta relevant teori och litteratur använde vi främst LUBsearch och Google Scholar för 

att hitta artiklar och böcker som vi ansåg kunna vara lämpliga för vår studie inom ämnen 

såsom exempelvis: Knowledge Management, Knowledge Management Systems, Knowledge 

Management Tools, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer, Organizational Learning och 

Agile Software Development, Agile Methods, och Scrum.  

3.3 Fallstudie som metod 

Det som utmärker fallstudier är att forskare, istället för att söka översiktlig kunskap kring det 

som studeras, söker djupare förståelse för förhållanden och processer i naturlig miljö och i 

naturliga situationer (Yin, 2014; Denscombe, 2010). Samband, processer och hur saker och 

ting förhåller sig i sociala kontexter tenderar att vara sammankopplade, sammanflätade och 

beroende av varandra. Syftet med fallstudier är att på djupet försöka skapa förståelse för de 

komplexa förhållanden mellan faktorer som uppstår i olika sociala sammanhang (Denscombe, 

2010). Fördelen med att göra fallstudier är att djupare insikter kan nås genom att studera 

något mer i detalj, vilket kan göra att mer allmänna slutsatser kan dras som inte hade kunnat 

komma fram genom exempelvis större enkätundersökningar (Denscombe, 2010). Avsikten 

med fallstudier är vanligtvis att försöka belysa något som kan vara generellt förekommande 

och typiskt ur ett holistiskt perspektiv genom att granska något specifikt (Denscombe, 2010). 

Enligt Denscombe (2010) kan med fördel, explorativa fallstudier användas eftersom forskare 

då undersöker ”the key issues” (s. 55), det vill säga de viktigaste parametrarna som påverkar 

respondenterna i undersökningen. Vid fallstudier väljs vanligtvis inte en specifik 

tillställningen, skola eller exempelvis en organisation ut rent slumpmässigt, utan väljs därför 

att det finns något som utmärker den som gör den intressant att studera (Denscombe, 2010). 

Det vi önskade studera och få djupare förståelse för i vår studie var de viktigaste parametrarna 

kring kunskapsdelning i en agil systemutvecklingsprocess inom och mellan team som inte 

sitter tillsammans.  

 

Yin (2010) skriver att när fallstudier ska genomföras behöver forskare överväga om en 

enfalls- eller flerfallsstudie lämpar sig bäst. Enligt författaren finns det vissa fördelar med 

flerfallsstudier eftersom de kan belysa eventuella likheter och skillnader mellan olika fall. 

Resultat från flerfallsstudier tenderar också att anses mer övertygande. Yin (2010) skriver att 

flerfallsstudier emellertid kräver stora resurser och är mycket tidskrävande. Enfallsstudier har 

fördelen att vara mer begränsade och gör att forskare inom den tid som har anslagits för ett 

projekt mer på djupet kan granska det som undersöks (Yin, 2014). Då tiden för vår 

kandidatuppsats är begränsad till ett visst antal veckor, och delvis också på grund av 

försvårande omständigheter utifrån rådande pandemi, valde vi att genomföra en enfallsstudie. 

Dessutom tycker vi att vår studie stämmer in på det Yin (2010) och Descombe (2010) skriver 

kring det representativa och/eller typiska fallet, vilket också bidrog till att valet föll på en 

enfallsstudie. Eftersom vi har valt att titta på en offentlig förvaltning och det finns relativt få 

fall att undersöka i jämförelse med privat näringsliv blir Yins (2014) resonemang kring 

representativitet applicerbart. Det krävdes att vi valde en organisation som är representativ för 
det vi hade för avsikt att studera (Yin, 2014), och därför bestämde vi oss att genomföra 

fallstudien på Skatteverket eftersom de också har sin verksamhet förlagd på olika geografiska 

platser. Att fokusera på en enstaka organisation syftar därmed till att få en helhetssyn och en 

djupare förståelse för komplexiteten med kunskapsdelning i och mellan team som arbetar med 

agil systemutveckling och befinner sig på olika fysiska platser. Vår fallstudie avser att 
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analysera en specifik situation, kunskapsdelningsprocesser, och försöka få förståelse för vad 

som händer i denna process samt anledningar till att det händer. Att få fördjupad förståelse för 

kunskapsdelning i och mellan team i denna kontext kan förhoppningsvis bidra till ökade 

insikter kring kunskapsdelningsprocesser och eventuella hinder och svårigheter för effektiv 

kunskapshantering för systemutvecklare.   

3.4 Empiristudie 

Genom att genomföra intervjuer är avsikten att data ska samlas in som kan tolkas, analyseras 

och kategoriseras för att finna röda trådar i materialet som sedan kan struktureras för att skapa 

förståelse och en mer djupgående bild av fenomen. För att den data som har samlats in och 

genererats ska hålla god kvalitet (rich data) har vi valt att den som intervjuar tar en aktiv part i 

samtalet (Schultze & Avital, 2011). Intervjuerna utgår från de intervjuades egna erfarenheter 

och deras beskrivningar och uppfattningar hörsammas. De följdfrågor som ställs syftar till att 

få en tydligare bild av fenomenet. Schultze och Avital (2011) skriver att det behöver finnas en 

tydlig guide för intervjuer för att kunna få fram och tolka de intervjuades erfarenheter. Den 

strategi som har tillämpats i intervjuerna har fokuserat på att få fram och se möjligheter och 

styrkor med KM och KM-system i agil systemutveckling, men vi har även ställt frågor till 

intervjuobjekten för att uppmärksamma potentiella hinder för effektiv kunskapsdelning. 

 

I vår studie undersöks aspekter som Kuusinen et al. (2017) efterlyser ytterligare forskning 

kring (Demigha och Kharabsheh, 2019). Det vi undersöker under intervjuerna är motivation 

till KM och kunskapsdelning, vilken typ av kunskap som värderas och delas, samt hur 

kunskapsdelning går till. Frågor ställs aven kring hur organisationskulturer påverkar eller 

stimulerar kunskapsdelning och hur kunskaper tas tillvara. Dessutom undersöker vi relationen 

mellan agilt systemutvecklingsarbete och kunskapsdelning, och även KM-systems funktion 

och roll i detta arbete.  

3.4.1 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) bör urval för undersökningar styras av de frågeställningar som har 

formulerats, vilket gör att intresset vanligtvis riktas mot en specifik grupp. När vi hade 

etablerat en kontakt med Skatteverket fastställde vi därför ett antal kriterier för de intervjuer 

som vi ämnade göra för att kunna besvara våra frågeställningar och uppnå syftet med vår 

studie. De kriterier som vi identifierade var att respondenterna: 

i)                ska arbeta i team i organisationen, 

ii)               representera olika team utspridda fysiskt och geografiskt, 

iii)              arbeta aktivt i systemutvecklingsprocessen, 

iv)              ha erfarenhet av KM-system för kunskapsdelning.   

Utifrån ovanstående kriterier valdes sedan respondenter ut med en metod som kan liknas vid 

ett bekvämlighetsurval (Esaiasson et al., 2017). Vi bad den person som vi hade fått kontakt 

med på Skatteverket att ge oss förslag på personer som uppfyllde våra kriterier. Mejl 

skickades ut för att fråga om det skulle vara möjligt att ställa upp på en intervju. De 

potentiella respondenterna meddelades också att deltagande är frivilligt. 
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Alla respondenterna arbetar med systemutveckling på Skatteverket och tillhör olika team 

utspridda geografiskt i organisationen. I tabellen nedan redovisas den roll respondenterna 

huvudsakligen har, typ av intervju samt datum och tid då intervjuerna genomfördes.  

 
Tabell 2: Respondenter 

Namn Placeringsort Roll Intervjutyp Datum och tid Appendix 

Respondent 1 Pl. ort 1 Testledare och testare Skypemöte 24/4-2020, ca. kl. 10-11 B 

Respondent 2 Pl. ort 2 Systemutvecklare Skypemöte 27/4-2020, ca. kl. 10-11 C 

Respondent 3 Pl. ort 3 Systemutvecklare Skypemöte 28/4-2020, ca. kl. 10-11 D 

Respondent 4 Pl. ort 4 Frontendutvecklare Skypemöte 29/4-2020, ca. kl. 10-11 E 

Respondent 5 Pl. ort 5 Plattformsspecialist Skypemöte 4/5-2020, ca. kl. 10-11 F 

Respondent 6 Pl. ort 6 Frontendutvecklare Skypemöte 4/5-2020, ca. kl. 14-15 G 

3.4.2 Intervjuguide och intervjuförfarande 

Den intervjuguide som upprättades utgick från syftet med studien och de frågor som vi 

önskade få svar på för att kunna belysa uppfattningar om KM och KM-system i agil 

systemutveckling i relation till den litteratur som ligger till grund för studien. Det innebär att 

vi i förväg funderade ut ett antal frågor för intervjuerna och delade in dem under olika 

rubriker/teman för att få en struktur och ha det som underlag för att kunna styra utveckling 

och säkerställa att faktorer kom med under intervjuerna (Holme & Solvang, 1991).  

Innan vi påbörjade intervjuer med de respondenter som ingår i studien genomförde vi en 

pilotintervju med en systemutvecklare på Skatteverket dels för att testa och utvärdera vår 

intervjuguide dels för att få möjlighet att träna på intervjuteknik (Yin, 2014). Pilotintervjun 

utvärderades och därefter gjordes vissa förändringar för att frågorna skulle bli tydligare och 

för att strukturen skulle bli bättre.  

 

Intervjuguiden har legat som grund i alla de genomförda intervjuerna. Dock har vi inte haft 

för avsikt att låta intervjuguiden begränsa samtalen och därför har vi inte följt de olika 

punkterna i detalj utan försökt anpassa oss till dem som har intervjuats. Vi har strävat efter att 

vara lyhörda för deltagarnas svar som skulle kunna fördjupa förståelsen för det som undersöks 

(Yin, 2010). Deltagarna har därför getts utrymme under intervjuerna att utveckla sina svar 

även om det i viss mån kunde påverka ordningsföljden. 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör målet med en intervju vara att försöka framkalla 

beskrivningar som är spontana och därför ska helst frågor vara utformade så att 

intervjuobjektet får uttrycka tankar kring hur, och på vilket sätt något upplevs snarare än 

varför något sker. Detta för att undvika spekulativa förklaringar. Esaiasson et al. (2017) 

skriver även de att de viktigaste frågorna helst bör ställas i deskriptiv form och vara 

konstruerade som hur- och vad-frågor. Frågor av typ: kan du berätta/beskriva kan med fördel 

användas. Varför-frågor kan också finnas med i en intervjumanual, men då helst ställas mot 
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slutet för att kunna fånga upp redogörelser kring det som undersöks (Kvale & Brinkman, 

2014). 

För att kunna närma oss det undersökta ur olika aspekter har vi använt oss av de råd som ges 

av Kvale och Brinkman (2014) samt Esaiasson et al. (2017) kring olika typer av frågor att 

ställa vid kvalitativa intervjuer. De inledande frågorna i intervjun bör syfta till att skapa god 

stämning och god kontakt mellan inblandade parter (Esaiasson et al., 2017). Efter att en 

inledande presentation har skett för att ge lite bakgrundsinformation om den intervjuade och 

den avdelning där denne arbetar samt roll och ansvar, ombeds han/hon i efterföljande tema att 

beskriva Knowledge Management i organisationen utifrån olika aspekter. Nästa tema i vår 

intervju söker synpunkter och åsikter kring agil systemutveckling i relation till KM, och temat 

därefter är inriktat på uppfattningar rörande KM-system och deras funktion och roll för 

kunskapsdelning. Mot slutet av intervjun ges tillfälle för respondenterna att reflektera kring 

KM och KM-system och eventuella utmaningar för effektiv kunskapsdelning.  

Olika delfrågor har formulerats under varje tema och vi har medvetet försökt att använda både 

indirekta och direkta frågor. Indirekta frågor används framförallt för att få fram uppfattningar 

och inställningar som exempelvis: ”Hur tror du de anställda upplever att deras kunskap tas 

tillvara i organisationen?”. Efter att intervjuobjekten har fått göra egna beskrivningar har 

direkta frågor i viss utsträckning använts för att följa upp svar i syfte att låta intervjuobjektet 

förtydliga eller exemplifiera (Kvale & Brinkman, 2014). Frågor av sonderande typ finns med 

i intervjuguiden eftersom även de syftar till att undersöka om den som intervjuas ytterligare 

kan beskriva eller ge exempel (Kvale & Brinkman, 2014). Under intervjuerna läggs särskild 

vikt vid att försöka uppmärksamma svar som kanske betonas starkt och då ställa frågor för att 

ge den intervjuade utrymme att ytterligare utveckla sitt svar. Tystnad tillämpas också för att 

den intervjuade ska kunna ges tid att tänka och reflektera samt få tid att eventuellt lägga till 

saker (Kvale & Brinkman, 2014). Vissa av frågorna är specificerande till sin art eftersom 

undersökningen syftar till att få beskrivningar som är mer precisa kring exempelvis upplevda 

fördelar och/eller nackdelar med exempelvis KM-systemet. Kompletterande tolkande frågor 

ställs även under intervjuerna för att säkerställa att svar har uppfattats korrekt (Kvale & 

Brinkman, 2014). Dessa frågor finns dock inte med i intervjuguiden eftersom de har ställts till 

intervjuobjekten vid behov. 

Under intervjuerna sker ett aktivt lyssnande för att på bästa sätt kunna fånga upp det som sägs 

och för att kunna ställa frågor som fördjupar förståelsen. Den som intervjuar ansvarar under 

hela intervjun för förloppet och att strukturen följs genom att klart markera när det är dags att 

gå över till nästa tema utan att för den skull avbryta den intervjuade (Kvale & Brinkman, 

2014). 

I tabellen nedan presenteras de teman som vi har utgått ifrån, de aspekter som har undersökts 

samt exempel på frågor som har ställts under intervjuerna. (En mer detaljerad intervjuguide 

bifogas i appendix A.) 
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Tabell 3: Intervjuguide 

Teman Aspekter som undersöks Exempelfrågor 

Inledande frågor kring 
respondentens roll, 
kompetens, ansvar och 
arbetsuppgifter i teamet 

kontext och förståelse för 
respondentens aktuella 
arbetsuppgifter 

Kan du beskriva din roll på organisationen? 
Vilket är ditt ansvarsområde? Hur ser teamet 
och kompetenserna ut? 

Knowledge Management kunskap som resurs, 
 
 
 
kunskaper som värderas, 
 
 
hur kunskaper erhålls, 

motivation för och anledning till 
KM-arbete, 

 
kunskapsgenererande 
processer och rutiner för 
kunskapsgenerering vid 
systemutveckling, 
 
 
 
organisationskultur för 
kunskapsdelning, 

Hur tas kunskaper tillvara i organisationen? 
Hur tror du att anställda upplever att deras 
kunskaper tas tillvara i organisationen?  
 
Vilka typer av kunskaper vill organisationen att 
ni delar inom och mellan teamen?  
 
Hur erhåller du ny kunskap? 
 
Anser du att du har haft nytta som kommit från 
andra i organisationen? Hur bidrar 
kunskapsdelning till att effektivisera arbetet? 
 
Hur skaps nya kunskaper? 
Kan du beskriva hur kunskapsdelning inom ditt 
team sker? Kan du beskriva kunskapsdelning 
mellan team som är geografiskt utspridda? 
Finns det generella riktlinjer för 
kunskapsdelning?  
 
Hur känner du att organisationens kultur 
uppmuntrar till delning av kunskaper mellan 
anställda och mellan team? Finns det någon 
struktur/organisation för samarbete med andra 
team? 

Agilt arbetssätt agila metoder, 
  

betydelse av samarbete för agilt 
arbete, 
 

betydelse av kunskapsdelning 
för agilt arbete 

Hur arbetar ni agilt? Strukturer för agilt arbete? 
 
 
Hur sker samarbetet? Anser du att samarbete 
och bidrar till innovation inom organisationen? 
  
Hur tycker du att kunskapsdelning mellan 
teamen bidrar till att effektivisera ditt och 
teamens arbete samt hur detta kan uppmuntra 
teamen att vara mer agila och jobba 
anpassbart? 

KM-system funktioner i KM-system, 

 

 

 

KM-systems roll för 
kunskapsdelning,  

 

utmaningar med KM-system för 
kunskapsdelning 

Finns det funktioner i KM-systemet som hjälper 
dig utforma guider eller artiklar som gör att 
kunskapsdelning ska kunna ske effektivt?  
Har ni standardiserade moduler som olika team 
kan ha nytta av för att undvika dubbelarbete?  
Finns det någon återkommande 
granskning/genomgång av artiklar och kunskap 
som finns i systemet?  
 
Hur tycker du systemet används i din 
organisation? Hur använder du systemet för att 
ta till dig kunskaper inom ditt område?  
Hur delar du med dig i KMS?  
 
Vilka anser du, är utmaningarna med att 
använda KM-system? 
Hur skulle du kunna tänka dig att en förändring 
i systemet skulle se ut? 
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3.5 Bearbetning och analys av data 

Efter varje intervju diskuterade vi genomförandet och de tankar som uppstått under intervjuns 

gång. För att kunna analysera och jämföra data som samlats in från intervjuerna valde vi 

sedan att transkribera samtliga intervjuer (Jacobsen, 2002). Transkriberingsprotokollen 

underlättade arbetet med att analysera svaren utifrån litteraturstudien och identifiera 

kategorier och ämnen som berörs. Transkriberingarna återfinns i appendix. I redovisningen 

har vi låtit en del talspråksformer vara kvar eftersom det till viss del kan återspegla tonen i 

intervjuerna (Holme & Solvang, 1993). Stakningar och/eller upprepningar har emellertid 

tagits bort för att göra texten mer läsvänlig. 

3.5.1 Kodning av intervjutranskriberingen  

Analysen bestod i att, utifrån våra frågeteman, försöka hitta viktig information och 

uppfattningar som besvarar våra frågeställningar och belyser det som har identifierats i 

litteratursammanfattningen. Den kodning som gjordes syftade till att lättare kunna 

sammanställa det empiriska materialet. Koderna som presenteras i tabellen nedan har satts in 

eller antecknats i transkriberingsprotokollen för att vi tycker att svaret matchar en viss 

kategori. Flera av svaren i intervjuerna berör flera ämnesområden och därför har ibland flera 

koder antecknats ihop med vissa svar. Kategorierna har satts in i sin kontext och i 

sammanhang med de teorier som vi studerade i vår litteraturgenomgång. I tabellen nedan 

presenteras de koder som vi har använt oss av för att analysera svaren. 

 
Tabell 4: Kodöversikt 

Kod Kategori 

BG bakgrund: roll och ansvar 

MO motivation för KM 

VK  kunskaper som värderas och delas 

KO kunskapsomvandling 

KM kunskapsdelning 

OK  organisationskultur för KM 

KR kunskap som resurs 

AG agila arbetssätt 

SA samarbete 

KMS KM-system 

KM- eventuella hinder/brister/svårigheter med KM 

KMS- eventuella hinder/brister/svårigheter med KMS 
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3.6 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att studien ska vara valid och relevant har frågeställningarna behövts 

preciseras under arbetet. Enligt Jacobsen (2002) ska resultat från empiriskt grundade studier 

vara valida och tillförlitliga. Data som har samlats in från intervjuerna har därför noga 

granskats, analyserats och diskuterats, och resultat har noggrant redovisats. Alla intervjuer har 

genomförts på liknande sätt utifrån en tydlig intervjuguide och har spelats in och 

transkriberats för att öka reliabiliteten. De personer som har intervjuats har också valts ut för 

att de har ansetts vara relevanta för att erhålla djupare förståelse av valt fenomen. Information 

ska vara konsekvent för att kunna bilda logiska hållbara slutsatser, vilket kräver att 

undersökningsformer håller en viss nivå av integritet. Samma information skall också kunna 

tas fram på olika sätt om ett och samma område undersöks med olika undersökningsformer 

(Kvale & Brinkman, 2014).  

För att säkerställa reliabiliteten och kvaliteten på litteraturen som studerades användes dels 

fackböcker av praktiker inom området och/eller erkända författare citerade eller refererade till 

av andra forskare och dels peer review-artiklar från vetenskapliga tidskrifter inom de ämnen 

som valts ut. Konferenspublikationer från vetenskapliga konferenser har också studerats. 

Vidare eftersträvas i studien kravet på transparens genom att noggrant redovisa och redogöra 

för studiens syfte, metoder som har använts, data som har samlats in samt alla resultat som 

framkommer i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017).  

3.7 Etiska ställningstaganden 

Generella etiska riktlinjer utifrån krav på integritet och konfidentialitet åtföljs i vår studie 

(Kvale & Brinkman, 2014). Den data som samlats in i undersökningen behandlas 

konfidentiellt och åtgärder vidtas för att skydda integritetskänsliga uppgifter. Hänsyn har 

tagits till de intervjuades privatliv. Det finns inga personuppgifter upplagda i transkripten och 

inspelningar som har gjorts hålls inom studiegruppen som genomför undersökningen. För att 

kunna erbjuda de personer som har intervjuats i vår studie anonymitet har vi valt att inte 

nämna namn på respondenter samt annan personlig eller känslig information i denna uppsats. 

Information som är intressant är relaterade till studiens ämnesområde.  

Informerat samtycke innebär att deltagandet måste vara frivilligt och när som helst kunna 

avbrytas (Esaiasson et al., 2018). De respondenter som ingick i vår studie fick information om 

vilken typ av studie de skulle ingå i, syftet med studien, att insamlat material enbart avses att 

användas i denna studie samt att de kunde välja att inte delta i undersökningen och också 

avbryta sitt deltagande om så skulle önskas. Information gavs också att intervjuerna skulle 

komma att spelas in.  

3.8 Begränsningar med metodval 

Kvantitativa studier genomförs vanligen för att kunna spåra förekomst av olika kategorier 

genom att ge kategorierna numeriska värden och göra generaliseringar utifrån frågor kring hur 

många, hur mycket eller hur ofta (Esaiasson et al., 2017). Huvudfokus i vår studie är 

emellertid inte att undersöka och rapportera hur frekventa vissa åsikter eller uppfattningar är 
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för en vald population utan istället, i kvalitativ anda, gå mer på djupet och försöka tolka och 

beskriva hur och varför något uppfattas utifrån kontext och sammanhang (Vetenskapsrådet, 

2017). 

Miljön kan i viss utsträckning påverka vilken information som ges i undersökningar 

(Esaiasson et al., 2017), och då intervjuerna i denna undersökning har skett via Skype-möten 

har det inte gått att säkerställa att deltagarna har befunnit sig i en miljö där de har känt sig helt 

lugna och bekväma. Vi har emellertid uppmanat deltagarna att föreslå lämplig tid för att 

undvika att deltagarna ska känna sig tidsmässigt pressade, och också uppmanat dem att 

befinna sig på en plats där de kan känna att de kan prata ostört. Vi valde också medvetet att 

bara berätta om temat för intervjun och inte lämna ut intervjufrågorna till deltagarna i förväg 

eftersom vi inte ville att svaren i förväg skulle riskera att vara tillrättalagda (Esaiasson et al., 

2017). Med detta förfaringssätt finns en risk att viss viktig information inte kommer med som 

deltagarna inte tänker på vid det aktuella intervjutillfället.  

Intervjusamtal via datorn som har använts i den här studien kan inte direkt likställas med 

personliga möten där intervjuaren och den intervjuade möts kroppsligt, och som har fördelen 

med att den som intervjuar får tillgång till olika typer av icke-språklig kommunikation som 

exempelvis gester (Kvale & Brinkman, 2014). Syftet med undersökningen och rådande 

pandemi är emellertid det som har fått avgöra intervjuformen. Vår avsikt har varit att få med 

uppfattningar och åsikter från anställda i team som är fysiskt och geografiskt utspridda och 

fysiska möten har av flera anledningar varit svåra att få till. 
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4 Empirisk undersökning – Resultat 

I denna del presenteras de empiriska resultaten från vår intervjuundersökning. Intervjuerna 

har transkriberats och analyserats. En systematisering och kategorisering har gjorts baserat 

på data som har samlats in från intervjuerna i relation till litteraturen. 

___________________________________________________________________________  

4.1 Bakgrund om roller, ansvar och kompetens 

Genom den empiriska undersökningen framkommer att de team som de flesta respondenterna 

arbetar i består av fem till nio medarbetare med olika roller och med olika typer av ansvar och 

kompetensområden. Teamen består exempelvis av utvecklare, testare, arkitekter och Scrum-

masters. R1 beskriver att ett typiskt team består av: backendutvecklare, frontendutvecklare, en 

lösningsarkitekt, en analytiker och sedan någon testare, men säger att hans eget team är 

ganska “otypiskt” eftersom det är under uppstart och att de inte har rekryterat färdigt 

(Appendix B, #2). R3 säger att det teamet han arbetar i består av sju personer varav fyra är 

utvecklare av något slag, två är testare, en är Scrum-master och en innehar rollen som e-

konsult. En del av de anställda har lång erfarenhet av systemutveckling men det finns också 

de med kortare erfarenhet. R3 säger att de har en person som har arbetat med 

systemutveckling i över femton år men de har också en nyutexaminerad utvecklare (Appendix 

D). R2 berättar att hans team som har fem medlemmar har en person som mer specifikt jobbar 

med kravarbete och analysarbete (Appendix C). Dessutom framgår att i teamet finns “en 

person som är arkitekt till större delen men är utvecklare i mån av tid” (Appendix C, #1). R4 

beskriver att han ingår i ett projekt där hans team med fyra frontendutvecklare sitter på olika 

geografiska platser. Det är annorlunda från de andra teamen i undersökningen eftersom han 

ingår i ett team med frontendutvecklare, alltså ett team där alla har samma roll. Det projekt 

som nu är igång innefattar 13–16 personer som har olika roller i projektet (Appendix E). 

Samtidigt sitter han tillsammans med andra personer som har andra uppgifter i 

systemutvecklingsprocessen.  

Ett agilt arbetssätt verkar tillämpas i det teamet som R5 tillhör. Hans team arbetar i SAFe som 

han beskriver som en agil modell (Appendix F). I teamet finns inga officiella roller. 

Visserligen får de olika inofficiella roller i teamet, säger han, men han ser sig som en 

teammedlem och hans roll är att utveckla system. Hans inofficiella roll beskriver han 

emellertid är koordinator (Appendix F). R6 beskriver sitt team som “ett ganska speciellt 

team” (Appendix G, #2). Teamet består av 18–20 personer, men de har delat upp sig i två 

“squads”, och R6 säger att det egentligen innebär att en squad kanske kan ses som det 

egentliga teamet. (Appendix, G, #6) I hans squad eller team finns det exempelvis fyra 

utvecklare och en Scrum-master, men den som är Scrum-master har även andra uppgifter 

(Appendix G). 
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4.2 Knowledge Management 

4.2.1 Kunskap som resurs 

Det framkommer i intervjuerna att kunskap ses som en tillgång och en viktig resurs i 

organisationen. Organisationen uppmuntrar anställda att dokumentera kunskaper och 

information för att det ska kunna spridas i verksamheten. R5 säger att ledningen vill att de 

helst ska dela med sig så mycket som möjligt samt att intranätet används för att dokumentera 

och dela kunskaper, vilket också visar att ledningen anser att kunskaper är viktiga för 

organisationen (Appendix F). R5 säger att ibland lyfts vissa team på intranätet för att visa vad 

de jobbar med så att alla ska ha tillgång till kunskaper om projekt (Appendix F). 

Organisationen uppmuntrar också teamen och individer att gå utbildningar och åka på 

konferenser för att skaffa sig ny kunskap. Enligt R4 har de en väl tilltagen utvecklingsbudget 

(Appendix E). 

 

Att kunskaper ses som en resurs framgår också av att teamen ges möjlighet att själva 

bestämma hur de ska använda teamets sammanlagda kunskap så att det gynnar verksamheten. 

Olika kunskaper tas tillvara i organisationen genom att flera av teamen inte har fasta roller 

över längre tid. Även om alla i teamen arbetar med systemutveckling verkar det som att de 

kan skifta uppgifter och uppdrag. Det är därmed inte den enskilda individen som är resursen 

utan snarare den kunskap den besitter. R5 beskriver hur roller kan skifta mellan 

teammedlemmar. Den som anser sig vara mest lämpad för en uppgift blir ofta den som får ta 

hand om uppgiften (Appendix F). Det framgår att den som besitter mest relevant kunskap 

tenderar att bli den som utför jobbet, samtidigt som nytt lärande uppmuntras genom 

exempelvis observation och pararbete. R6 beskriver exempelvis hur Scrum-masterns 

kunskaper ses som en resurs som bör användas i olika uppgifter och moment (Appendix F). 

Det framkommer också att organisationen ser värdet av kunskaper som är väl befästa inom 

verksamheten, men att de även ser värdet av ny kunskap som kommer med juniora 

medarbetare. Teamen består av både erfarna och juniora medarbetare. R3 berättar att hans 

team består av en nyutexaminerad systemutvecklare och även av de med mångårig erfarenhet 

(Appendix D). 

4.2.2 Kunskaper som värderas och delas 

De kunskaper som verkar värderas högt inom organisationen är kunskaper som kan användas 

för att lösa specifika problem.  Enligt R1 är det framförallt “lösningsgrejer” som 

organisationen värderar och vill att anställda delar med sig av (Appendix B, #10). Kod och 

kodning tror han att de flesta redan kan, men det som anses behöver spridas är exempelvis i 

vilken ordning saker ska göras och om det finns någon processmotor eller något ramverk som 

bör används. R3 och R6 beskriver exempelvis att de granskar varandras kodning och 

därigenom lär sig av varandra (Appendix D och G). Kod och kodning är naturligt en 

kärnkompetens i systemutveckling. Även om de flesta kan koda, som beskrivs av R1, är det 

något som ledningen vill ska förvaltas väl och utvecklas (Appendix B). Det framkommer 

emellertid i flera av intervjuerna att det inte är tydligt uttalad exakt vad som ska delas. Enligt 

R2 är det “lite upp till den personen som har samlat på sig kunskapen om den tycker att det är 

värt att dela med sig av, mer eller mindre” (Appendix C, #10). Dock vill organisationen att de 



KM och KMS i agil systemutveckling Klavebäck, Mårtensson och Schött 

– 30 – 

ska dela med sig av nya saker som är på gång i omvärlden och som kan tas in i 

organisationen. R6 uttrycker att det är upp till individen vad som delas men att teamen 

uppmanas att dela med sig så mycket som möjligt av vad de anser är “...kärnfullt” (Appendix 

G, #20). R4 säger att det inte finns några speciella riktlinjer kring vilka kunskaper som ska 

delas. Han säger att varje team bestämmer själva vad de anser kan vara viktigt att dela 

(Appendix E). R5 berättar också att han lite då och då träffar andra frontendutvecklare och att 

de då delar lite “tips och tricks” både i fysiska och digitala möten (Appendix F, #24). Det som 

delas under dessa möten verkar också vara kunskap om hur saker ska lösas.  

4.2.3 Hur kunskaper erhålls 

I flera team erhåller medlemmarna nya kunskaper genom att de samarbetar med varandra. R5 

säger att det blir att de utbyter information mest inom teamet. R1 beskriver exempelvis att de 

sitter tillsammans och parprogrammerar och att de roterar i teamet för att kunna sprida 

kunskaper. R1 beskriver att vissa “conceptgrejer” är svåra att skriva ner och att det bäst faller 

på plats när de får göra saker tillsammans och faktiskt sätta sig och utveckla saker (Appendix 

B, #7). Demos tycker han också fungerar bra för att kunskaper ska kunna överföras och delas. 

Nya kunskaper kommuniceras också via intranätet och via Confluence-systemet. I Confluence 

kan anställda gå in och editera, vilket gör att kunskaper kan hållas uppdaterade. 

Kommunikation framhålls som en viktig källa till inhämtande av ny kunskap. R3 framhåller 

att kunskaper bäst inhämtas genom att personer kommunicerar med varandra antingen vid 

fysiska möten men också via mejl eller Skype (Appendix D).  

Kunskaper inhämtas dessutom genom workshops och även utifrån. Flera respondenter säger 

att de flitigt använder Google för att lära sig nya saker. R2 exempelvis säger att han ser 

Google som “världens största KM-system” där all typ av information och kunskap finns 

tillgängligt (Appendix B, #73). Även R6 svarar att kunskaper ofta inhämtas från källor 

utanför organisationen. Respondenten nämner att Google används för sökningar, och också att 

nya kunskaper erhålls från nyanställda som börjar i organisationen och kommer in med nya 

kunskaper som sprids till kollegor (Appendix G). Som exempel tar R6 upp att en nyanställd 

hade kunskaper kring tillgänglighet som denne fick hålla ett föredrag om för gruppen 

(Appendix G). Rocket.Chat nämns också som en källa till ny kunskap samt andra medarbetare 

på plats. Det finns även möjlighet för teammedlemmar att byta projekt och gå kurser om de 

vill öka sin kompetens och få nya kunskaper. R4 berättar att de går på konferenser och 

utbildningar och sedan sprider nyvunnen kunskap via möten och “erfarenhetskvartar” i 

organisationen (Appendix D, #17).  

För att finna lösningar på problem som uppstår kan anställda även söka nya kunskaper i KM-

systemet Confluence eller i chattsystemet Rocket.Chat där kunskaper av olika slag finns 

tillgängliga. Confluence har så kallade templates som kan användas för att skapa nya 

dokument som kan användas av andra som kunskapskälla. R5 berättar att de använder 

Confluence för att andra ska kunna ta del av kunskaper som finns nedtecknade i dokument 

samt att de även länkar in information till kanaler i Rocket.Chat (Appendix F). 

4.2.4 Motivation för, och anledningar till KM-arbete 

Det framgår att KM-arbete och framförallt kunskapsdelning ses som något positivt. R1 
beskriver att vissa arbetsuppgifter är svåra och genom att ta del av andras kunskaper tycker 

respondenten att det blir lättare att genomföra arbetet (Appendix B). Denne ser det också 
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positivt att kunna lära utifrån vad andra angränsande grupper har implementerat för att se 

vilka lösningar de har testat så att de inte behöver göra om det som redan har misslyckats i 

andra projekt. Detta kan ses då R4 pratar om att inte “uppfinna hjulet på hundra olika sätt” 

(Appendix E, #31). Det visar att det finns motivation för KM-arbete för att undvika merarbete 

och för att slippa göra om andras misstag. Det anses viktigt att kunskaper tas tillvara och delas 

för att generera nya kunskaper kring specifika lösningar. R4 tycker det är nödvändigt med 

kunskapsdelningen då det krävs för att jobba med andra teams lösningar (Appendix E). 

Respondenten säger exempelvis att om de inte vet hur en specifik lösning går till, sitter de ”ju 

där och kan inte nyttja det”, men tillägger att det kan vara svårt att få den information som 

behövs (Appendix E, #34). Det kan bli en tröghet om teamen är långsamma med att lägga upp 

dokumentation eller är dåliga med att uppdatera den. 

R2 uttrycker också att motivationen är att kunna lära sig mer och nämner att spontana 

“dragningar” där kunskaper delas är positivt för att det ger tillfälle att få lära sig något 

intressant som någon annan har lärt sig (Appendix C, #8). Nya kunskaper skapas hos fler 

kollegor. Enligt R5 hjälper kunskapshantering och kunskapsdelning respondenten med att 

utföra det dagliga arbetet. R5 säger att om de får nya uppgifter eller stöter på utmaningar så 

kan andras kunskaper komma till nytta (Appendix F).  

Något annat som motiverar KM-arbete är enligt R1 att det också blir lättare med olika 

miljöparametrar eftersom det inte är något som personer spontant kommer ihåg. Denna typ av 

kunskap behöver finnas till hands (Appendix, B). Det framkommer också genom intervjuerna 

att en motivation för KM-arbete är att det har bestämts från ledningen att exempelvis möten 

ska hållas där kunskapsdelning ska ske.  

En ytterligare motivation för och anledning till att arbeta med KM är när det kommer till 

nyanställda. R3 säger att det var av stor hjälp när han var nyanställd. De som är nya i teamen 

har större nytta än andra av att erhålla nya kunskaper så att de kan dra lärdomar som de kan 

applicera på uppgifter och problem i arbetet (Appendix, D). 

4.2.5 Kunskapsgenererande processer och rutiner för kunskapsdelning 

Respondenterna använder sig av dagliga morgonmöten i person för de närvarande på plats 

och via digitala medier om de är på distans eller på annan plats. Under rådande pandemi sker 

emellertid de flesta möten via digitala medier. Möten hålls där anställda föreläser om kunskap 

de har tagit del av vid exempelvis workshops, träningstillfällen och konferenser. Dessa 

tillfällen kan hållas av anställda eller av utomstående. Det finns en budget avsatt för att skaffa 

kunskaper på detta sätt. I en del av teamen och på vissa kontor finns det rutiner för spontan 

kunskapsdelning när någon har varit på en utbildning eller har lärt sig något nytt på annat sätt 

som de vill dela med sig av. R3 kallar detta för “erfarenhetskvartar” där personer samlas för 

att ta del av nya kunskaper (Appendix D, #17). R2 beskriver att det inte finns en klar struktur 

för kunskapsdelning inom teamet, men att kunskapsdelning sker genom att teamet samlas för 

olika “dragningar” som kan vara alltifrån en kvart till en timma när någon har lärt sig något 

som den vill dela med sig till teamet (Appendix C, #8). Kunskaper sprids och delas också i 

och genom spontana möten på raster. Var 12:e vecka träffas olika team som gör olika tekniska 

lösningar och där sker också ett kunskapsutbyte. Olika typer av nätverk har skapats där olika 
medarbetare kan mötas och dela kunskaper och utbyta erfarenheter. R4 säger att denne ingår i 

ett nätverk med andra frontendutvecklare som ses ett antal gånger per år (Appendix E).  
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Mycket kunskapsdelning sker genom kommunikation. Anställda delar kunskaper genom att 

prata med varandra och en del lyssnar gärna på andras konversationer i korridorer för att 

samla information och lära sig nya saker. Mycket kunskapsdelning sker enligt R4 även genom 

informella muntliga möten på digital väg genom verktyg/tjänster som Skype, men kan också 

ske genom skrivande av e-mail till kollegor och andra som besitter relevanta kunskaper 

(Appendix E).  

Enligt R2 blir kodgranskning ett tillfälle att dela med sig av tankar och kunskaper samt få 

feedback som gör att de som skrivit kod också får tillfälle att dela med sig av sina kunskaper 

(Appendix C). Genom att feedback ges blir det också möjligt för kollegorna att dela med sig 

av kunskaper som de besitter. Rocket.Chat är en chattjänst som används av teamen där det 

finns funktioner som gör det möjligt att dela kunskap på ett mer strukturerat sätt. I 

Rocket.Chat går det enligt R2 att skapa olika kompetensrum där anställda kan gå in och titta 

på vad andra har publicerat (Appendix C). Chattjänsten sparar kunskaper inom chatten och 

denna kunskap och information finns sedan tillgänglig och görs sökbar. Systemet i nätverket 

används också för att skriva in om någon har gjort något den tycker är bra. I något team finns 

rutiner för parprogrammering, men enligt R1 förekommer det inte så frekvent (Appendix B).   

4.2.6 Organisationskultur kring kunskapsdelning 

Kunskapsdelning ses som en positiv aspekt av verksamheten och det delas fritt med 

kunskaper både analogt och digitalt. R2 säger att kulturen är “väldigt uppmuntrande” och att 

det finns ett slags mantra att “om har du lärt dig någonting som du vill dela med dig så gör 

det” (Appendix C, #25). R1 säger att inom orten i samma byggnad så känns det lätt och 

positivt att fråga andra, men att det kan vara en tröskel för en del att dela kunskaper eller fråga 

andra som sitter på andra platser. Det uppmuntras, men det finns förbättringspotential enligt 

R1 (Appendix B). R3 säger att en hel del kunskaper skrivs in för att kunna delas med andra, 

och att det händer att en del “videoinspelar”, vilket i det här fallet tyder på att det finns en 

kultur där anställda uppmuntras till spontan delning (Appendix D, #22).  

På individnivå upplever de intervjuade också att de flesta är öppna och vill hjälpa. Enligt R4 

är den allmänna inställningen ”att man vill gärna dela med sig av sina kunskaper och föra det 

vidare och underlätta vid behov” (Appendix E, #39). Inom organisationen uppmuntras också 

att anställda går utbildningar och det finns möjlighet att skifta projekt om så önskas. Det 

verkar också som att kunskapsdelning uppmuntras även för de som kan ha mindre erfarenhet 

av det arbete som utförs. R3 upplever kulturen som positiv och säger att kunskapsdelning: 

  
 “uppmuntras från, ner till Junior-utvecklare upp till våra chefer som uppmuntrar det att vi 

ska sprida kunskap mellan varandra - och det ses som att det investeras i personal när man 

gör det, och det är någonting som Skatteverket uppmuntrar dagligen känns det som” 

(Appendix D, #23) 

 

Respondenten säger också att det har skapats en slags ’delakultur’ och att det är “väldigt högt 

i tak” samt att denne upplever att alla får komma till tals utan att någon “sätter käppar i hjulet” 

(Appendix D, #27, 26). Även R2 säger att kunskapsdelning uppmuntras och att ingen “är 

emot att dela kunskap utan det är något som alla förstår hur viktigt det är” (Appendix C, #25). 
R6 säger dock att en del kanske inte vågar ställa frågor för att de då kan verka okunniga och 

att vissa kan känna sig obekväma i den situationen. Respondenter säger att det handlar om att 

vara prestigelös och att våga fråga (Appendix G).  
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4.3 Agilt arbetssätt 

4.3.1 Agila metoder 

Organisationen har historiskt sett varit en silo-organisation men har nu vänt om och börjat bli 

mer agil. Det framgår genom intervjuerna att Skatteverket ganska nyligen har introducerat 

agila metoder. Enligt R6 finns det en vilja att jobba agilt och respondenten upplever att flera 

är “sugna på att ta till sig ett nytt sätt” (Appendix G, #39). Att agila metoder används framgår 

genom att de flesta av respondenterna är medlemmar i agila team. I en del av teamen har de 

anställda specifika uppgifter men det finns också team där arbetsuppgifterna kan skifta. R3 

beskriver att denne, som systemutvecklare, förväntas leverera kod till applikationerna men att 

denne gör uppgifter som åläggs, antingen som utvecklare eller Scrum-master (Appendix D). 

Teamen följer cykler där de efter 3 månader träffar alla som använder SAFe-ramverket. Även 

R5 beskriver att denne inte har en fast roll utan anpassar sig och arbetar utifrån vilka behov 

som finns. Teamen tenderar att vara ganska självstyrande och R5 uttrycker: “egentligen kan vi 

jobba hur vi vill med det vi har blivit ålagda att jobba med” (Appendix F, #33). Vissa 

använder Scrum-boards eller Kanban för att visualisera flödet i arbetsprocesser (Appendix B 

och D). 

R6 pratar om dokumentation och säger att tung dokumentation inte ”har satt klorna i” deras 

utveckling och att det egentligen inte är något ”man förespråkar idag med massa tung 

dokumentation och riktlinjer så”, men att de dokumenterar en del i ”README-filer” som 

lagras (Appendix G, #20). 

4.3.2 Samarbete vid agilt arbete  

Genom intervjuerna framkommer att respondenterna upplever att de arbetar agilt och att det 

finns ett bra samarbete inom teamen. Scrum-möten används för att planera arbetsuppgifter, 

vilket också främjar samarbetet mellan teamens medlemmar. Flera av respondenterna 

uttrycker att Scrum fungerar bra. R1 säger att denne tycker att Scrum-metodiken är positiv för 

samarbetet i teamet och att det är positivt att de planerar för kortare intervaller, en tre veckors-

period, och att de därefter stämmer av (Appendix B).  

 

R2 uttrycker emellertid att samarbete mellan teamen är “lite till och från” (Appendix C, #11). 

Det verkar inte finnas en tydlig uttalad struktur för hur samarbetet mellan teamen ska gå till i 

det agila arbetet. Ibland upptäcks under arbetets gång att teamen är beroende av andra team 

och R2 säger att då ”…får man lösa det då” (Appendix C, #11). R2 uttrycker att samarbetet 

ändå är relativt bra och att det är lätt att få tag på personer via exempelvis Skype när det 

behövs (Appendix C).  

 

Det verkar som att samarbete mellan teamen sker ungefär likvärdigt oavsett om de sitter i 

samma byggnad, på samma ort eller är utspridda geografiskt. R4 har en något annorlunda 

situation eftersom respondenten tillhör ett team där medlemmarna befinner sig på olika 

fysiska platser (Appendix E). Varje dag har de utifrån agila principer ett avstämningsmöte 

(Daily Scrum meetings) för att gå igenom vad teamet ska göra. R4 säger också att de alltid 

kan fråga varandra men uttrycker dock att det nära samarbetet saknas. Vad det gäller 

samarbete med andra team så säger R4 att det alltid sker strukturerat och inte är så agilt 

(Appendix E). R5 säger att det nya agila ramverket SAFe är tänkt att främja agilt arbete och 

samarbete. Respondenten säger att ramverket dock gör att arbetet blir styrt, vilket kan leda till 
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att teamen inte själva kan bestämma hur arbetet ska genomföras (Appendix F). Ramverket 

kan verka hämmande för det agila arbetet och på kommunikation med andra team. 

4.3.3 Kunskapsdelning vid agilt arbete 

De som arbetar med systemutveckling i organisationen arbetar i en agil miljö i distribuerade 

team. Dessa team ska jobba på ett självständigt sätt, vilket betyder att restriktiva rutiner och 

standarder är färre än vid icke-agilt arbete. Det agila arbetet kan dock till viss del hämma 

kunskapsdelning. R6 beskriver att då de inte har någon officiell kodstandard uppstår istället 

en blandning av olika standarder (Appendix G). Egentligen ska det inte märkas vem som har 

skrivit en viss kod och R6 säger att alla utvecklare ska känna sig hemma och att det ska vara 

naturligt att läsa kod och att denne upplever att det agila arbetssättet och självstyrande team 

ibland skapar lite oreda och otydlighet (Appendix G). R4 säger att det egna teamet kör på 

respektive programmeringsspråks kodstandard, vilket också bidrar till olikheter och vissa 

svårigheter (Appendix E).   

Enligt majoriteten av respondenterna är organisationens kunskapsarbete för tillfället hämmat 

av att det saknas standardiseringar och rutiner för underhållande av kunskap i system. 

Kunskapsartiklar skrivs på olika sätt och kan läggas upp på olika ställen, vilket gör det svårt 

att hitta den information som söks. Artiklar blir inte alltid uppdaterade, vilket gör hela 

systemet opålitligt och lösningen till detta skulle kunna vara att implementera tydligare rutiner 

för just detta.  

Agilt arbete innebär också att det kan skapas olika kulturer i organisationen. De flesta 

respondenter tycker dock inte att skillnader i kulturer ifråga om kunskapsdelning har varit ett 

hinder i deras arbete. R3 säger att teamen ska jobba enligt en (agil) metodik men att det ofta 

blir att olika team jobbar på olika sätt vilket kan skapa vissa problem (Appendix D). R2 har 

ungefär samma åsikt som R3 (Appendix C). R5 säger att även om denne inte märker av det 

själv så finns det vissa skillnader kring kunskapsdelning och det agila arbetet. Vissa team har 

fasta roller medan andra anpassar och byter arbetsuppgifter i högre utsträckning. R5 för fram 

att ledningen verkar ha uppmärksammat problemet med att de olika teamen arbetar på delvis 

olika sätt och att ledningen ”jobbar med att försöka synka” ihop de olika teamen för att 

åtgärda problemen (Appendix F, #40). 

4.4 KM-system  

4.4.1 Viktiga funktioner 

Organisationen har på senare tid börjat använda sig av Confluence som är avsett att vara det 

centrala gemensamma KM-systemet. Alla respondenter arbetar i systemet men värderar dess 

funktioner i olika grad. Funktioner som respondenterna uppger bör finnas i KM-system 

varierar. R1 tycker det kan vara svårt att använda KM-systemen men tycker också att ”det 

finns relativt bra sökfunktioner i alla fall, sen får man prata med folk oftast också” (Appendix 

B, # 52). 

R1 uppskattar bland annat en checklistfunktionalitet där det går att punktvis få information 

kring hur uppgifter ska genomföras steg för steg (Appendix B). Funktioner för processer 

anses bra, men ofta finns det skillnader som genererar undantag för processer som egentligen 
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är tänkta att vara gemensamma, vilket skapar en svår balans mellan återanvändbarhet och 

dubbelarbete. Funktioner för att editera är också något som anses vara viktiga. R1 anser att 

funktionerna i Confluence är bättre än i det äldre systemet SharePoint och att ett bra KM-

system bör ha funktioner för versionshantering, vilket respondenten dock saknar i Confluence 

(Appendix B).   

Organisationen strävar efter att standardisera kunskapsarbetet. Kunskaper är lagrade i KM-

system och kan vara ordnade efter vissa kategorier utifrån en viss standard. Det finns dock 

ingen gemensam standard och det finns inga överenskomna rutiner för att dela kunskaper i 

systemet Confluence. Det finns inte heller något pågående arbete som ämnar underhålla och 

uppdatera kunskaper som är sparade i KM-systemet. R2 anser att uniforma funktioner bör 

finnas kring vilka dokumenttyper som används till vad, var olika typer av information ska 

lagras samt in- och utcheckningsrutiner för att hålla ordning på olika utgåvor och versioner 

(Appendix C). R2 anser också att det finns brister i Confluence kring detta. En funktion som 

R2 efterlyser är att KM-systemet skulle behöva stödja dynamiska variabler i dokumentationen 

(Appendix C). Detta skulle vara om exempel ett hostnamn refereras i ett dokument så skulle 

det behöva ändras automatiskt i alla dokument där hostnamnet förekommer om detta 

hostnamn byts (Appendix C). 

R5 säger att denne gärna ser att det finns funktioner för genvägar samt makrofunktioner kring 

hur saker ska dokumenteras systematiskt och strukturerat och tycker att Confluence på det 

stora hela fungerar ”hyfsat” (Appendix F, #46).  R6 tycker som R2 att funktioner för editering 

och redigering är viktiga (Appendix G). Dessa funktioner tillsammans med versionshistorik 

tycker respondenten är en bra funktion. R6 uttrycker också att det bör finnas funktioner för 

återkommande granskning av innehåll för att säkerställa att information och kunskaper som 

har lagrats fortfarande är aktuella (Appendix G). Vidare beskriver R6 att denne uppskattar 

funktioner i verktyget Rocket.Chat som också tillåter att anställda skapar grupper, kanaler och 

rum där de sedan kan kommunicera med varandra i realtid (Appendix G). Dessa rum används 

huvudsakligen för att ställa frågor till organisationen. Frågor och svar sparas så att de kan 

användas som databaser för de frågor som har blivit besvarade. Rocket.Chat-appen har även 

en sökfunktion där det går att söka i specifika kanaler eller rum efter text och information som 

kan behövas. Denna funktion används av flera respondenter och anses som viktig. R6 säger 

att ett problem är att inte olika system är sammankopplade med exempelvis länkar så att 

användarna kan navigera i och mellan olika system (Appendix G). R5 exempelvis uppskattar 

Rocket.Chat för att det är en bra kommunikationsplattform (Appendix F). 

4.4.2 KM-systems roll för kunskapsdelning 

Överlag används KM-systemet av respondenterna på ett kompletterande sätt och får därför 

inte en central roll för kunskapsdelning. Vissa kan se värdet av att använda KM-systemet 

Confluence medan andra inte ser att systemet har någon viktig betydelse för kunskapsdelning. 

R3 säger att vi “har flera olika sätt att dela kunskapen på det. Jag tycker att det blir spretigt.” 

(Appendix D, #63). Systemet används ibland för att hitta nya kunskaper, men ingen av 

respondenterna säger att de aktivt lägger in eller uppdaterar kunskaper i systemet. Enbart en 

av de intervjuade säger att denne använder Confluence ofta.   

R5 säger att denne inte använder Confluence för att ta reda på så mycket information och att 

det beror både på ”tid och lust … att läsa allt som kommer...” (Appendix F, #76). R4 säger att 

denne bara använder Confluence ibland och att det inte är säkert att det går att hitta det som 

denne gick ut för att hitta (Appendix E). Respondenten använder hellre det nyare Rocket.Chat 
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där all chattinformation är sparad utifrån ämnen men annars är det webben som denne oftast 

använder. R2 säger att världens största KM-system måste vara Google och uttrycker att om 

den information som söks finns på Google, kanske det inte finns någon mening att ha det i 

sina egna KM-system (Appendix C). R6 tycker inte heller att KM-systemet har stor betydelse 

för kunskapsdelning. Respondenten använder inte Confluence så ofta utan istället en tjänst 

som heter Storybook (Appendix G). 

R2 tycker dock ändå att KM-systemet borde få en mer betydande roll för kunskapsdelning: 

“allmänt så måste vi bli bättre på att använda våra KM-system för att sprida kunskap” och 

respondenten känner att det går att förlita sig på sökfunktionen för att hitta den information 

som söks (Appendix C, #74). På sista frågan kring vilken betydelse KM-systemet har för 

kunskapsdelning, och om det är tillräckligt för att kunna inhämta kunskaper, beskriver R4 att 

det egentligen inte är något fel på formen, men att det krävs att “hålla det uppdaterat för att 

det ska bli den här riktiga kunskapsbasen eller vad man ska säga, så att alla verkligen 

använder den” och att det krävs många användare och kunskaper för att ett KM-system ska 

vara värt att leta i och att det idag är ett av de stora problemen (Appendix E, #78). 

KM-systemen används främst för att dela med sig av baskunskaper. R2 säger att denne skulle 

vilja använda sig av fler verktyg för kunskapsdelning och säger att “Det blir det begränsat för 

som mig om jag ska dela kunskap eller ta del av kunskap” och att det finns bättre, mer 

kunskapsdelningsvänliga verktyg (Appendix B, #27). R2 säger också att anledning till att 

dessa verktyg inte finns till stor del dock är säkerhetsskäl då Skatteverket har strikta 

säkerhetskrav. R5 tar upp att de olika avdelningar som finns inom organisationen kan jobba 

på olika sätt med olika system. Detta är någonting respondenten skulle vilja se förbättras 

(Appendix F). R5 anser att teamen och de som arbetar i system behöver synkas och få lära sig 

hur systemen ska användas på bästa sätt för att göra det enklare att dela kunskap och arbeta 

tillsammans (Appendix F). Att arbeta på ett likartat sätt med kunskapsutbyte anser 

respondenten skulle göra arbetet mer effektivt. R5 säger dock att “det är ingenting de löser 

bara genom att sätta upp olika kunskaps – Knowledge Management-systems” (Appendix F, 

#26). 

4.4.3 Utmaningar med KM-system för kunskapsdelning 

Det till synes största eller synligaste problem som behöver lösas är att hålla kunskaper som 

finns i KM-systemet behöver hållas uppdateras. 5 av 6 respondenter nämner detta som den 

främsta förbättringen de skulle vilja se. De tar upp att om det existerar en stor mängd 

utgången, icke-relevant kunskap i systemen blir det svårt att veta vad som faktiskt är kunskap 

som borde tas hänsyn till. R1 tar upp ett faktum att “Det kan ju va lika illa att ha fel 

information, ibland är det värre att ha fel information än att inte ha någon information” 

(Appendix B, #47). Detta resulterar i att systemet i helhet inte används lika mycket. R2 vill att 

det ska finnas någon form av rutin för att åstadkomma struktur, men säger också att den inte 

får vara för strikt heller (Appendix C). R1 tycker att det borde finnas någon form av rutin för 

gallring av gammal kunskap och att det borde finnas någon ansvarig som granskar innehållet 

vid olika tillfälle för att rensa (Appendix B). Respondenten vill emellertid inte heller ha för 

strikta krav på användning av KM-system eftersom denne har erfarenhet från ett annat företag 
där man: “mer eller mindre [har]tvingat folk att dokumentera och det blir aldrig bra för då gör 

man bara saker utan att någon tittar på det, så det känns bara som waste” (Appendix B, #47). 

R3 föreslår att det borde komma en liten notis efter en specificerad tid efter att en artikel har 

skrivits för att påminna om att kolla om artikeln är uppdaterad och om informationen stämmer 

för att uppmuntra självständigt underhåll av KM-systemen (Appendix D). 
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R2 tycker det är att svårt att hitta information i systemen (Appendix C). Respondenten säger 

att det kan vara väldigt svårt att söka rätt, vilket gör att det blir som en tröskel när systemet 

ska användas. R5 tycker däremot att en utmaning är att det finns många system och det är 

svårt att få in rätt information i dessa. Alla använder inte samma system och det kan vara svårt 

att veta exakt var informationen bör ligga (Appendix F). R2 uttrycker att det finns för många 

system, vilket “…blir per automatik en nackdel kan jag tycka. Det är svårt att bestämma vad 

som ska ligga var” (Appendix C, #58). R4 tar upp en relaterad utmaning vilket är hur de ska 

strukturera upp systemen som helhet för att göra allt användarvänligt och enkelt att navigera 

(Appendix E). R4 säger att det är svårt att strukturera upp och få informationen i systemet 

enhetligt och sökbart så att sökmotorn kan nå innehållet på ett effektivt sätt. Respondenten 

uttrycker även att systemet måste hållas uppdaterat, vilket ökar ansvaret för de olika 

grupperna (Appendix E). Han uttrycker att detta dock krävs för att det ska bli en bra 

kunskapsbas så att alla använder organisationens KM-system. 

KM-systemet upplevs av en del respondenter som lite krångligt. R4 uttrycker att saker i KM-

systemet skulle behöva vara enklare (Appendix E). Respondenten resonerar att det kanske 

beror på att olika projekt är strukturerade på olika sätt, vilket kunde ses som en nackdel. R4 

säger ändå att det finns en poäng i att strukturen framställs på ett enhetligt sätt. “Man kanske 

skulle egentligen ha mer enhetlig struktur - att man bestämmer att på ett projekts Confluence-

sida skulle det och det och det finnas.” (Appendix E, #46). 

En annan utmaning med KM-systemet är idag enligt respondenterna att det inte finns någon 

formell träning för att använda systemet praktiskt. R2 säger att “Den träning vi får är 

egentligen att vi blir inkastade på en gång och leta efter saker” men tycker egentligen inte det 

behövs någon större träning utan att de lär sig av att använda det (Appendix C). R3 tar upp att 

nyanställda blir hänvisade att söka upp specifika Confluence-sidor som ger en start till att 

använda systemet (Appendix D). På följdfrågan om respondenten tycker att det bör utvidgas 

så svarar denne att det kan bero på vilken roll som de innehar. Som systemutvecklare tycker 

respondenten att det räcker, men om någon exempelvis är arkitekt tycker den intervjuade att 

det skulle kunna behövas ytterligare utbildning då det förväntas att de ska lägga upp fler 

artiklar, genomgångar och information (Appendix D). R4 tycker inte riktigt att det behövs då 

denne anser att det går bra att lära sig genom att använda systemet samt att de som använder 

det “…är ju datorvana” (Appendix E, #73). R5 tycker själv att Confluence är ganska intuitivt 

och uttrycker att det går bra att klara sig själv för det mesta, och om problem uppstår är det 

enligt respondenten lätt att fråga (Appendix F). 

 

R4 beskriver också att en utmaning med användandet av KM-system är att det inte finns 

någon struktur för guider. R4 berättade tidigare under intervjun att det är upp till varje enskilt 

team att strukturera sina KMS-artiklar (Appendix E). Detta uttalande har inte varit ett unikt 

sådant under förda intervjuer. R2 säger till exempel att “det är nog lite upp till den personen 

som har samlat på sig kunskapen om den tycker att det är värt att dela med sig av mer eller 

mindre” (Appendix C, #21). R4 nämner ett exempel på ett projekt med en bra Confluence-

sida där denne säger att saker “där är … noga beskrivet hur man ska bära sig åt” (Appendix, 
E, # 56). Respondenten säger också att: “I många fall är det ingen vits att hitta för man hittar 

inte ändå för att informationen är alldeles för ostrukturerad” (Appendix E, # 63). R4 nämner 

även att göra inlägg kan komma att prioriteras bort vid tidsbrist på grund av att det saknas tid i 

projektet eller generellt saknas resurser (Appendix E). 
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5 Analys och diskussion 

I denna del av uppsatsen diskuteras resultaten som framkommit i den empiriska studien 

utifrån litteratur som presenteras under teoridelen. 
________________________________________________________________________________________________________________  

5.1 Analys av KM i agil systemutveckling i organisationen 

5.1.1 Kunskap som resurs 

Empirin visar att systemutveckling är en verksamhet som kan betecknas som 

kunskapsintensiv. Inom systemutvecklingen ses kunskap som en värdefull resurs. Enligt 

Indumini och Vasanthapriyan (2018) är kunskapsintensiva verksamheter beroende av den 

kunskap som individer besitter, men för att kunskaperna ska komma till nytta för 

organisationen, behöver nya kunskaper skapas och appliceras samt utvecklas vidare till nya 

kunskaper genom interaktion mellan kollegor. I vår undersökning framkommer det att 

ledningen uppmuntrar anställda att dokumentera och dela kunskap för att de ska spridas till 

fler i organisationen och därigenom bli till nytta i utvecklingsarbetet. Ledningen ser gärna att 

anställda går utbildningar och deltar i seminarier och konferenser. Alavi och Leidner (2001) 

skriver att kunskaper kan vara svåra att imitera. I organisationen som undersöks har en 

arbetsmetodik arbetats fram för att kunna lösgöra kunskaper som är knutna till individer. 

Organisationen stimulerar på olika sätt kunskapsdelning och tillvaratagandet av redan 

etablerad kunskap. Respondenter beskriver i intervjuerna att arbete med att ta tillvara, 

strukturera och dela kunskap är ständigt pågående, vilket tar sig uttryck genom exempelvis 

pararbeten, kodgranskningar, jobbrotationer samt att de spontant ibland samlas för att ta del 

av något nytt som en kollega har lärt sig. North och Kumta (2018) skriver att guidning och 

coachning som nämns ovan är viktiga aspekter i kunskapsintensiva verksamheter.  

Enligt Alavi och Leidner (2001) bör verksamheter där kunskap värdesätts inte tänka 

kortsiktigt utan hantera kunskaper och arbeta med Knowledge Management ur ett långsiktigt 

perspektiv för att stärka sina konkurrensfördelar. Författarna skriver också att kunskaper i sig 

inte tillför ett värde, utan blir till värde först när de appliceras i något sammanhang (Alavi och 

Leidner, 2001). Systemutvecklarna i teamen applicerar ständigt de kunskaper de besitter och 

har erhållit när de utvecklar nya system och funktioner. R4 beskriver emellertid att 

tillvaratagandet av olika kunskaper inte sker helt igenom på ett effektivt sätt (Appendix E). 

R4 säger att arbetet med att ta tillvara kunskaper måste bli bättre då det kommer till att 

strukturera, lagra och löpande uppdatera kunskaper (Appendix E). Lagringen sker idag på 

olika ställen och att det bör implementeras funktioner som håller samma och länkar ihop all 

relevant och aktuell kunskap så att den blir lätt tillgänglig för alla som behöver den vid exakt 

det tillfälle när ett behov uppstår.  
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5.1.2 Kunskaper som värderas och delas 

Många av respondenterna beskriver att det inte är något specifikt som förväntas skall delas 

inom organisationen, vilket leder till att det inte blir någon tydlig gräns mellan data, 

information och kunskap (Leonard-Barton et al., 2015). De problem som löses av 

kunskapsdelning är generella och kan hjälpa till att lösa problem som är enklare, men om inte 

precisa krav specificeras blir det svårt för de anställda att rensa i information som kan vara av 

nytta för organisationen. Bhatts (2001) exemplet med läkaren som tvingas kasta bort 

information som inte är av användning, eller inte vet vilken användning den skulle kunna ha 

för hans syfte, blir likt situationen som råder i systemutvecklingsverksamheten. De anställda 

kan slänga bort information som de inte anser är av nytta för deras situation, och kanske inte 

lägger in det i det gemensamma KM-systemet eller delar med sig av till andra i andra enheter 

i organisationen som eventuellt skulle kunna ha nytta av den specifika kunskapen.  

Den mest specifika kunskapen som organisationen uttrycker att de vill att de anställda delar 

med sig av är kodgranskning, vilket underlättar en gemensam överenskommen process som 

skapar den behövda kontext som Bhatt (2001) förespråkar behövs för att kunna ta till sig nya 

kunskaper. Denna kodgranskning är även ett tydligt exempel på kunskapsöverföring genom 

Internalization då explicita kunskaper tas upp och blir tacita kunskaper (Nonaka, 2008).  

De anställda uppmanas på olika sätt att dela kunskaper med varandra. Det finns emellertid 

inga tydliga riktlinjer kring vad som avses ska delas. Eftersom det inte är uttalat, riskerar 

kunskaper att inte tas tillvara och spridas i organisationen. De anställda tror är av nyttan kan 

variera (Bhatt, 2001). Det är inte alltid uppenbart för anställda att en specifik kunskap kan 

behövas på andra ställen i organisationen. 

5.1.3 Hur kunskaper erhålls 

Empirin visar att samarbete är viktigt för organisationens kunskapsutbyte. Det finns flera 

praktiska aktiviteter då anställda kan ta in tacit kunskap exempelvis vid workshops och 

demonstrationer där anställda visualiserar sina kunskaper som är relevanta inom 

verksamhetsområdet. Social interaktion ses som ett viktigt sätt att sprida kunskaper på 

(Nonaka, 2008). Farnese et al. (2019) skriver att viktig inlärning sker genom bland annat 

observation och imitation. Parprogrammering, som R1 beskriver praktiseras i dennes team, är 

ett annat tydligt exempel på vad Nonaka (2008) kallar Socialization där tacit kunskap överförs 

mellan individer. Tacit kunskap hos en individ blir tacit kunskap hos andra genom närkontakt 

med kunskapskällan, vilket i detta fall är programmeringspartnern. Detta förtydligas då det 

visar sig att kunskaper utbyts i hög utsträckning mellan teammedlemmar då en respondent 

säger att koncept är svåra att överföra på ett explicit sätt.  

Här ser vi dock en förbättringspotential. Det Nonaka (2008) kallar Externalization innebär att 

tacita kunskaper behöver bli explicita i företag. Alavi och Leidner (2001) förklarar att det inte 

bara är av vikt att inneha kunskap utan att den måste kunna användas och i detta fall i 

resterande delar av organisationen. Tacita kunskaper behöver därför konkretiseras och 

dokumenteras för att bli tillgänglig för andra. Empirin visar att dokumentationen idag haltar. 

I systemutvecklingsverksamheten fungerar idag kunskapsutbytet på ett socialt sätt vilket 

underlättas av IT-baserade kommunikationsplattformar som exempelvis Skype. Där kan 
anställda kommunicera direkt med varandra, vilket verkar minska behovet av dokumentation 

för att tacit kunskap ska göras explicit som i teorin beskrivs som Externalizationsfasen 
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(Nonaka, 2008). Chatt-funktionen Rocket.Chat används i verksamheten, vilket innebär att 

kunskap som förmedlas automatiskt sparas och görs sökbar. Denna textkommunikation kan 

ses som en typ av dokumentation där tacit kunskap förmedlas. Rocket.Chat har även öppnat 

upp en möjlighet att använda det existerande KM-systemet genom att olika sidor länkas och 

förmedlas mellan anställda. Det ger en möjlighet att öka användningen av KM-systemet och 

organisationens kunskaper, vilket Alavi och Leidner (2001) förespråkar då det öppnar upp för 

att kunna applicera en större mängd kunskap på samma problem. Detta är också ett bra 

exempel på ett sätt då KM-systems användning kan leda till vad Nonaka (2008) kallar 

Internalization som leder till att flera på organisationen får tillgång till organisatoriska 

kunskaper. Rocket.Chat, som används av en del anställda, har olika kanaler där olika teman 

frågas om och besvaras, vilket ökar möjligheten att hitta rätt utan att behöva fråga en kollega 

om hjälp. Genom att kunskaper har gjorts explicita i system kan anställda få nya insikter och 

ökad förståelse och införliva de nya kunskaperna i sin praktik.  

Andra sätt som beskriver processen Internalization, där explicita kunskaper internaliseras till 

tacita kunskaper hos anställda, är genom användandet av Google som respondenterna påpekar 

är ett sätt att ta in extern kunskap i organisationen. Det är ett bra exempel på användning av 

vad som beskrivs som ett KM-system av de anställda och därför konkurrerar Google direkt 

med det interna systemet. Detta kan göra det svårt för personer som är vana vid att ta in 

kunskaper utifrån att växla till det interna KM-systemet då det inte ligger i deras vanliga 

rutiner. Genom att anställda använder olika källor såsom exempelvis Confluence, 

Rocket.Chat och Google kombineras olika typer av explicita kunskaper ihop och skapar ny 

förståelse samt bygger på och utvecklar kunskaper som sedan kommuniceras vidare. Det är ett 

exempel på Nonakas (2008) kombinationsprocess (Combination). 

5.1.4 Motivation för, och anledningar till KM-arbete 

Det framkommer i empirin att en del av respondenterna ser ett problem i att de regelbundet 

tvingas till att komma på idéer och bygga nya lösningar som redan finns på andra ställen i 

organisationen, bara för att kunskaper inte sprids. Detta är inte bara ett problem ur ett 

teamperspektiv utan också ur ett underhållsperspektiv när personer exempelvis lämnar 

organisationen. Leonard-Barton et al. (2015) skriver att det medför uppenbara merkostnader 

för organisationen. De påtalar vikten av att tacita kunskaper behöver bli explicita och möjliga 

att överföra. Även om exemplet som Leonard-Barton et al. (2015) skriver om ligger inom 

tillverkningsindustrin finns det uppenbara likheter med systemutveckling då den kod som 

skall produceras kräver kunskaper som byggs upp och kan återanvändas. Det finns dock en 

skillnad i att systemutveckling består av mer immateriella tjänster och produkter än en 

tillverkningsindustri och är en mer kunskapsbaserad verksamhet, vilket ytterligare 

understryker behovet av delning av erfarenheter och kunskaper. Kunskapsdelning hjälper 

även organisationen och anställda att få kontinuitet i arbetet eftersom det kan vara svårt att 

fortsätta projekt när kunskaper försvunnit ur organisationen då anställda slutar eftersom det 

kräver att de andra medarbetarna behöver återskapa den förlorade kunskapen.   

Även Alavi och Leidner (2001) påtalar behovet av att långsiktigt bevara kunskaper och att de 

behöver bli explicita exempelvis genom dokumentation. Respondenterna säger även att det 
kan vara viktigt att ha en viss dokumentation för att kunna arbeta med andras lösningar inom 

organisationen men att det blir en bottle-neck när andra team inte uppdaterar sina KM-system. 

Då många erfarenheter är tacita hos de seniora medarbetare kan nyanställda som kommer till 

en organisation behöva stöd av de erfarna kollegorna. Respondenterna säger dock att det finns 
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hög motivation bland de inblandade i organisationen att driva ett starkt KM-arbete då de nya 

som anställs har stor nytta av kunskaper som finns tillgängliga. 

Det finns skillnader i KM-arbetet i en offentlig förvaltning som inte är utsatt för hög 

konkurrens jämfört med KM-arbete i privata företag, enligt North och Kumta (2018). Det kan 

ta sig uttryck i att de inte pressar kostnader på samma sätt som inom den privata sektorn samt 

att anställda kan uppleva att systemet inom den offentliga förvaltningen inte uppmuntrar 

kunskapsdelning och innovation på samma sätt som i privata företag. Anledningen kan, enligt 

författarna, bland annat förklaras med den traditionellt striktare hierarkiska struktur som 

återfinns inom offentliga organisationer (North & Kumta, 2018).   

5.1.5 Kunskapsgenerande processer och rutiner för kunskapsdelning 

Genom intervjuerna framkommer att det finns rutiner för kunskapsdelning i 

systemutvecklingsverksamheten. Morgonmöten i form av Scrum-möten hålls varje dag och de 

har även workshops och konferenser som är avsedda för anställda att skaffa nya kunskaper 

och dela med sig av vad de själva har lärt sig. Sivanantham (2012) skriver att möten där 

nyvunnen kunskap och arbetets utförande diskuteras är viktiga då tacita kunskaper kan sättas 

ord på och bli till explicit kunskap som sedan kan spridas till andra individer. Respondenterna 

tycker att det mesta kunskapsutbytet sker genom ostrukturerad spontan kommunikation såsom 

konversationer i korridorer och på digitala plattformar som exempelvis Skype eller via e-mejl. 

Kunskaper riskerar att förbli tacita om anställda inte tar initiativ att dela med sig av sin 

kunskap på exempel ett morgonmöte där kunskapen kan göras explicit. Sivanantham (2012) 

skriver att spontan, mer personlig kommunikation dock kan vara optimal för att dela tacit 

kunskap mellan individer och föreslår till exempel parprogrammering som ett starkt verktyg 

för att åstadkomma detta.  

Sivanantham (2012) förespråkar att systemutvecklingsteam bör bestå av en sammansättning 

av individer med olika typer av roller för att underlätta att kunskapsdelning sker. 

Korsfunktionella team ger möjlighet till nära samarbete och därmed underlättas 

kunskapsdelning mellan personer med olika kompetenser, vilket kan göra att system kan 

utvecklas i snabbare takt och dessutom blir mer funktionella. Majoriteten av respondenterna 

jobbar i korsfunktionella team och detta gör att anställda får ett bredare kunskapsomfång att 

lära från. De som inte jobbar i korsfunktionella team har istället geografiskt utspridda team 

som dock träffas relativt regelbundet, vilket också ger en grad av utbredning av kunskaper.  

 

Empirin visar att det finns flera rutiner då teammedlemmar som innehar olika roller delar 

kunskaper. Det respondenterna kallar erfarenhetskvartar och dragningar är exempel på en del 

av de rutiner som finns för kunskapsdelning. Kodgranskning är ytterligare en rutin som vi ser 

som ett bra exempel på hur kunskaper kan delas i systemutvecklingsprocessen. Genom 

feedback ges tillfälle att reflektera, vilket leder till att nya kunskaper utvecklas både hos 

individer och i teamet.  

5.1.6 Organisationskultur kring kunskapsdelning 

North och Kumta (2018) skriver att det behöver finnas en kultur som uppmuntrar 

kunskapsdelning mellan alla individer oberoende av roll eller rang. Enligt respondenterna har 
organisationen en väldigt öppen kultur för att dela med sig av kunskap. De säger att de flesta 

är öppna och vill hjälpa till, och att det uppmuntras från ledningen att gå utbildningar och att 
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dela med sig så mycket som möjligt. Att R3 säger att det uppmuntras ner från juniora 

utvecklare upp till högre chefer tyder på att detta genomsyrar hela organisationen oberoende 

av position i organisationen (Appendix D). 

North och Kumta (2018) beskriver fyra steg för att få till en bra kunskapsdelningskultur. 

Utifrån vad som framkommer i empirin kan vi se att Skatteverket i alla fall försöker möta alla 

de fyra stegen. Ansvaret för att identifiera kritisk kunskap genom att granska de kunskaper 

som finns tillgängliga och se vad som kan vara viktigt för organisationen har delegerats ner 

till individnivå. Individer uppmuntras att tänka igenom om något de har lärt sig kan vara 

intressant även för andra kollegor och komma till användning för andra. På detta sätt granskas 

all kunskap över hela organisationen, men det kan å andra sidan leda till att det skapas 

kunskapsbubblor då kunskapsdelning mellan team inte är optimalt för tillfället. Det verkar 

emellertid som att anställda upplever att deras kunskap är kritisk för verksamheten och att de 

uppmuntras att delge andra vad de vet eller har fått lära sig.  

Det finns en rad olika aktiviteter i organisationen för att skapa möjlighet till gemensam 

förståelse som, enligt North och Kumta (2018), är en förutsättning för att anställda ska kunna 

dela kunskaper. Respondenterna säger att det är högt i tak och att de tror att de flesta vågar 

fråga om hjälp eller dela med sig av något intressant de har lärt sig. Det finns en mängd 

strukturerade initiativ för kunskapsdelning i form av exempelvis morgonmöten och 

erfarenhetskvartar för spridning inom systemutvecklingsteamen samt möten som involverar 

flera enheter i organisationen för att sprida kunskap mellan teamen. 

Enligt North och Kumta (2018) bör KM-arbete i organisationer, som vill uppmuntra anställda 

att dela kunskaper, vara inriktat på uppmuntran till förnyelse, agilt lärande och reflektion. I 

organisationen som vi undersöker uttrycker exempelvis R3 att det är högt i tak, vilket 

sannolikt gör att anställda vågar testa nya saker (Appendix E). Organisationen har workshops 

och uppmuntrar anställda att gå olika utbildningar eller kurser för att lära sig något nytt och få 

en chans att prova på nya saker. Erfarenhetskvartar och liknande kan sedan användas för att 

dela det som individer i teamet har lärt sig samt för att kunna få feedback från andra 

teammedlemmar. Om det som lärts in ses som användbart görs det tillgängligt i de system 

som finns. 

Olika plattformar för engagemang är ytterligare något som enligt North och Kumta (2018) 

behöver finnas för att anställda ska stimuleras att dela kunskap. Vi ser att i organisationen   

finns plattformar tillgängliga i olika former. I intervjuerna framkommer att organisationens 

KM-system såsom Confluence och Rocket.Chat bland annat används för att göra kunskap 

synlig för hela organisationen. En annan plattform är exempelvis de tidigare nämnda 

organisationsmöten som används för att se över den strategiska utvecklingen och 

gränsöverskridande samarbete. 

5.2 Analys av agilt arbetssätt 

5.2.1 Agila metoder 

Organisationen har börjat implementera agila arbetsmetoder och detta kan främst ses genom 

att anställda jobbar i agila team. I teamen har de bland annat en Scrum-master och de är 

relativt självstyrande. Genom empirin framkommer också att det i vissa team inte finns några 
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officiella roller. R5 beskriver att behoven styr vilken uppgift var och en för tillfället arbetar 

med. De har därför inga fasta roller över en längre tid (Appendix F). De olika teamen jobbar 

också utifrån Scrum-metodiken, vilket bland annat innebär att de har morgonmöten där de 

reflekterar över vad de gjort och planerar kommande sprintar. Detta arbetssätt stämmer 

överens med vad Dima och Maassen (2018) skriver kring agila arbetsmetoder där de lyfter 

fram att i agil systemutveckling bör det löpande ges återkoppling på arbetet som utförs för att 

kunna vara flexibel och göra förändringar när nya behov uppstår.  

Systemutvecklingsteamen jobbar inom ramverket SAFe, vilket är ett större ramverk som är 

skapat för att skala upp det agila arbetssättet så att det passar större organisationer. Alla 

teamen som jobbar inom SAFe träffas var tredje månad för att stämma av vad som har gjorts 

och bör göras framöver. Träffarna stärker genom kommunikation förståelse, samsyn och 

samarbete över hela organisationen och stärker den första av fyra agila principer, att värdera 

individer och interaktion framför processer och verktyg (Beck et al., 2001). Dock uttrycker R5 

att ramverk till viss del kan addera merarbete och även försvåra det agila arbetet.  

5.2.2 Samarbete vid agilt arbete 

De agila teamen jobbar utifrån Scrum, vilket främjar nyttjandet av kunskapsresurser med 

bibehållen flexibilitet. Många av respondenterna tycker att arbetssättet fungerar bra. Att de 

jobbar i treveckors-perioder tycker R1 underlättar samarbete. Alvesson (2004) tar upp att tätt 

samarbete och god kommunikation krävs för att utföra komplexa arbetsuppgifter som att 

utveckla system. R5 säger att roller inte behöver vara huggna i sten utan att de anpassar sig 

utifrån vilka behov som finns för det de arbetar med (Appendix F). Detta, kombinerat med att 

teamen är relativt självständiga och självstyrande och kan jobba lite som de vill, är enligt 

Dima och Maassen (2018) eftersträvansvärt då det krävs att teamen är öppna för nya lösningar 

när komplexa system utvecklas. 

   

Alsharo et al. (2016) skriver att fördelen med att jobba i team är att kunskap hos flera 

individer kan under samarbete sammanflätas till en större kunskapsmassa. Även om ett team 

kan sitta på en stor mängd kunskap kan det finnas anledningar att ta hjälp från andra delar av 

organisationen eller utanför organisationen för att lösa problem och göra arbetet effektivt 

(Alsharo et al., 2016). Flera av respondenterna uttrycker att majoriteten av kunskapsdelningen 

sker inom teamen de arbetar i. Det verkar lätt att få hjälp och att dela med sig inom teamen, 

antingen vid morgonmöten eller spontant via Skype eller liknande kanaler, vilket gör att 

teamen bygger upp kunskapsbasen inom teamet som sedan underlättar arbetsuppgifternas 

utförande. Samarbetet mellan andra team och avdelningar är dock begränsat och sker oftast 

under mer strukturerade former, som exempelvis vid regelbundna möten var tredje månad. 

Utifrån denna aspekt ser vi att det finns förbättringspotential. Det kan finnas kunskaper som 

skulle kunna skapa mervärde om de togs tillvara bättre inom organisationen genom utökat 

samarbete mellan teamen. 

5.2.3 Kunskapsdelning vid agilt arbete 

North och Kumta (2018) säger att agila metoder är effektiva för att både generera och sprida 

kunskap. Detta ser vi till viss del stämmer eftersom det framkommer i empirin att 

kunskapsdelning inom de agila teamen sker löpande. North och Kumta (2018) skriver att 

förmåga att kunna anpassa arbetet och hantera förändringar som är fokus i ett agilt arbetssätt, 

betyder att det krävs att anställda kan ta in nya kunskaper och idéer. I de agila teamen på 
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Skatteverket kan vi se att kunskapsdelning stöds av de många möten och workshops som 

genomförs, och den iterativa granskningen av tidigare utfört arbete externaliserar kunskap 

som individer besitter. Det North och Kumta (2018) skriver är dock något vi bara kan se på 

teamnivå men målet med Knowledge Management är att sprida och bygga upp en gemensam 

kunskapsbas i hela organisationen. Då en agil arbetsmetod betyder att teamen ska jobba på ett 

självständigt sätt förutsätter det att mer restriktiva rutiner och standarder inte ska användas. 

Därför finns det inga rutiner för exempelvis hur eller var kunskap läggs upp i KM-system och 

inte heller några officiella standarder för kodning. Det är just detta som är ett hinder för att få 

en effektivare kunskapsdelning inom organisationen. Den kunskap som läggs in i KM-system 

blir oregelmässig, vilket gör det svårare att leta upp och ta del av den kunskap som söks. 

Olika team kan utveckla olika sätt att jobba på, vilket också försvårar och minskar enigheten i 

organisationen.  

På det stora hela ser vi att det agila arbetssättet därför till viss del försvårar organisationens 

kunskapshantering och är ett reellt problem som organisationen behöver reda ut och hitta en 

lösning för. Det North och Kumta (2018) skriver om kunskapsdelning i förhållande till agilt 

arbetssätt stämmer i vår studie endast in på teamnivå men ser ut att falla isär när vi ser till 

organisationsnivåer ovanför de enskilda teamen och för skapandet av gemensam 

organisationskunskap. 

5.3 Analys av KM-systems funktion och roll för kunskapsdelning 

5.3.1 Viktiga funktioner 

Organisationens KM-system har många av de viktiga funktioner som Maier (2007) nämner. 

Kommunikation i realtid finns inom Rocket.Chat-appen. Appen har även en sökfunktion för 

att göra det möjligt att söka upp information gällande allt som automatiskt har lagrats i appen. 

Användandet av denna app har dock inte brett ut sig till alla teamen ännu, vilket gör att en del 

anställda saknar denna funktion för snabbare och mer tidseffektiv kommunikation som är 

direkt relaterat till arbetets genomförande. I Confluence-systemet som alla anställda har 

access till och som kan användas av alla teamen finns egentligen en bas för 

dokumenthantering för alla typer av dokument med tillhörande sökfunktioner som egentligen 

är tänkt ska utgöra en basfunktionalitet för organisationens KM. Dokument kan sökas och 

visualiseras för anställda.  

Vi ser att organisationens KM-system har alla de funktioner som Maier (2007) skriver att ett 

KM-system ska ha. I praktiken blir det dock att funktionerna inte alltid är fullt anpassade. 

Empirin visar exempelvis att det saknas funktioner som länkar samman information som 

egentligen hör ihop men som kan finnas i olika system. Respondenterna uttrycker att det vore 

önskvärt med funktioner som rensar bort information som inte är aktuell samt funktioner som 

ser till att hålla det som ska vara kvar uppdaterat. Vi ser också att inte alla system har en 

utbredd användning i teamen så även om applikationerna har bra sökfunktioner kan det vara 

svårt att hitta den information de vill åt på grund av att information inte är välstrukturerad och 

inte heller är sorterad på ett sätt som resulterar i att det blir lätt att hitta rätt information. 
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5.3.2 KM-systems roll för kunskapsdelning 

Ett av KM-systemets viktigaste syften är att säkerställa att organisationens kunskap 

organiseras, görs tillgänglig och sprids i den egna organisationen (Hasanali, 2005). Dock 

anser respondenterna att det befintliga primära KM-systemet inte används tillräckligt och inte 

fullt ut täcker upp hela behovet av kunskapsspridning. Det uttrycks att KM-systemet därför 

idag inte är en särskilt viktig del för kunskapsdelning i organisationen. Flera respondenter 

påtalar, i varierande grad, att KM-systemet inte tillför tillräckligt mycket för att de ska vilja 

lägga tid på att läsa det som finns och själv bidra till kunskapsuppbyggnaden. Det medför i sin 

tur att kunskaper inte byggs upp långsiktigt för att bli en viktig resurs för att kunna omvandlas 

och skapa ny kunskap, vilket är en viktig konkurrensfördel i kunskapsintensiv verksamhet 

(Alavi & Leidner, 2001). En del av anledningen till att respondenterna inte är odelat positiva, 

kan vara att de inte har samma bild av vilken kunskap som diskuteras, vilket måste slås fast i 

organisationer innan ett KM-system kan byggas eller implementeras (North & Kumta, 2018). 

Det kan vara så som Hasanali (2005) beskriver att organisationen inte har definierat vilka 

typer av kunskaper som de har att hantera samt hur och på vilket sätt system skall användas. 

När flera system finns tillgängliga kan det vara svårt för anställda att veta vilket system som 

ska användas i respektive fall. Till exempel har ledningen valt Confluence som KM-system 

medan anställda också omväxlande använder Rocket.Chat och Storybook i specifika fall. På 

det sätt anställda använder Rocket.Chat, som egentligen är ett chattsystem med 

lagringsfunktion, kan det tänkas att de samlar in en för stor mängd information utan att 

reflektera kring dess användning som en kunskapsbas, vilket är något som Alavi och Leidner 

(2001) diskuterar i sin teori kring kunskapsperspektivet. 

5.3.3 Utmaningar med KM-system för kunskapsdelning 

Grundläggande är att KM-system skall stödja en organisations KM-arbete. Respondenterna 

har genomgående påtalat problemet med att hålla kunskaper i KM-systemet uppdaterad, vilket 

också ses som det viktigaste förbättringsbehovet. Att hålla information aktuell är något som 

också North och Kumta (2018) framför som en utmaning. R1 sätter det på sin spets när denne 

säger att det är värre att ha fel information än ingen information alls, och uttrycker också att 

osäkerheten kring kunskapskvalitet för med sig att systemet inte används lika mycket som det 

borde (Appendix B). R4 uttrycker också att information måste hållas uppdaterad men säger att 

det ökar ansvaret för de olika projekten eller grupperna (Appendix E). Flera respondenter 

påtalar att någon form av funktion, och ansvarig för att peka ut eller ta bort gammal 

information, skulle behöva finnas. I den här rollen skulle också uppgiften om att upplysa 

anställda om att artiklar har uppdaterats inrymmas, något som skulle motivera flera 

medarbetare att både uppdatera sina egna kunskapsbidrag, och till att kanske bli mer frekventa 

användare av KM-systemet.  
 

Nästa stora problemområde som respondenterna talar om är hur informationen är strukturerad 

i KM-systemet. Alavi och Leidner (2001) skriver att för att kunskaper från individer skall 

kunna tas tillvara av andra i organisationen i sin helhet, behöver den struktureras på ett sätt 

som är förståeligt för andra. Det finns dock både för- och nackdelar med striktare direktiv och 
guider för att få till en mer enhetlig struktur. R4 för fram struktureringsbehovet och säger att 

om det går att lösa bra kan fördelar vinnas genom att det blir lättare att hitta rätt information 

(Appendix E). Information som skall läggas in behöver också struktureras och optimeras för 

sökningar i systemet som på så sätt ökar tillgängligheten till relevant kunskap vilket även 

Alavi och Leidner (2001) uppmanar till då summan av tillgängliga kunskaper ökar 

applikationens värde för organisationen. R2 påpekar å andra sidan att regelverk inte får bli en 
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belastning som gör systemet för strikt (Appendix C). R5 påtalar ytterligare en dimension, att 

det inte bara finns ett system utan flera (Appendix F). Det kan alltså vara svårt för anställda 

att veta vilket system som skall användas för att skriva eller söka viss dokumentation. Detta 

gör att det blir en större utmaning att söka kunskap, inte bara i ett, utan i flera system.  
 

R3 ser även olika behov av utbildning beroende på roll. En arkitekt kan behöva mer och 

kanske annorlunda utbildning då denne förväntas lägga in mer information i systemet. 

Slutligen svarar respondenterna på frågan om träning och utbildning och hur de ser på 

användningen av KM-system. Respondenterna uttrycker att KM-systemet Confluence är 

relativt intuitivt. Nyanställda lär sig att använda Confluence genom att praktiskt söka efter 

kunskaper. En organiserad återkommande utbildning, där deltagarna får förbereda sig genom 

att gå igenom sin egen dokumentation, skulle kunna ha påverkan inom flera områden. 

Deltagarna lär sig både nya funktioner och metoder att dokumentera, samtidigt som hela 

informationsmängden blir genomlyst, uppdaterad och upprensad. Effekten skulle kunna bli en 

betydligt bättre förståelse för hur informationen är organiserad och skulle kunna skapa ett 

ökat förtroende för att information är korrekt och uppdaterad. 

Utöver detta finns det ett antal utmaningar som hindrar KM-system att utnyttjas till fullo. En 

stor utmaning är att allokera tid till att just lägga in dokumentation i KM-systemen. Det är lätt 

för anställda att välja bort det då dokumentation ofta ses som en något tråkigare syssla och att 

tid hellre läggs på att exempelvis skriva kod som gör att systemet utvecklas. 

5.4 Sammanfattande analys utifrån teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras en analys av KM och KM-system i systemutveckling i den organisation 

som vi har undersökt. I analysen fokuserar vi på att försöka sammanfatta och identifiera 

faktiska kunskapsskapande aktiviteter samt delningsaktiviteter och användning av KM-system 

i olika processer för att generera, sprida och utveckla kunskaper inom och mellan team i agil 

systemutveckling. Analysen utgår från Alavi och Leidners (2001) ramverk som presenteras i 

teoridelen och är även kopplat till Dorairaj et al. (2012) samt Sivanantham (2012) som 

presenterar olika processer och aktiviteter i KM-arbete kring hur kunskaper hanteras, 

bearbetas, omvandlas och tillämpas i agilt systemutvecklingsarbete. 

  

Knowledge Creation/Generation 

Vid systemutveckling i organisationen går det att spåra att kunskaper skapas i två 

delprocesser. Nya kunskaper genereras av de kunskaper som individer i teamen redan besitter 

när anställda diskuterar exempelvis lösningar med varandra. ”Erfarenhetskvartar”, 

”dragningar” och ”parprogrammering” är exempel på aktiviteter som genomförs i teamen där 

nya kunskaper skapas. Dessa aktiviteter stämmer väl överens med de aktiviteter som 

Sivanantham (2012) beskriver som viktiga för effektiv kunskapsgenerering i agil 

systemutveckling. Tacita kunskaper hos någon blir till tacita kunskaper hos en kollega genom 

denna typ av observation och samarbete (Dorairaj et al., 2012). Kunskaper genereras också i 

verksamheten genom att kunskaper från individer från exempelvis andra team integreras med 

tidigare kunskaper hos teamet. I verksamheten som vi studerar förekommer strukturerade 

workshops i syfte att generera nya kunskaper som kan behövas för att utveckla systemen. 

Andra exempel på kunskapsskapande och kunskapsgenererande aktiviteter är de formella 

utbildningar som erbjuds de anställda. Tid ges även för reflektion när teamen tillsammans 

utvecklar nya kunskaper genom att exempelvis granska kod. Kunskapsinhämtning sker också 

exempelvis genom kommunikation med andra inom kompetensområdet och även genom 
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sökningar på Google. Confluence och Sharepoint används bland annat också för att erhålla 

nya kunskaper i organisationen, om än bara i viss utsträckning. 

 

Knowledge Storage/Retrieval 

I denna process konverteras tacit kunskap till explicit kunskap genom olika typer av mer 

formella och strukturerade dokumentationer och presentationer. I systemutvecklingsprocessen 

inom teamen görs en del arbete för att dokumentera nya kunskaper. Vissa rutiner finns att 

sprida kunskaper. Confluence används och Wiki-artiklar framställs och tekniska 

dokumentationer görs till viss del i syfte att fler ska kunna ta del av den kunskap som 

individer i teamen besitter. Kodgranskningar sker och förbättringar görs i kod. Anställda 

uppmuntras att skriva in artiklar eller producera guider i KM-systemet i syfte att göra 

kunskaper explicita och minimera dubbelarbete. Samtidigt uppmuntras teamen att arbeta 

utifrån agila principer. Här uppstår emellertid en disharmoni eftersom agilt arbete värderar 

individer och interaktion framför processer och verktyg, samt fungerande mjukvara framför 

omfattande dokumentation (Beck et al. 2001). I intervjuerna framkommer det att det inte finns 

mycket tid till dokumentation och att flera upplever att det som dokumenterats inte uppdateras 

och därför tappar i värde. Visserligen kan KM-systemen underlätta lagring av viktig kunskap 

och agera som organisationens kunskapsbas, men vid systemutveckling i teamen verkar det 

som att erfarenheter och kunskaper som kommuniceras verbalt har ett högre värde. 

 

Knowledge Transfer 

I Knowledge Transfer-processen delas kunskaper så att fler kan ta del av kunskaperna. KM-

system har en viss betydelse i processen eftersom den samlade kunskapen kan plockas fram 

vid behov. Confluence och Rocket-chat används. Det verkar dock som att både tacita och 

explicita kunskaper inom och mellan teamen främst överförs genom andra rutinmässiga 

aktiviteter såsom dagliga Scrum-möten, parprogrammering, rotationer i teamen, regelbundna 

diskussionsmöten samt fysiska workshops eller virtuella studiebesök där teammedlemmar 

deltar och tar del av nya kunskaper (Dorairaj et al., 2012).  

  

Knowledge Application 

I vår undersökning framkommer att teamen i systemutvecklingsprocessen har flera olika 

rutiner och aktiviteter för problemlösning, feedback, utbildningar samt diverse möten där 

lärdomar processas och bearbetas för att i nästa steg appliceras i andra kontexter. Genom 

sökningar på Google eller i KM-systemen, och även genom interaktion med olika källor, ges 

ytterligare möjlighet till reflektion över kunskaper. Nyvunnen kunskap integreras med 

existerande kunskap genom reflektion och blir nya tacita kunskaper hos teammedlemmar 

(Dorairaj et al., 2012; Alavi & Leidner, 2001). På så vis kan nyvunnen kunskap appliceras 

och tillämpas i andra uppgifter och projekt. Det framkommer i intervjuerna att 

teammedlemmar ges möjlighet att skifta mellan projekt där deras kunskaper kan appliceras i 

andra typer av utvecklingsprojekt. 

5.5 Avslutande diskussion  

Skatteverkets IT-avdelning har under senare år genomgått stora strukturella 

organisationsförändringar. De har gått från att haft en stark Silobaserad organisationsstruktur 

till att idag ha en mer agil struktur. Det har inneburit att ansvar har fördelats ut och olika 

enheter och grupper har blivit mer eller mindre självstyrande. Scrum-metodik, som bygger på 

agila principer, används inom team i systemutveckling på myndigheten samt även i viss 

utsträckning det agila ramverket SAFe.I myndighetens verksamhetsplan framgår att de önskar 
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att kunskaper och erfarenheter ska delas (Skatteverket, 2017). Motivet för att resurser läggs på 

KM-arbete är att de vill skapa förutsättningar för ett effektivt teamarbete inom organisationen 

så att nya behov snabbt ska kunna realiseras och bidra till ökad innovationsanda. De önskar 

att arbetet ska vara inriktat på att testa och experimentera (Skatteverket 2016). Idag erhålls 

och delas kunskaper på flera olika sätt. Strukturerade utbildningar, konferenser, dagliga möten 

och workshops fungerar för kunskapsdelning, men kunskaper delas och genereras också när 

anställda mer spontant träffas i korridorer eller sammanstrålar i olika chattforum på digitala 

plattformar. Skype används i hög utsträckning för kontakt och samarbete med andra i 

verksamheten. Organisationen visar en ambition att satsa på KM-arbete och att KM-system 

ska användas som ett verktyg i detta arbete. Det framkommer emellertid genom vår empiriska 

studie att det inte verkar finnas en tydlig plan i organisationen för hur detta arbete ska gå till 

eftersom det verkar vara lite upp till varje team hur de delar med sig av sina kunskaper och på 

vilket sätt de erhåller nya. För teamen som arbetar med systemutveckling är emellertid 

kunskap en viktig resurs som ständigt behöver bearbetas och uppdateras för att kunna 

tillämpas och effektivt appliceras i systemutvecklingsprocessen. Teamen arbetar utifrån agila 

metoder och kunskaper verkar tas tillvara genom att teammedlemmar inte har fasta roller och 

kan skifta arbetsuppgifter med varandra utifrån vem som besitter bäst lämpad kunskap för 

arbetsuppgifter som dyker upp. Utifrån agila principer värdesätts också interaktion och 

individer framför processer och verktyg och det märks att individerna som är involverade i 

systemutvecklingsprocessen ses som en källa till kunskap. Systemet Confluence används till 

viss del för KM-arbete men verkar inte ha en avgörande roll för den kunskapsdelning som 

sker inom och mellan teamen.  

Det som också framkommer i vår studie är att det verkar finnas en outtalad önskan från 

ledningen att kunskaper ska och behöver dokumenteras för att kunna omvandlas och spridas 

så att nya kunskaper ska kunna genereras. Kontinuerligt underhåll och löpande uppdatering 

samt långvarig förvaring av kunskaper tenderar emellertid inte att ske i systemutvecklings-

verksamheten. Confluence använd samt det externa verktyget Storybook, men inte av alla 

team och inte på alla platser. Rocket.Chat används också i viss utsträckning där information 

och kunskaper som har kommunicerats i chattforumet sparas och görs sökbart. Utifrån den 

agila filosofins grundpelare handlar det dock om att minska dokumentation för att utveckla 

system och kunna göra snabba anpassningar till omvärldens förändrade krav. Det är av den 

anledningen inte helt ologiskt att ingen tyngre dokumentation görs. Om organisationer 

emellertid värdesätter ett KM-arbete och investerar pengar i KM-system som ska stötta 

arbetet med kunskapsdelning och avsätter resurser för att underhålla systemen är det 

förståeligt att det skapas en disharmoni. Ska färre resurser och mindre fokus läggas på KM-

arbete och KM-system, eller ska någon del av den agila metodiken försvagas eller minskas i 

betydelse? Hur ska organisationer förhålla sig?  

Flera av de anställda som ingår i vår studie beskriver att det bör vara intuitivt att dela 

kunskaper och att det är lätt att dokumentation bara blir information för de som läser det och 

att det kan vara svårt att ta till sig. Något som kan behöva göras är att ge nya, oerfarna såväl 

som erfarna medarbetare strukturer för kontinuerlig kunskapsdelning där rutiner kan hjälpa att 
generera enhetliga och förståeliga kunskaper som många kan ta till sig, och sedan säkerställa 

att dessa kunskaper regelbundet uppdateras så att de är relevanta och kan tillämpas i olika 

kontexter. Workshops som idag redan används i verksamheten är bra exempel på rutiner där 

lärande sker formellt. Andra rutiner och initiativ till lärande behöver också uppmuntras. Den 

mängd av plattformar som idag används för inhämtande av nya kunskaper och för att dela 

kunskaper kan leda till att kunskaper är svåra att hitta och gör att systemutvecklare därför 

tvingas leta utanför organisationers ramverk exempelvis i Google. Idag fungerar Google-
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sökningar för vissa lösningar men det utvecklar inte organisationers kunskaper om inte den 

nyvunna kunskapen dokumenteras eller visualiseras. Kunskaperna tenderar då att knytas till 

specifika individer. Det som framkommer i en intervju är att det skulle vara bra om det fanns 

länkar mellan olika plattformar i organisationen. Respondenten säger att kunskaper lättare 

skulle kunna kommuniceras om sidor binds ihop. Agila ramverk som används i organisationer 

behöver också kritiskt granskas så att det inte hämmar det agila arbetet. 

En arkivarie skulle kunna vara en lösning som skulle kunna distribuera mallar och hjälpa till 

med att strukturera upp kunskapslagring i KM-system och se till att materialet är tydligt 

skrivet och löpande uppdateras. Det krävs emellertid att en arkivarie i så fall behöver kunskap 

och kännedom om olika domäner och också har regelbunden kontakt med andra anställda. 

Krav kommer därför behöva ställas på tekniska såväl som kommunikativa förmågor. 

Eftersom agila principer tillämpas i systemutvecklingsteam och team-medlemmar tenderar att 

byta uppgifter för att kunskaper ska kunna nyttjas maximalt, finns det då en risk att denne 

arkivarie snart skulle användas i team för systemutveckling och inte få tid att fokusera på att 

dokumentera, strukturera och dela kunskaper. 
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6 Slutsats och förslag till vidare forskning 

I denna avslutande del presenteras svar och slutsatser på studiens frågeställningar samt en 

avslutande reflektion, kunskapsbidrag till ämnet informatik och förslag till vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 
 

6.1 Slutsats 

Kunskaper kan inhämtas på ett flertal olika sätt i en distribuerad organisation. Bland annat 

kan nya kunskaper erhållas genom nya anställda och den kunskap och de erfarenheter som de 

bär med sig in i sin nyanställning. Kunskaper kan inhämtas även genom att anställda deltar i 

interna föredrag och möten samt externa utbildningar, konferenser, mässor etc. Genom 

internet kan också en stor mängd extern information och kunskap inhämtas. 

Kunskaper kan sedan delas genom att anställda från olika team regelbundet träffas i möten där 

de ges tillfälle att diskutera och informera varandra. Dagliga möten samt spontana och även 

mer strukturerade samlingar kan användas för att kunskaper också ska spridas inom olika 

team. Anställda kan dessutom dela kunskaper via olika typer av kommunikationskanaler 

såsom exempelvis chattforum, email samt röst- och/eller videosamtal. KM-system kan 

användas för att lägga in information i artiklar som kan bli åtkomliga för det egna teamet och 

även för andra enheter i organisationen.  

Kontinuerligt skapas och genereras nya kunskaper genom ett antal olika processer och 

aktiviteter under arbetets utförande. De anställda utsätts för nya situationer där tidigare 

kunskaper används för att lösa uppgifter. Kunskaper testas och anställda kan lära sig nya 

saker genom reflektion och genom att kombinera befintlig kunskap med ny kunskap. I denna 

process kan nya kunskaper genereras som kan testas och valideras innan de tillämpas i nya 

kontexter och sedan delas med kollegor.  

KM-system kan bidra till kunskapsdelning genom att säkert lagra och göra kunskaper 

tillgängliga för anställda. Genom sökfunktioner i systemet kan användare söka information 

och kunskap kring något de behöver i sitt arbete. KM-systemet kan bidra till att sprida 

relevant och primärt företagsintern kunskap till berörda medarbetare och team. Dock kan KM-

systemet upplevas inte i tillräcklig omfattning innehålla uppdaterad kunskap för att effektivt 

och aktivt förse anställda med rätt aktuell kunskap vid rätt tidpunkt.  

En eventuell utmaning eller ett potentiellt problem som en organisation kan ha med KM-

system i relation till kunskapsdelning är att det kan krävas goda rutiner och tid och intresse 

hos anställda för att kunskaper ska kunna delas på ett effektivt och korrekt sätt så att flertalet 
anställda kan komma åt och ta del av kunskaper. Det kan vara problematiskt för anställda att 

frigöra tid för att skriva ny kunskapsdokumentation och hålla det som redan har 

dokumenterats av dem uppdaterat. Ju fler artiklar som en anställd lägger in desto mer tid kan 
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behöva ägnas åt att hålla kunskapsbanken uppdaterad. Om anställda inte känner att de har tid 

att uppdatera dokumentationen innebär det att information och kunskap i KM-systemet kan 

bli inaktuell och inte längre vara användbar. De anställda kan därmed kanske inte lita på 

kunskaper som finns lagrade då de kan ha blivit föråldrade. 

 

En annan utmaning kan vara att finna en gemensam struktur för lagring i KM-system som kan 

göra det lätt för användare att hitta det de söker snabbt och enkelt. En bra struktur kan 

förenkla sökningar och kan öka tillgängligheten till relevant kunskap. Förutsatt att det finns en 

bra struktur skulle systemet kunna skicka ut ny och uppdaterad information till 

användargrupper som skulle kunna ha intresse av specifika kunskapskategorier. Dessutom, för 

att undvika att kunskap ligger lagrad i olika system i organisationer kan antingen ett regelverk 

behövas eller att olika kunskapsentiteter kan länkas samman för bättre tillgänglighet.  

6.2 Avslutande reflektion 

Genom vår undersökning framkommer att agila arbetsmetoder behöver tillämpas i 

systemutvecklingsprocesser för att kunskaper effektivt ska kunna delas och för att kunna ta 

fram väl fungerande system i nära samarbete med beställare. Snabba anpassningar behöver 

ofta göras utifrån förändrade krav, vilket därför innebär att systemutvecklingsteam behöver 

tillåtas gå ifrån i förväg uppställda planer och tillåtas att arbeta fritt i hög utsträckning.  

Agila principer förespråkar inte omfattande dokumentation. Dokumentation har dock 

betydelse och behöver uppmuntras både för att göra det lättare när roller byts och 

arbetsuppgifter skiftar i agila team. Att dokumentera i kod kräver inga tyngre 

dokumentationsrutiner och är mer eller mindre standard i systemutvecklingsarbete. Dock är 

inte dokumentation i kod tillräcklig. Viss dokumentation behöver göras för att underlätta 

underhåll och möjliggöra förvaltning av systemen över längre tid. Nya juniora medarbetare 

behöver även kunna komma in i arbetet snabbt och om det finns dokumentation blir arbetet 

mer effektivt och dubbelarbete förebyggs. Det är också viktigt att dokumentation är 

lättillgänglig, aktuell och uppdaterad och även strukturerad i KM-system som används.    

Utifrån de resultat som framkommit i vår studie och utifrån de analyser vi gjort i relation till 

forskningslitteratur ser vi att det finns behov både av agilt arbetssätt och att ha en väl 

fungerande Knowledge Management-agenda för att löpande effektivisera organisationers 

systemutvecklingsprocesser. Vår primära insikt utifrån vår studie är att organisationer 

behöver göra en rejäl genomlysning kring hur de skall förhålla sig till de delvis 

motsägelsefulla behoven från de agila principernas grundpelare, respektive utifrån behov av 

ett effektivt KM-arbete i linje med med Sivananthams (2012) Knowledge Circle (se figur 3) 

för att uppnå effektivt erhållande, delande och skapande av nya kunskaper som ska kunna 

tillämpas i olika kontexter vid arbete med agil systemutveckling. 

6.3 Kunskapsbidrag 

Denna studie syftar till att bidra med fördjupad empiriskt grundad kunskap om KM och KM-

systems roll för effektiv kunskapsdelning inom och mellan team som arbetar med agil 

systemutveckling i en distribuerad organisation. Studien syftar också till att ge analytiskt 

grundade förslag kring KM i förhållande till KM-system och agil systemutveckling för att 
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skapa bättre förutsättningar för kunskapsdelning inom och mellan team som är involverade i 

agila systemutvecklingsprocesser. Vår studie syftar till att bidra med resultat som 

förhoppningsvis kan ge organisationer nya insikter kring KM-arbete och inför beslut som ska 

fattas kring KM-system för kunskapsdelning i agil systemutveckling. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har avgränsats till att undersöka KM-arbete samt KM-systems roll för 

kunskapsdelning och kunskapsöverföring i agil systemutveckling. Vi valde att avgränsa oss 

från faktorer såsom huruvida storlek på teamen och/eller teamens placering skulle kunna 

påverka kunskapsutbytet. Vi valde att göra en enfallsstudie för att få fördjupade insikter om 

kunskapsdelning i kontexten kring agil systemutveckling i en distribuerad organisation. 

Vidare forskning skulle därför kunna göras där fler faktorer inkluderas för att granska KM-

arbete. En flerfallsstudie skulle kunna bidra med insikter om skillnader och likheter mellan 

organisationer kring agila metoder i relation till KM och KM-system.   
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Appendix A 

Intervjuunderlag/guide: 
Inledande frågor om team, uppdelning/distribution och kompetenser: 

1: Kan du beskriva din roll på organisationen, var tycker du att ditt ansvar är? 

2: Hur ser ditt team ut? Vilka kompetenser/kunskaper har medarbetarna? 

Följd på 2.  

3: Hur organiserar ni samarbetet i ditt team? 

4: Hur sker samarbete med andra team? 

5: Hur är team som ni samarbetar med placerade geografiskt? 

 

Frågor rörande Knowledge Management generellt (kunskapsdelning): 

6: Hur erhålls/skapas nya kunskaper och hur tas kunskaper till vara i organisationen?  

7: Kan du beskriva hur kunskapsdelning inom ditt team sker?  

8: Kan du beskriva hur kunskapsdelning går till mellan team som är utspridda? 

Följd på 8. Finns det generella riktlinjer för kunskapsdelning?  

9: Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni delar med er mellan anställda i teamet 

och mellan teamen? 

10: Hur känner du att organisationens kultur uppmuntrar till delning av kunskaper dels mellan 

anställda dels mellan team?  

Följd på 8. Finns det något du skulle se som kan utvecklas, i så fall vad? 

11: Hur tror du att medarbetare upplever att deras kunskaper tas tillvara och sprids i 

organisationen?  

12: Hur skulle du vilja beskriva en lärande organisation? Hur väl tycker du att den 

definitionen stämmer in på er? 

13: Har du haft nytta av kunskaper som kommit från andra i organisationen? 

 

Frågor kring kunskapsdelning för att främja agilt arbete i systemutvecklingsprocessen: 

14: Hur tycker du att kunskapsdelning mellan teamen bidrar till att effektivisera ditt och 

teamens arbete samt hur detta kan uppmuntra teamen att vara mer agila och jobba anpassbart 

(för att möta förändringar)? / Hur arbetar ni agilt? 

15: Anser du att samarbete och kunskapsdelningen mellan team bidrar till innovation inom 

organisationen? I så fall, hur?  

16: Finns det kulturella skillnader mellan team som kan utgöra hinder för kunskapsdelning 

och agilt arbete? 

 

Frågor angående KMS (finns funktioner/standarder i KMS som förenklar 

kunskapsdelning samt KMS:s roll): 

17: Kan du beskriva vilka rutiner arbetsgrupper har för att kontinuerligt skriva/föra in 

kunskaper i ett kunskapshanteringssystem/KMS? Kan du ge en detaljerad beskrivning eller ge 

exempel? 

18: Hur framställs kunskaperna i ert kunskapshanteringssystem/KM-system? (Genom artiklar, 

guider etc.?)  
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19: Anser du att kunskaper i ert KMS framställs tillräckligt tydligt? Om inte, hur skulle du 

vilja att det skulle se ut? 

20: Finns det funktioner och standarder i KM-systemet som hjälper dig utforma guider eller 

artiklar som gör att kunskapsdelning ska kunna ske effektivt? Kan du ge exempel? 

21: Har ni när ni programmerar standardiserade moduler som olika team kan ha nytta av för 

att undvika dubbelarbete? Hur ser de modulerna ut? 

22: Finns det någon konceptuell integritet kring hur just er myndighet programmerar eller 

sker programmering utifrån kodspråkets standard? (underhållbarhet) 

23: Har olika team frihet att själva designa funktioner eller görs det utifrån en viss standard? 

24: Används samma variabelnamn för olika program eller skapas nya variabler som 

associeras till det som importeras? (Byggs kunskap vidare på eller skapas egna namn?) 

25: Vilka upplever du är de främsta fördelarna och nackdelarna med ert KM-system för att ta 

till vara och dela kunskap? 

26: Finns det någon återkommande granskning/genomgång av artiklar och kunskap som finns 

i systemet?  

 

Övriga reflektioner om KM och KMS: 

27: Vad tycker du om hur systemet används i din organisation, ligger det i linje med dina 

vanliga arbetsuppgifter? 

28: Hur skulle du kunna tänka dig att en förändring i systemet skulle se ut, vad skulle det 

vara? 

29: Anser du att relevant kunskap också finns tillgängligt i systemet idag? Kan du beskriva? 

30: Har du tidigare erfarenheter av olika KM-system? Kan du ge några exempel? 

31: Vilken träning får ni i att börja använda KM-systemet? 

32: Vilka anser du, är utmaningarna med att använda KM-system? 

33: Hur använder du systemet för att ta till dig kunskaper inom ditt område? 

34: Hur delar du med dig i KMS? Ge gärna några exempel? 

35: Tycker du KMS är tillräckligt för dig för att införskaffa nya kunskaper? 

Följdfråga 35. Vilka ytterligare sätt hade behövts? 
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Appendix B 

Transkribering – Respondent 1 

INTERVJU 1: Testledare och testare  

Nr:  Frågor och svar: KOD 

1 Intervjuare: Kan du beskriva din roll på organisationen, var tycker du att ditt 
ansvar är? 
 

 

 
 
 
 

Respondent: Ok ja min roll är, jag är anställd som testledare och testare i 
utvecklingssidan, men för tillfället sitter jag mer som, jag underhåller drift för tillfället. Vi 
är i en uppbyggnadsfas av [ortnamn borttaget]-kontoret och under den här tiden har jag 
fått mer av ett driftansvar och produktionsansvar tills den organisationen är igång, och 
jag skulle säga att jag kommer nog ha, jag tog den, jag satt som Scrum-master och 
gruppledare fram till september då vi började dra igång uppstarten av [ortnamn 
borttaget]-kontoret och jag tror jag kommer sitta med detta ungefär till oktober, och då 
kommer jag gå tillbaka till min testledare, mer utvecklingsorienterat.  

BG 
 

2 Intervjuare: Hur ser ditt team ut? Vilka kompetenser/kunskaper har 
medarbetarna? Jag antar ni har både och testar och har drift då? 
 
Respondent: Ja precis. För tillfället så sitter jag i en grupp som är under uppstart där vi 
är mest krav och ledning. Vi har precis fått in en ny utvecklare då. Det är ganska 
otypiskt team att det är så, men som sagt det är under uppstart. De typiska teamen vi 
har består av 3 backendutvecklare, 2 frontendutvecklare, 1 lösningsarkitekt och 1 
analytiker och sen 1 eller 2 testare. Det är den ganska typiska gruppuppdelningen då. 
Det är dom här Scrum-teamen då. Och det vi syftar är att det här teamet också ska va i 
framtiden. 

BG 
VK 
 

3 Intervjuare: Så ni ser likadana ut som de teamen i [ortnamn borttaget] de nya som 
uppstartas men ni sitter på annat håll då? 
 
Respondent: Ja precis. 

 

4 Intervjuare: Hur organiserar ni samarbetet i ert team? Hur samarbetar ni och hur 
går det till? 
 
Respondent: Vi kör Scrum som grund vilket jag tycker personligen funkar jättebra. Det 
finns en hel del bra grundtankar i Scrum. Sen så har ju då skatteverket, håller på att 
införa för att hålla koll på den större organisationen. För Scrum är ju mer små team, typ 
7 pers per team och jag tycker det funkar väldigt bra för att Scrum har ett par 
grundpelare som är mänskligt anpassat. Vad kan man som människa göra. Det typiska 
i mänsklig gruppdynamik. Är du 5 pers är du en grupp, är du 6–7 pers är du grupp, men 
är du 8-9 då blir det automatiskt 2 grupper och Scrum är väldigt bra på den biten. Jag 
gillar det upplägget och det här att man planerar 3 veckor i taget. Det är en väldigt 
hanterbar horisont och det är också en sån Scrum-grej. Man brukar även prata om 
Kanban också men vi generellt kör alltid, även om vi kanske har Kanban-metodik och 
har saker rullande som en typiskt produktionsuppföljnings-arbetssätt så har vi 
fortfarande Scrum-tänket med att vi planerar i 3 veckors-tag, och då är vi 7 pers per 
grupp typ. Jag gillar den grejen. Sen nu håller vi på att införa det här SAFe och då ska 
mellanchefer och överchefer komma in i det här också. Det får man väl se hur det 
funkar för dom har ju så här längre horisont och då funkar - alltså jag tror det blir bra 
som så, men det blir inte lika naturligt för dom att köra såhär. För oss funkar det bra 
med “Scrumeriet”. Sen har vi också så här organisatoriskt så har vi en Scrum-master i 
varje grupp. Jag var Scrum-master i ett och ett halvt år för en grupp och det funkade 
ganska bra. Det var intressant men sen gick jag ner tillbaks till testare då för jag insåg 
att det blev mer och mer administration, och jag tycker det är kul att jobba med 
tekniken också. 

OK 
SA 

5 Intervjuare: Precis precis.  OK 
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Intervjuare: Hur ligger Scrum-masterns position i linje med organisationens 
policy och tanker för deras mål? 
 
Respondent: Ja det där är väldigt lätt om man säger så, i dom forum jag har varit och 
träffat flera Scrum-masters och pratat så har nästan alla samma problem och det är att 
få tydliga direktiv om vad man ska implementera, vilket betyder att Scrum-mastern får 
väldigt väldigt ofta någon typ av produktägarroll, väldigt väldigt ofta. Att produktägaren 
är, vill säga oteknisk men, är mer inriktad på verksamhet och kanske inte är tekniker i 
grunden utan mer kommer från verksamhetssidan - vilket är bra. Men det gör också 
ofta att dom kanske inte riktigt vet vad dom ska kravställa om man säger så. Vilket gör 
ofta att Scrum-masters blir produktägare och driver ofta en produkt framåt väldigt 
mycket. Vilket är det här, man ska inte va projektledare men väldigt ofta handlar man i 
en projektledaraktig roll. Men sen samtidigt märker man att hela den här Scrum-tanken 
och sådär det går mer och mer. Det går mer och mer, det går lite ditåt för man har 
kanske börjat insett. Numera snackar man mer det här: you build it - you run it. Man går 
nog dit rent praktiskt då det blir ofta så ändå. 

BG 

6 Intervjuare: Är det så ni kommer fortsätta nu också med tanke på att jag hörde att 
de här utvecklargrupperna mer startar nya system och sen överlämna ansvaret 
till någon annan. Kommer ni fortfarande ’run it’ i efterhand eller kommer ni mer 
bygga? 
 
Respondent: Man kommer ju att få, vi ser att vi får en större driftroll framöver och 
kommer få det här vilket både är positivt och negativt. Negativa är att man kanske inte 
vill drifta system. Det kanske inte är det roligaste, man vill bygga upp nya. Men sen 
samtidigt får man istället det här. När man sitter och drifter så ser man ju defacto att – 
ok, det här funkar inte. Kan vi automatisera det så vi slipper drifta detta? Och då blir lite 
såhär man ser direkt. Om det blir jobbigt för mig så fixar jag det om man säger så. Det 
är ju ett mål. Målet är ju att inte behöva drifta det överhuvudtaget men det är liksom ja. 
Vi får se hur det funkar. 

 

7 Intervjuare: Tar lite vidare frågor om Knowledge Management då, alltså hur ni 
hanterar kunskap på företaget. Kan du beskriva hur kunskapsdelningen eller 
spridning inom ditt team sker? Hur ser det ut med andra team, hur delar ni 
kunskap egentligen? 
 
Respondent: Ja skatteverket har ju varit en väldigt så här personbaserad organisation 
och är - det fortfarande sitter i, ja det är väl alltid, det sitter i personerna. Ibland har det 
varit så att på papper har det varit någon gruppering som har ansvaren, men i 
verkligheten har det varit en specifik person som har kunnat grejerna som kanske inte 
ens suttit i den grupperingen. Jag skulle säga att normalt sätt så är det här person till 
person, det är liksom korridorsnacket. Det är det som många gånger är grundgrejen i 
kunskapsspridning. Det är vissa grejer som är svåra, just det här conceptgrejer är 
svåra att skriva ner liksom att beskriva på ett bra sätt sådär, så då är det man pratar sig 
fram till det. Man gör sakerna, det är när man väl sätter sig och utvecklar saker som det 
faller på plats. Och i det läget är det bättra att göra saker tillsammans. Om en grupp får 
göra en sak den första gången med en ny sak. Då får de andra grupper ta kontakt med 
den gruppen men sen samtidigt gäller det då att det sprids information i organisationen 
- att ok nu har dom här gjort den här grejen - prata med dem. Då blir det mer det här 
det personliga att man pratar. Det kan jag väl se det har varit bristfälligt förut och det 
tror jag att, Skatteverket håller ju på med SAFe-grejen och får större forum för att 
sprida sådana saker, man berättar mer med, kör demos och man är mer är öppen med 
angränsande grupper vad man implementerar, vad man tänker och vilka lösningar man 
har försökt och vilka lösningar man misslyckats med som man lagt åt sidan. Och där 
skulle jag säga att SAFe är positivt, det har varit problem, vi har inte haft större 
sammankomster om man säger så och det skapar SAFe-tänket nu i organisationen 
vilket är bra då.  

KM 

8 Intervjuare: Så ni har egentligen fått lite mer riktlinjer än vad ni tidigare har haft 
egentligen? Innan har det varit, man har kontakter och så nu är det mer 
strukturerat? 
 
Respondent: Ja precis. Det blir naturligare, tidigare har det mer varit jag känner den 
där och då pratar med dem, ja vilka man känner var avgörande. Mer formaliserat, eller 
forumen är mer formaliserade. Det ska man ju säga det är något vi har haft problem 
med nu under corona. Vi har fått in nya anställda och det har varit jättesvårt - för 
generellt sätt när det kommer en ny person, typ en utvecklare, då ska man sätta sig. 
Det går inte att bara läsa sig till saker om det är unika saker i våra system, 
implementationslösningar och så vidare utan oftast sätter man sig 2–3 dagar 

KM 
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tillsammans, en tidigare utvecklare och en nyare. Då tar det typ 2–3 dagar att komma 
igång lite lätt i alla fall. Sen kan man börja utveckla själv och om man stöter på något 
så hojtar man till och frågar. Men nu med corona så är det ju liksom, då har vi inte fått 
den här att man kan sätta sig bredvid varandra och liksom hänga med, liksom sitta 
bredvid varandra verkligen och den saknas enormt ska jag säga, det. Det har verkligen 
sinkat oss mycket med just nyanställda. 

9 Intervjuare: Jag tänkte bara fråga hur sker utvecklingen i vanliga fall är det två 
stycken som brukar sitta och koda eller är det mer en och en? 
 
Respondent: Ja alltså jag skulle säga att till 80 % det gör vi inte är parprogrammering 
men säg kanske tjugo procent har parprogrammering speciellt om den nya lösningar 
och så, där att man behöver liksom - bolla, ja om man skriver nya lösningar då brukar 
sitta två och två eller tre till och med, men annars så sitter vi var och en och tar liksom 
uppgifter och skriver på tavlan och utvecklar skulle jag säga. Med definitivt säg 20% 
kanske. 

KM 
KR 

10 Intervjuare: Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni delar med er 
mellan anställda i teamet och mellan teamen? 
 
Respondent: Det är så det ska säga det är ju mer att lösa det är lösningsgrejer, typ 
processer om vi har en viss process i en implementation så är ju du såna saker som är 
viktiga. Själva kodning och sånt där är sällan, det kan folk oftast, utan det är mer så här 
okej vilken ordning ska saker göras, om det finns någon processmotor eller något sånt 
där, för det är så här i dom här IT-system så kan det va ganska otydligt hur en process 
går om man säger för vår del i det systemet jag har. Vi tar in filer och sen så behandlar 
vi dem och sen antingen slår vi ihop dem med flera filer eller så splittar vi upp en fil till 
flera filer och så skickar vi iväg dem till andra mottagare och just dom processerna 
internt hur vi behandlar och sådär. Det är långt ifrån klart vilka steg som är med och 
vilken ordning dem körs, man kan ju ofta flytta om och ha sig. Så det är ju dom bitarna 
som är viktigast att få i kunskapsöverföring om man säger så. Själva kodning och så är 
det väldigt sällan det behövs utan det är om det är specifikt ramverk eller så där som 
man använder som man behöver göra kunskapsöverföring. Sen ska jag säga typ 
miljöparametrar och sånt där de brukar vi skriva på Wikisidor oftast för det finns ju 
ingen som kommer ihåg det där liksom i huvudet utan antingen finns det i 
propertiesfiler i systemet eller så har vi Wikisidor för det. 

KM 
VK 

11 Intervjuare: Och det är Confluence ni använder för det? 
 
Respondent: Yes, för tillfället vi har även Sharepoint men vi jobbar på att föra över det 
vi har, men ja Confluence är det som rekommenderas nu då, men Sharepoint finns 
också. Det skulle jag vilja säga också för Confluence är inte jättebra på att hantera 
dokument Word och Excel dokument som kravarna gillar att skriva i vilket jag förstår att 
dom gillar. Där har vi ett problem nu då, Sharepoint är inte det bästa 
dokumenthanteringssystemet, så det är någonting vi typ saknar litegranna. Vi hade ett 
riktigt gammalt dokumenthanteringssystem som hette ClearCase förut men det är så 
gammalt att det håller på att gå ur tiden liksom. Vi har avvecklat den mer eller mindre. 
Så vi får se om det blir bättre där i framtiden. Men yes, Sharepoint och Confluence. 

KMS 

12 Intervjuare: Jag tänker det laddas väl upp mycket dokument i Confluence också 
eller? 
 
Respondent: Man måste ha vissa plug-ins för det där och Confluence är inte jättebra 
på versionshantering av dokument och det är just det som vi saknar. 

KMS- 

13 Intervjuare: Litet hinder då eller? 
 
Respondent: Ja inte hinder det är mer funktion som saknas skulle jag säga. För 
versionshantering sköts ju annars i Git med kod och sånt då och textfiler. Rena textfiler 
är det ju Git då men det funkar inte så bra på större blobbar som Word och Excel. 
Confluence tycker jag är bra annars just för det här. Vi har gått från att ha Sharepoint 
som är ganska nerstängt, och vi hade att man var tvungen att ansöka om tillstånd för 
att kunna titta på grejerna medans Confluence så får alla se allt, vilket är jättebra sen 
får du ansöka om du vill editera eller skriva i en viss yta, projekt, och det är riktigt bra. 
Generellt sätt så har vi inga hemliga saker så hur man löser saker vilket är väldigt bra 
att man kan titta på andra gruppers lösningar och hur dom har beskrivet dom på 
Confluence då. Sen utifall man har hemliga saker får man stänga ner det då.  

KMS- 

14 Intervjuare: Har ni gruppstruktur i Confluence eller är det alla ser allt? 
 
Respondent: Alla ser allt är grundgrejen men det är ändå gruppstruktur då. Men 
grundinställningen är att alla ser allt vilket är jättebra och det är även så på Git nu 
också. 

KMS 
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15 Intervjuare: Hur känner du att organisationens kultur uppmuntrar till delning av 
kunskaper dels mellan anställda och dels mellan team? 
 
Respondent: Jag skulle säga att för Skatteverkets del som alltså är utspridd på så 
många orter så skulle jag säga att det är väldigt bra inom orterna, där är det väldigt bra. 
För där träffas man, man stöter på varandra i korridoren och det är liksom - är det 
något kan du gå en trappa upp eller trappa ner så kan man snacka liksom om man 
fastnar på nått och så är det oftast, då är det lugnt. Men det blir en tröskel när man ska 
prata med folk på en annan ort. Mycket för att man har oftast olika lösningar till 
exempel så har vissa orter blivit inriktade på .NET medans vi i [ortnamn borttaget] sitter 
med Java och det blir väl lite olika öar även utvecklingsplattformar. Så jag skulle säga 
inom orterna är det lugnt, men mellan orterna finns det definitivt förbättringspotential. 
Man har liksom inte det här naturliga att man går och pratar med Erik eller man går och 
pratar med Jocke liksom utan då måste man ta kontakt med gruppchefen och så måste 
man fråga vem är det också ja, mycket högre tröskel. 

OK 

16 Intervjuare: Finns det någonting som ni gör som förenklar? Åker du någonsin till 
annat kontor och besöker eller att ni har någon i din grupp som jobbar på annan 
ort eller är det att dem flesta din grupp jobbar på samma ställa? 
 
Respondent: Nu håller vi ju på att dra igång [ortnamn borttaget]-kontoret då så det är 
inte riktigt, just den relationen är inte riktigt jämförbar eftersom där är vi mer eller 
mindre ett team tillsammans då, men vi har en frontend utvecklare som sitter i [ortnamn 
borttaget] så om det är någonting som ett annat [ortnamn borttaget] team så är det 
väldigt lätt att prata med honom då så kan han, dom är typ 50 pers där nere så jag tror 
dom har koll på varandra hyfsat, allihop. Det finns sånt där testnätverk som testas en 
gång om året på en ort nu i år ska den bli i [ortnamn borttaget]. Nu blev ju den flyttad till 
hösten från nu i maj då. Men jag själv har inte varit med på någon sån tyvärr då, men 
det är något man borde va tror jag, just för den grejen hade det varit bra. Den är svår 
just mellan orter, det är svårt. 

BG 
NK 

17 Intervjuare: har du någon tanke hur det skulle kunna va bättre, har du några 
förslag eller nånting liknande? 
 
Respondent: Nej jag vet inte, man ser väl det här med SAFe och man ska träffas en 
gång var tolfte vecka i liksom alla team som ingår i ett projekt. Den är positiv för då får 
man ansikte på folk och man pratar med, man får det korridorsnacket i alla fall en gång 
var tolfte vecka. Jag har suttit i andra projekt där vi satt hälften av teamet i [ortnamn 
borttaget] här i [ortnamn borttaget] och resten satt i [ortnamn borttaget] och det var 
rena kaoset och då var vi ändå i samma projekt. Det kan ju va svårt ibland när man 
sitter på samma våning bara och arbetar så den är klurig faktiskt, det är den. Jag tror 
lösningen många gånger, grundlösningen måste va att varje ort eller varje team driver 
sig självt och måste få förtroende att göra det. Sitter man i [ortnamn borttaget] eller 
[ortnamn borttaget] då måste man få mandatet, förtroendet att driva sig själv och göra 
sakerna på sitt sätt för det finns även kulturella skillnader generellt sett och jag tror det 
är väldigt viktigt. Det som brukar bli problemen vad jag sett till exempel om en 
projektledare sitter i [ortnamn borttaget] och försöker ge order till vad dom i [ortnamn 
borttaget] ska göra. Det slår tillbaks på fem sekunder det är ju bara, “Nu kommer den 
här … [ortnamn borttaget]-aren och ska ha sig” ungefär. För jag har suttit i ett sånt 
projekt i [ortnamn borttaget] när dom gjorde så, och de liksom gick ut någon - sa det 
var i [ortnamn borttaget] satt gänget, och då var det så här ni får göra liksom… ni driver 
er själva, kör efter eget huvud. Och sen i praktiken går det inte alls så, och det bara 
tokbrakar liksom så man måste inte bara säga det, man måste göra det också.  

OK 
KM 

18 Intervjuare: Jag tänkte precis fråga om de kulturella hinder för förståelse men det 
förklarade du bra då det blir lite olika kulturer på kontor och så. 
 
Respondent: Ja precis. Jag tror inte det är kulturen som så. Jag tror det är mest så 
man måste få göra saker efter eget huvud och om man på något sätt får man ansvaret 
så tar man ansvaret också. För ofta blir det ofta den här situationen man sitter i sin 
egen bubbla på en ort och så tycker man “men gud vi sliter arslet av oss och dom där 
borta i [ortnamn borttaget] dom gör ju ingenting”, men egentligen säger dom exakt 
samma sak om dom där galningarna i [ortnamn borttaget] som bara sitter och fikar. 

OK 

19 Intervjuare: Tror du det hjälper då att dela ut grupperna på olika orter och så 
vidare så att man kan splittra så att man har någon som sitter på olika kontor? 
 
Respondent: Jag tror det bästa är att man liksom får ha dom här rutinerna att man 
faktiskt ser varandra med jämna mellanrum, typ var fjärde vecka eller nåt sånt där och 
har så att de olika orterna verkligen är självgående och har eget ansvar över sina 

OK 
KM 
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leveranser liksom. Det tror jag är det viktiga. Sen också att det svåra är att hålla ihop 
teamen rent personligt på något sätt så man undviker splittringar. 

20 Intervjuare: Hur tror du att medarbetare upplever att deras kunskaper tas tillvara 
och sprids i organisationen? 
 
Respondent: Generellt vad dom tycker eller om det görs på ett bra sätt? 

 

21 Intervjuare: Hur de upplever det? 
 
Respondent: Ja hur dom upplever det vet jag faktiskt inte. Det är svårt att säga jag vet 
inte det är, just inom IT så skulle jag säga att det är lättare. Det är öppnare överlag för 
jag satt i fordonsbranschen tidigare och där är det mer inbyggda system. Det är mer 
tekniska krav. På IT-sidan är det mer ramverk och sådär och där - vad jag kan se det 
tas tillvara ganska bra. Om det är någon som kan nåt ramverk om man tittar på 
frontend-sidan så är det ganska många. Typ Sadar Angular, React och det finns massa 
flera. Så där tycker jag ändå det är hyfsat, man lyssnar på varandra och dom flesta är 
mer dom här är bra på det här, de är mindre bra på dom här grejerna och sådär - så 
jag personligen, skulle säga att folk här på Skatteverket är bra på att lyssna på 
varandra. Sen så hur bra vi är på att sprida det vet jag inte för vissa, om man gjort 
något nytt kan man bli helt överöst med frågor och så hamnar man i en supportsituation 
istället till alla andra så det kan slå över också. Men jag tycker ändå just Skatteverket är 
duktig på det. Det finns ingen organisation uppsatt men det är nog mer kulturen som är 
att dom där kan det så ring och hör med dem. 

KM 
KMS 
KR 

22 Intervjuare: Känner du att du får mycket, att du får kunskap från andra i 
organisationen som du kan använda i ditt vardagliga arbete? 
 
Respondent: O ja, definitivt. Det är ganska prestigelöst på den biten vilket är bra. 

KM 

23 Intervjuare: har du något exempel på det? 
 
Respondent: Nja det är, vi håller ju på och drar igång, nu är vi ju ganska långt men det 
här med OCP, intern molnplattform med, docker och såhär, har varit mycket nya grejer. 
Där har, det är snarare så att den gruppen som gjort det här, dom har gjort allt dom kan 
för att supporta andra som vill, men det är snarare så att det var för många som 
kontaktade dom så dom har inte hunnit med. Så då har dom kunnat - nä men jag har 
inte tid - men prata med dom här för dom har gjort exakt den här grejen. Jag har inget 
exakt exempel men det är typ den stilen. 

KM 
KMS 

24 Intervjuare: Har dom skapat något mer i skrift som hjälper och guidar eller är det 
som du säger att man pratar bara med dom för att få hjälp. 
 
Respondent: Precis det ska man säga dom gjorde en jättebra startinstruktion för att 
komma igång på den här molnplattformen då. Problemet var att efter ett halvår var dom 
beskrivningarna totalt föråldrade - så generellt sett var det bättre att prata med dom 
som höll på och jobbade med det. 

KMS 

25 Intervjuare: Och dom har inte blivit uppdaterade sen dess instruktionerna då? 
 
Respondent: Nä nä. 

 

26 Intervjuare: Vi ska fråga lite om arbete också, agilt då. Jag antar att ni gör mest 
SCRUM och så som du redan pratat om. Egentligen har du redan kommenterat 
på detta lite men - hur tycker du att kunskapsdelning mellan teamen bidrar till att 
effektivisera ditt och teamens arbete samt hur detta kan uppmuntra teamen att 
vara mer agila och jobba anpassbart? Hur hjälper det dig i ditt arbete? Du har 
redan kommenterat lite om det. 
 
Respondent: Ja vad jag ska säga, internt på Skatteverket där vi brister skulle man 
säga också, för det finns jättemycket som är bra, men där vi brister är på sådana 
gemensamma produkter, typ BankID-inloggning och sånt där. Och där har vi fått internt 
- man är för tidig med att säga att saker är klara, och så tycker man - nu är vi klara nu 
kan ni använda den här saken. Och där är BankID-inloggningen jättebra för där gick 
man ut för ungefär ett år sen och sa men har en vi lösning på plats, den här ska ni 
använda och sen satt man i princip upp riktlinjer att ni ska använda den här. Men den 
var inte alls klar, utan den blev klar nu. Och det är ett år efter dom sa att man skulle 
börja använda den vilket, det är helt absurt att folk har liksom fått ansöka om anstånd 
att använda den gamla lösningen för att den nya inte faktiskt finns på plats och det är ju 
helt bakvänt. Då skulle man säga såhär, nä, men man ska ju inte gå ut med att 
någonting är klart när det inte är klart. Det är ett problem på Skatteverket. Man är 
väldigt sugen på att publiceras eller gå ut och säga: Ja! Nu är vi klara. Kolla! Fint, 
modernt. Det är en stor puck på Skatteverket. 

AG 
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27 Intervjuare: Finns det fler sådana delar eller moduler som ni använder generellt 
för alla system som ni skapar, inloggning exempelvis är väl ett exempel. 
 
Respondent: Ja vi har lite så här ett internt handläggarstöd som är i princip samma, 
har samma problem. 

KMS 

28 Intervjuare: Försöker ni utveckla det att ni skapar vissa moduler och sånt som ni 
alltid använder? 
 
Respondent: Ja vi har vissa centrala moduler. Vi försöker hålla ner dom så mycket det 
går för det blir alltid svårt att underhålla och sen så, IT-prylar blir väldigt fort gamla eller 
föråldrade så man ska akta sig för att låsa in sig, för många system i samma moduler 
om man säger så. Det är nästan lättare att återuppfinna hjulet i alla projekt 
underhållsmässigt, så att dom är separerade i alla fall. Sen är det ju så att vi måste ha 
några grundläggande system gemensamt då. 

KMS 

29 Intervjuare: Kan du beskriva vilka rutiner arbetsgrupper har för att kontinuerligt 
skriva in och föra in kunskaper i Confluence eller ett 
kunskapshanteringssystem? Har ni några veckomöten eller någon liknande för 
att föra in det på nått sätt? 
 
Respondent: Nej utan jag skulle säga att det är mer praktiskt och det ligger på 
individerna att göra det att se att, okej nu har jag fått reda på den här saken, det är nog 
fler som har nytta av det och då skriver man in det i Confluence. Så det är ju väldigt 
personberoende. Jag skulle säga att det är helt personberoende. Jag som Scrum-
master tidigare har ju sett att - okej jag får ta hand om nyanställda och då har man ju 
sett att nä, men vad ska man säga, man ska va positivt egoistisk. Jag personligen 
tjänar på att skriva ner det här åt andra, för det ger mig mindre jobb. Man får väl se det 
så. Men det är personberoende. 

KMS 

30 Intervjuare: Det är lite då att det inte finns tydliga direktiv av att ni ska göra det 
ofta eller ni kanske känner att ni har brist med tid? 
 
Respondent: Nä det finns inga direktiv. Det är behovsstyrt helt enkelt. Tredje gången 
någon frågar då skriver man ner det på Confluence, typ så. 

KMS 

31 Intervjuare: Det är ingen i gruppen som har ansvar heller för att exempelvis det 
här ska skrivas in i ett system eller någon som är kunskapsansvarig eller något 
liknande så? 
 
Respondent: Nä det ligger på alla. Sen finns det ju vissa grupperingar som använder 
Confluence som dokumentationssystem typ dom här som planerar features och epics 
och så. Dom använder Confluence då som dokumentation och då blir det mer naturligt 
att använda det. 

KMS 
OK 

32 Intervjuare: Hur skulle du vilja beskriva en lärande organisation? Hur väl tycker 
du att den definitionen stämmer in på er? 
 
Respondent: Jag skulle säga att vi fick lära oss det den hårda vägen. För fyra år sen 
ungefär så blev vi, eller det va ja det var inte fyra år dom insåg för kanske 10 år sen att 
dom satt med gammal hårdvara och var tvungna att uppgradera så det fanns inget 
alternativ, och jag skulle säga att Skatteverket tidigare har väl varit lite för, ville säga 
konservativa, men varit lite sena på bollen att byta till ny teknik och det fick man ta ifatt 
dom 3 senaste åren skulle jag säga, och det har påverkat utveckling av nya funktioner 
på det sättet att vi har fått lyfta teknik i princip 2-3 år helt och hållet istället för att 
utveckla funktioner åt handläggare och sånt. Men som lärandeorganisation, jag tycker 
det är ganska bra. Det finns en öppenhet i alla fall och vi får gå kurser själva. Om vi vill 
gå en kurs så får vi göra det inom rimliga gränser liksom. Det finns definitivt. Det jag 
skulle säga numera i alla fall så finns det större öppenhet till att använda nya saker 
inom rimliga saker. Det ska fortfarande vara användbart, speciellt med det här nya 
OCP container plattformen då, så öppnar den upp väldigt bra. Och man ser ändå att 
folk internt är väldigt hungriga på det och jag tror det funnits ett sug att komma ifrån de 
gamla tekniska plattformarna vi har suttit med länge då. Så jag skulle säga att den har 
blivit bättre. Det finns en öppenhet numera i alla fall definitivt.  

KM 

33 Intervjuare: Har du haft nytta av kunskaper som kommit från andra i 
organisationen? 
 
Respondent: Oh ja definitivt. 

MO 

34 Intervjuare: Hur framställs kunskaperna i kunskapshanteringssystemet i 
Confluence då? Är det artiklar, guider eller är det liksom listor på 1 2 3 gör 
såhär? Hur brukar det va i form? 
 

KMS 
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Respondent: Det är väldigt varierat. Det vi skriver i Confluence är väldigt 
personberoende så har man en annan. Jag som testare har ju en kärlek för listor 1 2 3. 
Gör det här gör det här och då blir det här, arbetsskada typ, medans dom som är 
analytiker skriver oftast mer flödande text kanske. 

35 Intervjuare: Och det är helt upp till individen i hur ni gör det? 
 
Respondent: Ja. 

KM 

36 Intervjuare: Hur gör ni för att undvika dubbelarbete när ni programmerar och så 
vidare, finns det några rutiner för det? 
 
Respondent: Nej inte rutiner men där är det mer, vi har ju lite olika designmönster och 
det vi tidigare kört väldigt mycket. Jag har varit på Skatteverket i 4 år lite mer än 4 år, 
och det vi tidigare kört i våra system är mer så Java enterprise prylar och sådana 
service oriented architecture vilket gör, det är just för att undvika dubbelkodning och att 
kunna återanvända kod så mycket som möjligt. Det vi börjar titta på nu är ju mer en 
mikrotjänstarkitektur för att titta på det här och jag skulle vilja säga att i 
mikroarkitekturen blir det mer åter, man får koda dubbelt, dubblera kod mer i 
mikrotjänstarkitekturen. Men vad vi fastnar i. Men det är mer med lösningsarkitekten 
och arkitekten överlag som ser till att vi får en bra arkitektur och designmönster på det 
hela men just det här med att koda dubbelt, man kan aldrig komma ifrån att man gör 
samma sak flera gånger och jag tror vi tog det lite för långt i det systemet vi använder 
nu att återvända för mycket. Det system vi har nu där försökte vi göra allting generellt, 
för säg att vi har 8 olika utbyten gör vi, hanterar vi då, sån här ren, maskin till maskin 
grejer för det mesta och vad vi först såg var att okej det här, processerna är väldigt lika. 
Så vi har samma process i grunden och har liksom en processmotor men vad vi såg i 
verkligheten var att det skiljer lite i alla dom här 8 utbytena vilket gör att vi har ett 
system med bara undantag i princip. Så det här med att undvika återanvändning, eller 
dubbelarbete, det gäller att hitta en bra balans där om man säger så. Ibland måste man 
acceptera det för att få ett bättre system så får man acceptera dubbelkodning då. 

 

37 Intervjuare: Finns det några speciella standarder som ni använder just på 
Skatteverket som inte är, som är specifika för hur ni kodar? Säg att man har Java 
så går man in och kollar hur man gör Javakod och man ska ha den här 
strukturen osv. Har ni någonting specifikt på Skatteverket eller tar ni från 
Javastandarder just i Javafallet? 
 
Respondent: Vi har lite interna bibliotek men vi försöker att ta oss ifrån unika lösningar 
så mycket det bara går. Dels är det jättesvårt att nyanställa och sen också just det här 
med dokumentation, hur saker fungerar är väldigt svårt för då måste man ha intern 
dokumentation och den blir alltid bristfällig så då är det bättre att använda 
standardlösningar för då kan man Googla och så lever sakerna bättre generellt sett. Så 
nä vi försöker köra standardlösningar så långt det bara går. 

KMS 

38 Intervjuare: När ni skapar moduler och sådant finns det några speciella 
variabelnamn och sånt för kopplingar som sker eller finns det någon standard? 
 
Respondent: Vi har ju den intressanta infallsvinkeln att koncernspråket är svenska och 
det inkluderar även kodning. Det är inget jag personligt gillar kan jag säga. Jag hade 
nog tyckt att vi hade kunnat hållit oss till engelska i implementations, typ variabelnamn 
och sånt där. Ibland för folk för sig att använda Å Ä Ö på fel ställen om man säger så 
och det skapar väldigt väldigt mycket problem. 

KMS 

39 Intervjuare: Men vid sådana kopplingar till moduler och sånt du sa BankID hade 
ni använt, är det alltid liknande kopplingar man använder till dem här grejerna 
eller finns det saker som skiljer sig då i olika system eller försöker man hålla 
samma standard på det sättet. 
 
Respondent: Nä man försöker hålla samma standard och just med BankID-grejen vi 
hade ett bibliotek förut som man kunde, eller man skulle använda. Tanken, 
grundtanken var för att förenkla för projekten men numera har man gått ifrån det och 
ska använda standardiserade lösningar.  

KMS 

40 Intervjuare: Vilka upplever du är de främsta fördelarna och nackdelarna med ert 
KM-system för att ta till vara och dela kunskap? Du har pratat lite om det här med 
Confluence men vad tycker du om några fördelar och nackdelar? 
 
Respondent: Fördelen med Confluence är att det är väldigt lätt att skriva i det. Det blir 
vad man skriver det är liksom. Jag kan jämföra SharePoint till exempel, den har 
jättemycket funktioner men är väldigt svår att använda för det är sällan det blir som 
man skriver om man säger så medans Confluence där blir det som man skriver. Det är 
en stor fördel och det är lättillgängligt att editera. 

KMS 



KM och KMS i agil systemutveckling Klavebäck, Mårtensson och Schött 

– 62 – 

41 Intervjuare: Och nackdelar var det du kommenterade innan? 
 
Respondent: Jag kommer inte exakt ihåg vad jag sa. 

 

42 Intervjuare: Det var det här med versionshantering och så vidare. 
 
Respondent: Ja exakt versionshantering saknas för filer på ett bra grundsätt ja. 

KMS- 

43 Intervjuare: Finns det någon återkommande granskning/genomgång av artiklar 
och kunskap som finns i systemet? 
 
Respondent: Nej inte så. Vi har ju såhär om man tittar på data vi sparar i produktion 
så finns det så här gallringsregler där vi måste gå igenom datat men instruktioner och 
informationsdelning så har vi inte vad jag vet i alla fall. 

KMS 

44 Intervjuare: Som med det här den där artikeln eller instruktionen som hade blivit 
gammal så tänker jag lite vidare. Finns det någon time-limit av att du har skrivit 
en artikel och efter en viss tid blir den out-of-date eller någonting sånt liknande 
för att behålla den uppdaterad på systemperspektivet och inte 
individperspektivet. 
 
Respondent: Nä vi har ju inga sådana rutiner egentligen, det är upp till projektet, det är 
också behovsbaserat på något sätt.  

KMS 

45 Intervjuare: Tänkte också fråga då du använder Confluence osv tycker du att det 
används i din vardag eller måste du ta ett steg åt sidan liksom använder du det i 
ditt vanliga arbete? 
 
Respondent: Jag använder det relativt mycket i det vardagliga arbetet faktiskt. Sen om 
man känner men det här behöver jag skriva ner göra den här grejen och skapa en ny 
sida då sätter man tid till det annars är det mer att man, efter ett tag har man fått upp 
en bra bas och så underhåller man den på något sätt. Om har en sida med funktioner 
så fyller man i den eller tar bort och håller på. 

KM 
KMS 

47 Intervjuare: Finns det någonting du skulle vilja föreslå som skulle kunna göra 
systemet bättre eller nånting? Kanske lite svår fråga men om du har någon tanke 
om hur det skulle kunna ske enklare kunskapsdelning, finns det någon 
förändring? 
 
Respondent: Ja precis nä utan jag tror jag gillar den är agila eller icke-planerade 
hanteringen förutom man ska inte. Jag har varit med på företag där man har mer eller 
mindre tvingat folk att dokumentera och det blir aldrig bra för då gör man bara saker 
utan att någon tittar på det så det känns bara som waste. Så jag tror, just det här att 
titta på det behovsbaserat och säga här är ett verktyg använd det som du vill, om du 
vill, det tror jag är det absoluta bästa för det måste komma från ett behov. Sen det du 
säger om gallring den tror jag, den är kanske nått man behöver mer rutin på eller att 
det, det är kanske en, någon grupp eller någon person som kollar igenom emellanåt är 
det här vettigt, är det gammalt eller ska vi ta bort det. Det kan ju va lika illa att ha fel 
information, ibland är det värre att ha fel information än att inte ha någon information. 
Så det kanske är någon rutin som skulle finnas att just rensa. 

KMS 

48 Intervjuare: En följdfråga på det. Anser du att relevant kunskap också finns 
tillgängligt i systemet idag? Tycker du att det är mycket som är up to date och 
relevant? 
 
Respondent: Faktiskt jag skulle kanske säga att en anledning till att det är relevant 
idag är för att det är ett ganska nytt system vilket gör att det är många som gått från 
gamla SharePoint Wikisidor och i den svängen blev det en automatisk rensning och 
gallring vilket gör att Confluence just nu är väldigt väluppdaterad. Fråga mig om två år. 
Nä så måste nog säga att gallringsrutin saknas ja. 

KMS 

49 Intervjuare: Får ni någon träning för att börja använda Confluence eller så finns 
det någon guide eller lista? Hur kommer ni in i det är det bara att det finns? 
 
Respondent: Ja inte vad jag vet, eller det finns säkert men det är inget jag har kollat 
på så. 

KMS 

50 Intervjuare: Inget strukturerat för hur man ska använda och så? 
 
Respondent: Jag vet faktiskt inte ni har väl också suttit med till exempel Wikipedia och 
det är väldigt likt så personligen var det ingen fundering hur man skulle använda det. 

 

51 Intervjuare: Vilka anser du, är utmaningarna med att använda KM-system? Finns 
det utmaningar med att använda det? 
 
Respondent: Ja nä jag ser inga problem så. Inte utöver det jag sagt tidigare i alla fall. 

KMS- 
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52 Intervjuare: Hur använder du systemet för att ta till dig kunskaper inom ditt 
område? Det är ju det har du pratat lite om tidigare också. 
 
Respondent: Det kan vara lite svårt att hitta saker men det finns relativt bra 
sökfunktioner i alla fall sen får man prata med folk oftast också. 

KMS 

53 Intervjuare: Har du erfarenhet av andra Knowledge Management system du 
kommenterade ju på att ni hade Sharepoint innan också kommer inte ihåg vad du 
hade innan, men hur jämför du dem med du har idag och så vidare? 
 
Respondent: Som jag sa jag skulle säga att Confluence är mycket mer lättanvänt. Det 
är positivt. Jag har nog inte använt några andra egentligen, det är typ Sharepoint och 
Confluence 

KM 
KMS 

54 Intervjuare: Vad är det enklare det är sökfunktionen eller just hur man skriver in 
som du kommenterade innan. 
 
Respondent: Ja. Hur man skriver in, det som är lättare, just att det blir det man skriver 
på något sätt det är väldigt viktigt. 

KMS 

55 Intervjuare: Tycker du dom här Knowledge Managementsystemen är tillräckliga 
för att införskaffa nya kunskaper och sånt eller tycker du de här andra med att 
prata med kollegor behövs? 
 
Respondent: Ja nä alltså jag skulle säga det är en kombination. Jag tror aldrig det 
kommer va tillräckligt med ett rent informationssystem det kommer aldrig räcka. 
Speciellt när man tittar på uppstarter, när man är helt ny på nånting då behöver man 
generellt sätt stöd av kollegor att komma igång. Ja kombination. 

KM 
KMS 

56 Intervjuare: Ja som är det något mer du har som du skulle vilja se förändrat på 
Skatteverket? 
 
Respondent: Nä utan det jag saknar är ett bra versionshanteringssystem för 
dokument, ja med versionshantering på ett bra sätt. 
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Appendix C 

Transkribering – Respondent 2 

INTERVJU 2: Systemutvecklare 

Nr:  Frågor och svar: KOD 

1 Intervjuare: Då ska jag fråga den första frågan det gäller lite team och uppdelning 
av kompetenser inom organisationen. Kan du beskriva din roll på 
organisationen? Vad tycker du att ditt ansvar är? 
 
Respondent: Jag är utvecklare systemutvecklare i ett team som består av i dagsläget 
fem personer. Det kommer en sjätte personer om en månad men i dagsläget är det fem 
personer. I det teamet så är vi två heltidsutvecklare kan man väl säga så har vi en 
person som är arkitekt till större delen men är utvecklade i mån av tid och så har vi en 
testare och en person som håller på med kravarbetet och analysarbete och så. 
Ansvaret för mig ligger ju, ja ganska själv-förklarat att det är att utveckla system som 
kunden får nytta av i det här fallet och så är det ju skattebetalare eller medborgare eller 
ja, slutgiltiga kunden. 

BG 
 

2 Intervjuare: Och ni arbetar agilt vilka strukturer använder ni? 
 
Respondent: Precis, vi arbetar agilt, inte superduper agilt än vi har dock precis börjat 
med agilt ramverk för större organisationer som heter SAFe som står för Scaled Agile 
Framework, och vi hade faktiskt första planeringen förra veckan så att vi har precis 
börjat nudda vid det och det är ju som sagt det är ett ramverk som stora organisationer 
ska använda för att kunna jobba agilt och då har man flera team som ingår i ett så 
kallat tåg. Sedan är det tåget i sin tur som ska leverera värde. 

AG 

3 Intervjuare: Och hur tycker du att ni arbetar i dagsläget som jag förstod det 
hade ni inte nått dit? 
 
Respondent: Nej precis, eftersom precis startskottet av det här så att vi har ju liksom 
inte hunnit dit än. Det som ligger kvar är ju - jag får känslan av att det finns lite 
rutmönster kvar som är ett annat agilt, nä kanske inte agilt, men det är ett annat sätt att 
arbeta på och som blir lite agilt i vissa delar - men som sagt vi har börjat på en resa nu 
med ett ramverk som ska få oss att bli ännu mer agila än vi var innan. Jag använde det 
dock innan. Så här använder vi Scrum som ramverk, SAFe också men vi använder 
Scrum som metod för att ja, för att vara så agila som möjligt och där ingår ju 
morgonmöten och retro och sprintplanering. Alla såna grejer har vi kört då. 

AG 

4 Intervjuare: Hur ser du på det här i förhållande till det gamla sättet? 
 
Respondent: Det nya som vi ska in i nu? 

 

5 Intervjuare: Ja i förhållande till det ni arbetat på tidigare 
 
Respondent: Jag tror det kommer bli den största förändringen, eller det nya är det här 
att nu är vi flera system som är beroende av varandra på ett annat sätt så att 
kommunikationen måste bli betydligt bättre mellan systemen mellan teamen och vi 
måste, nu ska jag se, nu blir det större agilt arbete där. Vet inte hur jag ska formulera 
mig, men nu måste ju alla med på banan på att jobba agilt. Nu är det, det som gäller så 
att nu är det ett måste. Alla förhålla sig till det. Tidigare så kan det vara att ett system 
jobbar på ett sätt och fick bestämma lite mer själv, men nu är det ju ett ramverk för alla 
system och alla team ska anamma då så att vi jobbar på samma sätt, och det är det 
som kommer vara den största skillnaden. 

AG 
KMS 

6 Intervjuare: Hur tycker du att ledningen och de som arbetar i strukturerna tycker 
liknande, finns det toppstöd? 
 
Respondent: Ja i det här nya sättet som precis ska börja eller har börjat i, då är det ju, 
det kommer från översta ledningen liksom så att säga, som har sagt att ni ska jobba på 

KM 
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det här sättet. Det är ett ramverk som de har tagit in till organisationen eller 
myndigheten så att det är bestämt att vi ska jobba på det här sättet så det kommer 
uppifrån. Det är inget som kommer från oss teams så det är inget vi har bestämt. 

7 Intervjuare: Hur ser du på motståndet mot den här, den här förändringen? 
 
Respondent: Det är klart det finns motstånd. Det är många som är lite mer mot 
förändring som tycker att det funkar bra som det är, som det alltid har funkat, men det 
som är bra nu då är att det kommer uppifrån så att det är bara acceptera att det 
kommer bli den här resan och det är så här det kommer bli. Så att jag tycker det är bra, 
jag är för förändring, men alla inte riktigt lika för det men vi får väl se hur det går. 

 

8 Intervjuare: Finns det några strukturer över hur  
 
Respondent: Vi har ju haft massa möten där är ledningsgrupper och enhetschefer och 
andra chefer som har gjort - de har haft sina dragningar så att - så här kommer det bli 
även fast det har varit lite motstånd så är ledningen och de som styr - de är fast 
beslutsamma om att det är så här. Det kommer bli så här. Jag var väldigt tydlig med att 
de som är lite rädd för förändring kan ju få hjälp med att hantera det absolut, men den 
förändringen kommer att ske så det är bara att acceptera det. 

 

9 Intervjuare:  Nu gick jag bort från min intervjuguide så jag tänkte gå tillbaks till 
team och så. Hur organiserar ni samarbetet i ditt team? Det kanske du har 
beskrivit? 
 
Respondent: Vi har ju, vi har... Nu kommer vi börja jobba utifrån ett inkrement som 
sträcker sig enligt boken då tio veckor och vid de inkrementet finns det sprintar som är 
på två veckor styck, så att vi först gör en större planering och det är att vi planerar 
inkrementet, alltså de här 10 veckorna och sen så inför varje sprint de här två veckorna 
då - då går vi igenom det i detalj vad vi ska göra i varje sprint och fördelar ut arbetade 
till den som är mest lämpligt att ta arbetet. Så det är så att de har mindre planeringar 
under inkrementets gång, men vi har till en början en större inkrementsplanering och 
då är det med andra system och andra team som ingår i samma tåg. Och sen har vi 
som sagt varje dag morgonmöte i 10 minuter att kolla hur går det. Någon som behöver 
hjälp, någon som kört fast, någon som undrar något? Och ja… Vi har ju kontinuerligt 
löpande avstämningar i teamet. 

KM 
SA 

10 Intervjuare: Ni delar också med er vad ni lärt er eller det är mer problem som 
delar med er av. 
 
Respondent: Ja precis det vi det Vi kan känna då Är det någon som har lärt sig något 
speciellt, vad kan det vara? När man ser någon som har läst på om nytt javascript-
bibliotek eller någonting så kan ju den personen då samla hela teamet och säga: nu 
har jag läst på lite om det här - tänkte ha kortdragning om hur det här funkar, hur bra är 
det här och så där. Och det var en kvarts dragning. Det kan vara en timmes 
genomgång, det kan vara lite vad som helst men ofta är det att det är någon som har 
lärt sig någonting som de vill dela med sig av, sen flaggar den för resten av teamet och 
säger att: nu har jag något intressant att visa så vill ni vara med så får ni. Men det är 
inte alltid att alla i teamet vill vara med på genomgången för de kanske inte berör dem, 
men då är det ju inga problem att inte va med.  

KM 
VK 
VK 

11 Intervjuare: Bra. Hur ser samarbetet ut med andra team? 
 
Respondent: Det är lite till och från. I det teamet som jag sitter i så är det ju - för vi 
hanterar 2 system. Ett mindre system där vi själva i teamet bestämmer det mesta, 
nästan allting, och det är ett litet system så det hanterar bara vi inom teamet då. Sen är 
vi ett team i ett större system som delar eller som utvecklar och förvaltar med andra 
team. Där krävs lite mer samarbete med de andra teamen då. Och det man gör då på 
de här stora planeringarna, inkrementplaneringar så tar vi fram en planering, en plan av 
vad ska göras som team, och sen så upptäcker man då att det finns ett beroende till ett 
annat team till exempel. Då ska man lyfta det beroendet och säga att vi kommer att ha 
ett beroende till er, och sen får man lösa det då. Men vi har ändå relativt ett samarbete 
mellan teamen och så det är ju - behöver jag få tag på någon i [ortnamn borttaget] så 
kan jag skriva på Skype eller ringa eller så det är det inga problem - men vi måste ju 
samarbeta mellan teamen. 

OK 
KM 
SA 

12 Intervjuare: Du nämner att ni ringer då muntlig kontakt ett av dem sätten ni delar 
kunskap med varandra eller finns det något annat sätt? 
 
Respondent: Ja precis. Det är ju muntligt och det är skriftligt. Det är vissa gånger som 
det är inte lämpligt att ringa till exempel - det beror på hur man sitter om de kan störa 
andra eller så, eller om det är något känsligt så att då kan vi skriva till exempel på 
Skype eller ett mejl då. Det är de två stora kanalerna som vi använder. Och annars vi 

KM 
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har en snabb videokonferensrum ifall man känner att man vill ringa på dom så funkar 
det också men annars är det mest röstsamtal och skrift. 

13 Intervjuare: Hur är team som ni samarbeta med placerade geografiskt? 
 
Respondent: De team som ingår i systemet menar du eller? 

BK 

14 Intervjuare: Ja som du samarbetar med projekt och liknande. 
 
Respondent: Det är några team som sitter här i [ortnamn borttaget] och vi sitter på 
samma våningsplan så vi kan lätt ta kontakt med varann. Sen har vi några som sitter 
främst i [ortnamn borttaget] och där blir det ju Skype-videosamtal och röstsamtal eller 
skrift så om vi vill få tag på dom. Och det är väl de främsta orterna som det här 
systemet är utspritt på. 

KM 
OK 

15 Intervjuare: Jag går vidare till en annan grupp av frågor som handlar mer om 
Knowledge Management eller kunskapsspridning eller hantering och första 
frågan då handlar om hur ni erhåller er kunskaper eller nya kunskaper och hur 
det tas tillvara inom organisationen? 
 
Respondent: Skulle du kunna upprepa frågan jag hörde inte? 

KR 
NK 

16 Intervjuare: Ursäkta. Hur erhålls nya kunskaper och hur tas kunskaperna tillvara 
inom organisationen?  Hör du mig… Förlåt jag glömde säga något. Nej då, nej 
jag tänkte förtydliga.  
 
Respondent: Det är det är nog lite blandat det är många. Vi har ju sånt här mantra 
som många försöker gå efter - att det är den som är mest lämpad för jobbet och dess 
roll ska användas för att sprida kunskap inom teamet så att det är fler än bara en i 
teamet som till exempel kan någonting. Och visst, det kommer ta längre tid om den 
mest lämpade gör jobbet men samtidigt så kommer ju långsiktigt leveranskapacitet 
ifrån det teamet att öka och en stor anledning till att man gör så - det är för att bli av 
med personberoende så det teamet ska kunna leverera någonting och inte bara en 
specifik person och det är väl det. Vad är det vanligaste angreppssättet för att erhålla 
kunskap - det den som kanske inte har koll på uppgifter som ska göras är den som får 
ta uppgifterna för att lära sig. 

KM 
NK 

17 Intervjuare: Kan du beskriva hur kunskapsdelning inom ditt team sker? Kanske 
du redan gjort redan? 
 
Respondent: Ja det blir lite fast det är lite på informationsdelning och kunskapsdelning 
om vad som skiljer dem åt och så vidare, de går lite hand i hand, men det vi gör - vad 
ska vi säga hur man delar kunskap. Det är lite svårt alltså vart man ska dra gränsen 
mellan information och kunskap, men vi har ju några olika medier som vi använder för 
att dela kunskap. Det som sas tidigare att man kan dra och säga till teamet att nu har 
jag lärt mig någonting intressant som jag vill dela med mig, då kan man… Vi har en sån 
där team- TV där vi kan koppla in dator och så där. Och då är det den som vill lära ut till 
resten av teamet som kan plugga in sin dator i tv:n och sen ha en kortdragning om vad 
personen har lärt sig och den personen vill dela med sig av. Det är ett sätt vi använder i 
vårt team. Annars så använder vi mycket, ja vi använder väl Skype och sånt också för 
att dela kunskap Men sen har vi ett väldigt komplext system som vi utvecklar och 
förvaltar och då behöver vi ibland skriva ner dels lathundar och dels intressanta, vad 
ska jag säga, kunskaper som man har fått inom det här systemet och som vill dela med 
sig av. Då kan man använda OneNote till exempel för att dela kunskap eller jira. Fast 
jira är mer arbetsyta där man ser vad man hanterar men Confluence har vi också, 
Något där vi delar kompetens eller kunskap och så har vi något annat sätt som heter 
Sharepoint och det är väl - Confluence och Sharepoint, Det går att använda på nästan 
samma sätt. Confluence används mycket för planering och där att det inte är kunskap 
men det går att dela kunskap även där. Och SharePoint det är väl mer som en stor 
samlingsplats och lagringsplats för OneNoten så OneNoten servas från Sharepoint, lite 
flummigt svar, men det är för att jag inte blir riktigt är klok på skillnaden på kunskap och 
information. För mig är det lite beroende vad det handlar om, så är det ganska lika. 

KM 
KMS 

18 Intervjuare: Vill du ha en definition mer? 
 
Respondent: Ja gärna. 

 

19 Intervjuare: Kunskap är väldigt baserat på kultur och då mer än, inte subjektivt 
men kan vara det, ett perspektiv av vad kunskapen är så hur du tolkar någonting 
så, får in information så behöver det inte betyda någonting för dig om du inte har 
kunskaper som du kan stoppa in informationen i så kommer inte kunna tolka 
informationen du tar emot så kunskap är då mer information i ett perspektiv. Det 
är så jag har förstått det. 
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Respondent: Mm precis, jag ser där information på kunskaper då, eller kunskap på 
information - men precis. 

20 Intervjuare:  Nej men jag tyckte svar var ärliga och det är det vi vill ha. Ett svar 
som du kanske du tycker är otydligt kanske vi förstår så det är inga problem bara 
fortsätt som du gör. Nästa fråga då. Kan du beskriva hur kunskapsdelning går till 
mellan team som är utspridda. Alltså team som inte är på samma geografiska 
plats eller som man inte riktigt kan se. 
 
Respondent: Då brukar vi för att dela kunskap om man sitter distribuerat är ju dels …. 
Skype går ju att använda på flera olika sätt och det är det vi använder inom 
organisationen men det som vi brukar använda - det är ju att en av parterna i samtalet 
delar skärm till exempel och visar hur någonting fungerar för att lättare kunna sprida 
den kunskapen som den besitter. Istället för att kanske skriva det i ett mail som kan 
vara svårt att tolka så kan den visa hur det funkar genom att visa sin skärm då och 
göra arbeten som ska göras för att du ska säga eller för att förtydliga någonting, eller 
så att de tycker att det funkar jättebra. 

KM 

21 Intervjuare: Jag tar nästa då. Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni 
delar med er av mellan anställda i team och mellan teamen. 
 
Respondent: Oj bra fråga. Det är väl inget som är uttalat att det här vill vi att ni delar 
med er av utan det är nog lite upp till den personen som har samlat på sig kunskapen 
om den tycker att det är värt att dela med sig av mer eller mindre. Men samtidigt är det 
någonting som är, vad ska vi säga, men vissa till exempel håller ju på med 
omvärldsbevakare och sånt där och se vad som ligger på horisonten. Vad är det som 
kommer komma, vad är det vi kan ta del av, vad man kan vi ta in i organisationen. 
Såna saker är ju väldigt tydligt att vi ska dela med oss av. Har jag varit på en konferens 
till exempel om något nytt som kommer - jag vet inte vad det kan vara ett frontend-
ramverk ett nytt som kommer, då ska jag…då har vi samlat en oskriven regel att då ska 
man dela med sig av det - inte bara inom teamet utan även kontoret då för att just, ja 
men, dels visa upp var man har varit och vad som är nytt, vad som kommer och så att 
bara för att visa det. Det kan ju - det går ju också göra information och 
kunskapsspridning, det beror lite på vad det är man har varit på för konferens eller så 
för vissa kan ju använda informationen som jag sprider till bara information eller som du 
säger så kommer du få till det till kunskap beroende på hur mycket du kan sedan innan 
då, och vad är det du förstår, vad du kan applicera information som jag sprider på om 
du förstår vad jag menar. För att om jag har varit på en konferens om man vill se ett 
nytt frontend-verktyg eller ett ramverk eller någonting så är det ju - då kommer det som 
jag sprider sen eller det jag försöker dela med mig och som jag lärt mig där. Det 
kommer ju fram och riktas till de andra utvecklarna i teamet eller andra team eller på 
kontoret - de som inte alls är lika tekniskt bevandrade kanske bara ser det som 
information, men utvecklarna i sin tur kan ju applicera det där på någonting och även 
lära sig någonting om det som jag har då. 

KM 
VK 

22 Intervjuare: Vilken insikt skulle du säga att ledningen av i det ni håller på med för 
att sätta guidelines och så. 
 
Respondent: Menar du det vardagliga arbetet eller mer? 

KM 

23 Intervjuare:  Ja vilken förståelse skulle du säga att dom har, med det ni gör.  
 
Respondent: Jag tror att de börjar få mer förståelse nu för att vi har många system 
som är en, som har varit igång ganska länge och som behöver förnyas, och då har ju 
ledningen fått upp ögonen nu, eller nu och nu, men ändå ganska nyligt att dom förstår 
att det behövs en systemförnyelse till exempel. Då och då trycker de på att ska vi se. 
Dom får ju insikt i hur viktigt det är med en systemförnyelse och att vi håller våra 
system igång och håller dem fräscha och inte bara att de alltid - har de snurrat en gång 
så snurrar de alltid, utan nu förstår dom att systemen måste underhållas och förnyas 
och det har jag väl fått uppfattning om att så var inte riktigt innan, utan att det är en 
relativt ny sak som kommer från ledningen då. Att nu förstår dom faktiskt att vi måste 
förnya oss. Och då kan ju…Det måste bli betydligt bättre att om till exempel jag har, ja 
men om jag har hittat någonting väldigt intressant som jag vill att vi ska införa i vårat 
system så kommer det att bemötas på ett annat sätt nu än tidigare, det tror jag. 

KMS 

24 Intervjuare: Ok, nästa fråga. Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni 
delar med er av mellan anställda vänta den här tog jag innan. Hur känner du att 
organisationens kultur uppmuntrar till delning av kunskaper dels mellan 
anställda och dels mellan team? Du kan bara upprepa om du har sagt det innan. 
 
Respondent: Vad sa du hur vi ska dela inom, hur vi delar eller vad vi delar? 
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25 Intervjuare: Nä hur känner du att organisationens kultur uppmuntrar till delning 
av kunskaper mellan Team och anställda 
 
Respondent: Precis. Det är väldigt uppmuntrande och det är något som vi får höra 
hela tiden egentligen att har du lärt dig någonting så ska du skriva det. Det kommer 
från lite olika håll men främst är det väl som jag kan uppleva det här på kontoret som vi 
säger att har du lärt dig någonting som du vill dela med dig så gör det. Det är väldigt 
uppmuntrat. Jag får inte höra lika mycket ifrån från andra orter men det är inte så 
konstigt egentligen - eftersom det är ju chefen här som jag träffar så att det är inte alls 
konstigt på så sätt, men absolut. Alltså det är ingenting, det är ingen som inte - ingen 
som är emot att dela kunskap utan det är något som alla förstår hur viktigt det är nu. 

OK 
KM 

26 Intervjuare: Finns det något sätt du skulle vilja se att det utvecklas på? 
 
Respondent: Ja bra fråga. Själva delningen eller, av information eller kunskap menar 
jag? 
 

 

27 Intervjuare: Ja. 
 
Respondent: Ja alltså jag tycker ju, det finns ju verktyg som kan göra det lättare att 
dela kunskap än vad vi har tillgång till i organisationen idag men de har ju mycket med 
säkerhet att göra vad vi får ta in för verktyg som man kan använda att dela kunskap 
med så vi får liksom inte ta in precis vad vi vill utan vi har ju begränsat till de verktyg 
som vi har för att kunna dela främst på distans då, och det är väl en liten nackdel kan 
jag tycka. Jag förstår den, att det är säkerhetsaspekt, men samtidigt är det ju... Det blir 
begränsat för mig om jag ska dela kunskap eller ta del av kunskap så hade jag gärna 
sett att vi hade haft andra typer av verktyg - lite mer, vad ska man säga, 
kunskapsdelningsvänliga. Så på så sätt skulle man kunna effektivisera det. 

KMS- 

28 Intervjuare: Hur tror du att medarbetare upplever att deras kunskaper tas till vara 
i och sprids via organisationen? Alltså inte du utan andra, hur tror du att dem 
känner för det. 
 
Respondent: Hur deras kunskap används? 

 

29 Intervjuare: Ja jo. Hur den används och sen sprids. Hur upplever du att de 
känner för det? Om det är positivt negativt? 
 
Respondent: Det tror jag beror lite på person till person. Vissa är nog nöjda. Alltså 
vissa har inte samma kunskapsdelningsbehov som andra så att jag tror att det är 
väldigt blandat. Flummigt svar återigen men jag vet inte riktigt. Jag kan inte säga att jag 
vet, eller har en känsla av hur andra medarbetare vill, eller kan dela sin kunskap 
faktiskt. 

OK 

30 Intervjuare: Okej. Hur skulle du vilja beskriva en lärande organisation. Hur väl 
tycker du att den definitionen stämmer på er organisation. En lärande 
organisation är en organisation som tar in information och bevarar den och 
producerar ny information utifrån den information den tar in och sin gamla 
information den redan har, eller kunskap menar jag inte information.  
 
Respondent: Det beror nog på vilken del av organisationen man jobbar hur man 
känner att kunskapen ska, eller vad ska vi säga. Eller hur löd frågan i början där? 

KM 
KR 

31 Intervjuare: Hur skulle du beskriva en lärande organisation? 
 
Respondent: Precis vissa delar av organisationen ju är mer lärande för att det är en 
lite mer flexibel del av organisationen vilket gör att - säg att vi har en del i 
organisationen som har lätt att testa nya grejer och lära sig av sina misstag och kan 
byta riktning ganska fort. Dom i sin tur blir en mer lärande del i organisationen än dom 
som sitter i ganska stora tröga system och kanske inte kan hålla på att laborera så 
mycket utan där är det mer att man lär sig i så fall av vad man gjort tidigare och 
fortsätter med det. Förstår du vad jag menar om jag säger så? 

 

32 Intervjuare: Du menar mer per individ då? 
 
Respondent: Ah i systemnivå mer. Säg att vi - om du sitter i kanske inte så lika 
verksamhetskritiskt system, där har du chans att laborera lite mer att få lära av dina 
misstag. En sån del i organisationen är ju mer lärande än en större del i organisationen 
som har ganska tunga tröga system som inte är så flexibla och det går inte att laborera 
så mycket för att, ja det kanske är för känsligt system att hålla på att laborera med till 
exempel. Dom har inte samma spelrum i den delen av organisationen då som en 
mindre flexibel del av organisationen. Så dom lär sig mer stora delar i organisationen 
mer. Som sagt hur det har funkat och fortsätter på det sättet egentligen skulle jag tro. 

KM 
OK 
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Men det börjar bli som organisation som helhet så börjar vi bli mer lärande av dels vad 
vi trampat på för minor innan och vad som finns ute i världen alltså omvärldsbevakning. 
Det är också lärande, att man lär sig av andra och inte bara hur vi alltid har gjort det i 
våran organisation - utan man tittar på andra organisationer och andra företag hur de 
gör och så lär vi oss att dem. Det är lite blandat men jag tror att vi börjar bli en väldigt 
lärande organisation faktiskt, det tror jag. 

33 Intervjuare: jag har en del frågor att gå igenom så om det verkar som jag går 
snabbt så handlar det om det. 
 
Respondent: Nä det är bara att köra på, jag kanske kör lite utsvävande svar också. 

 

34 Intervjuare: Nej nej, det är bra att du gör så det är bara jag går vidare när du 
svarat utan massa följdfrågor även om det är intressant jag måste bara gå vidare. 
 
Respondent: Ja absolut. 

 

35 Intervjuare:  Har du haft nytta av kunskaper som kommit från andra i 
organisationen. 
 
Respondent: Ja. 

KM 

36 Intervjuare: Hur skulle du definiera nytta har du exempel på det så du skulle 
kunna utveckla lite.  
 
Respondent: Absolut. Nej men det är ju - finns det till exempel ett frontend-ramverk 
eller type-script i dom ramverk som heter Angler till exempel, där en i teamet bland 
annat hade en kortdragning hur det funkade. Jag har även tagit hjälp av eller frågat 
personer i andra team på kontoret om just Angler för att lära mig mer, och då har ju den 
personen kommit och satt sig bredvid mig och visat hur det funkar och det har ju varit 
väldigt, väldigt hjälpsamt. Och på det sättet så har jag lärt mig. Jag har fått kunskap om 
Angler då på ett annat sätt än om jag till exempel hade bara mejlat någon om 
någonting. Alltså det är ett väldigt bra sätt att dela kunskap på, att någon kommer och 
ställer sig bredvid datorn till exempel och visar - och sedan får jag göra det, att labba 
själv helt enkelt. 

KM 

37 Intervjuare: Tack. Frågor, nästa gruppfrågor kommer gå lite mer på agilt igen. 
Hur tycker du att kunskapsdelning mellan teamen bidrar till effektivisering av ditt 
och teamens arbete samtidigt hur detta uppmuntrar teamen till att vara mer agila 
och jobba anpassbart alltså att dem, att ni kan anpassa er till nya utmaningar 
genom informationsdelning. 
 
Respondent: Ja vi har fått mycket kunskap från andra team inte bara inom, inte inom 
systemet, utan vi har fått från andra team som har gjort resan som vi kommer göra nu 
då. Vi ska till exempel byta plattform och då är det andra team på kontoret här till 
exempel som har att delat med sig av sin kunskap om den plattformen som vi sedan 
ska också kliva på. Och sen är det något som vi kommer lära inom våra team så 
kommer vi dela med det till andra team såklart men vi, just det med anpassningen vet 
jag inte riktigt vad jag ska säga om. Men just det är ett tydligt, ett exempel där vi tar 
hjälp, dels utanför teamet och inom teamet eller mellan olika team då den här nya 
plattformen som jag ska skriva på nu - att lyfta våra team till då. 

AG 
KMS 

38 Intervjuare: Skulle du kunna definiera plattform? 
 
Intervjuare: Det är Openshift-plattform OSP heter det. 

KMS 

39 Intervjuare: Anser du att kunskapsdelning mellan team bidrar till innovation inom 
organisationen i så fall hur? 
 
Respondent: Ja, det är också lite lurigt. Vi har ju lite innovationsgrupper och sånt där 
som, men det är en blandning av personer som sitter på lite olika system och har lite 
olika roller och sånt där, och det är en bra samlingsplats för att vi ska ta till oss av 
informationen - lära saker och sprida det. Men sen kan det ju vara svårt att placera den 
nya på systemet som vi har. Det går att försöka men det är inte alltid att det går. Men 
som sagt, vi har några få innovationsgrupper där vi diskuterar saker som hur kan vi 
komma framåt, på vilket sätt då och så vidare. 

KM 

40 Intervjuare: Okej. Är kunskapsskillnader mellan teamen ett hinder för 
kunskapsdelning? 
 
Respondent: Nej det är väl inte ett hinder tänker jag, utan det är väl en möjlighet att de 
som kan mer - andra team som kan mer kan dela med sig till andra team. 

KM- 

41 Intervjuare: Sa jag kunskap eller kulturella skillnader? 
 
Respondent: Tror du sa kunskap. 
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42 Intervjuare: Ok jag tar det igen. Är kulturella skillnader mellan team ett hinder för 
kunskapsdelning alltså att ni bygger upp något eget sätt att se på saker? 
 
Respondent: Ja jag tror ju att, alltså som människa är man lite olika nyfiken på nya 
saker och vill lära sig olika saker. Vissa är mer trygga med att alltid jobba med det som 
de alltid har gjort. Dom är mindre sugen på att lära sig nytt. Och förmodligen mindre 
sugen på att dela med sig också - så att sådana kulturella skillnader finns det absolut 
och det kan absolut vara ett hinder. 

OK 

43 Intervjuare: Nu ska jag gå in med på KMS så det är i ert fall Confluence och 
ställen där man kan skriva olika kunskaper på lite liknande Wikipedia. Kan du 
beskriva vilka rutiner arbetsgrupper har för att kontinuerligt skriva och föra in 
kunskaper i ett kunskapshantering system? Kan du ge en detaljerad beskrivning 
eller ge exempel? Fokus på vilka rutiner ni använder. 
 
Respondent: Det beror nog på att det väldigt mycket beror på svar - men det finns 
inga tydliga rutiner som säger att det här skulle du behöva, det här ska ligga här, eller 
den här informationen - kunskapen den ska skrivas på det här sättet i det här formatet - 
inget sånt finns det. Men vi använder ju inom teamet, för dom använder mycket 
OneNote för att skriva för att dela med oss av information snabbt. Om vi säger 
SharePoint då, visst att du kan använda det som Wikipedia och skriva informationen 
men ska det lagras i dokument och sånt som krävs att dokumentet checkas in och sen 
måste personen som använder det lägga till information och checka ut det på nytt och 
sånt där, och det bidrar ju till, det är en rutin som jag inte tycker är speciellt gemensam 
om man ska snabbt dela information. Då ser jag hellre att man skriver i till exempel 
OneNote eller Confluence. Där går dela med sig lite fortare och skriver ner fortare - 
men det finns som sagt inga tydliga rutiner. 

KMS 

44 Intervjuare: Okej. Hur framställs kunskaperna i ert kunskapshanteringssystem? 
 
Respondent: Hur kunskaper framställs? Hur då menar du? 

KMS 

45 Intervjuare: Har ni speciella guider och artiklar, liknande, för den delen? 
 
Respondent: Nej inte direkt. 

 

47 Intervjuare: Inga gemensamma strukturer? 
 
Respondent: Nej, utan det är mer att om man har något intressant som man vill dela 
med sig av så jag gör man antingen en ny sida i OneNote eller Confluence eller 
Sharepoint för det på ett lämpligt ställe bara. Inga tydliga riktlinjer eller så, hur de 
framställs. 

KM 
KMS 

48 Intervjuare: Anser du att kunskaper i ert KMS framställs tillräckligt tydligt? Om 
inte hur skulle du vilja att det skulle se ut? 
 
Respondent: Det finns en avsaknad ibland tycker jag av rutiner för att det kan lätt bli 
spretigt med kunskapsdelning så som jag sa. Vill du dela med dig någonting så skriver 
du en sida någonstans, eller du lägger upp ett dokument eller så kan det ju som sagt 
skilja sig ganska mycket beroende på vem det är som skriver sidan när man lägger upp 
dokumentet. Så jag ser gärna att det skulle - att det finns problem för att det blir svårt 
att hitta den där kunskapen eller informationen eller… Det kan bli väldigt svårt att hitta 
och ta tid att leta rätt på det ifall jag ska veta att det ska börja på en uppgift och 
behöver lite mer kunskap innan jag kan börja - och jag ska leta upp den nånstans - så 
vet jag inte riktigt alltid vart jag ska börja leta och det kan ju vara ett problem. 

KMS 
KMS- 

49 Intervjuare: Okej. Finns det funktioner och standarder i KMS-systemet som 
hjälper dig att utforma guider eller artiklar som gör att kunskapsdelning ska 
kunna ske effektivt? Kan du ge exempel? Jag vet inte om jag var tydlig nog hör 
du? 
 
Respondent: Ja det har jag typ svarat på. 

 

50 Intervjuare: Har ni, när är ni programmerar, har ni standardiserade moduler som 
olika team kan ha nytta av för att undvika dubbelarbete? Hur ser utformningen av 
dessa moduler ut? 
 
Respondent: Vi har ju alltså, alla tänker ju på ett sätt som gör att man vill slippa 
dubbelarbete såklart. Finns de moduler som man kan använda så vill man så klart att 
andra också ska använda den så att det finns bara en modul som används, så att det 
inte finns flera olika varianter av samma typ av modul som skapas såklart. Och så har 
vi i våra system nu - vi har ju en tydlig struktur på vad som ska ligga var, hur det ska se 
ut och sånt där. Är det inte bara våra standarder utan det kan ju till exempelvara java 
standarder och så där också, som de bestämmer. Men problemet är att det inte är så 

KMS 



KM och KMS i agil systemutveckling Klavebäck, Mårtensson och Schött 

– 71 – 

stort system så kan det vara svårt att hitta de där. Eller om det är vissa moduler som är 
snarlika kan det vara svårt att veta vilken som är bäst lämpad att användas. 

51 Intervjuare: Hur delar ni med er av den kunskapen? 
 
Respondent: Det är nog mer att de som behöver veta det mer eller mindre måste 
fråga tror jag. Det kan ju även vara så att skulle jag vara grön på ett område och inte 
vet hur jag, vilken modul jag kanske ska använda om jag gör någonting så dels måste 
jag gå och fråga, sen så när jag känner mig klar så kan vi göra en kodgranskning till 
exempel där de som är mer kunniga få göra bedömning av det jag har gjort - om jag 
har använt rätt moduler eller jag skulle ha kunnat använda mig av en annan modul till 
exempel i det avseendet. 

KMS 

52 Intervjuare: Finns det någon konceptuell integritet kring hur just er myndighet 
programmerar eller dirigerar er programmering utifrån kodspråkets standard tror 
jag du sa precis. 
 
Respondent: Precis. Vi utgår så mycket som vi kan från standard men vi kan behöva 
göra så att vi har vår egen standard i vissa avseenden då. 

KMS 

53 Intervjuare: Hur sparas den standarden? Hur får ni tag i den kunskapen om hur 
man utför saker? 
 
Respondent: Det är mer att se hur det har sett ut tidigare alltså, se koden och försöka 
följa samma mönster igen eller gå till frågorna som sagt. Men man kan ju alltid kolla på 
hur strukturen ser ut innan eller på ett annat ställe, snarlikt ställe. 

KMS 

54 Intervjuare: Okej. Har olika team frihet att själva designa funktioner eller görs det 
utifrån en viss standard? 
 
Respondent: Det beror på systemet som jag sade. Vi förvaltar och utvecklar två 
system. Det mindre får vi bestämma helt fritt hur vi vill göra men där försöker vi följa 
alla standarder som finns och inte göra någon special variant. I det större systemet där 
har vi ju som sagt lite mer spridda standarder på grund av att vi behöver kanske skapa 
vår egna standard. Nu minns jag inte exakt frågan. 

KMS 

55 Intervjuare: Om ni får utforma själva. 
 
Intervju: Ja just de precis. I det där stora systemet där är det ju att följa den standard 
som är satt redan. Där är inte läge att hålla på att skapa sin egen standard. Jag kan 
inte själv, eller mitt team kan inte välja själv, en standard utan det ska ju liksom vara för 
ett system som hanteras av många team så då måste ju den standarden i så fall 
bestämmas gemensamt i inom teamen som använder. 

KMS 

56 Intervjuare: Används samma variabelnamn till exempel och. 
  
Respondent: Precis. 

 

57 Intervjuare: …olika program eller skapas nya variabler som associeras till det 
man importerar paket och sånt?  
 
Respondent: Precis. 

KMS 

58 Intervjuare: Vilka upplever du är de främsta fördelarna och nackdelarna med ert 
KM-system för att ta till vara och dela kunskap? 
 
Respondent: Vi har ju som sagt flera stycken då och det är ju det - är väl också en 
nackdel. Alltså det blir per automatik en nackdel kan jag tycka. Det är svårt att 
bestämma vad som ska ligga var, om jag vill dela med någonting så här kan det bli 
problem att bestämma vill jag ha det: här i OneNote eller vill du ha det Confluence eller 
vill jag ha det i SharePoint till exempel. Så jag hade sett att vi hade minskat på antalet 
KMS eller KM-system. Det är det första steget att minska antalet. 

KMS 
KMS- 

59 Intervjuare: Finns det någon återkommande granskning/genomgång av artiklar 
och kunskap som finns i systemet? Alltså går man igenom systemen och ser om 
hur artiklarna ser ut, vilken kunskap som ligger? Finns en genomgång av samma 
kunskap flera gånger? 
 
Respondent: Inte riktigt säker på att jag förstår vad du menar men jag tror jag vill 
svara nej på den. 

KMS 

60 Intervjuare: Min fråga är huruvida de uppdateras eller inte. 
 
Respondent: Okej. Det är väldigt olika beroende på vem det är som har delat med sig 
av det. Jag förstår frågan som att de har skrivit en kunskapsdelningssida till exempel 
på Confluence om hur den underhålls egentligen. 

KMS 

61 Intervjuare: Ja om den underhålls, hur den underhålls. KMS 
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Respondent: Det är ju väldigt olika beroende på var den ligger och vem som den 
hanteras av. Vissa är ju mer slarviga på att uppdatera en sida till exempel. Säg att det 
är en kunskapsdelningssida om där man ska hoppa eller gå mellan olika hoster till 
exempel, så kan ju hostnamnen bytas utan att den där sidan uppdateras - och det är 
en typisk, typisk brist i att ha den typen av dokumentation i skriftlig form eller i 
odynamisk form för då blir det om jag ska försöka lära mig den här och så är 
hostnamnen fel så fastnar jag på en gång liksom. Så det beror nog lite på vilket ansvar 
man känner. Jag tror att det är väldigt olika: Dom som är mer osäker - och en ny är mer 
noggrann med att underhålla det där för att det är så de skulle vilja ha det. Men de som 
är väldigt rutinerade och knappt behöver de där sidorna heller lathunden eller 
kunskapsdelning ja, den kunskapen, dom sitter inne på den redan så de behöver 
kanske inte. 

62 Intervjuare: Så ligger ansvaret för uppdatering och så underhåll. 
 
Respondent: Precis. Sen kan det va så att de inte ens vet om att den sidan finns 
också, men jag tror att det är att det är så ju mer bekväm du är desto, generellt då, så 
är du mindre benägen att uppdatera en sida för då kanske du antar att alla vet om 
samma sak som dig då. Och då behöver du inte uppdatera sidan. 

BG 
KMS 

63 Intervjuare: Okej. Okej. Då går vi vidare till lite mer individuella frågor om KMS 
och då är det första frågan lyder: Vad tycker du om hur systemet används i din 
organisation, ligger det i linje med dina vanliga arbetsuppgifter? 
 
Respondent: Ja det används ju ofta och hur det ligger i linje med mina arbetsuppgifter 
det är ju lite beroende på vad jag ska göra helt enkelt. Men återigen så är det där att vi 
har – vi har flera olika sätt att dela kunskapen på det. Jag tycker att det blir spretigt. 

KMS 

64 Intervjuare: Hur skulle du kunna tänka dig att en förändring i systemet skulle se 
ut, vad skulle det vara? 
 
Respondent: Dels så som jag sa tidigare att minska antalet system och sen ta fram 
någon slags rutinmall eller… Det får inte vara så strikt heller, men en rubrik till det, 
innan en kort beskrivning av vad det är, och sen steg-för-steg hur du gör någonting - då 
till exempel hur åstadkomma någonting. Nu är det väldigt olika sätt som de hanteras på 
som sagt och det är ouppdaterade sidor och sånt, men samtidigt att det som går att 
hantera dynamiskt ska vara dynamiskt till exempel hostnamn. Så har jag skrivit en 
instruktion hur man gör någonting på en speciell host så ska ju det hostnamnet hämtas 
från vad det faktiskt är, inte vad jag skrev en gång i tiden.  

KMS- 

65 Intervjuare: Anser du att relevant kunskap också finns tillgängligt i systemet 
idag? Kan du beskriva? 
 
Respondent: Ja det finns väldigt relevant information. Det kan vara… Eftersom vi har 
ett väldigt stort system så kan - så finns det ju väldigt mycket information. Det är inte 
mumbo-jumbo grejer som ligger där, men det svåra kan ju vara att hitta då den 
informationen som jag är ute efter just för stunden då. 

KMS 

66 Intervjuare: Nästa fråga.  Har du tidigare erfarenheter av olika KM-system? Kan 
du ge några exempel? 
 
Respondent: Det enda jag vet det ifrån var när jag pluggade, egentligen, och då 
använde vi ju Google Drive som kunskapsdelningsystem kan man väl säga. Fast då 
pratade vi väldigt mycket, alltså muntligt så att det var väl egentligen det. Det också 
samma sätt som vi gör nu att dela skärm och visa om vi sitter på distans till exempel så 
är det ju mycket det sättet att dela kunskap på. Ja, jag skulle säga främst muntlig 
kompetens eller kunskapsdelning. Ja jag tror Skype som vi använde i skolan och sen 
till exempel dela skärm och så där så inga KM-system egentligen kan jag säga att jag 
har använt tidigare. 

KMS 

67 Intervjuare: Då kör jag nästa. Vilken träning får ni i att börja använda KM-
systemet? Eller detta KM-system ni använder nu?  
 
Respondent: Den träning vi får är egentligen att vi blir inkastade på en gång och leta 
efter saker, men det alltså – learning-by-doing – använd det. Det behövs ingen större 
träning egentligen utan att veta vilken del av sidan eller deras system det ska vara i, 
och sen hur du söker mer eller mindre. Hittar du ingenting så frågar du dom som vet. 

KMS 

68 Intervjuare: På vilket sätt får ni stöd från organisationen med att komma in i 
rutiner och lära er? 
 
Respondent: Det är ju, tanken är att teamen i sig ska hantera så mycket som möjligt 
själva så att är det något jag inte kan i det här systemet så frågar jag någon i teamet. 

OK 
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Vet inte dom så får jag ju lyfta det till nästa steg så att säga, men det finns inte någon 
sån här… Vi går inte någon liksom utbildning för systemet. Dom är ganska 
självförklarande. 

69 Intervjuare: Vilka anser du, är utmaningarna med att använda KM-system?  
 
Respondent: Det är som sagt att hitta, hitta informationen det kan vara väldigt svårt att 
söka rätt. Det beror helt på hur sökfunktionen funkar i systemet såklart, men det är väl 
att hitta och hålla informationen uppdaterad - det är dom två största. 

KMS- 

70 Intervjuare: Okej nästa då. Hur använder du systemet för att ta till dig kunskaper 
inom ditt område? 
 
Respondent: Ja men det är ju det alltså... Hur jag använder systemet är ju mer att 
söka rätt på något - söka med en term som jag vet att jag behöver. Säg att jag ska 
hålla på med personnummerbyten eller någonting så använder jag personnummerbyte 
som en term att söka med helt enkelt och sedan utifrån träffarna jag får så hanterar jag 
det då. 

KMS 

71 Intervjuare: Hur delar du med dig i KMS? Ge gärna några exempel? Även om du 
har sagt innan så är det bra att du säger det igen. 
 
Respondent: Absolut, absolut. När jag har snubblat på någonting nytt så, eller när jag 
lärt mig någonting nytt som jag vill dela med mig av så har jag, är det någonting som 
gäller för till exempel för vårat team kan vi säga då. Vi säger att det gäller det här lilla 
systemet som bara vårt team hanterar så har vi ju till exempel en anteckningsbok i 
OneNote där vi har olika avsnitt av flikar som jag använder. Det gör då om jag vill dela 
med mig av någonting, det är att skapa en sida eller fylla på en sida som redan finns 
med informationen och kunskapen som jag fått fram. Det och sen så brukar jag även 
flagga för teamet och säga nu har jag skrivit den här sidan - vill ni ha en muntlig 
genomgång av det så kan vi ha det, annars får ni gå in och läsa där. Och vi i teamet 
sitter på samma ställe så att jag brukar bara vända om och säga det rakt ut i 
teamrummet bara. 

KMS 

72 Intervjuare: Okej den sista frågan. Tycker du KMS är tillräckligt för dig för att 
införskaffa nya kunskaper? 
 
Respondent: Om det är tillräckligt för att inte ska skaffa mig kunskaper?  

 

73 Intervjuare: Nej, nej tillräckligt för att införskaffa. 
 
Respondent: Nej det är det inte, utan mycket, världens största KM-system måste väl 
ända va Google kanske, så jag använder det otroligt mycket så att är det något som är 
specifikt för själva system som gäller, eller om det är väldigt snävt område då som 
gäller bara här inne på organisationen då kanske det räcker med KM-systemet. Men är 
det någonting som gäller till exempel hur jag skriver en schysst formateringskod - 
behöver gå utanför KM-systemet. Men är den som sagt specifikt för organisationen 
räcker det med de KM-system vi har. 

KM 
KMS 

74 Intervjuare: Hur hade man kunnat inkorporera mer information i organisationens 
egna system för att undvika så mycket som möjligt att behöva gå ut på Google.  
 
Respondent: Intressant fråga, men det jag vill också lite med det som vi pratar med 
innan - det här med återanvända moduler liksom. Är det något som jag behöver gå ut 
på Google för att hämta som finns på Google eller på någon sida Stack Overflow eller 
någonting så kanske det inte finns någon mening med att vi har det i våra KM- system 
för att det redan finns på ett annat ställe. Men jag tror att allmänt så måste vi bli bättre 
på att använda våra KM-system för att sprida kunskap, så är det. Allt finns inte i dom 
och det är ju - ja det är synd, så att oftast så är det att det är brist. Och saknas 
någonting som jag vill, som jag är intresserad av, som är organisationsspecifikt eller 
systemspecifikt som inte finns ute på internet, och om inte det finns på våra KM-
system, så måste jag söka upp personer som kan hjälpa mig att hitta eller som jag 
gissar kan veta det jag söker efter eller så. Och då blir det lite större projekt med att ta 
reda på det. 

KM 
KMS 
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Appendix D 

Transkribering – Respondent 3 

INTERVJU 3: Systemutvecklare 

Nr:  Frågor och svar: KOD 

1 Intervjuare: Inledande handlar det mer om team, uppdelning/distribution och 
kompetenser. Första frågan är: Kan du beskriva din roll på organisationen, var 
tycker du att ditt ansvar är? 
 
Respondent: Roll i organisationen är systemutvecklare och mitt ansvar? Det är väl att 
se till att fullfölja de åtaganden jag har i form av min anställning och sen såklart 
genomföra de arbetsuppgifter som åläggs på mig. 

BG 
 

2 Intervjuare: Vad är dina åtaganden? Kan du specificera det? 
 
Respondent: Ja vad ska man säga, åtaganden det… Ja alltså jag är ju anställd som 
systemutvecklare och i den rollen så förväntas det att jag ska leverera, någon sorts kod 
till den, de applikationer som vi bygger. 

BG 

3 Intervjuare: Nästa fråga då. Hur ser ditt team ut? Vilka kompetenser/kunskaper 
har medarbetarna? 
 
Respondent: Vi är sju stycken i mitt team, ja vi ska se - en, två, tre, fyra utvecklare, två 
testare och en Scrum Master. En utvecklare lead med 15 års erfarenhet + inom 
systemutveckling, också har vi en junior som är nyexad och en är E-konsult.  

BG 
VK 

4 Intervjuare: Vad skulle du säga att du ligger där? Hur länge har du jobbat? 
 
Respondent: På Skatteverket - har jobbat i ett halvår. Hela min karriär har jag jobbat, 
det är fyra och halvt år - så normal kan man väl säga. Varken junior eller lead. 

BG 

5 Intervjuare:  Har du jobbat med utveckling i hela den tiden? 
 
Respondent: Ja. 

BG 

6 Intervjuare: Ja nästa fråga då. Hur organiserar ni samarbetet i ditt team? 
 
Respondent: Vi i hela Skatteverkets avdelning där jag jobbar inom en metodik som 
heter SAFe som står för Scaled Agile Framework för Enterprises och i det så jobbar vi i 
Scrum. 

BG 
AG 
SA 

7 Intervjuare: Hur sker samarbete med andra team? 
 
Respondent:  Både digitalt och muntligt, de flesta sitter i samma byggnad så att man 
kan ju lätt få prata med folk om det behövs. Vissa jobbar ju, ja vad ska man säga, på 
andra orter. Då sker det mer digitalt, i form av Skype eller mail och så vidare. 

OK 
SA 

8 Intervjuare: Är det på något annat sätt du skulle säga att det sker? 
 
Respondent:  Fysiska träffar men det är väldigt begränsat speciellt nu i corona-tider. 

OK 

9 Intervjuare: Hur går det då för nya anställda att integreras i verksamheten om ni 
inte kan föra de här fysiska träffarna? 
 
Intervjuad: Ja jag tror att nu har vi ingen som är precis helt nyanställd men jag tror att 
det inte blir riktigt samma sak som, vad ska man säga, på normalt vis, i och med att de 
är så pass många som jobbar hemifrån nu för tiden. Så man får som inte riktig känsla 
av hela arbetsplatserna, alla kollegor osv. 

OK 

10 Intervjuare: Hur länge skulle du säga att man är junior i er organisation? Hur lång 
tid tar det att sätta sig in? 
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Respondent: Bra fråga. Det beror väl lite på vad man har för bakgrund men är man 
helt nyexad så tar det säkert ett två tre år. Har väl ingen riktig definition på junior 
systemutvecklare där kontra vanlig utvecklare kontra lead heller så att…Men man 
förväntar sig väl när man är ny-exad inte kunna leverera lika mycket som en 
systemutvecklare som har arbetat ett par år, och en systemutvecklare som arbetat ett 
par år förväntas inte leverera samma mängd, samma kvalitet som en lead. Så det är 
väl någon skillnad där. 

11 Intervjuare: Kör nästa. Hur är team som ni samarbetar med placerade 
geografiskt? Alltså var finns dom någonstans? 
 
Respondent: Vi sitter ju i [ortnamn borttaget] med ungefär fem team på fastighet, sen 
så finns det ju team i [ortnamn borttaget] men de jobbar ju inte på den avdelning jag 
jobbar. Däremot har vi i samarbete med lite olika avdelningar som jobbar både 
[ortnamn borttaget], [ortnamn borttaget] - på andra orter också. Så det är ju rätt spritt 
egentligen över hela landet.  

BG 
SA 

12 Intervjuare: Hur kommunicerar ni med varandra? 
 
Respondent: Mail, Skype. Ja mail och Skype är 99 %. 

SA 
KM 

13 Intervjuare: Nu går jag in på nästa område som handlar om knowledge 
Management generellt. Borde nog berätta lite skillnader mellan kunskap och 
information. Kunskap är lite som information men det är i ett sammanhang du 
kanske vet detta men vissa behöver veta det är ganska snarlika grejer men den 
skillnaden är kultur och så. Frågan kommer nu. Hur erhålls nya kunskaper och 
hur tas kunskaper till vara i organisationen? 
 
Respondent: Ja de erhålls, kunskap erhålls främst genom att man delar med sig av 
kunskap i team. Man går olika typer av kurser man…Vi har ju som en kunskapsdatabas 
kan man säga som heter Confluence där olika typer av information sprids då beroende 
på vad det är för någonting. Det kan ju vara allt ifrån hur vårt arbetssätt fungerar till hur 
teamen är fördelade och vad en viss applikation förväntas utföra också vidare.  

KM 

14 Intervjuare: Hur är det strukturerat för er, införandet av kunskap och information 
i Confluence? 
 
Respondent: Jag tycker det är väldigt strukturerat och egentligen vem som helst hos 
oss kan lägga upp information om man tycker att det är någonting som borde spridas 
genom att skapa ungefär som Wikipedia- sidor. 

KM 

15 Intervjuare? Har du sett på nya guider för att strukturera upp informationen? 
 
Respondent: Nej.  

 

16 Intervjuare: Okej. Kan vem som helst söka till utbildning hos skatteverket? 
 
Respondent: Nej det är till för de som är anställda då. Utbildningar då kan det vara 
både interna utbildningar som hålls inom teamen av till exempel en lead eller någon 
annan på kontoret, eller så kan det vara externa utbildningar också då som hålls via 
något tredjepartsföretag. 

KM 

17 Intervjuare: Finns det några interna workshops och så som ni håller? 
 
Respondent: Jo det finns det, det finns både workshop som hålls spontant inkallade, 
liksom när någon har kanske gått en kurs och vill sprida information till alla andra på 
kontoret då. Det finns någonting som kallas erfarenhetskvartar och det är ju när 
personer berättar om ett specifikt område som de finner intressant och som de tror att 
fler på arbetet kan ha nytta av. 

KM 
KMS 

18 Intervjuare: Kan du beskriva hur kunskapsdelningen inom ditt team sker? 
 
Respondent: Det sker både via den här Confluence-sidan där vi lägger upp viktig 
information rörande våra applikationer, hur de ska organiseras och så vidare. Sedan 
har vi, vad ska man säga, vi har ju någonting som kallas kodgranskningar relativt ofta 
där vi går igenom, hela teamet går igenom en viss typ av skriven kod då där den som 
har skrivit koden för förklara vad det ska göra och så vidare, sen kommer man med 
feedback och sitter och diskutera kring koden vad som hade kunnat gjorts bättre eller 
annorlunda och sen har vi då, om någon känner behov av att få genomgång inom 
någonting så är det ganska enkelt att teamet samlas och den som har kunskap kring 
ämnet, håller någon form av liten genomgång - utbildning som brukar vara allt från en 
kvart till flera timmar. 

KM 
KMS 

19 Intervjuare: Kan du beskriva hur kunskapsdelningen går till mellan team som är 
utspridda? Alltså olika geografiska platser? 
 

KM 
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Respondent: Ja vi har ju som sagt Confluence där med. Är det olika geografiska 
platser så är det oftast som sagt Skype man tar kontakt och håller i, ja inte utbildningar 
men om man behöver hjälp från något annat ställe att vara liksom. Vi ringer upp 
varandra på Skype och pratar igenom någonting, och är det så att det är någon 
utbildning eller så är det oftast online-utbildningar - om det är någon ort som man inte 
har möjlighet att ta sig till då. 

20 Intervjuare: Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni delar med er 
mellan anställda i teamet och mellan teamen? 
  
Respondent: Det är ju väldigt öppet med det så att jag har inte hört någonting om 
något ämne som vi inte ska dela med oss av utan allt som är relevant för vårt arbete. 

VK 

21 Intervjuare Är det något specifikt område som ni ska dela med er av? 
 
Respondent: Nej utan det är nog alla olika typer av områden liksom vare sig om det 
rör hur man skriver kod eller hur man arbetar med gränssnitt eller hur man utför 
användartest eller säkerhetstester så allting uppmuntras att man ska dela med sig av 
att alla har ju eget ansvar att också ta initiativ till att sprida sina kunskaper inom 
organisationen genom exempelvis erfarenhetskvartar eller att man håller i någon form 
av genomgång på ett demo till exempel som anordnas.  

KM 
 

22 Intervjuare: Men uppmuntras det att skrivas något nytt på något sett eller hur 
sparar ni information på längre tid? 
 
Intervjuas: Ja, är det skriftligt så sparas typ på Confluence då. Mestadels antingen i 
skrift eller om det är någon som videoinspelar. Ja annars så sparas det liksom om man 
själv antecknar ner saker och ting. Utbildningar och genomgångar brukar ju göras via 
powerpointpresentationer som också sparas. Det läggs upp så att alla får tillgång till 
det. 

KM 
KMS 

23 Intervjuare: Hur känner du att organisationens kultur uppmuntrar till delning av 
kunskaper dels mellan anställda och dels mellan team?  
 
Respondent: Mycket positiv och att de liksom, det uppmuntras från, ner till Junior-
utvecklare upp till våra chefer som uppmuntrar det att vi ska sprida kunskap mellan 
varandra och det ses som att det investeras i personal när man gör det och det är 
någonting som Skatteverket uppmuntrar dagligen känns det som. 

OK 

24 Intervjuare: Finns det någonting du tycker kan utvecklas där? För att bli bättre? 
 
Intervju: Dom som ja… alltså på individnivå - de som håller i utbildningarna, vissa 
kanske inte är de mest pedagogiska personerna men det är liksom, det är små grejer. 
Om att se på det stora hela så tror jag inte har något bra förbättringsförslag på 
någonting. Det är liksom - kommer ner på individnivå hur duktiga folk är på att dela 
med sig av information helt enkelt. 

OK 

25 Intervjuare: Okej. Dessa utbildningar sker utanför eller är inköpta? 
 
Respondent: Ja en del är inköpta och alltså när vi behöver det då. Och är det så att 
kompetensen finns inom huset eller inom Skatteverket så utnyttjas den i första hand. 

KM 

26 Intervjuare. Hur tror du att medarbetare upplever att deras kunskaper tas tillvara 
och sprids i organisationen?  
 
Respondent: I och med att allting uppmuntras så mycket så tror jag att de anställda 
upplever det som ganska bra faktiskt och att man får komma till tals om det är så att 
man vill sprida någon kunskap eller dela med sig av någonting. Det finns ingen som 
sätter käppar i hjulen utan det uppmuntras istället att man ska dela med sig. 
 

KM 
OK 

27 Intervjuare:  Hur skulle du vilja beskriva en lärande organisation? Hur väl tycker 
du att den definitionen stämmer in på er? 
 
Respondent: Tycker den stämmer bra in på våran verksamhet liksom. Som sagt det är 
ju väldigt högt i tak och man uppmuntras att dela med sig. Om man själv känner att det 
är någon form av kunskap man saknar så är det lätt att man får tid allokerad eller 
eventuellt gå kursen till det som behövs om man behöver fylla i någon form av 
kunskapsbrist någonstans inom något ämne så är det också inga problem som jag 
upplevt det.  

KM 
OK 

28 Intervjuare: Har du haft nytta av kunskaper som kommit från andra i 
organisationen?  
 
Respondent: Åh ja. När jag kom in som nyanställd så var det en hel del saker som 
man inte hade stött på tidigare och då fanns det ju kolleger som kunde rycka in och 

OK 
MO 
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hjälpa till att ställa upp med frågor och genomgångar/utbildningar när man behövde och 
man har aldrig fått ett nej när man har frågat om hjälp utan alla liksom är öppna för att 
hjälpa. 

29 Intervjuare: Då kör vi vidare till nästa del som handlar mer om själva agila arbetet 
i systemutveckling och kunskapsdelningen där. Hur tycker du att 
kunskapsdelning mellan teamen bidrar till att effektivisera ditt och teamens 
arbete samt hur detta kan uppmuntra teamen att vara mer agila och jobba 
anpassbart? 
 
Respondent: Ja vi jobbar ju enligt SAFe och Scrum och då har vi dagligen möten där 
vi pratar igenom vad vi gör och så vidare och där kan man ju lyfta saker om det är så 
att man behöver hjälp eller så vidare. Mellan teamen så får vi vara med på deras möten 
och liksom vara med o lyssna och lära från dom, om vi vill. Och sen har vi i våran 
metodik varannan vecka - en demo där alla teamen ingår och får demonstrera vad man 
har arbetat med under de två veckorna som sprinten har varit då, och efter dom demon 
då, eller under dom demona, då kan man även ha dom här genomgångarna till 
exempel en kodgenomgång om man ska djupdyka inom någon form av teknik eller 
någonting inom användargränssnitt eller så där – så på det sättet så sprids det ju, 
tycker jag väldigt bra. 

AG 
KM 
KMS 

30 Intervjuare: Nu kör vi nästa. Anser du att kunskapsdelningen mellan team bidrar 
till innovation inom organisationen? I så fall, hur? 
 
Respondent: Jag har inte upplevt det än så jag kan inte riktigt svara på den frågan. 

KM 

31 Intervjuare: Kör vi nästa. Finns det kulturella skillnader mellan team som kan 
utgöra hinder för kunskapsdelning och agilt arbete? 
  
Respondent: Jag tror det. Teamen ska ju jobba egentligen enligt en viss metodik men 
sedan bestämmer man själv lite grann i teamen hur man ska jobba. Om man ska jobba 
med Scrum-board eller Kanban och så vidare och är det så att ett team jobbar på ett 
visst sätt medan ett annat team jobbet helt annat sätt så kan det vara så att det kan bli 
lite problem mellan det kan jag tänka mig. Men det är ingenting jag själv har upplevt 
än.  

KM 
AG 

32 Intervjuare: Men hur hindrar detta teamens kunskapsdelning? Alltså de kulturella 
skillnaderna mellan hur folk gör? 
 
Respondent: Jag vet inte om det hindrar någon kunskapsspridning men jag vet inte 
om de främjar det heller. 

OK 
KM 

33 Intervjuare:  Nu har vi kommit till nästa område som handlar mer om KMS system 
eller KM-system och då är det typ Confluence och så. Kan du beskriva vilka 
rutiner arbetsgrupper har för att kontinuerligt skriva/föra in kunskaper i ett 
kunskapshanteringssystem/KMS? Kan du ge en detaljerad beskrivning eller ge 
exempel? 
 
Respondent: Ja i vårt team så har ju alla ansvar att bidra till informationen, att den 
läggs upp på Confluence då. Och det är oftast när har tagits beslut kring om hur vår 
applikation ska bete sig till exempel och då är det den som äger den pucken kan man 
säga, den som har ansvar att bidra till att lägga in det på Confluence också i form av 
skrift eller bild eller video och det sker ju, ja säkert ett par gånger i veckan i snitt att det 
läggs upp information av någon i teamet då. Och när de läggs upp information får ju 
alla som man taggar information om det sin mejl också så att inte missas. 

KMS 

34 Intervjuare: Så det finns en rutin för att lägga in kunskapen då? 
 
Respondent: Det tycker jag. 

KMS 

35 Intervjuare: Okej nästa. Hur framställs kunskaperna i ert 
kunskapshanteringssystem/KM-system? Genom artiklar, guider etc.? 
 
Respondent: Båda delarna kan jag tycka det är som en Wiki i trädform där man har 
olika ämnen och underrubriker osv och i dom så beroende på vad det är för någonting 
så finns de både artiklar, det finns länkar till videoklipp och ja man kan skapa lister, 
artiklar, mötesnoteringar. Så det finns många olika sätt att göra det på upplever jag. 

KMS 

36 Intervjuare: Okej, anser du att kunskaper i ert KMS framställs tillräckligt tydligt? 
Om inte, hur skulle du vilja att det skulle se ut? 
 
Respondent: Ja men jag tycker att det är tillräckligt bra och det känns som att jag 
aldrig har funderat på att jag har saknat någonting - alltså jag har aldrig känt att jag 
behöver någonting annat eller någonting bättre system för det. Så jag tycker det är 
fullgott, fyller sitt syfte  

KMS 
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37 Intervjuare: Betyder det att du förstår allting som läggs in och finns det något 
sätt att förstå dem artiklarna om du inte förstår dem? 
 
Respondent: Nej det betyder inte att jag inte förstår allt som läggs in för att det som 
läggs rör ju inte bara det att arbeta med utan det kan röra sig om övergripande 
arkitektursaker osv, och är det så att det är någonting jag inte förstår så finns det 
möjligheter att ställa frågor till dom här artiklarna till exempel. Det finns även möjlighet 
att ta reda på vem det är som har skapat artikeln och att man kan kontakta den 
personen i så fall då om man har frågor. Så man kan ställa både frågor på själva sidan 
och man kan välja om man vill kontakta personen i fråga som ansvarar för artikeln. 

KMS 

38 Intervjuare: Den här information förutom att de kanske domänspecifik 
information eller kunskaper det är förståeligt innanför den kontexten som ni har 
på skatteverket? Alltså hur ni tänker och pratar och för er? 
 
Respondent: Ja men det tycker jag. Det mesta är ju skrivet av personer som i första 
hand kanske inte är utbildade till att skriva tekniska specifikationer eller artiklar eller 
underlag. Men generellt sett när man läser allting så tycker jag ändå att de skrivit på ett 
sådant sätt som de flesta inom Skatteverket förstår så det är vedertagna begrepp 
liksom som används. 

KMS 

39 Intervjuare: Kör vi på Finns det funktioner och standarder i KM-systemet som 
hjälper dig utforma guider eller artiklar som gör att kunskapsdelning ska kunna 
ske effektivt? Kan du ge exempel? 
 
Respondent: Absolut i det här Confluence då så kan vi välja när vi lägger upp nya 
sidor att de skapas med blogg. Man kan göra en canvas av det, man kan välja om man 
vill använda något tredjepartsprogram som Balzamik för att rita upp om det behövs till 
exempel flödesscheman eller bilder för o illustrera. Man kan ha artikelform, listor även 
länka till något som jag använder för att i vårt vardagliga arbete som heter Jira som ett 
annat system där vi skapar våra ärenden kan man säga varenda back-log och 
arbetslogg så att, och det känns som att det är väldigt kraftfullt. 

KMS 

40 Intervjuare: Har ni när ni programmerar standardiserade moduler som olika team 
kan ha nytta av för att undvika dubbelarbete? Hur ser de modulerna ut? 
 
Respondent: Vad menas med standardiserade moduler? 

KMS 

41 Intervjuare: Alltså kod som kan återanvändas. 
 
Respondent: Vi har ju, vi har ju något som kallas Artifactory där kod, kodbibliotek olika 
typer av program också vidare återanvänds. Vi har ju även andra typer av program 
som gör att vi kan återanvända viss kod så att, jodå det finns. 

KMS 

42 Intervjuare: Den här informationen av dessa moduler och Artifactory och allt det 
finns sparat i KMS eller hur sparar ni informationen? 
 
Respondent: Ja alltså det finns bara KMS:et i Confluence, men sen är det så här 
också att så fort ett team ska in i en så här ny teknik eller ny funktionalitet, eller ska 
arbeta inom en viss modul så brukar teamet, ett team som har arbetat med det tidigare 
ge en så kallad onboarding - dvs en introduktion till teknikstacken, dom programmen 
man använder, varför de används och hur de ska användas och så vidare. Så att det är 
någonting som brukar samordnas väldigt bra när någon ska in med någonting nytt eller 
att man ska till att göra någonting men inte har gjort tidigare. 

KMS 

43 Intervjuare: Nu säger du att så här utanför KMS utan det är en större aktivitet 
eller hur? 
 
Respondent: Ja det är liksom, det är ju dagar ibland som de här insatserna sker med 
teamet som är involverade då i det hela, och det är som, det är ett team som ska in i 
det nya arbetssättet eller nya teknikstacken samt personer som håller i en sådan här 
onboarding som är i princip en introduktion och en utbildning. 

KMS 
KM 

44 Intervjuare: Nästa fråga. Finns det någon konceptuell integritet kring hur just er 
myndighet programmerar eller sker programmering utifrån kodspråkets 
standard? 
 
Respondent: Nja, vi är begränsade till val av kodspråk och hur de ska se ut 
designmässigt och det finns rutiner på hur programmen ska vara skrivna liksom rent 
säkerhetsmässigt. Så att det är ganska begränsade med det. 

KMS 

45 Intervjuare: Var sparas den informationen om allt det här, alla de här 
standarderna? 
 

KMS 
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Respondent: Det är också i Confluence i vårt KMS. 

47 Intervjuare: Okej. Används samma variabelnamn för olika program eller skapas 
nya variabler som associeras till det man importerar? 
 
Respondent: Pratar vi koden nu eller? 

KMS 

48 Intervjuare: Pratar om koden. Det här är frågat ifrån om man följer dom här 
standarderna till punkt och pricka. 
 
Respondent: Nja vad ska man säga där men ja när man skriver kod finns ju såklart 
friheter men även där så har vi ju verktyg som hjälper oss att se till att behålla inom en 
viss struktur när vi skriver kod och hur vi använder variabler och sånt där. Och det är 
variabler, metoderna alltså vi har som en kod-check kan man säga för varje rad man 
skriver helt enkelt. Så finns det program som kollar så att man har till exempel tester 
som täcker alla rader i eller ha den uppsatta mängd rad kod att testa. Den går igenom 
om att koden är skriven på ett sådant sätt så att det inte finns redundant kod i 
programmet och sedan det här bibliotek i man använder oss av. Det måste finnas i 
Artifactory så de måste genomgåtts vissa granskningar som till exempel 
säkerhetsgranskning och så vidare innan de får användas av oss på Skatteverket. Så 
vi kan liksom inte använda vilka tredjepartsprogram som helst när vi programmerar 
utan det är bara vissa begränsade som vi får använda oss av.  

KMS 
KMS- 

49 Intervjuare: Okej nästa fråga. Vilka upplever du är de främsta fördelarna och 
nackdelarna med ert KM-system för att ta till vara och dela kunskap? 
 
Respondent: Ja det bästa är ju att det finns ju så mycket information samlat på ett och 
samma ställe. Så det är lätt att veta vart man ska börja söka om det är någon 
information man behöver. Den största nackdelen är väl att hålla allting ajour, alltså 
uppdaterat för det är så att lägger man upp någonting där så blir man ju som ansvarig 
för det och då måste man se till att det hålls uppdaterat om det är så att någonting 
ändras inom organisation eller vad det nu kan vara. Och det är väl ett problem tänker 
jag. 

KM 
KMS 
KMS- 

50 Intervjuare: Har ni några rutiner för det här och hur ser dem ut? 
 
Respondent: Nej Inte vad jag vet. Det är nog eget ansvar på det där. 
 

KMS 

51 Intervjuare: Okej kör på då. Finns det någon återkommande 
granskning/genomgång av artiklar och kunskap som finns i systemet? 
 
Respondent: Och systemet är alltså KMS:et menar vi? 

KMS 

52 Intervjuare: Ja. 
 
Respondent: Inte vad jag vet faktiskt. 

KMS 
KMS- 

53 Intervjuare: Okej. Nu på sista delen och det är mer individuellt användning av 
KMS. Vad tycker du om hur systemet används i din organisation, ligger det i linje 
med dina vanliga arbetsuppgifter? 
 
Respondent: Ja alltså jag tycker att det absolut ligger i linje och det är hit man vänder 
sig först och främst om det är så att man behöver någon måste kolla upp någonting 
som rör, ja någonting inom organisationen egentligen. 

KMS 

54 Intervjuare: Hur skulle du beskriva att du använder KMS i din rutin? 
 
Respondent: Ja men vid kunskapsluckor så är det oftast på, i det här KMS:et - man 
vänder sig först då så att man via den här sökfunktionen eller man navigerar sig och 
inte hittar informationen så kollar man ju oftast med kolleger eller på intranät eller vart 
det nu kan vara, men först och främst så är det ju KMS man kikar på. 

KMS 

55 Intervjuare: Okej nästa fråga. Hur skulle du kunna tänka dig att en förändring i 
systemet skulle se ut, vad skulle det vara? 
 
Respondent: Ja men det är ju till exempel att har man skrivit en artikel så bör det 
komma en notis efter x antal månader eller någonting om alltså till tex ett mail till mejlen 
att är den här artikeln uppdaterad stämmer all information i den? Det tror jag skulle 
göra att man håller informationen på i kodmässigt sätt uppdaterat bättre. Det kanske 
finns den funktionen men jag har inte märkt av något för att jag har inte själv skrivit så 
många artiklar så. Så att jag vet inte om det finns redan eller inte, men det är ju alltså 
någonting som jag kan tänka mig det borde finnas om inte annat och skulle vara en 
stor förbättring om det inte finns. 

KMS 
KMS- 

56 Intervjuare: Anser du att relevant kunskap också finns tillgängligt i systemet 
idag? Kan du beskriva?  

KMS 
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Respondent: Ja men det gör det ju. Det finns alltså kunskap om till exempel hur våran 
metodik är, vår teknikstack, hur den är uppbyggd, hur vår organisation är uppbyggd, 
hur det ser ut i de juridiska, hur vår målarkitektur ser ut liksom - så att det finns. 

57 Intervjuare: Har du tidigare erfarenheter av olika KM-system? Kan du ge några 
exempel? 
 
Respondent: Det har jag. Det var på mitt tidigare arbete så använde vi någonting som 
hette Zendesk. Var också ett ärendehanteringssytem och ett kunskapssystem där man 
kunde skriva artiklar och så vidare. Upplever att skillnaden är väldigt stora. Confluence 
är mer som en Wiki för stora organisationer medan Zendesk för oss var bara liksom 
skrivas lathundar egentligen, små artiklar om specifika saker. 

KMS 

58 Intervjuare: Vilken träning får ni i att börja använda KM-systemet? 
 
Respondent: När vi får vår introduktionsutbildning på Skatteverket så hänvisas vi att 
gå in på Confluence där vi ska söka upp olika typer av utbildningar, olika typer av 
informationer. Så där får vi som en första blick på det och en ja, en genomgång på hur 
det fungerar. 

KMS 
KMS- 

59 Intervjuare: Okej skulle tycka att ni behöver mer och på vilket sätt skulle det 
utvidgas. 
 
Respondent: Det beror på vad det för typ av anställning man har en anställd som till 
exempel en arkitekt så borde man kanske få mer utbildning i det än en grundutbildning 
just för att man förväntas lägga upp fler typer av artiklar, genomgångar, informationer 
där snarare än om man är som en systemutvecklare anställd för att utveckla en viss typ 
av applikation, då använder man det inte lika ofta till det syftet att sprida information 
och då behöver man inte samma typ av utbildning. 

KMS- 

60 Intervjuare: Vilka anser du, är utmaningarna med att använda KM-system? 
 
Respondent: En utmaning är ju att man ska, ja att alla individer ska allokera tid till att 
lägga, förvalta dom här artiklarna eller informationen som sprids. Dokumentation 
generellt sett det är väl kanske inte lika roligt som att skriva kod så där så det är ju, det 
är ju alltid en sådan fråga också som finns. Man väljer bort det tråkiga det vill säga att 
du ska skriva dokumentation och fortsätta arbeta istället med att till exempel skriva kod 
så det är väl den utmaning som finns att man borde lägga in de som är mer rutinmässig 
del att man ska arbeta på det sättet att man kan dokumentera det går liksom hand i 
hand med det vanliga arbetet. 

KMS- 

61 Intervjuare: Hur använder du systemet för att ta till dig kunskaper inom ditt 
område? 
 
Respondent: Ja men det är ju så fort jag behöver veta någonting som rör systemet 
eller teknikstacken eller vad det nu kan vara. Vilken typ av arbetsrutiner eller så går jag 
in och läser på om det hon finns inte - artikeln där, då söker jag mig vidare inom 
organisationen oftast genom att prata med någon. 

KMS 
KM 

62 Intervjuare:  Hur delar du med dig i KMS? Ge gärna några exempel? 
 
Intervjuer: Lägger upp artiklar och det kan vara ja om till exempel så håller vi 
någonting som kallas retron i våran metodik och det man kikar igenom de två veckorna 
hur de har varit, vad man har gjort bättre och vad som har varit bra, och allt sånt 
dokumenteras och läggs upp på Confluence för alla att ta del av. Och där kan man 
liksom tagga de personerna inom organisationen som har varit med eller som man vill 
ska få en notis om det sen kan man även få med en URL så kan man maila vidare, om 
det är så att man behöver skicka det till fler personer och organisationer som kanske 
inte deltog på till exempel ett möte då eller vad det nu skulle kunna vara.  

KMS 

63 Intervjuare: Men du skulle säga att du utvecklar dina kompetenser när du 
använder KMS? 
 
Respondent: Främst genom att leta efter ny alltså, ny information och kunskap som 
finns där. Det är ju som våran egna Wikipedia i princip på hur det är uppbyggt på 
Skatteverket. Arkitektur. Hur det ser ut juridiskt, hur vår metodik ser ut, hur man skall 
genomföra olika saker som typ testning osv. 

KMS 

64 Intervjuare: Sista frågan då. Tycker du KMS är tillräckligt för dig för att 
införskaffa nya kunskaper? 
 
Respondent: Nej det är ett komplement. Det som behövs mer är ju liksom internet, 
Google, mail jätteviktigt och Skype är viktigt och att man kan prata med varandra 
antingen via Skype eller fysiskt. Att saker och ting - alltså sådana här 

KMS- 
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erfarenhetskvarter är ovärderliga. Visst kan dom ju läggas upp inspelade efterhand och 
så på Confluence men det som sagt bara ett komplement och ingenting som enbart 
skulle ju hjälpas den del av helheten kan man säga. 

65 Intervjuare: Känner du att du hade behövt något mer än dem du har nämnt och 
Confluence att skaffa information? Någonting ytterligare? 
 
Respondent: Ja men böcker om det skulle vara så att man ska läsa på någonting men 
inte arbetat på förut. Om det är en ny teknikstack eller om det är något nytt arbetssätt 
eller så är litteratur ofta väldigt bra.  
 

KM 
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Appendix E 

Transkribering – Respondent 4 

INTERVJU 4: Frontendutvecklare 

Nr:  Frågor och svar: KOD 

1 Intervjuare: Kan du beskriva din roll på organisationen, var tycker du att ditt 
ansvar är? 
 
Respondent: Vi jobbar ju enligt SAFe, SAFe ramverk, liksom självarbetande team. Ett 
team innehåller ett antal, ett par medarbetare. Och teamet ska tillsammans kunna lösa 
de uppgifter de får. Jag är så kallad frontendutvecklare. Alltså programmerar i 
systemet själva frontenden och så finns det backend som anropar databasen. Det är 
min huvudsakliga uppgift. Sen får man köra test och krav, lite olika utredningar och 
undersöka ny teknik och se om det är lämplig eller användbart i vårt fall 

BG 
AG 
 

2 Intervjuare: hur gör ni då för att ta initiativ för att leta upp denna kunskap och 
dessa verktyg? 
 
Respondent: Det är ju ofta så att vi får till oss. Vi kör gemensamma, det är ett antal 
team. Det är inte bara mitt [namn borttaget] utan fyra andra team som ingår i vårat tåg 
och var 12:e vecka har vi en 2-dagars planering tillsammans, då tågledning 
tillsammans bestämmer vad som ska göras under de kommande 3 månaderna. Det 
kommer alltid upp frågor och dels hur vi ska göra, vilka punkter vi ska ta upp och lösa. I 
samband med detta kan det uppkomma frågeställning om teknik nya ramverk nya 
typer av databaser tekniska lösningar, problem kring nätverk, säkerhet. Det vanligaste 
sättet är då via Google-sökning - via internet för att hitta kunskap, artiklar.  

BG 
KM 

3 Intervjuare: Hur ser ditt team ut? Vilka kompetenser/kunskaper har 
medarbetarna? 
 
Repondent: Vi är 13–16 i vår grupp eller projekt. Det fördelas på ett antal 
kravanalytiker som tillsammans med verksamheten bestämmer vad systemet skall 
innehålla och hur det skall fungera. Sen två delar frontend och backend. Frontend är 
det jag tillhör och vi är då 4 stycken. Vi bygger upp olika klientapplikationer som vi kalla 
då för frontend sen har vi en grupp som heter backend. Vi använder BFF:er den 
lösningen. Jag ligger på frontend och de på backend har BFF:er som ligger mellan 
klienten och själva till exempel en databas. Backendkillar sitter och gör om 
lösningarna. 

BG 
VK 

4 Intervjuare: Hur många är ni på frontend. 
 
Respondent: Vi är fyra. Samma team men på olika orter. 

BG 

5 Intervjuare: Ni jobbar inom samma team? 
 
Respondent: Samma team men på olika orter. 

BG 

6 Intervjuare: Hur är det då fördelat? 
 
Respondent: Det är två som sitter i [ortnamn borttaget] på [ortnamn borttaget]-
kontoret. Jag är placerad i [ortnamn borttaget] organisatoriskt och fysiskt och en kille i 
[ortnamn borttaget].  

BG 

7 Intervjuer: Hur organiserar ni samarbetet i ditt team? 
 
Respondent: Det är mycket via Skype just nu. Vi har dagliga avstämningsmöten på 
morgonen där vi går igenom hela teamet tillsammans vad som skall göras. Då har man 
möjlighet att ställa frågor om man undrar något. Hur det fungerar och om man har 
kunskapen så kan man förklara för dem hur de ska göra eller hämta information. 
Normalt sett så ska vi egentligen så hade vi regelbundet träffats fysiskt antingen i 

OK 
SA 
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[ortnamn borttaget] eller [ortnamn borttaget] och då är vi hela gruppen tillsammans 
fysiskt.  

8 Intervjuare: hur ofta sker detta? 
 
Respondent: Varannan månad har det skett. Det beror på vad som behöver gås 
igenom. OM det är ett större nytt utvecklingsprojekt så är allt från scratch då är det 
väldigt intensivt i början. Antingen i [ortnamn borttaget] eller i [ortnamn borttaget]. Efter 
det slutade det, då det blev mer självgående och då räckte det med varannan månad 
att träffas. Nu går allt via digitala möten, asså via Skype och email.  

OK 
KM 

9 Intervjuare: Vad saknar ni med att inte kunna träffas? 
 
Respondent: Dels så är det teamkänslan. Alltså man känner sig lite ensam när man 
sitter hemma. Normalt sätt när man träffas fysiskt så är det enklare att dela kunskap 
man kan till exempel gå direkt till kollegan och fråga hur saker fungerar och få det löst 
på 5 min. Nu måste man maila eller koppla upp mot Skype. Det går men det är inte 
samma sak som att sitta fysiskt vid datorerna där han då kan visa på dator ett 
kodexempel där han då har gjort en lösning det är trögare och tar längre tid man får 
informationen men det är krångligare och mer omständligt. 

KM 

10 Intervjuare: Hur sker samarbete med andra team? 
 
Respondent: Vi är ett så kallat tåg och i det tåget ingår 4 eller 5 olika team som gör 
olika tekniska lösningar. Var 12:e vecka har vi den så kallade PI-planning och då 
träffas tåget tillsammans och det är ett jättebra tillfälle att dela kunskap med varandra. 
[namn borttaget] är en helt ny teknisk plattform vilket göra att andra delar av tåget ska 
nu också upp på den nya plattformen. Det är tänkt att dem andra ska vara mentorer. 
[Namn borttaget] är ett annat projekt som skall göra en e-tjänst på den nya plattformen 
och då ska de komma igång vad behöver dom och vad ska man tänka på. Då har vi på 
frontend fått ansvaret att hjälpa dom genom att svara på frågor via email och Skype. 

KM 
KMS 
SA 

11 Intervjuare: Finns det något annat sätt utöver email och Skype utöver ditt 
mentorskap? 
 
Respondent: Vi skypar då det går fortare och är smidigare än att sitta och prata. 

 

12 Intervjuare: Hur är team som ni samarbetar med placerade geografiskt? 
 
Respondent: Dels i [ortnamn borttaget] sen även i [ortnamn borttaget] finns det ett 
antal teamen. Vi är placerade på olika orter. Organisationens IT som 
huvudorganisation finns utplacerade på ett antal andra orter förutom i [ortnamn 
borttaget] som är huvudkontoret.  

KM 

13 Intervjuare: Ni kan samarbeta med andra team fysiskt genom er spridning? 
 
Respondent: Fysiska möten sker bara var 12:e vecka vid PI planning. På grund av 
corona är det en annorlunda situation. Om det inte var så kunde jag ha åkt till [ortnamn 
borttaget] och backendarna kommer också upp. Men nu går detta inte att utföra. 

KM 
AG 

14 Intervjuare: Hur erhålls nya kunskaper och hur tas kunskaper till vara i 
organisationen? 
 
Respondent: Där har vi en stor brist faktiskt. Problematiken i vårt projekt är att vi har 
upptäckt många brister nu när vi ska upp på en ny teknisk plattform finns det många 
olika tekniska delar eller team som har jobbat med sina uppgifter men väldigt isolerat 
från sig själva, men har varit svårt att delge den kunskapen som behövts. T.ex. 
inloggning procedure. Det finns ett annat projekt där i [ortnamn borttaget] som heter 
[namn borttaget] där de har gjort den tekniska lösningen, men deras dokumentation är 
väldigt bristfällig. Men det är väldigt svårt för oss att ta till oss den kunskapen vi 
behöver för att vi ska kunna ta till oss deras tekniska lösning, som ett exempel. 

KM 

15 Intervjuare: Hur skulle du se att det skulle vara bättre. 
 
Respondent: På så sätt att det finns en central funktion som [namn borttaget]-
projektet som hanterar säkerhetsbiten alltså inloggning och behörighetskontroller i 
systemen. Då tycker jag att dom skall kunna erbjuda en offentlig plats någonstans där 
vi kan gå in och läsa på tekniska instruktion och manualer på något sätt. T.ex. på om 
frontend skall logga in på ett system. Hur ska jag kunna göra detta och vad krävs och 
vad förväntas jag få tillbaka, och hur ska jag hantera detta vidare som teknisk 
beskrivning är väldigt tunnsådd och svårt att hitta. Vi använder Confluence för 
kunskapsdelning egentligen men det fungerar inte riktigt. Ofta är dokumenten 
inaktuella alltså inte uppdaterade och det har hänt en del sen dess. Vi kanske hittar 
något dokument och sen implementerar man det och så visar det sig att det bara är 
hälften eller helt fel info på Confluence. Så kunskapsdelning är svårt. 

KM 
KMS 
KMS- 
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16 Intervjuare: Hur tror du detta kan förbättras? 
 
Respondent: Nu pratar jag metod som vårt PI-tåget som har 5 stycken olika team 
med olika uppgift som skall lösa olika saker. Vi som ska upp på den tekniska 
plattformen så tycker jag det skall finnas en integratör som skall länka mellan oss 
[namn borttaget] och de olika externa beroenden vi har.  
 

KM 
KMS 

17 Intervjuare: Hur definierar du integratör? 
 
Respondent: En integratör har kännedom, alltså inte expertise-kunskap - men ha en 
god kännedom om det stora gemensamma tekniska lösningarna så att om det hade 
varit så att när vi började som i [namn borttaget] så skulle man kunna ha kontakt med 
en integratör där vi kan säga vad vi ska implementera på Openshift-container-platform 
och de svarar vad vi behöver. Nån som kan bistå med kontakt och då slipper vi själva 
leta och veta vad vi behöver veta. Hur ska man kunna få tag i en viss person med rätt 
information. Detta skulle vara bättre med ett antal integratörer som jobbar med de här 
frågorna som blir initierade och vet vad som händer i dessa delarna. T.ex. nu har 
[namn borttaget] en viktig uppdatering och nu ska ni läsa om detta för att få rätt 
information och hålla er uppdaterade. Ofta händer det att vi implementerar grejer som 
sen inte fungerar för att t.ex. [namn borttaget] har gjort någon ändring och inte berättar 
för oss.  

KM 
 

18 Intervjuer: Kan du beskriva hur kunskapsdelningen inom ditt team sker? 
 
Respondent: Dels har vi våra Skype-möten på morgonen och på eftermiddagen och 
sen så däremellan om jag vet att någon är duktig på vissa saker och jag har just dom 
problem då skypar jag upp honom och ställer frågan och så svarar han om han kan. 
Sen har vi ju även git och versionshantering. Man kan göra något som kallas för pull 
request, då ber jag mina kollegor granska min kod innan det pushas mergas in i git. Då 
kan de lämna kommentarer om vad man kan göra istället och detta är en typ av 
kodgranskning.  

KM 

19 Intervjuare: Hur menar du med Confluence och så? 
 
Respondent: Ja Confluence är mer ett dokumenthanteringssystem till att publicera din 
kunskap och dokumentation. Tyvärr så uppdateras eller underhålls det olika i olika 
projekt en del är väldigt duktiga och noga med att hålla det uppdaterat men andra 
släpar efter väldigt mycket.  

KMS 
KMS- 

20 Intervjuare: Kan du beskriva hur kunskapsdelningen går till mellan team som är 
utspridda? 
 
Respondent: Vi har ett distribuerat team. Vi finns i huvudsak [ortnamn borttaget], 
[ortnamn borttaget] och jag i [ortnamn borttaget]. De mesta sker ju då via Skype eller 
mail. 

KM 
 

21 Intervjuare: Jag tror det också handlar om mellan team. 
 
Respondent: Jag men det är på samma sätt. Det är så i normalfallet så fungerar det ju 
ofta även där i form av digitala möten i form av Skype eller e-post via email. Sen kan 
man ju ha fysiska möten vid behov. Sen jobbar man några dagar tillsammans. Delger 
varandra kunskaper. 

KM 
 

22 Intervjuare: Delger ni den här kunskapen på något formellt sätt? 
 
Respondent: Det formella sättet är PI-planning. Det kan man ju se som en mer 
formellt tillfället för det är ju inplanerat var 12:e vecka. Då vet ju alla vid nästa PI 
planning att då kan man ta upp frågan med ett specifikt team. Om det är mer bråttom 
så kan man ju kontakta via mail eller Skype. Eller läsa på Confluence. 
 

KM 

23 Intervjuare: Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni delar med er 
mellan anställda i teamet och mellan teamen? 
 
Respondent: Menar de olika rollerna. 

VK 

24 Intervjuare: Den information de vill att ni skall lägga in. 
 
Respondent: Det finns inga strikta ramar om vad som skall tas upp. Varje team eller 
varje system har ju sin Confluence-sida och äger den själva och bestämmer vad som 
kan vara nyttigt att dela med sig av. Det är ju oftast tekniska beskrivningar och så 
vidare. Vi har ett kompetensnätverk. Nätverket för frontendutvecklare träffas ett antal 
gånger om året och då är det fysiska möten men även digitala möten. Tips och tricks. 
Någon i något nytt projekt har gjort något bra så kan man dela med sig id det här 

VK 
KM 
KMS 
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nätverket. Vi har alltså sen ett tag nu infört Rocket.Chat som blivit godkänt också att 
använda som en typ av kunskapsdelare. Där man kan bygga upp olika kompetens rum 
där man kan gå in och titta på vad andra har publicerat det kan också vara en bra 
kunskaps ingång. 

25 Intervjuare: Kan du berätta om Rocket.Chat. 
 
Respondent: Det är en typ av bulletin-board, webbaserat. Där man kan skapa olika 
grupper och rum eller vad man skall kalla det för. Så kan man ställa frågor där. Det 
fungerar väldigt bra. 
 

KM 
KMS 

26 Intervjuare: Hur känner du att organisationens kultur uppmuntrar till delning av 
kunskaper dels mellan anställda och dels mellan team? 
 
Respondent: Det ligger på det personliga planet. Vissa kan vara introverta och inte 
dela med sig medans andra kan tycka det är roligt och vill dela med sig. Kulturen inom 
organisationen är väldigt öppet. Det ska inte vara prestigefullt utan högt till tak och man 
skall kunna ställa sina dumma frågor. Det har inte varit problem med detta inom 
organisationen men på annan organisation jag jobbat på tidigare så var det mycket 
svårare. Det var väldigt överraskande att attityden var så öppen här. Man kan slänga 
iväg ett mail om det finns något man undrar och man får alltid var. 

OK 
KM 

27 Intervjuare: Väldigt öppet då. 
 
Respondent: Jag tycker det men det är min personliga åsikt 
 

OK 

28 Intervjuare: Hur tror du att medarbetare upplever att deras kunskaper tas tillvara 
och sprids i organisationen?  
 
Respondent: Jag tror att de flesta har samma åsikter om svårigheten att hitta och ta 
till sig andra information på det sättet att det är en stor organisation och det är svårt att 
hitta mellan roteringar vem som jobbar med vad och man väljer att identifiera vem som 
jobbar med vad. Vem är det, vad är det för att jag skall hitta för att kunna jobba vidare. 
Det tar vi alltid upp på, det är jättesvårt. Ja. 

OK 
KM 
KR 
 

29 Intervjuare: Hur skulle du vilja beskriva en lärande organisation? Hur väl tycker 
du att den definitionen stämmer in på er? 
 
Respondent: IT är egentligen väldigt stora krav på att man ständigt håller sig 
uppdaterad och man utvecklas ju ständigt. Och månader gammal teknik är ju gammalt 
- man måste ju sig alltid hålla sig i takt. Och detta finns inom organisationen. Vill man 
öka sin kompetens finns det väldigt stora friheter. Man kan byta projekt om man känner 
att man står still. Då kan man gå en utbildning från att vara utvecklar till arkitekt. Gå 
kurser är inga problem - väl tilltagen utvecklingsbudget tycker jag vi har. Jag har aldrig 
fått nej till en kurs bara jag kan motivera att den behövs. Jag tycker att organisationen i 
sig är lärande vi har högt till tak för att dela med oss och sånt. 

OK 

30 Intervjuare: Har du haft nytta av kunskaper som kommit från andra i 
organisationen? 
 
Respondent: Ah, men det har vi ju liksom. Vi kan ju ta t.ex. digitala kundmöten som är 
ansvarig för vår digitala profil. Implementering av olika gemensamma komponenter och 
sånt. När vi skulle implementera detta hade vi väldigt stora frågeställningar. Vi hade 
möte med någon och då kunde vi få tillgång till den informationen och hitta 
dokumentation. Det var inga problem. Det är lite olika som sagt. Vissa andra delar är 
jättesvårt som med [namn borttaget] och säkerheten som varit väldigt svårt. Men det vi 
jobbat med på frontend har inte varit några problem. 

KM 
AG 
MO 

31 Intervjuare: Hur stort behov känner du av att kunna ta emot kunskaper från dina 
kollegor. 
 
Respondent: Det måste man, man kan inte sitt själv. Istället för att sitta och uppfinna 
hjulet på hundra olika sätt. Man får ha en enhetlig lösning och dokumentationen om 
hur det är implementerat. 

KM 

32 Intervjuare: Hur ser du att detta förmedlas inom organisationen det sättet du 
tänker och beskriver på? 
 
Respondent: Fråga via Skype, e-post. 

KM 

33 Intervjuare: De är en del av kulturen då? 
 
Respondent: Ja, det är det. 

OK 
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34 Intervjuare: Hur tycker du att kunskapsdelning mellan teamen bidrar till att 
effektivisera ditt och teamens arbete samt hur detta kan uppmuntra teamen att 
vara mer agila och jobba anpassbart? 
 
Respondent: Den är ju nödvändig för att ju annars så blir man ju stampande sittande 
still. Vet inte vi hur [namn borttaget]-lösning går till sitter vi ju där och kan inte nyttja 
det. Sen är det ju svårt att få information men sen är det ju inte så att de inte vill dela 
med sig av information men rent organisatoriskt så har de inte tänkt på det utan de har 
haft fullt upp med jobbet. Så att dom har liksom inte haft tid och resurser för att 
uppdatera sin information till oss andra. Det är just den här trögheten som ibland kan 
bli ett problem men det är ibland nödvändigt ibland att vi kan dela med varandra. 

KM 
AG 

35 Intervjuare: Om det finns fler resurser hur skulle det se ut med delningen? Hur 
skulle det kunna se ut? 
 
Respondent: Mer resurser i form av vad. 

 

36 Intervjuare: Jag tänker om de har mer resurser hur kunde de förbättra sin 
kunskapsdelning? 
 
Respondent: Ja det är ju det - om någon i ett projekt uppdaterar sin Confluence-sida. 
Att man är med i de olika typerna av nätverken. Det är svårt det, alltså det kanske 
hjälper att tilldela ökade personella resurser, men det innebär inte att dom resurserna 
används på rätt sätt utan det är upp till gruppen. Det är kanske inte alla som inser 
detta. 

KM 

37 Intervjuare: Anser du att kunskapsdelningen mellan team bidrar till innovation 
inom organisationen? I så fall, hur? 
 
Respondent: Ja innovation man har ju möjlighet då att… Säg då att man har ett 
vanligt förekommande tekniskt problem inom Skatteverket då, och så är det projekt 
som kommer på en ny idé eller teknisk lösning för att åtgärda detta då är det ju jättebra 
att man delar med sig om detta. Det sker ju igenom nätverken genom den här PI-
träningen.  

KM 
AG 

38 Intervjuare: Finns det kulturella skillnader mellan team som kan utgöra hinder 
för kunskapsdelning och agilt arbete? 
 
Respondent: Hur menar du med kultur. Menar du kulturen i organisationen. 

AG 
OK 

39 Intervjuare: Ja det finns ju kultur inom team. 
 
Respondent: Jag har jobbat är många år och jag har inte upplevt några kulturella 
hinder. Jag tycker dem flesta sen finns det alltid någon eller några som kan vara svåra 
att ha att göra med. Den allmänna inställningen är ju att man vill gärna dela med sig av 
sina kunskaper och föra det vidare och underlätta vid behov. 

OK 
KM 

40 Intervjuare: Kan du beskriva vilka rutiner arbetsgrupper har för att kontinuerligt 
skriva/föra in kunskaper i ett kunskapshanteringssystem/KMS? Kan du ge en 
detaljerad beskrivning eller ge exempel? 
 
Respondent: Kan man se Confluence som en KMS? Jag vet inte riktigt. Då har jag 
berättat redan lite grann problematiken kring det hela. Hur jag tycker kring det hela. 

KMS 

41 Intervjuare: Kan du summera det du sagt tidigare. 
 
Respondent: Säg då att vi har Confluence som KMS så ska det ju användas brett 
över organisationen vilket innebär då att respektive grupp får liksom ta ett ansvar över 
att se till att sin del av informationen är aktuell och uppdaterad. Se hur det går till ligger 
upp till varje grupp och att det görs i alla fall på ett enkelt sätt tillgodogöra sig någon 
kunskap. 

KMS 

42 Intervjuare: Som jag förstår det är det team som bestämmer struktur. Är detta 
något du håller med om eller inte. 
 
Respondent: Jag håller med om det. 

KMS 
 

43 Intervjuare: Hur framställs kunskaperna i ert kunskapshanteringssystem/KM-
system? 
 
Respondent: Det finns ju att man lägger upp dokument i underrubriker och i dessa 
ligger olika typer av dokument, t.ex. I arkitektur ligger då subs som vi kallar, så en 
beskrivning om hur systemet arkitektur ser ut sen en annan rubrik som heter frontend. 
Under den kan vi lägga information som är bra för frontend och information som är bra 
för backend samt sånt som är bra för testare.  

KMS 

44 Intervjuare: Finns det någon struktur för hur den här typen av guider ser ut? KMS 
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Respondent: Nä. 

45 Intervjuare: Anser du att kunskaper i ert KMS framställs tillräckligt tydligt? Om 
inte, hur skulle du vilja att det skulle se ut? 
 
Respondent: Jag tycker att det skulle vara lättare att söka, alltså mer fin. Om jag 
söker på ett begrepp på något slag skulle man få upp alla sidor som finns angående 
detta. Det fungerar till viss del men inte helt och hållet. Det kanske kunde bero på att 
olika projekt är strukturerade på olika sätt. Kanske kan vara en nackdel. 

KMS- 

46 Intervjuare: Hur tycker du att man skulle kunna förbättra detta? 
 
Respondent: Man kanske skulle egentligen ha mer enhetlig struktur att man 
bestämmer att på ett projekts Confluence-sida skulle det och det och det finns. Att alla 
vet att under den rubriken finns det och det. Det skulle då vara lättare för sökmotorn att 
strukturer när man söker på wildcard. Tror jag. 

KMS 
KMS- 

47 Intervjuare: Finns det standard-guider i Confluence. 
 
Respondent: Det finns grundläggande guider. 

KMS 
 

48 Intervjuare: Finns det funktioner och standarder i KM-systemet som hjälper dig 
utforma guider eller artiklar som gör att kunskapsdelning ska kunna ske 
effektivt? Kan du ge exempel? 
 
Respondent: Nä inte riktigt. Jag tycker inte det finns det. Därav att det är lite rörigt på 
olika Confluence-sidor där det är svårt att hitta. 

KMS- 

49 Intervjuare: Var tror du ansvaret för det här skall ligga och hur kan man 
implementera sådana här funktioner och standarder. 
 
Respondent: Ansvaret ligger ju egentligen på var sitt projekt att administrera sin 
Confluence-sida.  

BG 
KMS 

50 Intervjuare: Har ni när ni programmerar standardiserade moduler som olika team 
kan ha nytta av för att undvika dubbelarbete? Hur ser de modulerna ut? 
 
Respondent: Nu när det gäller arkitekturen vi har på Containerplattformen bygger 
mycket på gemensamma komponenter. Du skall utveckla en isolerad del av en uppgift 
och sen så publicerar du det i ett repo som i sin tur sen läggs i ett artifactory som sen 
läggs i ett större gemensamt repo. Ligger i olika moduler mpm-packet som man kan 
ladda ner och importera i sina projekt och återanvända. 

KMS 
 

51 Intervjuare: Kan man hitta guider och hur kan man göra det. 
 
Respondent: Där är en brist i dokumentationen kring detta men det brukar vi lösa 
informellt. Utvecklarna emellan. Jo men [redacted] i [namn borttaget] vet nog. Eller ring 
upp honom så får du reda på. Detta kanske även handlar om lite informella kontakter. 

KMS- 
KM 

52 Intervjuare: Finns det någon konceptuell integritet kring hur just er organisation 
programmerar eller sker programmering utifrån kodspråkets standard? 
(underhållbarhet) 
 
Respondent: Nu är det så att vi går efter normala standarder. Så vi ska inte ha några 
egna påhitt. Vi hade det förut och det ledde till ah… mycket strul och onödigt arbete. 
Men sen vi började jobba på Openshift-plattformen där ska vi - så mycket som möjligt 
hålla oss till standarder och inte egna påhitt. Så då kan man gå ut på webben och ta till 
sig det och ta till sig det och implementera och veta att det fungerar. 

KMS 

53 Intervjuare: Vet du att det finns standarder någonstans och hur det fungerar? 
Har man tillgång till dem. Asså egna standarder. 
 
Respondent: Ja men vi har inga egna standarder. Vi följer de allmänna standarderna 
som finns. Jag jobbar mycket med webramverket react och där finns ju hela webben. 
Skulle jag vilja skapa en viss komponent som ska göra en viss uppgift så i nio fall av 
10 hittar jag den. Huvudsaken med att hålla mig till standarden så implementerar ja på 
det sättet fungerar det även hos oss. 

KMS 
 

54 Intervjuare: Har olika team frihet att själva designa funktioner eller görs det 
utifrån en viss standard? 
 
Respondent: Både och. Det finns alltså vissa centrala delar. Installera på OCP-
plattformen. Det är bestämt det är en grupp som ansvarar för den här Openshift-
plattformen. Och dom har lämnat ut direktiv hur man ska göra med dom här olika 
pipelinesen hur man ska skriva då och hur de ska se ut då för att en applikation ska 
kunna installeras på plattformen då. Dom direktiven, liksom måste krav, så skall vi 

KMS 
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göra. Sen har vi då till upp till projektet hur vi gör våra tekniska lösningar det är upp till 
oss. Alltså våran arkitektur i form av om vi ska ha microfrontends, om vi ska ha 
backends för frontends, om vi ska ha microservices. Hur implementerar vi en 
microservice i sig det får vi själva bestämma. Sen har vi då även vissa bestämda 
databaser det är Oracle i nio fall av tio som gäller då, det har lite med prestanda att 
göra då. Vi har vissa friheter men för det mesta ska vi använda Oracle. 

55 Intervjuare: Var det som sparas informellt eller formellt eller hur stavas det? 
 
Respondent: Vadå direktiv eller? 

 

56 Intervjuare: Alltså information kring det du precis har sagt. 
 
Respondent: Jaha ja jo men det har ju, som det här projektet som heter [namn 
borttaget] det här projektet som förvaltar OCP plattformen inom Skatteverket. Och dom 
har ju sin Confluence-sida eller sidor dem har flera Confluence-sidor. Och där är det 
noga beskrivet och hur man ska bära sig åt. 

KMS 
 

57 Intervjuare: Hur kommer det sig att du känner till alla dom här sakerna om hur 
man hittar saker på Confluence och så? 
 
Respondent: Man lär ju sig av varann, tipsar. Alltså jag som frontend använder nästan 
aldrig Confluence egentligen, för att jag tycker det ger mig ingenting utan min 
kunskapsinhämtning sker främst på webben. Alltså googla. 

KM 
KMS 

58 Intervjuare: Har du jobbat med någonting annat innan Confluence om så vad är 
det du jobbat med? Inte innan Confluence innan du jobba som frontend menade 
jag, förlåt. Vi hade ett annat vi hade inte Confluence det är relativt nytt på 
Skatteverket. Vi hade Microsoft... Vad heter det nu, nu står det still i huvudet, en 
annan lösning.  
 
(Samtal avbrutet) 

 

59 Intervjuare: Ok vi börjar med nästa då. Används samma variabelnamn för olika 
program eller skapas nya variabler som associeras till vissa paket och hur 
kommer man åt den här informationen? 
 
Respondent: Nej det har vi inte riktigt. Mer än att man använder Camel case så lite 
såna här olika sätt för att skriva sina variabelnamn och sånt med. 

KMS 
 

60 Intervjuare: Nä det är allmänna språkstandarder det jag syftar på är... 
 
Respondent: Ja du vet det är allmänna språkstandarder kan man säga som gäller för 
ramverket man använder. 

KMS 

61 Intervjuare: Nä det jag syftade på var mer om man använder teamnamn eller 
organisationsnamn i komponenterna då i variablerna. 
 
Respondent: Ja i komponenterna kan man göra det, gör man det oftast, 
komponentnamnet. I alla fall om man delar en, alltså i det offentliga repot så att säga 
så brukar det som vi kallar för [namn borttaget] streck någonting då, bara för att man 
ska veta att det är [namn borttaget] som förvaltar den här komponenten. 

KMS 

62 Intervjuare: Okej. Finns förklaringen för de här i Confluence. 
 
Respondent: Tyvärr inte. Jag får väl säga att vi kanske inte heller de så duktiga på att 
uppdatera våra Confluence-sidor, om man ska vara ärlig. 

KMS- 

63 Intervjuare: Kör vi nästa fråga. Vilka upplever du är de främsta fördelarna och 
nackdelarna med ert KM-system för att ta till vara och dela kunskap? 
 
Respondent: Fördelen är att det finns tillgängligt för hela organisationen då. Men 
samtidigt så som jag har sagt trögheten och svårigheten att hitta i det. Att i många fall 
är det egentligen, ingen vill titta för att man hittar inte ändå för det är alldeles för 
ostrukturerad informationen då. 

KMS 
KMS- 

64 Intervjuare: Finns det någon återkommande granskning/genomgång av artiklar 
och kunskap som finns i systemet?  
 
Respondent: Nej, inte centralt - och sen är det upp till som sagt så har jag även sagt 
tidigare att det är upp till respektive projekt egentligen att gå in och titta till allting 
aktuellt det som finns. Om inte så får du uppdatera men det är ju oftast så som det är 
ett utvecklingsprojekt kan bli tight med tid och det prioriteras bort alltså, så tyvärr. 

KMS 

65 Intervjuare: Nu går vi till sista delen och handlar mer om individuell användning 
av KMS och första frågan lyder: Vad tycker du om hur systemet används i din 
organisation, ligger det i linje med dina vanliga arbetsuppgifter? 
 

KMS 
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Respondent: Ja meningen med, tanken med det egentligen är det att jag ska kunna 
använda Confluence för att hämta din kunskap som jag behöver. Men det är ju väldigt 
olika [namn borttaget] till exempel de är jätteduktiga på att hålla sitt uppdaterat, 
detsamma med digitala kundmötet ett annat projekt som är jätteduktiga. Däremot till 
exempel då [namn borttaget] eller [namn borttaget] andra typer av projekt, det är 
månadsvis inaktuella liksom de som står där är oftast inaktuellt. Det är olika men visst.  

66 Intervjuare: Vi tar nästa fråga. Hur skulle du kunna tänka dig att en förändring i 
systemet skulle se ut, vad skulle det vara? 
 
Respondent: Ja det var ju, det är ju det om man ska in på Confluence alltså helt 
enkelt hålla det uppdaterat. Se till att de sidor som finns där är relevanta och aktuella 
så att säga. Men vad jag misstänker är också just när det gäller oss utvecklare i alla 
fall det är att den här Rocket.Chat det kommer ta över allt mer och mer, att vi kommer 
nyttja den istället som våran kunskapsbas.  

KMS 
KMS- 

67 Intervjuare: Hur är den strukturerad när det gäller att spara information längre 
tid. 
 
Respondent: Ja det sparas alltså. 

 

68 Intervjuare: Nä det är alltså olika rum då. Så att olika delar alltså, områden, ja 
man kan till exempel finns en för frontend, backend, Java, react, angular, spring 
boot. Olika grupper, rum där utvecklare kan gå in och läsa och även ställa frågor 
till andra kollegor. Och det är liksom resistent då, det finns över tiden då.  
 
Intervjuare: Så man kan leta upp information och sen hitta den senare? 
 
Respondent: Precis, precis. Där är ju nackdelen med Skype. Om man har haft en 
längre konversation med en kollega och så råkar man stänga ner fönstret så försvinner 
information. 

KM 
KMS 
 

69 Intervjuare: Då tar vi nästa då. Anser du att relevant kunskap också finns 
tillgängligt i systemet idag? Kan du beskriva? 
 
Respondent: Menar du Confluence då? KMS? 

 

70 Intevjuare: Ja huvudsakligen KMS men andra system du använder också. 
 
Respondent: Ja till vissa delar är den ju jättebra. Som jag så då till exempel då [namn 
borttaget] eller [namn borttaget] och [namn borttaget], men däremot [namn borttaget] 
och de andra som inte är aktuella har varit kasst, liksom våran del i, man vet ju inte om 
det är aktuellt eller inte. Så det är lite upp och ner. Det beror helt och hållet på den 
gruppens ambitioner alltså att hålla sin dokumentation uppdatera.  

KMS 

71 Intervjuare: Har du tidigare erfarenheter av olika KM-system? Kan du ge några 
exempel? 
 
Respondent: Ja vi hade tidigare nu kommer jag inte ihåg vad det heter men det är 
Microsoft, Sharepoint heter det. Det hade vi innan då. Men där hade vi också samma 
problem, att vissa Sharepoint sidor var jättebra och andra var ju inaktuella och 
uppdaterades inte och sånt där 

KMS 

72 Intervjuare: Vilken träning får ni i att börja använda KM-systemet? 
 
Respondent: Vi har ingen träning alls. Det är bara det att man får man kan be att en 
konferenssida om man startar upp ett projekt det är allt och sen får man göra bäst man 
kan själv. 

 

73 Intervju: Om du tror att det behövs träning hur skulle det träningen se ut? 
 
Respondent: Jag vet inte om det behövs egentligen. Vi som är användare eller 
skapar, skapar och använder Confluence och skapar sidor vi är ju datorvana. Så att 
jag menar - vi vet ju själva hur vi ska lägga upp eller strukturera det. Men sen gäller det 
att hålla det uppdaterad och så, och där brister ju tyvärr ofta. Det är inte fel i 
Confluence i sig, plattformen eller vad det erbjuder absolut inte, tvärtom. Det är jättebra 
sätt egentligen att dela ut sin kunskap till organisation. Men då gäller det ju egentligen, 
i den bästa av världar så är allting uppdaterat. 

KMS 
KMS- 

74 Intervjuare: Vilka anser du, är utmaningarna med att använda KM-system? 
 
Respondent: Utmaningarna? Det är just det här att strukturera upp på rätt sätt och 
hålla den informationen man har då, hålla den uppdaterad och aktuell. 

KMS- 

75 Intervjuare: Några andra utmaningar än det? 
 
Respondent: Nä inte speciellt, nä det tror jag inte.  
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76 Intervjuare: Hur använder du systemet för att ta till dig kunskaper inom ditt 
område? 
 
Respondent: Jag försöker söka på de olika grottorna eller vad man ska kalla det för 
att se om jag hittar någonting och ibland hittar och ibland hittar inte. Men oftast så 
använder jag inte Confluence utan jag använder webben istället, eller Rocket.Chat 
också nu när det har kommit. Det ligger närmare. 

KMS 
KM 

77 Intervjuare: Okej nästa fråga. Hur delar du med dig i KMS? Ge gärna några 
exempel? 
  
Respondent: Nej jag har inte gjort det för det har inte varit aktuellt. Jag använder 
Rocket.Chat och mejlar och sånt dom kolleger som vill ha hjälp och information. 

KMS 

78 Intervjuare: Okej sista frågan då.  Tycker du KMS är tillräckligt för dig för att 
införskaffa nya kunskaper? 
 
Respondent: Nä alltså, jag vet inte hur jag ska svara för att det är som jag säger, det 
är absolut inget fel på formen eller en sån plattform absolut inte, men det är ju just det 
här att det är svårt att strukturera upp det och få det enhetligt och göra det sökbart på 
ett effektivt sätt så att säga. Det ligger väldigt mycket på dom olika projekten eller 
gruppernas ansvar då, som sagt strukturera det på ett vettigt sätt och hålla det 
uppdaterat för att det ska bli den här riktiga kunskapsbasen eller vad man ska säga, så 
att alla verkligen använder den. Annars blir det här att: Ah fan det är ingen idé att gå dit 
för att det finns ändå inget. 

KMS 
KMS- 

79 Intervjuare: Vilka ytterligare kunskapskällor använder du då?  
 
Respondent: Ja det är Rocket.Chat och så webben. Och kolleger då förstås också, 
frågar. Mailar och frågar eller skypar och frågar.  

KM 
KMS 
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Appendix F 

Transkribering – Respondent 5 

INTERVJU 5: Plattformspecialist 

Nr:  Frågor och svar: KOD 

1 Intervjuare: Första området handlar mer om team och distribution av 
kompetenser, av dom som är med i team? Ok första frågan lyder: Kan du 
beskriva din roll på organisationen, var tycker du att ditt ansvar är? 

Respondent: Ja och om vi med organisationen då menar Skatteverket IT, alltså det är 
ju en stor organisation men jag tillhör IT-avdelningen på Skatteverket. Jag jobbar då i 
ett team och vi har inga specifika roller i det här teamet utan vi har inte hört något som 
heter SAFe, om du känner till det? Det är ju en agil modell kan man säga och då tillhör 
jag team och vi har egentligen inga officiella roller i teamet då men jag jobbar med 
plattformen openshift, alltså en moln-plattform på Skatteverket, och jobbar med 
tekniska lösningar där. Jag är ju egentligen utvecklare det eller systemutvecklare men 
det är inte så att jag sitter och utvecklar system hela dagarna. Men jag, i det här teamet 
så får man ju lite olika ansvarsområden såklart men om man tänker i organisationen 
som helhet så är mitt ansvarsområde att utföra de uppgifterna som jag har i teamet så 
som strukturen ser ut just nu då utveckling. 

BG 

 

2 Intervjuare: Så utveckling? 

Respondent: Ja det är väl enklast att säga utveckling men att vi jobbar med en 
plattform då openshift. Det är en färdig plattform som finns men vi jobbar med att ta 
fram stödsystem på den plattformen och ta fram strategier och ja, men jag ska nog 
kalla mig IT-utvecklare eller kalla mig inte för IT-strateg det skrev dom förra exjobbarna. 
Jag är ingen IT-strateg men inom det området jag jobbar med så tar jag fram olika 
strategier och sådär vad som funkar bäst då och så. Men sen kan man säga att jag blir 
sen för jag har börjat jobba med SAFe som du känner till lite grann då blir det lite mer, 
ska inte säga att det är toppstyrt, men de vi jobbar med teamet det är någonting. 
Egentligen ska det vara så att dom där uppe, dom som planerar backloggen, målen 
och så, det är dom som ska ta fram vad vi ska jobba med. Men sen är det såklart att 
det finns utrymme för annat också. Men jag jobbar ju med områden då innan de här 
den här uppe shift plattformen men jag utveckla dom. Jag stöttar även andra team på 
Skatteverket som använder då den här molnplattformen. Så i och med det så är jag ju 
både utvecklare och sen någon slags att jag kommunicerar med andra team att stöttar 
dom. Jag vet inte om du förstår eller, det är svårt att sätta titel på det men i grunden är 
jag har jobbat som utvecklare och haft olika roller innan systemutvecklingsfären om 
man säger så det finns en massa roller men, analytiker och Scrum-master och allt 
möjligt, men just nu är jag bara en teammedlem. Ville du ha mer tydlig roll där?  

BG 

3 Intervjuare: Menar du som support eller som koordinator? 

Respondent: Nej jag skulle inte säga att jag är någon, alltså det är inte de här 
klassiska rollerna i SAFe, om vi jobbar enligt SAFe. Då tillhör man ett team, om man 
inte är en Project manager eller någon som styr vad man ska jobba med. Vi har ju 
scrum-master i våra team också. Det är inte jag, den koordinerar ju lite mer. Men 
tanken är att vi teamet ska liksom, vi ska ju egentligen kunna göra allt. Inofficiellt så 
kanske jag är en koordinator, jag koordinerar arbetsuppgifter självklart göra det. 
Men min officiella roll är ju att jag är en teammedlem eller utvecklare. 

BG 

AG 
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4 Intervjuare: Okej. 

Respondent: Ja precis jag tror det finns så mycket roller i organisationen men i och 
med det här med införandet av SAFe så har det blivit helt andra roller men jag är 
anställd som utvecklare. Sen är det att man kan jobba med olika arbetsuppgifter till en 
annan sak. Jag kan driva utredningar, utreda olika saker, vad som rör kring teknik, hur 
skulle det här fungera till exempel. Jag kan samordna med andra team också men det 
ingår ju i mina. Om du pratar med andra folk på Skatteverket som jobbar med ett 
verksamhetssystem till exempel folkbokföringen eller någonting, då har ju dom bara, 
om man får säga så, kodare som sitter utför saker. Men jag är inte riktigt, vi jobbar inte 
med verksamhetssystemet utan vi jobbar med en plattform där vi tar fram olika saker. 
Så jag utvecklas på plattformen och jag utreder olika saker och analysera saker så att. 
Vad man ska kalla det, om du vill ha det till en specifik roll. 

KM 

6 Intervjuare:  Typ analyst, analytics. 

Respondent: Ja det skulle man väl kunna kalla det, men generellt sätt är ju en, 
systemanalytiker, alltså då kan det ju vara väldigt abstrakt nivå att de inte inne, gör inga 
kodnära saker, så jag är bådeoch där. Det finns ju som så, jag förstår att ni har läst om 
många roller, business analytics och det finns olika typer av, alltså analytiker. Men 
generellt sätt så jobbar ju inte de med kod eller utveckling i min erfarenhet i alla fall 
men jag jobbar ju med utveckling men jag är väl med och analyserar. Så om du 
behöver en roll så. Men jag skulle nog kalla mig för. Om vi ser på LinkedIn är jag typ, 
erfaren systemutvecklare, men sen är det skillnad på vad man jobbar med för stunden, 
och just nu så sitter jag inte och jobbar med renodlad systemutveckling. Det skulle jag 
inte vilja påstå. Plattformspecialist skulle du kunna säga. Jag jobbar med en plattform 
som heter Openshift, en molnplattform. 

BG 

7 Intervjuare: Hur ser ditt team ut? Vilka kompetenser/kunskaper har 
medarbetarna? 

Respondent: Ja, då har vi ju kopplat till det här teamet som nu en del i SAFe. Folk 
som är ungefär som jag fast det som skiljer oss åt är att vi har olika specialistkunskap, 
olika tekniker. En del är mer tekniker en utvecklare. Jag är mer utvecklare en tekniker 
om man får säga så. Jag är inte en server-plattform på det sättet utan jag är mer år 
utvecklar hållet. Sen har vi även en produkt. Det är ju det här SAFe rollerna, vi har en 
Scrum-master som också är en del i teamet som också utvecklar och gör dom här 
sakerna tar fram teststrategier och sånt men har mer samordnande roll då. Sen har vi 
även en produkt manager tror jag det heter som egentligen är våran, det är en SAFe 
roll då, och det är tanken att de ska kommunicera med, egentligen, man får inte säga 
ledningen men programledningen, dom som är egentligen ovanför oss och styr vad vi 
ska jobba med. Om man ska säga i ett SAFe team så är det utöver dom vanliga 
teammedlemmarna som jag tillhör så är det två ytterligare roller. En Scrum master och 
en, jag tror det är produkt manager eller product owner det där får du kolla upp, men 
det är lite mer administrativa roller. Men vi jobbar ju tillsammans det är väl egentligen 
att de går på lite fler möten kanske och synk-möten. 

BG 

VK 

8 Intervjuare: Vi tar nästa fråga nu. Hur organiserar ni samarbetet i ditt team? 

Respondent: Ja med risk för att upprepa mig så har vi ju infört det här med SAFe för 
hela Skatteverket-IT och då jobbar ju enligt det sen några månader tillbaka. Så vi 
organiserar oss igenom att vi har stora planeringsmöten då där vi planerar allt vi ska 
göra inom kommande månad egentligen. Och inom den stora så jobbar vi ju i så 
kallade Scrum-sprintar då, Scrum- iterationer som vi planerar själva i teamen, tre 
veckor sprintar. Vi har vissa uppgifter vi vet ska bli gjorda och så planerar vi dom 
tillsammans i teamen och så blir det ju att man tar åt sig de uppgifterna som man tycker 
att man är lämpad att utföra då. Så det har blivit väldigt organiserat på det sättet. Vem 
gör vad. Är det någonting som behöver kommuniceras så tar vi upp det och så har vi 
då kanske speciella möten kring och synka mellan oss då. Eller om det är saker som är 
utestående som vi inte kan lösa. Så vi har ju organisationen, dels så har man ju, det är 
ju den här planeringen egentligen som ligger till grund för den skulle vilja säga. 

OK 

SA 
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9 Intervjuare: Ja vi går till nästa fråga som är fjärde frågan som lyder: Hur sker 
samarbete med andra team? Det är ju det du beskrivit lite nu men det är bra att 
upprepa sig, för oss. 

Respondent: Ja det kan vara. Det finns det olika. Om vi pratar om team då inom IT-
avdelningen då kan jag nog bara säga att det kan variera. Att vi inte har någon tydlig 
struktur där mellan teamen hur vi samarbetar. Så jag nämnde tidigare kan det vara att 
jag hjälper andra team med saker och då kan dom kontakta mig antingen via Skype 
eller mail eller något som heter Rocket.Chat då som är en kommunikationsplattform. 
Det finns inget uttalat sätt hur vi ska kommunicera egentligen då mellan andra team. 
Men jag hade en ytterligare aspekt där, det är min erfarenhet. Sen har vi ju då inom. 
Återigen i det här SAFe så tillhör vi ett tåg, alltså vårat team ingår i en större helhet. 
Om vi ska samarbeta med dom teamen då är det lite mer planerat men i slutändan 
handlar det om kommunikation via olika medel. 

SA 

KMS 

10 Intervjuare: Hur bred skulle du säga att användningen av Rocket.Chat är med 
andra anställda på andra sajter än [ortnamn borttaget]? 

Respondent: Det har blivit en stor del nu. Vi tog du fram det här verktyget eller vi 
installerade det här verktyget då, det var ju våran grupp som gjorde det för att 
underlätta kommunikationen. Så där har vi olika kunskaps, alltså vad kallas det, olika 
kanaler för olika ändamål och det är även att dom ska kunna, vi ska kunna komma och 
hjälpa dom att kommunicera men även att de andra teamen sinsemellan ska kunna, 
det blir lite som en erfarenhets, en kunskapsbank helt enkelt. Men sen händer det så 
klart att man får Skype meddelanden direkt också från folk som inte använder 
Rocket.Chat då. 

KM 

KMS 

11 Intervjuare: Hur kopplar ni samman olika kunskapsdelningsverktyg i mellan 
andra kunskapsmanagement system eller kunskapshanteringssystem? Hur 
brukar ni att använda, på något sätt koppla ihop kanske Rocket.Chat med andra 
kunskapshanteringssystem inom organisationen? 

Respondent: Ja där har jag egentligen bara erfarenhet av, Rocket.Chat är ju 
fristående alltså det var jag vet finns det ingen direkt koppling till något annat 
kunskapsverktyg då. Men däremot så använder vi även Confluence om du känner till 
det. Det kan ju användas både för att sprida kunskap och dokumentet, allt möjligt. Men 
där har vi ju, försöker vi ju då, i alla fall via Confluence, vi har ju en koppling där alltså 
ingen hård koppling att dom verktygen hänger ihop men däremot så. I Confluence, om 
vi skriver om något speciellt område så har vi oftast länkar till en Rocket.Chat kanal 
som matchar den då så att vi försöker ju länka dom två emellan i den mån det är 
relevant och möjligt. Det är ju den erfarenheten jag har, Confluence och Rocket.Chat 
egentligen sen vet jag att det finns, men det är utanför den här frågan. Ja jag vet ju att 
det finns andra kunskaper sådana här, Knowledge Managementsystem men det är väl 
inget jag riktigt använder. Jag vet att det finns. Vi har ett verktyg som heter Service 
Manager, det är en produkt. Den används lite mer för incidenthantering och spårbarhet. 
Där vet jag att det finns en kunskapsdatabas bank. Men den tror jag är mer för de som 
ska felsöka, det är mängder av system på Skatteverket, olika typer av system och det 
är nåt mer för att kunna felsöka. 

SA 

KMS 

12 Intervjuare: Vad kallade du det, kan du ta det igen?  

Respondent: Det finns en produkt som vi använder som heter Service Manager Jag 
tror att det är inköpt produkt så det är inget som vi har gjort själva. Sen kan man bygga 
upp den, modellera och sådär men själva produkten är, vad jag förstått en generell 
produkt. Men det jag är van att jobba med det är Confluence och Rocket.Chat och 
däremellan har vi kopplingar då. 

KM 

KMS 

13 Intervjuare: Jag kommer gå tillbaks till det här senare ska bara gå igenom 
frågorna så nästa fråga är:  Hur är team som ni samarbetar med placerade 
geografiskt?  

Respondent: Mitt team som jag samarbetar med, dom är egentligen främst, många av 
mina teammedlemmar sitter i [ortnamn borttaget] så där har ju liksom inom teamet 
samarbetar jag med både [ortnamn borttaget]. Jo förlåt medlemmarna i mitt i det var 
inte din fråga utan det var utanför teamet men bara medlemmarna i mitt team tillhör 

BG 
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[ortnamn borttaget], [ortnamn borttaget] och [ortnamn borttaget]. Teamen jag 
samarbetar med sitter ju i hela, egentligen på alla kontor i hela Sverige. [ortnamn 
borttaget], [ortnamn borttaget], [ortnamn borttaget], [ortnamn borttaget], [ortnamn 
borttaget], ja. 

14 Intervjuare: Då går vi till nästa del av frågorna som kommer att handla mer om 
Knowledge Management generellt och fråga sex är: Hur erhålls nya kunskaper 
och hur tas kunskaper till vara i organisationen? 

Respondent: Då är organisationen i fråga igen då Skatteverket IT. Jag kan inte svara 
för hela organisationen men jag har ju ändå varit med lite grann och så. Mycket i 
grunden är ändå teamen alltså att man tillhör ett team av något slag, så man utbyter 
information inom teamet skulle jag vilja säga. Det handlar väl lite om vad det är för typ 
av information också. Om man pratar om ren teknisk information, saker som har med 
utveckling och sånt att göra eller om det har med. Vi har ju ett intranät till exempel som 
man kan hitta all information, som har nästan all information. Men i grunden skulle jag 
nog säga att om man sitter i team så är det utifrån teamet man får information. Om man 
hänvisas till olika då kunskapssystem som exempelvis intranätet eller Confluence 
skulle jag vilja säga att, det finns ju väldigt mycket dokumentation också skrivet sen 
gammalt alltså så jag kan tänka mig, är man ny i ett team så kanske man - beroende 
på var man jobbar med, det ju väldigt beroende på vad man jobbar med skulle jag vill 
säga. Så det är svårt att svara på men, hur man kommunicerar. Vad var frågan, hur 
man…? 

KM 

KR 

15 Intervjuare: Hur erhålls nya kunskaper och hur tas kunskaper till vara i 
organisationen? 

Respondent: Ja men min erfarenhet är ju att man erhåller nya kunskaper med att man 
jobbar inom ett team och nu att man kommunicera den här kunskapen via de här olika 
kanalerna som jag nämnt, bland annat Confluence då. Men sen är det ju också det här 
med att, jag kan tänka mig att det finns, att all kunskap inte sprids mellan alla, inom 
hela organisationen utan där vet jag inte riktigt, det får man nog kolla. Det är lite mer att 
man får söka sig fram, man lär sig vilka som har koll på olika saker, så pratar men med 
dom och så kanske dom hänvisar en vidare, att det blir lite detektivarbete. Men generell 
kunskap alltså som alla, alltså det har ju ändå arbetats fram väldigt mycket 
informationskällor, generell kunskap som alla behöver veta och då har vi ju intranätet 
till exempel, man kan söka på. Så att det handlar ju lite om vad det är för typ utav 
kunskap det handlar om. Jag tänker mer om man jobbar inom ett verksamhetsområde, 
vad det nu skulle kunna vara inom Skatteverket då är ju den kunskapen kopplad till det 
verksamhetsområdet och då har ju dom sina dokumentation källor för det och 
kontaktpersoner.  

KR 

KM 

17 Intervjuare: Men det här intranätet, vem har arbetat fram det? Är det inköpt eller 
hur har ni gjort? 

Respondent: Nej jag vet, det är ju internt utvecklat. Jag vet inte om det ligger någon 
plattform i bakgrunden där. Jag vet att de gjorde ett ansiktslyft på den nyligen så jag vet 
att det finns, det är kommunikatörer som jobbar där, olika specialister som tar fram vad 
som ska visas på intranätet och det är ju saker som man kan beställa, vi vill ha den här 
informationen på intranätet också. Men mycket är intranätet mer för att man ska kunna 
hitta vidare, till hur man hittar information, att all information finns inte där man kan 
söka på någonting. “Hur ska driftsätta en applikation?” till exempel så får man kanske 
länka vidare till andra system därifrån. Så det är som en portal skulle jag vilja säga. 

KMS 

18 Intervjuare: Kan du beskriva hur kunskapsdelning inom ditt team sker. 

Respondent: Ja det ska jag försöka göra. Det har förändrats lite under de åren jag har 
jobbat i det här teamet men nu. Dels har vi planerat kunskapsöverföring att vi försöker 
att dela med oss vad vi, även om vi jobbar inom olika områden och kanske aldrig ens 
kommer komma in på varandras områden så har vi återkommande sessioner alltså via 
Skype där vi liksom delar med oss kanske större saker som vi har gjort och hur det 
fungerar och kanske till och med visar vart det finns dokumenterat. Det har blivit bättre 
och bättre på att dokumentera det på Confluence. Så vi har ju planerat sådan 
kunskapsöverföring. Sen har vi kanske inom teamet mindre grupper där vi har 
kontinuerligt kunskapsöverföring egentligen genom att vi samarbetar och visar vad vi 
har gjort och delar med oss av problem och så. Vi är ju de är utspridda över hela 

KM 
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landet, vi sitter inte tillsammans i våra team. Vi är ju distribuerat, mitt team så då är 
mycket via Skype på presentationen som vi delar med oss och så har vi Confluence 
där vi dokumenterar saker och där har vi blivit bättre. Det fanns ju inte till en början så 
klart utan det är något vi har arbetat fram. Vem som helst ska kunna jobba med vad 
som helst är väl egentligen grundtanken. 

19 Intervjuare: Vilka standarder använder ni i ert team då när ni bygger upp 
kunskaper och sånt på Confluence? 

Respondent: Ja vi har ju, standarder vet jag inte riktigt vad du menar med men vi 
försöker ju ha en viss struktur som sagt utifrån olika områden som vi jobbar med till 
exempel har vi något som heter test och QA alltså quality. Dom som jobbar med det 
har skrivit och det är både för oss internt i teamet och sen även externt för andra team 
att dom ska kunna ta del av QA strategier. Sen har vi kanske saker som är mer 
tekniknära som bara, som är för oss inom teamet då, hur man utför olika saker. Där har 
vi också haft väldigt mycket avstämningar, hur ska den här strukturen se ut och framför 
allt det som vi kommunicerar till andra team att de ska vara en viss struktur. Vi har till 
och med haft hjälp av en kommunikatör då från Skatteverket som har tittat och gått 
igenom hur saker ska formuleras. Så det väldigt välarbetat. Jag säger att inte att det 
perfekt men vi har gått igenom. Syftet är att vi ska få som team, vi ska hjälpa varandra 
såklart och även att vi ska bli på så lite belastning som möjligt i och med frågor från 
andra team då att dom då egentligen lätt ska kunna hänvisa dom till olika kanaler då 
som då exempelvis Confluence. 

KMS 

20 Intervjuare: Nästa fråga, fråga 8. Kan du beskriva hur kunskapsdelningen går till 
mellan team som är utspridda?  

Respondent: Ja just det, vi har väl inne lite på den men som sagt jag jobbar ju i ett lite 
speciellt team i och med att jag har kontakt med många team i någon slags stöttande 
funktion kan man säga, i och med att hur många team använder sig utav det som vi tar 
fram i vårat team. Hur andra team sinsemellan kommunicerar, det är ju inte helt säker 
på men, ja du tänker på vilka verktyg och kanaler eller, så är det ju säkert. Jag tror att 
det är mycket via Skype och e-mail faktiskt, som dom kommunicerar, eller ja det är det 
min erfarenhet. Att team som är distribuerade använder Skype och mail. Men jag kan 
inte svara hundraprocentigt där i och med att jag inte har erfarenhet där utan jag vet ju 
hur vi i vårt team jobbar då. 

KM 

21 Intervjuare: Finns det generella riktlinjer för kunskapsdelning? 

Respondent: Oj. Det kan mycket väl hända att det finns inom Skatteverket. Jag vet ju 
att vi har vissa restriktioner i. Men alltså riktlinjer nä jag kan inte svara på det, om det 
finns det. Nej jag vågar inte svara på det.  Om du menar generella övergripande, som 
har tagits fram av IT, Skatteverket-IT. Det finns så mycket riktlinjer men det ända jag 
vet att när vi tog fram den här Rocket.Chat var tvungen att gå via rättsavdelningen då, 
och få godkänna att använda den och då finns det ju riktlinjer för, inte för 
kunskapsspridningen i sig utan vad man får skriva inte får skriva då att, med tanke på 
GDPR och såna saker. Att man måste hålla sig till kunskapsfrågor inte prata specifika 
ärenden eller, ja men hålla sig till generella saker. 

KM 

22 Intervjuare: Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni delar med er 
mellan anställda i teamet och mellan teamen? 

Respondent: Ja det är väl därför jag bara kan eller ja. Det är ju saker, självklarheter 
som alla har nytta av, saker som är generella, för att saker ska gå smidigt och sen är 
det så klart också att man inte ska uppfinna hjulet på nytt. Men det är väl självklarheter 
egentligen som sagt men det är det ju återigen mitt team då att vi vill att man ska dela 
med sig så mycket som möjligt och sedan lyfts ju ibland vissa team, vad dom jobbar 
med. Det lyfts på intranätet då liksom man försöker hålla koll på vad alla jobbar med så 
att det blir rätt. Där tror jag det intranätet som används då, att man snappar upp vad 
alla jobbar med. Men vi är ju väldigt stora eller ja, Skatteverket IT och det finns otroligt 
många team som kanske inte har något med varandra att göra men. Så det finns 
många sub-team om man säger så som har sin kommunikation, vet vad dom ska 
kommunicera till varann. Men om du förstår vad jag menar. Men ja, saker som är av 
allmänt intresse skulle väl vilja säga. 

VK 

KM 
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23 Intervjuare: Du menar specifikt till projekten då eller allmänt intresse då? 

Respondent: Ja det var väl lite flummigt beskrivet allmänt intresse men vissa saker 
kan kommuniceras bara för att det kan vara bra att kännas till att nu hade kommit till, 
nu har de levererat en tjänst som innebär att man kan deklarera snabbare eller vad vet 
jag, allmän kännedom. Men sen är det mer specifika saker som rör det här allmän 
kunskapsöverföring mellan teamen så där är det väl vad man ska kommunicera. Det är 
väl som jag sade där, det som är av allmänt intresse eller ja. Det kan ju vara svårt att 
veta vad som är av allmänt intresse. 

 

24 Intervjuare: Hur man tar reda på det? Vad som är allmänt intresse? 

Respondent: Ja jag tror att det där kan väl också va en kommunikationsfråga inom 
teamet och ledningen till teamet, vilka behöver ha reda på det här och så där. Så har 
det varit i mitt team i alla fall att det här måste, vi ska lansera en ny tjänsten här nu och 
den ska andra team använda sig av. Och då behöver vi informera de här teamen på 
något sätt om det, och hur gör vi då får vi diskutera då. 

VK 

25 Intervjuare: Kör vi fråga 10.  Hur känner du att organisationens kultur 
uppmuntrar till delning av kunskaper dels mellan anställda och dels mellan 
team? 

Respondent: Jo men det skulle nog vilja säga att iallafall i den del av organisationen 
jag tillhör, i och med att jag jobbar med den här molnplattformen och lite den här nya 
inriktningen Skatteverket har och där handlar det ju väldigt mycket om att vara 
moderna och dela med sig och Rocket.Chat och Confluence, så där uppmuntras vi 
verkligen och vi har ju haft mycket såna här, alltså att vi håller utbildningar digitalt. Det 
var något jag glömde nämna tidigare, alltså att vi i vårat team, att vi bjuder in egentligen 
alla att få lyssna på saker som vi håller tech-talks och olika typer av, ja, via Skype då 
eller video. Så där delar vi med oss då utav saker vi har tagit fram och kanske kan vara 
fördjupande, alltså heldagar sessioner eller någon timme. Det kan variera lite. Sen 
finns det en hel del gamla, inte att de som jobbar är gamla men äldre system som har 
funnits sen urminnes tider dom kanske har en annan kultur. Jag kan inte riktigt svara 
för dom om du förstår vad jag menar. Det är en stor organisation där det finns en 
väldigt många, inom IT finns det otroligt många olika system. Enheter och avdelningar i 
organisationen och dom kan fungera lite olika då. Ja jag kan ju mest uttala mig om mitt, 
där jag jobbar. 

OK 

26 Intervjuare: Men hur känner du att det skulle behöva utvecklas framåt? 

Respondent: Vi har jag delar av, det kanske inte har med kommunikation så mycket, 
men vi har ju delar av organisationen om vi tänker organisationer som Skatteverket-IT 
som är lite som silos, har sin egen organisation och egna sätt att jobba olika kanske av 
historiska skäl. Och där är det ju önskvärt att vi ska närma oss dom och vi jobbar ju på 
det. Men det är inget man löser bara genom att slänga upp en Rocket.Chat-kanal 
liksom utan det är ju politik. Mycket att organisationerna kan se olika alltså, det finns 
olika organisationer i organisationen om man säger. I och med att det är väldigt stor 
organisation om man säger Skatteverket-IT eller Skatteverket i stort. Så finns det ju 
av… Jag kan inte riktigt det här, men det finns avdelningar och enheter och ja. Dom 
kan fungera lite olika så det jobbas ju med att vi ska synka egentligen, det pågår arbete 
att vi ska synka för att få förståelse för varandras jobb egentligen och ta med oss olika 
delar av organisationen i det fallet dom berörs då. Det är en utmaning och det är inget 
jag förstått. Nej men det är ju det här att vi har olika organisationer och försöker närma 
oss varann och det är ingenting de löser bara genom att sätta upp olika kunskaps, 
knowledge managementsystem utan det är, folk måste också veta att de ska använda 
dom i så fall, det är ju det som är utmaningen, att det kan finnas olika sådana system 
eller kulturer i olika delar av organisationen. Det här försöker man väl delvis lösa nu 
med införandet utav SAFe då som är ett arbetssätt men jag tror inte man har lyckats 
helt bara för det då. 

OK 

27 Intervjuare: Hur tror du att medarbetare upplever att deras kunskaper tas tillvara 
och sprids i organisationen?  

Respondent: Oj. På en generell nivå då? 

MO 

VK 
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28 Intervjuare: Ja. 

Respondent: Egentligen har jag faktiskt ingen aning, man har ju pratat med lite folk 
och vet folk. Generellt sett så tror jag många tycker att de inte tas tillvara men det är 
bara en gissning från min sida, att många tycker att han jobbar i det tysta liksom. Men 
det är inget, jag har inga vetenskapliga belägg för detta. Det är min uppfattning då men 
som sagt, det är en stor organisation återigen. Det du kan variera. 

KR 

VK 

29 Intervjuare: Fråga 12. Hur skulle du vilja beskriva en lärande organisation? Hur 
väl tycker du att den definitionen stämmer in på er? 

Respondent: En lärande organisation. Jo men jag tycker väl att den, jag tycker 
organisationen som sig alltså, vi strävar ständigt. IT-avdelningen försöker ständigt att 
utvecklas, den är ju lärande på det sättet att den försöker hänga med och att lära sig 
utav alltså, fånga upp både information från medarbetare och från omvärlden hur vi kan 
bli bättre. Alltså organisationen i sig upplever jag som väldigt lärande. Sen om 
kommunikation inom organisationen tycker jag funkar diplomatisk vad, jag tycker den 
funkar bra på vissa plan mindre bra på andra plan alltså. Ja inom min del där jag jobbar 
så funkar det bra. Nej men jag tror vi är ganska bra där skulle jag nog vilja säga, 
generellt. 

KM 

30 Intervjuare: Nästa fråga 13. Har du haft nytta av kunskaper som kommit från 
andra i organisationen? 

Respondent: Ja absolut. 

MO 

31 Intervjuare: På vilket sätt? 

Respondent: Ja men det är ju saker som har hjälpt mig att utföra mitt dagliga arbete 
egentligen, utföra uppgifter som jag, utmaningar jag har när jag jobbar så har jag fått 
hjälp av andra organisationen men främst har det väl varit inom mitt, den 
kunskapsgruppen. Spridningen har varit inom i team skulle jag vilja säga men jag har 
även fått hjälp från andra delar av organisationen absolut. 

MO 

32 Intervjuare: Tredje delen har vi kommit till nu och fråga 14. Den här delen handlar 
mer om agilt arbete i systemutvecklingsprocessen och den lyder: Hur tycker du 
att kunskapsdelning mellan teamen bidrar till att effektivisera ditt och teamens 
arbete samt hur detta kan uppmuntra teamen att vara mer agila och jobba 
anpassbart? 

Respondent: Ja men jag har nämnt det här ganska tidigt att vi jobbar eller iallafall 
tanken är att vi ska jobba agilt då. Vi jobbade agilt, vi hade ju ett agilt arbetssätt innan 
vi började med SAFe men i och med SAFe så har de blivit mer gränsöverskridande det 
vill säga att man har det på en högre nivå - alltså att man ska, teamen ska samarbeta 
mer inom ett visst område då. Man delar ju upp det i tåg då som det heter, i SAFe, att 
man ofta seriekopplar till en viss, man kallar det för värdeströmmar, ett visst område 
har man ju valt, har någon eller några på Skatteverket valt att dela in alla team olika tåg 
då. Och inom det här tåget så funkar det ju så klart, där har vi ju råd med stora 
planeringen då varannan månad och då, vi har bara haft en sån hittills och där har man 
i alla fall försökt att hitta gemensamma nämnare där man behöver kommunicera. Men 
jag har väl inte riktigt haft direktkontakt med team ändå i alla fall dom teamen inom mitt 
tåg så jag har inte haft behovet av den men intentionen är i alla fall bra att man ska 
hitta gemensamma nämnare. Men det har ju blivit väldigt uppstyrt nu så väldigt mycket 
är på planeringsplan och det skall struktureras. Sedan handlar det mycket om 
personerna i sig alltså, ibland kontaktar folk mig att man ser ett direkt behov av att 
höras mellan teamen att då funkar det hur bra som helst. Det behöver inte alltid vara 
någon där uppe som planerar det arbetet liksom. 

AG 

33 Intervjuare: Hur stor är autonomi har teamen? Hur är självstyrande är teamen 
menar jag? 

Respondent: Vi är ju självstyrande på det sättet att vi egentligen kan jobba hur vi vill 
med det vi har blivit ålagda att jobba med då. Det har ju förändrats nu i SAFe, tidigare 
kunde vi själva kanske mer bestämma vad vi tyckte var viktigt att jobba med men nu 

AG 
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styrs det mer på en hög nivå då, vad är det viktigaste för oss att jobba med men sen är 
det detaljerna styr vi ju själva och hur vi jobbar. 

34 Intervjuare: Till den grad som ni kommunicerar, bestäms det inom teamen eller 
hur bestäms det? 

Respondent: Ja det bestäms inom teamet och sen kan ju vi vara så att vi har ju de här 
rollerna att man kommunicerar uppåt då till tågledningen att vi behöver prioritera om, 
men då behöver vi kommunicera det uppåt. Det är väl lite den nya nu då med SAFe för 
att allting måste. Dom ska ha information om dom besluten vi tar då men inte på 
detaljnivå. Det är mer om vi säger att vi kommer inte hinna jobba med den här 
uppgiften, så är det bara. 

 

35 Intervjuare: Men samarbete sker det vertikalt eller horisontellt mellan team eller 
hur koordinerar ni? Koordinerar ni bara på de här stora mötena eller? 

Respondent: Tanken är ju att de här stora mötena så ska ju saken flaggas uppåt. Än 
så länge tror jag inte att dom funkar så jättebra, ja jag har inte varit med på dom. Jag 
skulle nog säga att det kommuniceras både och, åt båda hållen, för annars blir det 
extra led liksom att först kommuniceras det upp och sen ska de liksom, ja. Jag har varit 
med om någon sådan uppgift att jag fick ett mail från en uppifrån då att ja men du 
behöver kontakta den här personen, det här teamet och hjälpa den personen. Och så 
gjorde jag det på ett lite fint sätt men han visste inte om att jag skulle kontakta honom 
så det blev lite, ja det är bara ett exempel, ibland man får använda sitt sunda förnuft är 
lite granna, om du förstår vad jag menar. Jag har ju direktkontakt med team utan att 
någon annan har sagt till mig att du ska kommunicera med dom utan det är mer att vi 
hör av oss till varandra. Men sen är det väl synkningen mellan tiden som jag ska ske på 
en högre nivå, alltså liksom någon slags övergripande nivå. Jag jobbar ju i team som är 
utanför våra tåg också, där finns det ingen som kan planera utan det är bara jag som 
kan planera det arbetet. 

KM 

36 Intervjuare: Anser du att kunskapsdelningen mellan team bidrar till innovation 
inom organisationen? I så fall, hur? 

Respondent: Ja till viss del. Innovation inom organisationen att vi gör till exempel det 
som kallas för emellanåt proof-of-concept, man testar på något, alltså någon kommer 
med en idé om att det här vill vi testa på. Då jobbar vi, kan det vara så att ett team som 
utförde testar den nya tekniken eller produkten men att vi är med och stöttar. Så det är 
väl ett exempel på innovation. Ofta så det är flera team involverat när någonting nytt 
ska tas fram och även om inte jag alltid involveras så. Vi har ju alltid en 
driftsorganisation som finns med någonstans i bakgrunden som på något vis behöver 
vara med i loopen om det är någon ny systemteknik eller någonting som ska vara upp. 
Så att ja, svaret är ja. Ett exempel är då proof-of-concept och det är saker som har gått 
vidare ut och används då. 

KM 

AG 

37 Intervjuare: Hur överförs den här kunskapen och så från proof-of-concept till 
resten av organisationen? 

Respondent: Bra fråga. I det sammanhanget jag jobbar med så kan vi kommunicera 
både i Confluence. Det kanske inte överförs alltid, det beror lite på gång till gång men 
det kanske det inte alltid överförs så bra. Jag vet inte riktigt hur utan det blir väl mer att 
dom dokumenterar det och så går de vidare och använder det om dom får ett okej att 
gå vidare, då har ju vi sparat det i våran, vi har ju, det systemet jag jobbar med då eller 
molnplattformen där har vi sparat ner allting som är ok att använda och då finns ju den 
informationen där egentligen då. Jag vet inte om du känner till Github? 

KM 

KMS 

38 Intervjuare: Jo. 

Respondent: Ja där har vi ju då, det är lite specifikt då men om det är nya tekniker till 
exempel då ska allting finnas i ett Git repo som man gör en pull request då så ska man 
godkänna det och då finns den informationen där i Github då just för det här specifika 
fallet. 

KMS 
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39 Intervjuare: Fråga 16. Finns det kulturella skillnader mellan team som kan utgöra 
hinder för kunskapsdelning och agilt arbete? Jag menar vid kulturen i teamen 
inte om någon har en annan personlig kultur. 

Respondent: Ja. Jag nämnde ett exempel på det i någon av de tidigare frågorna att 
det finns kulturella skillnader eller organisatoriska skillnader mellan organisationer och i 
och med det så blir det väl ändå mellan teamen.  

OK 

40 Intervjuare: Men utgör det ett hinder? 

Respondent: Ja det har det väl varit, utgjort ett hinder, men det är något vi, inte vi, inte 
jag personligen men det är något som, om man kallar det ledningen eller vissa 
management personer jobbar med att försöka synka mellan dom här organisationerna 
då. 

 

41 Intervjuare: Okej en ny del nu och den handlar om KMS och första frågan är: Kan 
du beskriva vilka rutiner arbetsgrupper har för att kontinuerligt skriva/föra in 
kunskaper i ett kunskapshanteringssystem/KMS? Kan du ge en detaljerad 
beskrivning eller ge exempel? 

Respondent: Ja då tänker jag främst på Confluence gör det är där jag jobbar dagligen 
då. Även Rocket.Chat till viss del men där, Rocket.Chat där är det mer svara-fråga 
baserat skulle jag vilja säga för min del. När det gäller Confluence är de saker som jag 
och mitt team jobbar med att vi hela tiden uppdaterar Confluence. Det kan vara som nu 
till exempel när vi ska gå ut med en ny tjänst som teamet ska använda och då har vi till 
och med planerat, har med det i planeringen att vi ska skriva informativt i Confluence 
då. Så det är ett exempel. Sen finns det väl ingen uttalad strategi när och var och hur 
man ska uppdatera Confluence men det känns som alla är så medvetna om det nu att 
det brukar alltid vara någon som säger att: “Borde du inte skriva om det i Confluence?”. 
Det finns en kultur där just nu att vi uppdaterar Confluence när det finns behov. 

KMS 

42 Intervjuare: Är det någonting som du har hört från andra team eller bara ditt 
eget? 

Respondent: Jag vet att andra team, väldigt många använder Confluence nu på 
Skatteverket så då har ju dom sina egna team Confluence-spaces men då är det 
kommunikation inom teamet och dokumentation som arkitektur, krav, osv. Vi använder 
det mer för att sprida information. 

KMS 

 

43 Intervjuare: Hur framställs kunskaperna i ert kunskapshanteringssystem/KM-
system? Genom artiklar, guider, punktlistor?  

Respondent: Ja men det är guider framförallt skulle jag vilja säga då, i Confluence. 
Guider som kan vara punktlistor, steg för steg, så här gör du. Men även lite 
bakgrundsinformation om varför och ja. Mycket steg-för-steg-information och exempel 
och så, länkar. 

KMS 

45 Intervjuare: Fråga 19. Anser du att kunskaper i ert KMS framställs tillräckligt 
tydligt? Om inte, hur skulle du vilja att det skulle se ut? 

Respondent: Jo men jag tycker att det, inom det jag är. med Confluence då att det 
framställs ganska tydligt och vi jobbar med strukturen. Det har varit lite problem att det 
kan vara svårt att hitta och det finns ju olika åsikter om vad är det som gör saker lättare 
att hitta och så där. Jag tycker att informationen som finns är bra. Jag har väl något 
behov av att det ska vara på en. Vi har ju tagit fram information specifikt för dom som 
helt nya på plattformen till exempel då är det väldigt enkelt beskrivet saker, att det är 
ganska lite text också hit kan du gå om du vill veta mer och så. Så generellt sett så är 
det ganska bra det tycker jag. 

KMS 

46 Intervjuare: Då tar vi frågade 20. Finns det funktioner och standarder i KM-
systemet som hjälper dig utforma guider eller artiklar som gör att 
kunskapsdelning ska kunna ske effektivt? Kan du ge exempel? 

Respondent: Jo men det gör det ju alltså det är ju, om återigen Confluence så finns 
det ju stöd för olika mallar, vilken typ av artikel där man skriver så har man ju olika 

KMS 
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mallar för det så att strukturen blir bra och så finns ju en massa sådana här makron, 
genvägar, man kan göra schyssta bilder som beskriver saker så att. Det enda är väl 
just att, utmaningen är väl, alla har sitt eget Confluence space då. Oftast är det liksom 
kopplat till ett visst, alltså inte team, men kanske det är teamets område, det dom 
jobbar med. Just våra Confluence-sida i vårat team då är det mer för att sprida 
information till andra team men då är utmaningen hur ska dom hitta den informationen? 
Men det har väl lyckat hyfsat med hittills tycker jag. 

47 Intervjuare: Att standarder och så eller vad menar du?  

Respondent: Jag sa att utmaningen är att sprida informationen alltså standarder och 
sånt det finns i Confluence, olika mallar för hur man skriver men vi har ingen generell 
standard för vad vi ska skriva om utan det är mer något vi kommer överens om. 

KMS 

48 Intervjuare: Hur förmedlar ni det ni kommer överens så att det kan tolkas av flera 
utanför den gruppen som ni har kommit överens det om.   

Respondent: Ja det jag menar att vi kommer överens om vad vi behöver dokumentera 
egentligen eller sprida information om. Det finns inget dokumenterat någonstans vad vi 
har kommit överens om utan det är bara något vi…Det kan vara önskemål från andra 
eller något vi kommer överens om så det är inget vi egentligen kommunicerar. Det är ju 
innehållet vi kommunicera till andra team alltså, här kan du hitta information om det här 
till exempel.  

KMS 

AG 

49 Intervjuare: Vi kan gå vidare med frågorna och de här frågorna som kommer nu 
kommer handla lite mer om programmerings standarder och så. Har ni när ni 
programmerar standardiserade moduler som olika team kan ha nytta av för att 
undvika dubbelarbete? Hur ser de modulerna ut? 

Respondent: Där är återigen en bakgrund då är att det fanns. Jag jobbar ju med den 
här plattformen Openshift och där har vi tagit fram rutiner kring det här så det är det jag 
kan beskriva sen har vi så som många, dom som inte är på molnplattformen på 
Skatteverket dom har ju andra rutiner. Bara kort om dom gamla rutinerna var att dels 
så finns det olika programmeringsspråk som använts historiskt. Java, .NET, C alltså det 
finns många olika system som är byggda på olika sätt men dom största 
programmeringsspråken har varit Java och .NET. När det gäller .NET har jag inte 
någon erfarenhet av så jag vet inte hur dom har gjort men när det gäller Java så hade 
man ju vissa, på dom gamla systemet så fick man inte hämta några bibliotek utifrån, 
open source, utan det fanns bara vissa som var godkända plus att man på Skatteverket 
internt hade tagit fram några specifika moduler då som man skulle använda. Och det 
finns dom som fortfarande jobbar så idag men vi då på den här molnplattformen där 
egentligen allt nytt byggs idag, där har vi, dels tar vi fram exempel, vad ska jag säga, 
något som kallas för chassin alltså att om man ska börja bygga någonting i Java eller 
node.js eller någon annan teknik, då kan man utgå från en specifik modul. Och det 
innebär, då har vi ändå tänkt till kring vad man behöver göra med loggning och vad 
som behövs för att saker ska, inte någon affärslogik, men den tekniken som vi, dom 
funktionerna som behövs för att en applikation ska kunna rulla på en molnplattform. Så 
då har dom stöd utav det. Vi kallar det för chassin, det finns något som heter Micro 
Services Chassis som vi bygger på där. Om man vill ta in ett nytt ramverk utifrån, för vi 
får använda open source men det måste vara säkert, vi kan inte ta in vad som helst, då 
har vi även två sätt att verifiera att det är SAFe för att de får börja använda det. Dels 
måste det bli godkänt, man ska helst gjort en liten poc (proof of concept) på det och 
därefter gör man en pull request till här Git Repot då för open source att man får ta in 
det här ramverket. Sen scannar vi alltid alla externa saker vi tar in, vi scannar och ser 
att de inte innehåller några säkerhetshål så vi har rutiner för att ta in saker helt enkelt. 
Vi har inte egentligen så mycket färdigbyggda moduler utan folk får bygga allting själv 
egentligen, nu är det nya. Tidigare var det så att vi hade vissa moduler för speciella 
saker på Skatteverket. Ja det blir mycket där men din fråga, ja men visst vi har ju, sen 
är det såklart att vi har vissa gemensamma komponenter man kan använda också som 
har med exempelvis personnummerhantering och sånt där har vi speciella 
komponenten för, absolut. 

Det blev mycket information där men din fråga var egentligen att om vi använder 
gemensamma komponenterna va? 

KMS 
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50 Intervjuare: Ja eller hur ni kommunicerar, hur man får tag i den här informationen 
om var komponenterna finns och hur ni förmedlar det? 

Respondent: Ja på den nya plattformen är det. Tidigare var det intranätet, den gamla 
plattformen. På den nya plattformen så är det väl, via Confluence eller Rocket.Chat 
eller även de här GitHub Repot då som jag pratar om, alltså att dom kan gå in i det här 
Git Repot då och se vilka komponenter som är godkända. 

KMS 

51 Intervjuare: Lite samma med nästa fråga 22. Finns det någon konceptuell 
integritet kring hur just er myndighet programmerar eller sker programmering 
utifrån kodspråkets standard? Använder ni standard Java eller har ni andra 
standarder som är specifika för Skatteverket? 

Respondent. Jo men vi återigen i det här nya Cloud eller molnmiljön så har vi ju, alltså 
vi har ju när det gäller för säkerhet så har vi speciella standarder på vad som gäller för 
Skatteverket, säkerhetslösningar då, såklart, det är extra viktigt. Men vi försöker ju att 
följa liksom så mycket standarder som finns där ute, ute i världen. Att ha så lite interna 
standarder som möjligt men såklart att säkerhetslösningar är ju väldigt, dom måste ju 
vara väldigt specifika om man säger så. Men vi använder ju standarder för att ta fram 
dom men sen är det så klart att dom är ju ändå, har ju arkitekterna på Skatteverket tagit 
fram hur de ska se ut internt hos oss. Så vi försöker i mån så mycket nu för tiden att 
utgå från standarder som finns ute, att inte hemsnickrade något hemma, när det gäller 
teknikval och så. Men sen har vi ju standarder för layout alltså hur utseende på 
webbsidor och på olika sätt, självklart har vi det. Och hur mobil-apparna ska se ut det 
är saker vi har tagit fram själva, så det finns ju.  

KMS 

52 Intervjuare: Fråga 23 Har olika team frihet att själva designa funktioner eller görs 
det utifrån en viss standard? 

Respondent: Om andra team har utvecklat funktioner utifrån en viss standard? 

KMS 

AG 

53 Intervjuare: Får dom själva designa funktioner och göra det utifrån en viss 
standard? 

Respondent: Ja de får utveckla funktioner men dom ska ju följa dom, beroende på om 
de ligger på, det kan ju vara så att olika. Jag kan inte alla system på Skatteverket och 
alla tekniker som används men det kan ju vara olika standarder för olika tekniker och 
då får de förhålla sig till dom standarderna helt enkelt. Jo men det finns det. 

KMS 

54 Intervjuare: Nästa fråga om du var klar? 

Respondent: Ja jo men det finns mycket att. Men jag återigen jag jobbar ju inte så 
mycket med verksamhetssystem just nu. Jag jobbar med tekniken och den här så att 
jag inte så hemma i hur alla jobbar utan jag, jag har ett litet hum. Men saker under 
förändring som sagt då. Men det är såklart det finns standarder på olika sätt. 

KMS 

56 Intervjuare: Fråga 24: Används samma variabelnamn för olika program eller 
skapas nya variabler som associeras till det man importerar? Alltså finns det en 
standard i texten i programkällkoden då som associeras till dom biblioteken som 
man använder? Hur kommer man åt den här informationen? 

Respondent: Ja variabelnamnen är inget vi styr, dom ligger i varje systems kod, men 
du menar kanske inte just variabelnamn i koden utan vilka bibliotek man använder 
eller? 

KMS 

57 Intervjuare: Det här är lite mer standardfrågor så det du säger kan vara det som 
det är så du får bestämma själv. 

Respondent: Ja nej men det är det tror jag att man kan ha olika standarder inom olika 
verksamhetssystem det är att man har kommit överens om att här, vi har ju ingen 
gemensam för hela Skatteverket vad variabler och så ska heta däremot så har vi väl en 
standard för hur man ska, för Java till exempel om en slags standard för hur man ska 
skriva ungefär, vilken syntax, typ av syntax man ska använda. Men om man döper en 
variabel till en alfa eller beta det är väl mer något man har inom olika 

KMS 
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verksamhetssystem i så fall att det ska vara lätt att förstå vad det handlar om. Men det 
är inget vi har globalt eller så över hela Skatteverket, vad jag vet. 

58 Intervjuare: Fråga 25. Vilka upplever du är de främsta fördelarna och nackdelarna 
med ert KM-system för att ta till vara och dela kunskap? 

Respondent: Om vi fokuserar på, jag har ju nämnt några olika, Confluence och 
Rocket.Chat. Men om vi säger Confluence så kan jag, jag har ju jobbat med det 
tidigare och just för att dela, det kan bli ganska pratigt alltså, mycket information att 
man kanske. Det är inte som en kunskapsdatabas på det sättet. Det finns sådana här 
som är väldigt specifika som står om problem och vilket system, alltså mer som en 
databas, sådana system finns ju det är inte Confluence. Det är ingen databas eller ja 
det kanske någon databas i bakgrunden men att det kan vara en, det är ju upp till dom 
som skriver materialet att kommunicera materialet. Jag tror inte Confluence är ett sånt 
där Knowledge Managementsystem i grunden, utan det är mycket man kan ju. Har du 
varit inne i Confluence? Sett hur det ser ut? 

KMS 

KMS- 

59 Intervjuare: Väldigt lite. 

Respondent: Ja men det är liksom ingen så här en renodlad kunskapsdatabas, det är 
det jag vill säga. Man kan ju skriva vad som helst alltså, finns ju projektledare som 
använder det för att skriva en leverans och sen finns det kravanalytiker som kan skriva 
kraven och ja men de kan användas till så mycket. Men jag säger inte att det används 
på hela Skatteverket jag vet bara att många använder Confluence och vi i våra team 
använder Confluence för att beskriva olika saker som vi delar med oss till team för men 
ja det är inget renodlat Knowledge Managementsystem skulle inte jag vilja påstå. 

KMS- 

60 Intervju: Hur skulle du definiera ett Knowledge Managementsystem utifrån ett 
mer konkret exempel? 

Respondent: Det var så längesen jag jobbade med något sånt där Knowledge 
Managementsystem men jag vet att jag varit inne i sådan att man ska skriva in, då har 
man till exempel, oftast är det kopplat till system som ligger i produktion och felsökning 
så att man har någon slags databas där man, ja det är det här systemet får du den här 
felkoden eller det här felet så kan det bero på det här, alltså att det är mer tydligare 
kopplingar vad det handlar om. Det här var bara ett exempel på en erfarenhet jag har 
kring Knowledge Managementsystem och det är just att det mer handlar om felsökning. 
Inte så mycket som att sprida kompetens, om hur man utvecklar eller hur man utveckla 
system och så. 

KMS 

61 Intervjuare: Ursäkta vad sa du sista meningen? 

Respondent: Jag har inte erfarenhet av något sånt Knowledge Managementsystem 
som beskriver hur man utvecklar system eller hur man. 

KMS 

62 Intervjuare: Okej jag förstår. Då går vi vidare till fråga 26. Finns det någon 
återkommande granskning/genomgång av artiklar och kunskap som finns i 
systemet?  

Respondent: Ja återigen i våra team i Confluence, inte återkommande men när gäller 
större saker så brukar vi ha någon som granskar. När det är större förändringar, men 
inte något så att vi har det planerat utan när det är större saker så brukar det vara så 
att vi ber om granskningshjälp och i det här fallet så har vi även haft en kommunikatör 
då, men det tror jag inte hör till i normalfallet att man har en kommunikatör som går in 
och granskar innehållet och söker mer eller mindre. Hittar du ingenting så frågar du 
dom som vet. 

KMS 

63 Intervjuare: Då är det den sista delen nu då. Den fokuserar mer på individuell 
användning av KMS. Fråga 27 lyder: Vad tycker du om hur systemet används i 
din organisation, ligger det i linje med dina vanliga arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag vet, svaret är jag vet ej hur den används. Jag har ju fokuserat på 
Confluence egentligen nu då, och jag kan inte svara för hela organisationen. Nu ska 
inte komplicera det men jag tror att det finns väldigt många, vi hade ett annat system 

KMS 
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innan Confluence som fortfarande används, du kanske har hört om det av andra jag 
kommer inte ihåg vad det heter där man kan lagra dokument och allt möjligt. 

64 Intervjuare: OneDrive kanske? Microsoft OneDrive? 

Respondent: Ja det har vi också men det är inget jag använder och sen Confluence är 
ju egentligen inget, det som jag sa jag har inte så mycket erfarenhet om sådana rena 
kunskapsspridning system egentligen. Jag tycker ju Rocket.Chat funkar bra. Det är ju 
egentligen dom två jag valt att fokusera på Rocket.Chat och Confluence eftersom det 
är dom jag har erfarenhet mest av. Så att jag tror inte att det används för hela 
organisationen, Confluence än så därför kan jag inte riktigt svara på den frågan än.  

KMS 

65 Intervjuare: Frågan var mer om vad du tycker själv personligen så det spelar inte 
lika mycket roll hur det är mer vad du tycker. 

Respondent: Men jag tycker väl att det funkar ganska bra om man gör så som mitt 
team gör att man delar med sig men som jag nämnde tidigare att Confluence är väl 
egentligen inte lämpat för att sprida kunskap mellan teamen egentligen, om det 
behovet skulle finnas för då gäller det att man kommunicerar och de måste ju veta 
url:en till just den sidan dom ska till. Det är inte en stor Confluence för all hela 
Skatteverket-IT utan alla har ju sina egna space så att det är väl inte optimalt som 
kunskapsspridning verktyg då, är väl min reflektion men det funkar för oss, mitt team. 

KMS 

66 Intervjuare: Fråga 28: Hur skulle du kunna tänka dig att en förändring i systemet 
skulle se ut, vad skulle det vara? 

Respondent: Nu vet jag vad jag skulle säga först faktiskt jag glömde nämna den, Den 
har en sökfunktion som man kan faktiskt söka över alla i Confluence så att jag har 
faktiskt inte funderat på hur man skulle förändra Confluence utan, av systemet utan jag 
tror det mer handlar om hur man strukturerar informationen i det systemet i och att med 
att det är så fritt. 

KMS- 

67 Intervjuare: Okej nästa fråga, fråga 29.  Anser du att relevant kunskap också 
finns tillgängligt i systemet idag? Kan du beskriva? 

Respondent: Ja men för mina arbetsuppgifter och det jag jobbar med så tycker jag att 
vi har. Vi jobbar ju inom olika områden och då har vi ju dom olika områdena, har vi 
huvudsidor för dom områdena på olika på och beskrivningar så att jag tycker att det 
fungerar bra. Sen är det såklart att alla, man kan inte man kan inte dela med sig allt 
alltså. Det krävs ju ändå någon form utav kunskapsinlärning för att jobba med en viss 
teknik. Att jag kanske kan få ett hum om det eller får vissa saker beskrivna i via, att gå 
via den här Confluence men på något vis behöver man ju lära sig på egen hand på 
något sätt. Men så är det väl med all kunskapsspridning att man kan få man kan få svar 
på vissa frågor på en viss nivå men för att verkligen kunna något, lära sig någonting i 
grunden behöver man ju fördjupa sig själv på något sätt. Men det handlar ju om var det 
för typ av kunskap vi pratar om här tycker jag. 

KM 

KMS 

68 Intervjuare: Hur tycker du man kan lära sig på eget sätt? Fritt eller hur kan 
Confluence hjälpa eget lärande då? 

Respondent: Nej men jag, om jag ska jobba med en uppgift, nu ska jag ta fram en ny 
pipeline, pipeline är att man automatisera bygge och test och sånt, som jag jobbar med 
då. Om någon annan ska göra det för första gången då kanske dom tittar på en av de 
här sidorna där det står så här kan du göra att sätta upp din egen pipeline, och så finns 
det lite fördjupningar, Men om man verkligen ska lära sig att förstå. Man kommer ju 
ändå behöva Googla och ta reda på saker. Kanske till och med läsa en bok om man 
orkar. Men det är mycket googlade ändå, så det är bra kunskapsdatabas. Men jag 
tycker ändå att vi har bra spridning, steg för steg och information i Confluence och sen 
rena, vill man ha direkt svar på en fråga ett problem man har eller hur borde jag göra 
det här då har vi ju Rocket.Chat. Det är sitter alltid någon och tittar där, eller i princip så 
att det funkar ju, som kombination funkar det ju bra. Confluence för lite mer utförlig 
information och Rocket.Chat för lite mer specifika frågor, skulle jag vilja säga. 

KMS 
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69 Intervjuare: Fråga 30. Har du tidigare erfarenheter av olika KM-system? Kan du 
ge några exempel?  

Respondent: Ja alltså jag har ju jobbat på många ställen genom åren men jag tyvärr 
kommer inte ihåg vad de heter utan det har ju varit produkter av olika slag det har ju 
varit, alla ställen har ju haft någon form av intranät men det kanske inte alltid har varit 
kunskapsspridning så. Nej jag kommer inte på vad de själva produkterna har hetat 
tyvärr men jag vet ju att jag har jobbat med andra. 

KMS 

70 Intervjuare: Fråga 31:  Vilken träning får ni i att börja använda KM-systemet? 

Respondent: Nej ingen alls skulle jag nog vilja säga. När jag började på Skatteverket 
då använde vi inte Confluence utan då var det mer bara här har du en länk, här finns 
information om det typ. Inte någon träning i att använda systemet kanske. Men så var 
det i alla fall för mig att det inte fanns något men andra sidan alla nyanställda på 
Skatteverket har ju någon introduktionsvecka och hit och dit och då kan det hända att 
de får någon information om det också då. 

KMS 

OK 

71 Intervjuare: Tror du det kan behövas mer träning eller utbildning? 

Respondent: Det beror lite på vilket system man använder för alltså, Confluence i sig 
är ju ganska intuitivt om man nu pratar om Confluence. Där kan det räcka med att 
någon visar en om det är något utan däremot behöver man mer ha information om vilka 
system, vilka kunskapssystem använder vi? Det behöver man ha information om man 
är ny eller kommer någonstans ifrån att man behöver veta det. Sen är det väl saker 
som brukar ge sig i efterhand tänker jag. 

OK 

KMS 

72 Intervjuare: Fråga 32. Vilka anser du, är utmaningarna med att använda KM-
system? 

Respondent: Jaha men det kanske inte varit mig personligen. Utmaningen kan vara 
då veta vilka, som jag har nämnt så verkar det finnas väldigt många olika på 
Skatteverket så det är väl ingen. 

KMS- 

73 Intervjuare: Olika? 

Respondent: Såna här KM-system jag vet det finns många olika och man kanske inte 
måste känna till alla olika men utmaningen är väl att få in rätt information, så att det blir 
användbart. 

 

74 Intervjuare: Hur tror du att det hade hjälpt dig att bli bättre på det här eller hur 
tror du man kan hjälpa dig att bli bättre på det här? 

Respondent: Hjälpa mig att bli bättre? 

 

75 Intervjuare: Hur tror du att du kan bli bättre på att göra dom här sakerna? 

Respondent: Men ja jag har ju fokuserat på Confluence så där, jag kan nog bli bättre 
på att lära mig hur man gör, jag har gjort så mycket skisser och sånt i Confluence. Men 
det är lite trial-and-error, man får prova sig fram. Ja men det var nog det. 

OK 

KM 

KMS 

76 Intervjuare: Fråga 33. Hur använder du systemet för att ta till dig kunskaper inom 
ditt område? 

Respondent: Det känns som jag har fått den frågan förut men jag vet att, jag använder 
nog inte systemet, alltså Confluence för att ta reda på så mycket inom mitt område utan 
det är väl. I och med att jag redan har läst det mesta som står där så har ju det redan 
den informationen, men det är såklart om det kommer ut någon ny information så 
försöker jag att ta till mig det. Men jag tar ju bara åt mig det som jag kanske, beroende 
på arbetsbelastning och tid och lust så kanske inte jag sitter och läser allt som kommer 
utan att oftast är det väl mer att nu tycker jag att jag har ett behov av att ta reda på det 
här och då går jag in och läser. 

KMS 
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77 Intervjuare: Nästa fråga då. Fråga 34. Hur delar du med dig i KMS? Ge gärna 
några exempel. Vet inte om jag frågat den. 

Respondent: Ja det kan ibland kanske det var tidigare kanske var hur ni gör och nu är 
det mer personligt, jag vet inte. Jag delar med mig, när det gäller Confluence så delar 
jag med mig om det gäller någonting jag har jobbat med som jag tycker behöver 
beskrivas, så delar jag med mig av det. Jag har blivit bättre på det vi har ju börjat jobba 
mer och mer med Confluence, att då har man det lite mer i åtanke när man jobbar att 
det här ska göras, så det gör jag ju. Och i Rocket.Chat så är det mer att jag går in och, 
om jag tycker att det kommer frågor och funderingar från folk så går jag in där och 
svarar. Om jag tycker att jag är rätt person att göra det. 

KMS 

KM 

78 Intervjuare: Hur tycker du det kan utvecklas mer att uppdatera i KMS 
personligen? Hur kan du bli bättre på det? 

Respondenter: Ja. Jag kan bli bättre på att försöka titta på dom sakerna jag jobbar 
med dom kan ju nämnas på flera olika ställen och då borde jag ju då försöka leta upp 
alla dom ställena och uppdatera där, eller se över strukturen. Det kan bli lite att det inte 
bara finns. Det var återigen, jag tycker att det viktiga handlar om strukturen att det är 
lätt att hitta. Det kan ju vara någon annan som har skrivit någonting om det jag håller 
på med och då måste jag gå in och uppdatera där också. Och det kanske jag inte 
tänker på hela tiden eller inte orkar. 

KM 

KMS 

79 Intervjuare: Finns det något centralt ställe där du, förlåt du kan fortsätta. 

Respondent: Jo men vi har ju, på Confluence då kan man ju ha många olika space 
och vi har flera olika space som pekar. Det håller på att ändras, vår arkitekt har börjat 
titta. Han har skapat en ny huvudsida om man säger så, där han har beskrivit vissa 
saker och då kanske jag egentligen inte tycker att allting där är så bra men jag kanske 
inte orkar gå in och ta tag i allting. Så det är självklart i en perfekt värld hade jag gjort 
det och se till att allt blev perfekt men jag försöker i alla fall göra så gott jag kan och nu 
jobbar vi ganska nära varann i teamen så att man kan i alla fall ta upp det vid lämpliga 
tillfällen på som behöver förbättras. Men jag kan nog bli bättre på att uppdatera 
informationen. Det kan va att man gör det en gång och sen glömmer man bort det och 
så gör man det inte förrän man blir tillsagd, så det kan jag bli bättre på. 

KMS 

AG 

80 Intervjuare: Okej den sista frågan nu. Fråga 35. Tycker du KMS är tillräckligt för 
dig för att införskaffa nya kunskaper? 

Respondent: Nej det tycker jag inte. Eftersom att dom är inte på den nivån som jag 
behöver utan är mer generella kunskaper. Men det är ett bra stöd. Men det är det jag 
menar är att om jag ska fördjupa mig i tekniska detaljer för någonting jag håller på men 
då är det ingen annan som har skrivit om det så då är det ju eget experimenterande 
som gäller helt enkelt. 

KMS- 

81 Intervjuare: Vilka ytterligare sätt har du att ta till dig information och så utöver 
dom officiella? 

Respondent: Hur jag tar till mig information? 

NK 

82 Intervjuare: Ja, nä kunskap menar jag. Hur lär du dig utanför dom som finns 
utanför organisationen?  

Respondent: Ja men det är ju väldigt mycket att jag googlar egentligen och läser 
artiklar om olika saker. Men det är återigen, det beror ju på vad det är. Är det 
information som har med Skatteverket och göra specifikt då får jag jobba inom, via 
kontakter på Skatteverket. Om det är något jag behöver ha reda på, vad gäller här 
liksom på Skatteverket och då är det såklart inget jag googlar på. Men om de specifika 
tekniska frågor som inte har med liksom våran, Skatteverkets struktur att göra då är det 
ju, då är det googling som jag använder.  

NK 
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Appendix G 

Transkribering – Respondent 6 

INTERVJU 6: Frontendutvecklare 

Nr:  Frågor och svar: KOD 

1 Intervjuare: 1: Kan du beskriva din roll på organisationen, var tycker du att ditt 
ansvar är? 

Respondent: Min roll är utvecklare. För web-frontend och nyutveckling och framtida 
arkitektur, asså nya delar. Ansvaret är att göra ett bra jobb jag har lite svårt att definiera 
det. 

BG 

 

2 Intervjuare: 2: Hur ser ditt team ut? Vilka kompetenser/kunskaper har 
medarbetarna? 

Respondent: Vi har ett ganska speciellt team. Till att börja med sitter vi utspridda i 
[ortnamn borttaget] och [ortnamn borttaget] och sen har vi även kommer det in 
kompetenser från andra delar av landet vanligen [ortnamn borttaget]. Sen vi i [ortnamn 
borttaget] är mestadels utvecklare och vi har olika kompetens. Vi har en som är arkitekt 
en som är lite arkitekt och så mig som inte är arkitekt utan bara utvecklare och sen har 
vi en till utvecklare som är tyngdpunkt på tillgänglighet och på dom bitarna för 
utveckling. Sen har vi även i [ortnamn borttaget] sitter mycket UX kompetenser. Det är 
tjänste-design, UX design, tjänste-tillgänglighet, UX kompetens, något som heter UX 
copy alltså text tillgänglighet osv. Sen finns det även visuell design. Det är ett ganska 
stort team. Väldigt stort team vilket är ganska ovanligt och det är min första gång, 
normalt är det väl 6-8 personer och nu är vi nästan 20.  

BG 

VK 

3 Intervjuare: Ni var tjugo? 

Respondent: Ja något så, 18-20 person väldigt många - UX och tjänstedesignerna. 

BG 

4 Intervjuare: Ok... 

Respondent: Det är väldigt stort team och jag är inte säker på att det kommer va så 
här länge fram heller. Men det kommer nog röra sig skulle jag tro. 

 

5 Intervjuare: 3: Hur organiserar ni samarbetet i ditt team? 

Respondent: Hur nära? 

SA 

OK 

6 Intervjuare: --Upprepning av fråga-- 

Respondent: Ja det här teamet. I och med att vi är så stora har vi delat upp oss i två 
stycken squads och det är väl egentligen så att den här squadet är själva teamet då. 
Där det första squadet är det här tjänstedesigners folket och vi andra är mer dom som 
gör själva jobbet när vi väl rett ut hur det skall fungera. Vi är 4 utvecklare sen har vi 
stöd av både UX copy och visuell design och en Scrum-master som bara har rollen 
som Scrum-master men hon har lite andra uppgifter då. 

SA 

7 Intervjuare: Hur sker samarbetet när det är så stort team. Står vi upp tillsammans 
på morgonen. 

SA 
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Respondent: Ja precis vi har morgonmöte då till kvart över 9 till halv. 

8 Intervjuare: Hela teamet? 

Respondent: Hela teamet alla som inte är sjuka eller har förhinder. Vi är ganska 
speciellt team som har en roll där man skall samordna dom här grejerna som vis ka 
utveckla så bjuder vi in. Även från andra team och andra delar från organisationen. När 
de hjälper oss med delar är de med på morgonmötet också för att vi ska förbättra 
kommunikationen och inte låta något falla mellan stolarna.  

 

9 Intervjuare: 4: Hur sker samarbete med andra team? 

Respondent: Så som tjänste-designers de kontaktar de andra teamen tidigt i 
utvecklingen. För att komma fram till hur vi ska göra. De stöttar mer eller mindre 
beroende på den kompetens det andra teamet har in house. Det kan vara bara att 
stämma av vad dom har vilket kan ge en tumme upp eller att det kan vara att de gör 
mera, ännu mer jobb åt dom om de inte har så mycket själva. Som kompetens sen 
dom när det är någonting som är klart sen hur det skall fungera så hamnar det på oss i 
squad 2 då och antingen är det så att vi själva ser att och har möjlighet att utveckla den 
här saken som de vill ha gjord och då gör vi det och hjälper dom med det. Då vill vi att 
dom får göra det här själva då. Sen har vi en, hur ska man säga, en stöttande roll för 
dom i det här arbetet. Man kanske ska säga att det vi gör är som ett gemensamt 
komponent-biblioteket så att man förstår vad det handlar om. Det är då sånt som skall 
användas på hela organisationens ny-utveckling externt. Visuella komponenter.  

SA 

KM 

10 Intervjuare: Inom ditt team är det mycket randomarbete, just då ni är uppdelade i 
två team som supportar varandra mer än andra team? 

Respondent: Ja precis, våra squads sen då - springer med tätare kontakt, speciellt UX 
folket som sitter i [ortnamn borttaget]. Nu sitter var och en hemma nu. Alltså dom har ju 
tätare samarbete än då vi kontra dom andra teamen kan man säga. 

BG 

KM 

11 Intervjuare: 5: Hur är team som ni samarbetar med placerade geografiskt? 

Respondent: Alltså, dom vi samarbetar med hur dom är placerade geografiskt? 

BG 

12 Intervjuare: Ja precis! 

Respondent: De sitter på samma ort som oss och de sitter på andra orter. I princip alla 
orter som organisationen har utveckling på så det kommer bli fler och fler då men är 
det två andra orter men tre kan säga då. Men det blir väl några stycken till. 

BG 

13 Intervjuare: 6: Hur erhålls nya kunskaper och hur tas kunskaper till vara i 
organisationen? 

Respondent: Hmm… hur erhålls nya kunskaper. Ja, hittills har det varit lite både och 
dels har folk kommit in med nya kunskaper sen har det varit ganska mycket att folk 
kommer in i teamet med nya kunskaper men det har ju även varit ett behov av ny 
kunskap där vi själv har fått själva söka fram googla fram den kunskapen. 

NK 

14 Intervjuare: Vad är ert primära sätt att ta fram kunskap, är det Google? Finns det 
något annat sätt ni får fram den på? 

Respondent: Nej det är då lite beroende på vad det gäller då. Om det kan va då 
någon typ av bygge eller något som man vet det här finns ju kunskaperna av in-house. 
Då kan man antingen fråga på en kanal eller fysiskt fråga någon man tror kan det här 
då. Eller man helt enkelt tror att det här är något som är så vanligt att det är nedskrivet 
och man kan söka på det. Eller så kan man googla det, det hör till det här och det är så 
pass nytt att det inte är så många i världen i som håller med det här. Då finns det inte 
så många på organisationen heller som känner till det. Det är beroende på situationen 
vad det handlar om.   

NK 

15 Intervjuare: 7: Kan du beskriva hur kunskapsdelningen inom ditt team sker?  KM 
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Respondent: jag ska nog säga att antingen så frågar man direkt om det är någonting 
som man behöver hjälp med sen har vi även en typ av indirekt kunskapsspridning när 
vi granskar varandras kod innan vi godkänner den. Det är ju egentligen i två situationer 
dels har vi egentligen ett granskar steg där vi kollar på varandras kod innan vi 
godkänner den och sen har vi även ytterligare indirekt där vi stöter på andras kod utan 
att så kan man också lära sig hur man kan göra. Det är dom 3 sätten då. 

16 Intervjuare: Brukar ni alltid göra det när ni programmerar eller hur går det till? 

Respondent: Ja dom tre sätten är hela tiden då. Den interna kunskapsspridningen. En 
ny till som var duktig på tillgänglighet att hon håller en kortare dragning om 
kompetensen eller kunskapen och berättar om den. Man kan ställa frågor. 

KM 

KMS 

17 Intervjuare: 8: Kan du beskriva hur kunskapsdelningen går till mellan team som 
är utspridda? 

Respondent: Det är samma sak. Det är egentligen inte någon skillnad. De är kan man 
fråga direkt via Skype. Eller Rocket.Chat som är som slack men man kan ha den in 
house då vi inte vill ha något på molnet på Organisationen. Eller att man mailar. Man 
skall ha dragningar när ett nytt team skall komma igång med det här vi utvecklar då, 
komponentbiblioteket så har vi alltid ett första intromöte/introutbildning i hur man 
använder det.  

KM 

18 Intervjuare: Hur man använder kommunikationsverktyget? 

Respondent: Alltså hur man använder det vi utvecklar, det där komponentbiblioteket. 
T.ex. en knapp eller en dropdown osv. Ett bibliotek av sådana olika delar. 

 

19 Intervjuare: Du nämnde det där med att ni vill ha det inom organisationen. Finns 
det några andra generella riktlinjer för hur kunskapsdelning skall gå till? 

Respondent: Det kan vara så att det finns någon riktlinje någonstans men inte som jag 
känner till. Utan det handlar nog mycket om eget ansvar. 

KM 

20 Intervjuare: 9: Vilka typer av kunskaper vill organisationen att ni delar med er 
mellan anställda i teamet och mellan teamen? 

Respondent: Ja men det är lite samma där att de är. Man måste liksom använda sunt 
förnuft på något sätt vad som är viktigt att känna till känner man att det här är något 
som andra arbetar då måste man skriva ned det. Sen jobbar jag ju i en ganska långt 
fram i utvecklingskedjan eller vad man ska säga så jag har inte det här tunga 
dokumentations - har inte satt klorna i vår utveckling ännu. Så det kan hända att 
eftersom att det blir på något sätt uppstyrt osv. Men det känner jag inte till om det blir 
så. Det är inget man förespråkar idag med massa tung dokumentation och riktlinjer så. 
Men jag, det finns ju - vi har ju även våran produkt eller dom här komponenterna vi har 
ju en typ av intern sida kan man säga där vi förklarar hur dom fungerar. Det är också 
en typ av kunskapsspridning kom jag på då som jag vill lägga till. Där kan vi ju också 
skriva ned och försöka dela med oss så mycket som möjligt det får inte bli för pladdrigt 
heller utan det ska vara kärnfullt det som är viktigt då. Det är egentligen ett 
återkommande över allt på vissa filer finns just till som read med i ett repo som berättar 
om ja. Det är liksom ett tomt ark där du skall beskriva så bra som möjligt det som 
behöver beskrivas. Sen är det upp till dig och göra det.  

KM 

VK 

21 Intervjuare: Vad är det här andra som ni delar information som du nämnde nyss 
och vad kallas det? 

Respondent: Ja just det där använder vi ett externt verktyg som heter Storybook där 
man beskriver varje komponent, hur dom fungerar. 

KM 

22 Intervjuare: Du sa ju att dokumentationen gjordes i ReadMe filer 

Respondent: Ja det kan ju vara det men det behöver inte vara bara ReadMe det kan 
ju vara nästan vad som helst i koden där det på något sätt. Nu är jag ingen 
förespråkare om kommentarer i koden men ibland kan det vara på sin plats med 

KM 

KMS 
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någonting med något som är väldigt svårt att förstå och som inte går att beskriva eller 
refaktorisera på något annat sätt. Då kan det finns rentav som en kommentar i koden 
det är helt beroende på situationen. 

23 Intervjuare: Den tunga dokumentation som du pratar som görs senare i kedjan, 
kan du definiera vad är för dokumentation? 

Respondent: Nej det kan jag inte där att jag inte har jobbar så mycket med det. Det vill 
jag inte uttala mig om. Men det kan t.ex. Handla om en kommunikation mellan interna 
appar måste ske på ett visst sätt och då ska då är det väldigt det jag känner till är att 
det är väldigt mycket dokumentation kring det då. Det är i princip mycket mer 
dokumentation när det är externa parter inblandat, API eller gränssnitt mot 
organisationen och jag har inte så mycket insyn än att jag hört andra säga att det är 
väldigt för mycket.  

KMS 

KM 

AG 

24 Intervjuare: Finns det mer? 

Respondent: Det jag vet är att det är mycket Word-dokumenten som skall fyllas i på 
hur saker och ting är tänkt skall fungera liksom t.ex. Att en app har ett larm på en viss 
sak säg att det börjar hända någonting i appen, något som börjar te sig onormalt då har 
man något trigger-värde på att nu slår vi larm här på den här saken som är onormal då 
ska man beskriva det som tjänsteutvecklare så att andra i support-ledarna ska förstå 
och hur det ska eskaleras eller ignoreras eller ja vad man nu skall göra. Sådana saker 
kan det handla om ganska mycket. 

KM 

KMS 

25 Intervjuare: Den här dokumentationen hur hittar man den, var ligger den och hur 
länkas den till. 

Respondent: Det känner jag inte till. Jag har bara hört lite grann vad andra pratat om. 

 

26 Intervjuare: 10: Hur känner du att organisationens kultur uppmuntrar till delning 
av kunskaper dels mellan anställda och dels mellan team? 

Respondent: Ja, bättre och bättre får man säga den här kanalen som vi har fått 
ganska nyligen Rocket.Chat som är ungefär som slack - den är ett stort steg framåt i 
den kultur av att dela med sig av kunskap känner jag. Innan så har det varit, det är väl 
inte något illasinnat det har inte funnits något enkelt sätt att dela med sig av fråga osv 
förut. Hur funkar det att söka i kunskap i Rocket.Chat? Ja, jag tror jag skall ställa en 
fråga i en lämplig kanal.  

OK 

27 Intervjuare: Det går inte att söka är det korrekt? 

Respondent: Jo men jag har inte gjort det. Det är ganska nytt. (Respondenten söker i 
Rocket.Chat Undrar om man kan söka såhär, jag det kan man väl absolut göra. Ja men 
det kan man väl göra, det kan man väl absolut göra man kan faktiskt söka i en lämplig 
kanal och se om andra har ställt den frågan, det var bra. Men det är liksom inte 
kategoriserat mer än olika ämnen och sen får du ju söka på det ämnet eller kanalen 
och där är det bara kronologisk ordning på frågor eller kommentarer. 

KR 

28 Intervjuare: Hur tycker du det här med kulturen kan utvecklas? PÅ vilket håll 
skulle du säga att det utvecklas? 

Respondent: Hur det bör? 

OK 

29 Intervjuare: Vad tycker du skulle kunna bli bättre när det utvecklas? 

Respondent: Det är väl att en större aktivitet på de olika kanalerna att folk använder 
det mer och vågar ställa frågor osv. Det är ganska stor hela organisationen. Och när 
man ställer en fråga då visar man sig ju okunnig på den frågan. Så att det gäller ju att 
vara prestigelös och det är väl inte alltid folk är bekväma med det då. Att folk blir mer 
och mer van vid det, känner jag. 

OK 



KM och KMS i agil systemutveckling Klavebäck, Mårtensson och Schött 

– 110 – 

30 Intervjuare: 11: Hur tror du att medarbetare upplever att deras kunskaper tas 
tillvara och sprids i organisationen? 

Respondent: Det är nog ganska beroende på vilken del i organisationen man sitter 
och ja vet inte. Men jag känner nog ändå att det har nog kanske öppnat upp för eget 
ansvar också det är inte så att någon kommer att bli ignorerad som har något vettigt att 
säga utan känner man att man har något viktig kunskap att dela med sig av så är det ju 
ens ansvar att dela med sig av det på lämpligt sätt. Jag tycker inte att man borde känna 
att man har kunskap som man inte kan dela med sig av. 

KR 

VK 

31 Intervjuare: 12: Hur skulle du vilja beskriva en lärande organisation? Hur väl 
tycker du att den definitionen stämmer in på er? 

Respondent: Om hundra procent är idealet så är det sjuttio procent liksom. 

OK 

32 Intervjuare: Hur funkar ändå mer att dela med sig och sånt inom organisationen? 

Respondent: Dom här bitarna som vi har pratat om. 

KM 

33 Intervjuare: 13: Har du haft nytta av kunskaper som kommit från andra i 
organisationen? 

Respondent: Ja absolut, så är det. Det är nästan på veckobasis, så är det. Det vore ju 
konstigt att man känner att man inte utvecklas. Så, alltså att om ens medarbetare inte 
ger någonting då kanske man sitter lite knasigt måste vara utvecklande där man är 
känner jag. 

MO 

34 Intervjuare: Har du något generellt exempel på när du har nytta av något du har 
lärt dig?  

Respondent: Det är ju möjligt. Det är ju mycket kod fall eller hur man säger, 
arkitekturellt. Sen har jag tillgänglighetsbitar t.ex. Ah språkligt kanske. Ah, jag vet inte. 
Mesta. 

MO 

35 Intervjuare: 14: Hur tycker du att kunskapsdelning mellan teamen bidrar till att 
effektivisera ditt och teamens arbete samt hur detta kan uppmuntra teamen att 
vara mer agila och jobba anpassbart? 

Respondent: Ja men den har ju ganska stor effekt. Tycker jag. Den var lite jobbig 
fråga. Vi tar första delen. Vad var den för något? 

KM 

AG 

36 Intervjuare: Ja hur du uppmuntrar till agilt arbete och uppmuntrar att arbeta 
anpassbart. 

Respondent: Jag känner att den egent… Den agila biten i det här med kunskap. Jag 
försöker koppla det med hur jag. Det var en svår fråga tycker jag. Det är möjligt att vi 
har det men jag kan inte riktig, jag lyckas inte riktigt formulera något kring det känner 
jag nu. Vi får lämna den frågan. 

MO 

37 Intervjuare: 15: Anser du att kunskapsdelningen mellan team bidrar till 
innovation inom organisationen? I så fall, hur? 

Respondent: Det är väl så innovation funkar som mest att, det vet man ju aldrig vad 
som triggar innovation ju mer kunskap de får desto större tror jag innovation möjliggör 
man. Jag tror det bara bidrar till, ju mer kunskap ju mer innovation. Och den interna 
kunskapen är en till del i det. 

MO 

AG 

38 Intervjuare: 16: Finns det kulturella skillnader mellan team som kan utgöra hinder 
för kunskapsdelning och agilt arbete? 

Respondent: Nog är det så att det kan finnas skillnader. Vad var själva kärnfrågan? 

KM- 
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39 Intervjuare: Om kulturella skillnader utgör ett hinder för kunskapsdelning och 
agilt arbete. 

Respondent: Ja fast jag tror inte, jag vet inte om jag upplevt så mycket, jo! Men vi har 
idag vissa team eller delar av skatteverket som är ganska nya på det här med agilt 
arbetssätt och det kanske är så att deras kultur är lite hindrande så nja samtidigt är 
dom ju ofta de vet ju att dom har ju en vilja att jobba agilt och dom är då ju samtidigt 
sugna på att ta till sig av ett nytt sätt som jag förstår det. Kanske lite hindrande, finns 
kvar i organisationen men det är väl inte så farligt tror jag. 

KM- 

AG 

40 Intervjuare: Har du sett en förändring? Liksom en uppöppning av den kulturen? 
Hur skulle du beskriva?  

Respondent: Beroende på hur länge du har jobbat på organisationen. Ja precis då jag 
inte har jobbat någonting i den gamla strukturen alls. Så att jag har bara hört om det 
här på fikaraster och sådär så det blir lite svårt att uttala sig känner jag. 

OK 

41 Intervjuare: 17: Kan du beskriva vilka rutiner arbetsgrupper har för att 
kontinuerligt skriva/föra in kunskaper i ett kunskapshanteringssystem/KMS? Kan 
du ge en detaljerad beskrivning eller ge exempel? 

Respondent: Ja det jag tänker på då som man kan tycka kommer i närheten av det är 
det här Storybook dokumentera våra komponenter. Det är ju ganska fritt där. Dels har 
vi ju UX dom tjänste-designerna, UX tar upp först tillgänglighets bitar hur en komponent 
skall användas. Dom kan ju skriva in en del av texten för en viss komponent och sen 
kan vi utvecklare som även fylla på med tekniskt hur du skall använda den och alla 
små attribut och så vidare som man kan ange på en sån här då, eller något övrigt som 
man skall tänka på då. Det är magkänsla men det finns vissa fasta avsnitt som du skall 
fylla i. Jag tycker ändå att magkänslan som var och en som skall skriva det här styr 
ganska mycket så att dom fasta styrande delarna, du kan fylla i dom men om du inte 
har vett och sans då blir det inte så mycket ändå. Du har som fasta avsnitt på en 
komponent som du skall beskriva. För ett litet avsnitt kan du skriva jättelite eller 
jättemycket. Det kan man inte på förhand säga hur mycket det ska va och då får man 
använda eget sunt förnuft. Jag vet inte om vi har så uppstyrt, inte just vi iallafall.  

KMS 

42 Intervjuare: Ni har ett avsnitt men ni fyller inte i det? 

Respondent: Jo vi fyller i det i det men om det är väldigt kort och informativt och 
dekorerat så har du ju fyllt i det men man kan tycka det du saknar ganska väsentliga 
delar ändå. I och med att om vi inte fyller i där bra och då kommer folk ju undra och 
andra sidan hur gör man det här och då har man något som biter oss i svansen och då 
får vi skit sedan.  

KMS 

43 Intervjuare: Så det finns ett incitament ändå att slippa svara på frågor. 

Respondent: Absolut! Det tycker jag. 

 

44 Intervjuare: 18: Hur framställs kunskaperna i ert kunskapshanteringssystem/KM-
system? (Genom artiklar, guider etc.?) 

Respondent: Alltså kunskapen av systemet? 

KMS 

45 Intervjuare: Det är mer strukturen på hur den läggs upp på en sida. Jag vet inte 
vilka KMS system ni använder? 

Respondent: Det som jag tänker kommer i närheten är väl våran sådan här Storybook 
då. Jag vet inte annars vad det skulle kunna vara för någonting. 

KMS 

KMS- 

46 Intervjuare: Har du hört talas om någonting som kallas Confluence? 

Respondent: Jo jo, men Confluence har vi ju, jo. Hela den biten. Vad ska man säga. 
Ja, jag är inget stort fan av Confluence därför att det är inte där jag är så att säga. Jag 

KMS 
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vill ha dokumenterat så nära där jag är alltså i koden Det jag använder. Men visst är det 
på en högre nivå så är det ju Confluence få beskriva saker och ting då.  

47 Intervjuare: Använder ni några standarder där lägger ni upp kunskap? 

Respondent: Nä du jag vet inte riktigt, vad sa du hur vi lägger kunskaper där? 

KMS 

48 Intervjuare: Ja skriver ni upp och ned eller skriver ni med en viss uppdelning 
med specifika saker avsnitt för olika saker? 

Respondent: Ja du det är helt beroende på vad man skall beskriva för någonting. Det 
kan exempel va: ja men vi har återkommande möten, så det kanske i förhand behöver 
dokumenteras ned en agenda och det kanske vill vara samlat några anteckningar på 
det här mötet. Ja men viss arkitektur behöver dokumenteras där och så. Jag vet inte 
om vi har någon speciell struktur som vi övergripande det beror nog på fall, vad det 
gäller. Ganska fritt fram. Vi har ju även - Jira tänker ni att det också är ett sånt 
dokumentationssystem eller? 

KMS 

49 Intervjuare: Jira (agilt arbetsverktyg) kan användas i samband med det. Säg vad 
du skulle säga. 

Respondent: Ja men vi har ju det för att hålla koll på saker som vi skall utveckla och 
sådär som en Scrum-board. Där kan man ju säga att viss kommunikation eller 
kunskapsöverföring där, helst så lite som möjligt dokumenterat på såna ställen och så 
mycket som möjligt med direkt kontakt, det är väl det bästa. 

KMS 

AG 

50 Intervjuare: 19: Anser du att kunskaper i ert KMS framställs tillräckligt tydligt? 
Om inte, hur skulle du vilja att det skulle se ut? 

Respondent: Det har väl inte så mycket med utseendet om vi nu tycker att Confluence 
är det här KMS:et så jag vet inte det väl bra på sådana saker som det används till men 
det är mera men det är mera på något sätt, det är väl bra. 

KMS 

51 Intervjuare: 20: Finns det funktioner och standarder i KM-systemet som hjälper 
dig utforma guider eller artiklar som gör att kunskapsdelning ska kunna ske 
effektivt? Kan du ge exempel? 

Respondent: Nä jag använder ju inte Confluence speciellt mycket. Ja vi har ju det här 
onenote som vi har hållit på att experimentera i, men det har varit lite struligt. För 
lagringsytan har varit lite strulig men det har varit på gång lite att skriva på något sätt 
enklare noteringar eller kunskapsöverföring i en typ av onenote då det blir som ett delat 
anteckningsblock då. Men jag tycker nog inte, vi använder inte det skulle jag nog inte 
säga. 

KMS 

52 Intervjuare: 21: Har ni när ni programmerar standardiserade moduler som olika 
team kan ha nytta av för att undvika dubbelarbete? Hur ser de modulerna ut? 

Respondent: Ja! Det var ju en intressant fråga det är precis vad jag sitter och 
utvecklar hela dagarna. Det är ju standardiserade komponenter till exempel en knapp 
som skall se ut på ett specifikt sätt då - alltså på hela organisationen oavsett vilken 
tjänst den här knappen finns i då eller Dropdown eller vad det nu kan vara så ser den 
likadan ut. Det sätt vi sprider den här kunskapen på det är ju den här Storybook:en, på 
hur, både för UX:arna så att de kan titta på saker och ting så att de kan titta på vilka 
komponenter som finns och göra sina mockuper baserat på såna och planer kanske. 
Ja det blir lättare för dom att göra ett GUI om dom använder våra befintliga delar så att 
dom hamnar i så lite nyutveckling som möjligt … Vad var grundfrågan? 

KMS 

53 Intervjuare: Ja hur man kan ha genom att ha kul på dom här modulerna och 
undvika dubbelarbete. 

Respondent: Ja men dubbelarbetet består ju mycket utav, det man slipper blir ju det 
då, t.ex. tillgänglighetsbitar runt en viss sån här standardiserad komponent att tänka på 
alla de bitar kan vara ganska trixigt mycket smådelar och det ska testas och det är 
ganska snäv kunskap med folk som kan testa och lyssna av en komponent så att den 

KMS 
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hörs bra för dom som har skärmläsare då. Alla andra delar som gör att dom är 
godkända, kontraster och lätt språk och allt möjligt sen har vi även den visuella 
stylingen då rätt färger viss enklare typ av frontendlogik som man kan återanvända då. 
Det är en väldigt central del i det jag sitter med. Och hur man kommer åt dom det 
frågar på den här Storybook:en, del så kan man testa komponenten och man kan se 
hur den ser ut och man får hur man skall tanka ned en som kod via ett mpm-paket då. 
Det mesta finns där hur det funkar, vad man ska tänka på, hur man ska komma åt den, 
allting.  

54 Intervjuare: Jag var tvungen att kolla vad det var ((på internet) Storybook). 

Respondent: Den här Storybook:en är lite begränsad så vi har fått göra lite avsteg från 
den för att få den lite snyggare för att få den lite mera hierarki i den, ja lite enklare 
snyggare manövrering, navigering, i sidan. 

KMS 

55 Intervjuare: Hur kopplar ni Storybook till chatten? Och Confluence till exempel 
Alltså den här Rocket.Chat och Confluence? Hur är dom kopplade till varandra 
rent tekniskt? 

Respondent: Ingen av dom kopplade till varandra ännu. Det vi kommer att göra är ju 
en speciell sida i Storybook:en har kontakter hur det är tänkt att man skall 
kommunicera och där kan vi ju ha t.ex. Att vi skriver dom lämpliga kanalerna för 
Rocket.Chat vi kan även ha länkar till såna externa arkitekturella delar till Confluence 
mer än så vet jag inte om vi kommer att ha så mycket mer. 

KMS 

 

56 Intervjuare: 22: Finns det någon konceptuell integritet kring hur just er 
organisation programmerar eller sker programmering utifrån kodspråkets 
standard? (underhållbarhet) 

Respondent: Vad sa du konceptuell integritet? 

KMS 

57 Intervjuare: Ja! 

Respondent: Nä! Ah du får ta den igen. 

KMS 

58 Intervjuare: Finns det någon konceptuell integritet kring just er programmering 
eller kring just er organisations programmering eller utifrån kodspråkets 
standarder, alltså har ni egen standard eller var ligger standarderna? 

Respondent: Ja vi försöker väl, vi är ju en sammansättning folk från olika håll och olika 
bakgrund och där vi har på något sätt kommit fram till hur vi ska ha standarden och det 
är ju då en blandning av, det finns ju olika standarder vi har väl tagit det bästa av vad vi 
tycker som man brukar ha för att helt enkelt vi andra utvecklare skall känn oss så 
hemma som möjligt. Det bästa är ju om man inte märker av en kodstandard och det 
bara känns naturligt att läsa kod. Man märker inte då är det väldigt ren kod känner jag. 
Sa att man inte ser “det här har ju den personen skrivit” eller “det här är ju en gammal 
C utvecklare” eller det här är något pascalskrivare. 

KMS 

59 Intervjuare: 23: Har olika team frihet att själva designa funktioner eller görs det 
utifrån en viss standard? 

Respondent: Vad sa du “att team själva skriver funktioner”? 

OK 

AG 

KMS 

60 Intervjuare: Ja designa funktioner och görs det genom en viss standard? 

Respondent: Ja det var det var ju en ganska öppen fråga, jag vet inte riktigt vad den 
här funktionen handlar om. Om vi tänker att det gäller en tjänst så är det ju då att ja 
dom har ganska fria tyglar men samtidigt måste dom ju hålla sig inom de 
gemensamma riktlinjer vi har inom organisationen för att den totala kundupplevelsen 
för en kund då ska ju va så att det inte är en massa olika tjänster som där man inte får 
en sammanhållen känsla, alltså att den här tjänsten ska ju kunna va från jobb 
organisation och det här ska ju kunna va från marknadsgräns-organisation och man ser 
att det är Skatteverket hela tiden så att man inte klickar på en länk och “ser oj var är jag 

KMS 

AG 
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nu?”. Så det är ju, dom riktlinjerna får man då säga inte bryta men sen är väl ändå 
känslan att man ska ha så stort inflytande som möjligt på den funktionen eller tjänsten 
hur den ska fungera. Ja, men även metoden hur man kommer fram till det är ju lite 
ändå restriktioner, vi vill ju att en ny tjänst ska vara kund testad du ska inte bara sitta på 
din kammare och lura ut en tjänst själv på organisationen utan du måste ha testat den. 
Både lite frihet och både lite restriktioner på vissa punkter kanske man kan säga. 

61 Intervjuare: 24: Används samma variabelnamn för olika program eller skapas nya 
variabler som associeras till det man importerar? (Byggs kunskap vidare eller 
gör man eget?) Hur kommer man åt denna information. 

Respondent: Det beror ju på vem som har ansvaret för den här koden då som där 
man skriver den här variabeln. Om det team som har den tycker att den variabeln 
tycker är ok, ja då får den väl leva med det då. Det är eget ansvar tror jag nog ändå 
ganska mycket att det är så. Om det på något sätt skulle vara en variabel som skulle 
användas över hela organisationen då får man ju helt enkelt se till och fråga dom 
intressenter eller ja som finns i det här då ja. Kanske lite öppen fråga och lite svår att 
vet vad jag skall svara då. 

KMS 

NK 

62 Intervjuare: Det finns inga precis rätt och fel. 

Respondent: Ja precis det beror på lite vad det gäller. Det finns ganska stor frihet vad 
gäller variabelnamns tilldelning. Inom vissa delar där kanske man har att man måste 
skriva svenska termer på variablerna vi har ju inte det riktigt själva på allting. Vi har 
själva på mitt team en mix på svenska och engelska för variabler då där en term som 
är utvecklat specifik den vill vi gärna ha på engelska för att utvecklare skall känna sig 
hemma menas en term som har sitt ursprung i verksamheten den vill vi inte ha översatt 
till engelska utan den vill vi ha på svenska nere i koden då just för att det inte skall bli 
förvirrande och att det skall vara enklare att hitta. Så den typ av mix har vi, hur andra 
gör vet jag inte. 

KMS 

63 Intervjuare: I dit team menar du med oss. 

Respondent: Ja precis. 

KMS 

64 Intervjuare: 25: Vilka upplever du är de främsta fördelarna och nackdelarna med 
ert KM-system för att ta till vara och dela kunskap? 

Respondent: Dom främsta fördelarna med Confluence är väl då att du inte behöver en 
extern editor för att redigera Word utan att du kan redigera däri att du har någon typ av 
versionshistorik där du ser då vem som gjort vad. Ja d u kan se att en sida som du på 
något sätt är intresserad av att vet förändringar på att du kan följa den då och 
nackdelar. Nackdelen med Confluence det ska väl vara att den är lite stelbent liksom i 
sitt editorläge, jag vet inte, jag har inte använt det så jättemycket.  

KMS 

KMS- 

65 Intervjuare: 26: Finns det någon återkommande granskning/genomgång av 
artiklar och kunskap som finns i systemet? 

Respondent: Ja vi har ju en återkommande. Den kommer inte in utan att någon annan 
granskar den. Sen har vi egentligen olika granskare också det UX-folket kollar på sina 
bitar tillgänglighet så är det granskande ögon på det. Vi kan skriva och då får även 
andra även utvecklare och andra UX och tillgänglighet och granska det. Om man 
tänker större då säg arkitektur osv. om det skulle beskrivas i Confluence. Men då är det 
ju i princip samma sak där att du måste ju få det godkänt av en högre arkitekt för att 
den ska vara så att säga giltig på den Confluence sidan. Återkommande om man 
tänker så efter att det har blivit godkänt så har vi faktiskt, vad jag har hört, aldrig någon 
återkommande granskning utan då skall det ha gått väldigt många år där hela 
arkitekturen är passé där man måste gå igenom. Det har vi i och för sig nu då. Där 
delar av så som vi tidigare beskrivit tillgänglighet där måste vi ju då läsa igenom alla 
sidor och uppdatera dom eller föra in dom i vårt system då. Jag skulle nog säga att 
återkommande är nog ganska skralt på den biten. Det är den här ritualen eller rutinen 
där man för in någonting så granskar man annars inte. Normalt sätt om man inte ser 
något uppenbart fel då. 

KMS 

KMS- 
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66 Intervjuare: 27: Vad tycker du om hur systemet används i din organisation, ligger 
det i linje med dina vanliga arbetsuppgifter? 

Respondent: Nä, jag använder ju inte Confluence, nu kanske du nästan förstår varför 
det tog så lång tid innan jag kopplade. Så det är typ en gång i halvåret innan jag 
behöver skriva något i Confluence och inte vet jag en gång varannan månad som jag 
kollar där så det är inte ofta.  

KMS- 

NK 

67 Intervjuare: Men du använder dom andra systemen mer då? Storybook och? 

Respondent: Jo, absolut där jag är. 

KMS 

68 Intervjuare: Hur ofta använder du dom? 

Respondent: Det är ju flera gånger per dag. Det är ju hela tiden kan man säga. 

KMS 

69 Intervjuare: 28: Hur skulle du kunna tänka dig att en förändring i systemet skulle 
se ut, vad skulle det vara? 

 

Respondent: Tänker vi Confluence då eller? 

 

70 Intervjuare: Ja, Confluence. 

Respondent: Nä ingen åsikt jag vet inte. 

KMS 

71 Intervjuare: Rocket.Chat och Storybook. 

Respondent: De är bra som dom är, känner jag. 

KM 

KMS 

72 Intervjuare: 29: Anser du att relevant kunskap också finns tillgängligt i systemet 
idag? Kan du beskriva? Vi kan börja med Confluence och ta de andra sen 
(Rocket.Chat och Storybook). 

Respondent: Om relevant information finns i Confluence? 

 

73 Intervjuare: Ja. 

Respondent: De finns det säkert. Både på Rocket.Chat och Confluence det finns 
absolut relevant information där. 

KMS 

74 Intervjuare: 30: Har du tidigare erfarenheter av olika KM-system? Kan du ge 
några exempel? 

Respondent: Ja det är ju Confluence vi använde där jag jobbade förut och i början kan 
vi ha haft något annat. Då har det i så fall varit något typ av intraweb med Word-
dokument i mappar. 

KMS 

75 Intervjuare: 31: Vilken träning får ni i att börja använda KM-systemet? 

Respondent: Jag ska säga, ingen.  

OK 

KMS 

76 Intervjuare: Skulle säga att det behövs mer utbildning är det något du saknar? 

Respondent: Nä, det vet jag inte om jag saknar direkt. Dom är ju ganska enkla att 
förstå tycker jag. Ah de är ju bra dom är som hyfsat intuitivt om man ska hitta någon 
funktion för något. De är rätt bra. 

NK 

KMS 

77 Intervjuare: 32: Vilka anser du, är utmaningarna med att använda KM-system? 

Respondent: Utmaningen med att använda… 
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78 Intervjuare: Utmaningar... 

Respondent: Det känns som att jag skall kunna kläcka ur mig något i det men….  Vad 
är utmaningen? Det är en utmaning tycker jag ju i Confluence det är att ha dom 
aktuella. Och om det på något sätt ändå är kopplat till koden då är det ju ännu mera 
akut utmaning att hålla det aktuellt. Det tycker jag. Det tror jag är den stora 
utmaningen. 

KMS- 

79 Intervjuare: 33: Hur använder du systemet för att ta till dig kunskaper inom ditt 
område? 

Respondent: Ja hur jag använder KMS för att ta till mig? 

 

80 Intervjuare: Ja. 

Respondent: Ja men det är ju ett nytt kunskapsområde om jag börjar med något nytt 
som jag börjar läsa på.  

 

81 Intervjuare: 34: Hur delar du med dig i KMS? Ge gärna några exempel? 

Respondent: Nä, det kan jag nog inte göra, jag är ju där så sällan. Det har mest 
handlat om att jag fört in några anteckningar från något möte där då så det är inte så 
mycket kunskap direkt. 

KMS 

 

82 Intervjuare: 35: Tycker du KMS är tillräckligt för dig för att införskaffa nya 
kunskaper? 

Respondent: Det beror som sagt på vad det handlar om, om det är ett nytt område där 
det finns massa skrivet om det där då ju det där jag kan dela med mig och då är det 
tillräckligt oftast. Sen kan det ju finnas lite luckor beroende på vem som har skrivit och 
upplägget, det kan behövas från andra håll man behöver läsa på också men i stort så 
funkar det bra. Vilka tydligare sätt behövs. Som sagt det beror ju på vad det gäller det 
kan ju vara så att man behöver ta ner ett rep (repo) om en viss sak känns ju kanske 
vanligt att man gör så. Man kan även fråga om det är något som är oklart antingen 
direkt eller på Rocket.Chat.  

KM 

KMS 
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