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SAMMANFATTNING: Företag har de senaste åren stått inför stora omvärldsförändringar och hård 

global konkurrens vilket drivit på en fokusering på kunskap som konkurrensmedel. För att behålla 

värdet, och därmed konkurrensfördelen, av kunskapen man anskaffat är det av vikt att effektivt fånga 

upp, tolka och lagra kunskapen och vidare göra den tillgänglig i organisationen. Företagen har börjat 

implementera digitala informationssystem för att arbeta med detta. Uppsatsen har därmed ämnat att 

undersöka hur processen för att bevara kunskap i företag ser ut från ett knowledge 

managementperspektiv. Vidare har det undersökts hur digitala informationssystem i praktiken används 

som ett verktyg för detta och hur det praktiska arbetet ser ut jämfört med vad litteraturen framhäver. Att 

arbeta med knowledge management i en organisation visar sig ses som viktigt, både ur den anställdes 

och ur företagsledningens perspektiv. Det ter sig dock inte helt problemfritt i praktiken, utan på flera 

områden brister det faktiska arbetet och de arbetssätt som teori lyfter följs inte. De flesta använder inte 

ett etablerat knowledge managementsystem utan nyttjar andra digitala informationssystem som de har 

implementerade i andra syften till kunskapsbevarande. Däremot tyder empirin på att system är bra, men 

kan innebära mycket extraarbete och att jobba med knowledge management som koncept räcker långt 

i vilka fördelar man kan få ut.   
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1. Introduktion 

I introduktionen kommer arbetets bakgrund och problemformulering att presenteras 

tillsammans med syfte, forskningsfråga och studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Företag har de senaste åren stått inför stora omvärldsförändringar och hård global konkurrens 

vilket drivit på en fokusering på kunskap som konkurrensmedel (Mahdi et al., 2019). 

Kombinationen av skiftet från fokus på naturtillgångar till intellektuella tillgångar och 

utvecklingen av digitala verktyg har gjort att företag allt mer börjat förstå värdet som ligger i 

företagets kunskap och att denna kan lagras och delas mer effektivt än förut (Hansen, Nohria 

& Tierney, 1999). Ett globalt företags viktigaste kompetens definieras som förmågan att kunna 

anskaffa, tillvarata och sprida kunskap (Alarik & Diedrich, 2000). Då företagsvärlden 

kontinuerligt utvecklar sig så blir kunskapskraven större och större vilket skapar ett problem i 

hur mycket man kan lägga på den individuella medarbetaren att hantera. Att arbeta med frågor 

relaterade till att hantera kunskap är ett område som benämns som knowledge management 

(KM) (Dalkir, 2011).  

Enligt Dalkir (2011) är knowledge management både lätt och svårt att definiera, men benämner 

knowledge management som följande: 

” På en extrem, KM omfattar allt som har att göra med kunskap. På den andra, är det smalt 

definierat som ett informations teknologiskt system som utdelar organisatoriskt kunnande. KM 

är faktiskt båda dessa och mycket mer.”– Kimiz Dalkir (2011) s.8, översatt av författaren.  

Knowledge management är en blandning av strategier, verktyg och tekniker för att hantera 

kunskap (Dalkir, 2011). Detta innefattar verktyg både för anskaffning, delning, lagring och 

utveckling av information och kunskap (Dalkir, 2011). Verktygen kan exempelvis innefatta 

från personligt mentorskap, muntliga berättelser och delning av papper till utbildning, digital 

överföring och artificiell intelligens (Dalkir, 2011).  

För att minska bördan för individen så implementerar organisationer digitala 

informationssystem för att hjälpa till med knowledge management inom organisationer 

(Valacic & Schneider, 2016). Ett digitalt informationssystem är en konfiguration av 

Informationstekniska (IT)- resurser som används för att skapa, lagra och överföra information 

och generellt innebär ett informationssystem att mängder med rådata med hjälp av 

informationssystem transformeras till information (Valacic & Schneider, 2016). När denna 

information sedan sprids, förstås och kan sättas i ett sammanhang anser man att kunskap 

anskaffats (Valacic & Schneider, 2016). Ett digitalt informationssystem gör därmed detta med 

hjälp av digitala verktyg (Valacic & Schneider, 2016). Detta kan göras på flertalet olika sätt 

med digitala informationssystem, som exempelvis ett Decision Support System vilket hjälper 

till med att skapa analyser och support i en beslutsfattande process (Valacic & Schneider, 

2016).  
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1.2 Problemområde 

Knowledge management är en viktig kompetens att ha i en organisation. För att kunna ha en 

långsiktig strategi där man ökar och bevarar sin konkurrensfördel är det vitalt att fokusera på 

att stärka sitt arbete med knowledge management (Liu, Wen & Tsai, 2004). Som Krysinska, 

Janaszkiewicz, Prys och Rozewski (2018) nämner i sin studie behöver organisationer ta vara 

på sina anställdas potential och ge dem de mest meningsfulla uppgifterna. För att detta, och 

samarbeten mellan anställda, ska fungera behöver det finnas etablerade och välfungerade 

metoder för att bevara och sprida kunskap (Krysinska et al., 2018).  

En del av knowledge management är just processen att bevara och lagra kunskap. Det innefattar 

att fånga upp, tolka och lagra kunskapen och vidare göra den tillgänglig i organisationen 

(Balasubramanian et. al, 2019). Att inte göra detta gör att informationen eller kunskapen man 

anskaffat annars direkt tappar i värde. Trugman och Gail (2011) menar att förlorad kunskap är 

en direkt kostnad samt en stor risk för en organisation. Vidare även att dokumentation av data 

medför ett värde samt skapar ett skyddsnät på flera nivåer.  

Den digitala utvecklingen gör vidare att informationssystem har stor potential att vara ett vitalt 

verktyg för att bättre kunna bevara och lagra kunskapen (Stein & Zswass, 1995). 

1.3 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka hur processen för att bevara kunskap i företag ser ut utifrån ett 

knowledge managementperspektiv. Vidare kommer uppsatsen behandla hur digitala 

informationssystem i praktiken används som ett verktyg för att bevara kunskapen i företag. 

Slutligen är syftet att jämföra arbetet med bevarande av kunskap i praktiken gentemot vad 

litteraturen säger.  

1.4 Forskningsfrågor 

Hur arbetar företag med knowledge management jämfört med den rådande teori som finns på 

området? 

Hur använder sig företag av medhjälpande digitala informationssystem för att bevara kunskap 

inom företaget?  

 

 

 



Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag  Sara Carlsson 

 

- 8 - 

 

1.5 Avgränsningar 

Med avseende på studiens omfattning har följande avgränsningar gjorts: 

− Studien ser enbart till hur den definierade kunskapen hanteras när den finns i ett företag, 

ej till på vilket vis den kommer in i företaget 

− Studien behandlar endast vinstdrivande företag, ej ideella organisationer eller liknande 

grupper. 

− Studien behandlar ej kunskapsstrategier inom företagen i stort och inte heller 

kunskapsöverföring utanför informationssystem  
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2. Litteraturgenomgång 

I följande kapitel gås litteratur kring kunskap, knowledge management och digitala 

informationssystem som stöd i arbete med knowledge management och knowledge storage 

igenom.  

2.1 Knowledge management 

Vad är kunskap? 

För att definiera och förtydliga begreppet kunskap, särskiljer litteraturen kring knowledge 

management på data, information och kunskap. Dalkir (2011) beskriver data som en samling 

objektiva och konkreta fakta. Exempelvis en lista innehållandes plaster och tider. Vidare 

beskrivs information som data vilken går att sätta i ett sammanhang eller i form av ett 

meddelande. Exempelvis “Jag lämnar mitt kontor i Lund kl. 17.00, så vi kan ses kl.17.30 i 

Malmö vid Västra Hamnen”. Kunskap ses som en mer subjektiv typ av vetande och en 

blandning av individuella erfarenheter, uppfattningar och värderingar (Dalkir, 2011). 

Davenport och Prusaks (1998) definierar på motsvarande sätt kunskap som:  

“a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight that 

provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information.”  

(Davenport & Prusaks, 1998, s.5). 

Inom begreppet kunskap i organisationer så delas den enligt Nonaka & Takeuchi (1991)  vidare 

i regel upp i två olika typer; explicit och implicit kunskap. Implicit kunskap är svår att översätta 

till text eller bild och kan lättast beskrivas som kunskap från lång erfarenhet och personliga 

upplevelser menar de. Den finns snarare “i huvudet” än på papper och kan vara en utmaning 

att sätta ord på - den behöves anskaffas genom att upplevas och explicit kunskap kommer 

däremot i mer konkret form (Nonaka & Takeuchi, 1991). Det är kunskap som på ett relativt 

enkelt sätt kan översättas till text och skickas till nya mottagare som kan ta del av kunskapen 

(Nonaka & Takeuchi, 1991). Enligt Davenport och Prusaks (1998) är explicit kunskap 

information som kan delas ut till många på ett enkelt sätt till de som behöver få tillgång till den 

- samtidigt som den är enkelt att utvärdera och organisera.  

Värt att nämna är att kunskapsinnehåll som för en person ses som explicit, kan vara implicit 

för en annan och vice versa. Det är den personliga förmågan att uttrycka sig som avgör huruvida 

något är implicit kontra explicit. Paradoxalt nog tenderar den implicita kunskapen att vara mer 

värdefull, likväl som att den kunskap som är svår att uttrycka, också vara den som är desto mer 

värdefull och användbar (Dalkir, 2011). 
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Utveckling genom åren  

Dalkir (2011) skriver att kunskap och hantering av kunskap är något som existerat sedan långt 

innan man benämnde det som knowledge management. Kunskap har delats mellan människor 

med tekniker som är relaterade till människans kulturella kommunikation. Människor har 

samlats för möten i byar, arbetat med mentorskap och dokumenterat kunskap i form av runor 

och böcker sedan långt tillbaka. Huvudsyftet med kunskapsbevarandet och -överföringen har 

varit att bygga vidare på tidigare erfarenheter och undvika att begå misstag som andra redan 

begått (Dalkir, 2011).  

Benämningen knowledge management dök upp i slutet på 1980-talet och har sedan dess blivit 

ett relevant objekt för forskning gällande organisatoriskt beteende och utveckling. Vidare 

började man i mitten på 1990-talet att tala om vikten att lokalisera, uppta och dela kunskap och 

kompetenser i en organisation för att kunna behålla sin konkurrenskraft (Latilla, Frattini. 

Petruzzelli & Berner, 2019). Tidigare talade man om människorna som tekniken för att 

överföra kunskapen (Dalkir 2011) vilket med utvecklingen av teknologin lett till systematiska 

metoder inkluderande både digitala och analoga lagringssystem. Detta har sammantaget lett 

fram till den koppling mellan effektivt arbete med knowledge management, system för att lagra 

och sprida kunskap och organisationers konkurrenskraft på marknaden som man talar om idag 

(Latilla et al., 2019).  

Vad är knowledge management? 

Knowledge management är som nämnt en blandning av strategier, verktyg och tekniker för att 

hantera kunskap (Dalkir, 2011). Enligt Armacost och Horwtich (2002) skapas kunskap i en 

organisation av data och information i en fem-stegsprocess.  

1. Skapa kunskapen 

2. Fånga kunskapen 

3. Organisera kunskapen 

4. Överföra kunskapen 

5. Använda kunskapen 

 

På motsvarande sätt talar Dalkir (2011) om Meyer och Zacks’ knowledge managementcykel. 

Denna innefattar de huvudsakliga utvecklingsstegen av kunskapsanskaffning i en organisation, 

se figur 1 nedan.  
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Figur 1. Meyer och Zack’s knowledge management cykel (Dalkir, 2011, s.80) 

De fem huvudstegen består i denna modell av: anskaffning, raffinering, lagring, distribuering 

och användande (Dalkir, 2011), vilka kan likas vid de som nämns av Armacost och Horwtich 

(2002). 

Knowledge management kan arbetas med på olika sätt och med hjälp av olika processer och 

verktyg. Zieba, Bolisani och Scarso (2016) nämner två angreppssätt i arbetet med knowledge 

management: tekniskt samt framväxande. En teknisk approach fokuserar mer på att hantera 

och kontrollera kunskap inom en organisation för att skapa en strategisk fördel. Detta innebär 

enligt dem ofta att kunskapen flyttas och delas inom organisationen med kontext och meningen 

från toppen i organisationen vidare nedåt. Det andra angreppssättet, den framåtväxande 

approachen, tar avsprång från botten, organisationsmässigt, och har en mer social aspekt där 

de anställda lär av varandra och tillsammans under deras dagliga aktiviteter (Zieba et al. 2016).  
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Hur bör man arbeta med knowledge management? 

Dagens snabba och omfattande informationsflöde gör att alla organisationer behöver anse sig 

vara kunskapsbaserade. Det är vanligt att organisationer inte är medvetna om att kunskap är en 

viktig del av deras verksamheten som de faktiskt besitter. Medvetenhet och vidare arbeta med 

sin kunskap kan, enligt Armacost och Horwtich (2002), både säkra intäktsströmmar och minska 

kostnader. Detta då kundnöjdhet tenderar att öka med ett bra informationsflöde samt att 

kostnader kan sänkas då bra tillgång till kunskap sparar tid (Armacost & Horwtich, 2002).  

Enligt Armacost & Horwtich (2002) finns därmed tydligt visad ekonomisk vinning i att arbeta 

med knowledge management på rätt sätt. Vad detta innebär menar de kan skilja sig mellan 

organisationer men det finns ett antal synsätt och angreppssätt som universellt visat sig bidra 

till effektivt knowledge management. Ett vanligt misstag som görs, är antagandet om att ett 

knowledge managementsystem sköter sig på egen hand utan vidare interaktion och förståelse 

från organisationen i sig – det är bara att “plugga in” och låta det ticka på. För att skapa ett 

värde krävs dock mer än så (Armacost & Horwtich, 2002). För att få en knowledge 

managementimplementering att fungera på ett tillfredsställande vis, behöver ledningen vara 

införstådd i att det först och främst grundar sig i företagets kärnprocesser likväl som sunda 

verksamhetsprinciper (Armacost & Horwtich, 2002).  

För att lyckas med knowledge management är det därför viktigt att förstå att det inte enbart 

handlar om att distribuera kunskap, utan att även förmedla den. Utan personer som är insatta i 

vad de ska göra och varför, fallerar antagligen systemet. Därav understryker Armacost och 

Horwtich (2002) vikten att ägna tid och energi till att ge ett bra underlag för anställda och se 

till så att de har möjlighet och förståelse att identifiera, prioritera och sprida rätt information 

vid rätt tidpunkt (Armacost & Horwtich, 2002).  

Även Latilla et al. (2019) understryker vikten av struktur för organisationers processer i arbetet 

med knowledge management, särskilt när det kommer till implicit kunskap. Rätt hanterat så 

finns möjligheten att ta tillvara på implicit kunskap och skapa en organisatorisk fördel där 

kunskapen som tidigare enbart låg hos den anställde, nu transformerats till organisatoriskt 

“know how”. Däremot, menar de, att lyckas ej översättningen av implicit kunskap, finns den 

enbart hos den enskilde individen och kan mycket väl vara svår att förstå för någon som ej 

innehar samma sorts erfarenheter. Det är även med stor sannolikhet att kunskapen går förlorad 

vid skifte av anställd (Latilla et al., 2019). En ytterligare viktig aspekt vid fungerande 

knowledge management är förståelsen för hur anställda välkomnar, bearbetar, underhåller, 

bevarar, kodifierar och överför deras kunskap och allmänt vetande sinsemellan och med 

organisationen (Latilla et al., 2019).  

Beroende på storlek på företag, används och hanteras knowledge management på lite skilda 

sätt menar Zieba et al. (2016). En mindre firma kan enligt dem helt enkelt inte enbart skala ner 

sin knowledge managementapproach direkt från en större firma, utan kräver anpassning för att 

fungera på ett optimalt vis. En liten till medium-stor firma tenderar att ha ett mer informellt 

och osystematiskt synsätt på knowledge management, gentemot en stor – delvis av naturliga 

skäl (Zieba et al., 2016). Det måste inte heller vara så att ett system specifikt för knowledge 

management används, utan ibland klarar man sig bra med något liknande. En mindre firma har 

helt enkelt större möjlighet att få det att fungera på ett bra vis, till skillnad från en större där 

allt kräver mer struktur för att bli hanterbart (Zieba et al., 2016).  
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2.2 Knowledge storage och digitala informationssystem  

Knowledge storage 

Knowledge management innefattar som nämnt en livscykel med flertalet steg. Tarnaveanu och 

Muntean (2009) sammanfattar dessa och de tillhörande verktygen enligt modellen nedan:  

 

Figur 2. Generering av organisatorisk kunskap (Tarnaveanu & Muntean, 2009, s.336) 

De innefattande delarna i ”knowledge” kan liknas vid de tidigare nämnda modellerna för 

knowledge management (Tarnaveanu & Muntean, 2009). Specifikt knowledge storage, att 

bevara kunskap i en organisation, är delen som benämns som ”storing/organizing” i modellen 

ovan, samt som ”fånga och organisera kunskapen” i Armacost och Horwtichs (2002) 

femstegsprocess exempelvis.  

Lagring och anförskaffning av kunskap bildar en bro eller direkt koppling till de olika stegen 

av produktgenerering (Dalkir, 2011). Detta är något som kräver verktyg och teknologier. Enligt 

Tarnaveanu och Muntean (2009) krävs det verktyg för samarbete för att skapa och generera 

kunskapen vilket exempelvis kan innefatta processutveckling och utbildningar.  

Vidare måste kunskap som kommer in i ett företag kodas på ett sätt som säkerställer kvaliteten 

och tillgängligheten av informationen för att den skall kunna lagras (Tarnaveanu & Muntean, 

2009). Som modellen, se figur 2, antyder krävs därtill en typ av databas för att lagra kunskapen. 

Exempelvis kan kunskap lagras digitalt i ”data varuhus”, kunskapsdatabaser eller system 

specifika för att samla och strukturera dokument, men även i fysisk form via utskrivna 

dokument I mappar och pärmar (Tarnaveanu & Muntean, 2009). I relation till detta, behövs då 

även verktyg eller teknologier för att vidare kunna tillgå och sprida kunskapen från lagringen 

(Tarnaveanu & Muntean, 2009).  
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Den ideala infrastrukturen för att lagra kunskap är alltså den som också kan hantera alla andra 

stegen i livscykeln som knowledge management har (varvid anskaffning, överföring och 

användning av kunskap avses) (Tarnaveanu & Muntean, 2009). Detta skulle innebära en 

struktur som uppmuntrar en samarbetskultur samtidigt som det innefattar en lösning som kan 

inkorporera och spara så mycket av en organisations kunskap som möjligt, på ett sätt som sedan 

kan delges till andra (Tarnaveanu & Muntean, 2009).  

Vilka system kan användas för att lagra kunskap? 

Kunskap kan lagras med både fysiska och digitala system. Dalkir (2017) nämner exempelvis 

IT baserade databaser likväl fysiska pärmar sorterade i bibliotek.  

Att använda sig av ett IT-system för lagring av kunskap kan vara till stor hjälp. Dock är 

balansen mellan ett IT-system och de personer som är tänkt att använda sig av det är viktig. 

Även Borghoff och Pareschi (1997) understryker detta faktum. Informationsteknologi ses som 

ett naturligt hjälpmedel för flödet av kunskap inom ett företag, men bör inte överskattas i sin 

enskilda form. Informationsteknologi handlar lika mycket om att koppla samman människor 

genom applikationer så som mail, video och web-konferenser, chattar och liknande typer av 

medier för kommunikation över nätet, liksom att lagra information och annat i databaser el. 

dylikt. 

Även om det kan vara lockande för företag att göra större investeringar i ovan nämnd kategori, 

är det icke att förglömma vikten av det humanitära kapitalet, som i den typ av investering kan 

ske på bekostnad av.  En risk med för stort fokus på system och IT-driven knowledge 

management, är att försöka omvandla den implicita kunskapen till statisk och “trög” 

information, vilket inte alltid blir en bra ekvation i praktiken. Borghoff och Pareschi (1997) tar 

upp ett skräckexempel då ett motto förr var “Mer IT, mindre människor!”, vilket lätt resulterade 

i en organisation med tillräckligt minne att komma ihåg allt, men inte tillräckligt med 

intelligens att faktiskt göra något med det. Ändock, menar de att en IT-investering är 

oundviklig i det fall som man önskar skala upp sitt fokus på knowledge management.  

Borghoff och Pareschi (1997) belyser fenomenet “corporate amnesia”, risken att ett företag går 

miste om expertis vid händelse av att en eller flera anställda lämnar företaget. För att undvika 

detta finns ett par förslagna tillvägagångssätt. Dels den ostrukturerade vägen där man sparar all 

dokumentation i företaget samt spelar in allt som händer. Det leder till ett mycket stort innehav 

av dokumentation som måste sorteras. Ett motsatt tillvägagångssätt är att göra en intensivt 

kunskapsteknisk insats med skapande av kunskapsbaser och expertsystem där enbart specifik 

kunskap sparas. En medelväg, som enligt Borghoff och Pareschi (1997) kan vara särskilt 

nyttosam för kunskapsarbetare, är att spara ned just relevanta aktiviteter, länka dem samman 

och belysa de alternativ som finns i varje steg, samt associera de berörda personernas 

kompetenser tillsammans med fattade beslut och åtgärder. I den typen av approach hamnar den 

anställde mer i fokus och får vara med i processen.  
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Olika typer av IT-baserade system  

Definitionen av ett Knowledge managementsystem (KMS) är enligt Maier (2007) en form av 

informations och kommunikationsteknologi. Syftet med denna typ av system är att hjälpa till 

att övervinna de brister och nackdelar som finns inom nuvarande affärspraxis, utan att för den 

skull tappa hänsyn till prestandan ur en organisatorisk synvinkel. Systemet eller plattformen 

skall enligt Maier (2007) kunna integrera och kombinera funktioner behandlande både implicit 

och explicit kunskap i den mån det fordras av respektive del inom aktuell organisation. Man 

vill att systemet skall bidra med verktyg till anställda i kunskapsintensiva processer där 

nätverkande är en central del. Det ultimata målet för KMS är att kunna bidra till dynamiken i 

organisatorisk effektivitet och lärande (Maier, 2007).  

Det finns generellt tre typer av system för KM: interna KMS, externa KMS samt en hybrid av 

de båda KM-systemen. Interna KMS är designade för interna grupper och organisationer 

medan externa KMS är vända externt mot kunder och leverantörer. (Document360, 2019) I 

denna studie fokuseras det på interna KMS. 

Det finns ett stort antal alternativ till informationsteknologier som stödjer knowledge 

management, många också liknande varandra. Maier (2007) nämner några av dem:  

• Knowledge managementsystem 

• Kunskapsbaserade informationssystem  
• Kommunikationssystem med stöd i Knowledge management 

• Knowledge management mjukvara 

• Kunskapsorienterad mjukvara 

• Kunskapsportaler 

• Knowledge warehouses 

• Knowledge managementsupportsystems 

 

Vidare beskrivs SMAC, teknologier som Social, Mobile, Analytics och Cloud, som viktiga i 

arbetet med att utveckla system för knowledge management (North & Kumta, 2018). 

Nykommande tekniker och verktyg tvingar företag att utveckla och uppdatera sitt syn- och 

arbetssätt kring KM, men också sina teknologier (North & Kumta, 2018).  

North och Kumta (2018) poängterar att det inte alltid är enkelt att identifiera en solklar 

differentiering mellan operativa system och informationsteknologisystem i stöd för den 

kunskapsorienterade anställde. Detta enligt författarna då många av systemen går in i vartannat 

sett till funktioner – det blir svårt att särskilja “rena system”.   

Problemet med Detta har lett till koncept som Knowledge managementverktyg - vilka går att 

implementera som stöd till företags befintliga system med syfte att utöka produktiviteten 

(North & Kumta, 2018).  

Roknuzzaman et al. (2009) påvisar detta genom en studie om digitala bibliotek och knowledge 

management som visar på betydande överlappning av just dessa, där båda delar kan ha nytta 

av och integreras med varandra. 
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Även Maier (2007) inställer sig i kören kring oklarheten för gränserna gällande definitionen 

för KM system och KM verktyg, men menar också att det är ett vanligt förkommenade faktum 

bland nya, framväxande teknologiska fenomen.    

Att ha tydliga mål kring KM är viktigt, annars menar Armacost och Horwtich (2002) att det 

lätt kan utnyttjas av säljande företag till den typen av verktyg. Företag utan en tydlig bild av 

deras kunskapshantering går lätt vilse i djungeln av KM verktyg.   

Borghoff och Pareschi (1997) menar att en av de viktiga faktorerna för att en lyckad 

implementering av KM skall äga rum, är att den måste ackompanieras av en kulturell och global 

förändring mot Knowledge management-värderingar.  

Exempel på IT-lösningar för kommunikation: 

Ett intranät är en plattform som tillhandahåller basfunktioner i sammanhang för 

kommunikation (Maier, 2007). Det kan innehålla en form av email, samt lagring, 

informationsutbyte inom arbetsplatsen. Det kan även finnas en sökfunktion och hämtning av 

material i form av ex. Dokument eller presentationer (Maier, 2007).  

Sociala mjukvaror är en samling IT-verktyg som kan ses som lättanvända verktyg för 

kunskapsdelning när det gäller organisationer, enligt Maier (2007). Exempel på dessa kan vara 

Wikis, forum, bloggar eller bokmärkes- eller taggningslösningar. 

E-learning är ett fenomen som involverar att fånga värdefull kunskap, men också att lära ut. 

Det innehåller typiskt sett en onlineplattform för lärande, innehållande exempelvis kurser 

(Dalkir, 2011). Enligt Dalkir (2011) kan e-learning kan implementeras inom ett befintligt 

intranät eller hållas separat. Detta hjälpmedel menar han kan öka räckvidden för lärandet inom 

en organisation i och med att kunskapen kan göras tillgänglig för alla inom den, oavsett tids- 

eller distansbegränsningar.  

Dokumenthanteringssystem (DMS) och innehållshanteringssystem (CMS) liknar varandra 

då de hanterar material inom en organisation (Dalkir, 2011). Ett typiskt 

dokumenthanteringssystem lagrar, hanterar och manipulerar dokument (Dalkir, 2011). Ett 

CMS å andra sidan hanterar elektroniskt innehåll, men har förmågan att selektera och plocka 

bitarna av det som faktiskt är relevant av kunskapen i ett dokument, istället för att enbart samla 

volym (Dalkir, 2011).  

Vad finns på marknaden idag? 

 Hester (2010) skriver att utvecklingen av system för att stödja arbete med knowledge 

management utvecklas stadigt. Däremot visar studier att majoriteten av kunskapen i en 

organisation inte representeras i KM-system, även om man har ett sådant på plats (Hester, 

2010). Fokus för KM-system har därför blivit på att hitta sätt att fånga upp all kunskap och 

integrera all kunskap på samma plats (Hester, 2010).  

På marknaden finns det idag flertalet aktörer som säljer specifika knowledge 

managementsystem. Enligt Software Testing Help (2020) är ett av de mest använda knowledge 

management systemen idag Document360. I sin marknadsföring trycker Document360 på att 
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systemet uppmuntrar till strukturerat skrivande, säker och tydlig kategorisering och att all 

information går att samla på ett ställe (Software Testing Help, 2020). Systemet stödjer alltså 

flertalet olika projekt och dokumentationer så att man inte behöver använda något annat 

system. Document360 trycker även tydligt på att systemet kan integreras med andra system, 

som exempelvis Microsofts operativsystem och applikationer (Software Testing Help, 2020).  

Ett annat system på marknaden är Knowmax som nyttjar AI-teknologi för att lagra kunskapen 

på visuellt och strukturerat sätt (Software Testing Help, 2020). Fokus enligt Software Testing 

Help (2020) i marknadsföringen är på att systemet skall vara enkelt att använda och uppmuntra 

till en kultur av kunskapsdelning. Vidare har systemet funktioner för att lagra kunskapen 

mellan olika delar av organisationen, till och från kundtjänst så väl som till och från högre 

ledningen (Software Testing Help, 2020).  

2.3 Sammanfattande ramverk 

I tabell 1 nedan sammanfattas relevanta variabler från litteraturgenomgången uppdelade per 

tema och vidare underkategori. Vidare presenteras vilken litteratur som bidragit till 

variablerna samt vilka intervjufrågor som togs fram baserat på detta. Metoden för 

framtagandet av ramverket presenteras mer utförligt i kapitel 3.2 Litteratursökning samt 3.3 

Intervjuer. 

Tabell 1. Sammanfattande ramverk inklusive intervjufrågor. Tabell av författaren. 

Tema Kategori Variabler Litteratu

r 

Intervjufrågor 

Generell 

information 

Företaget • Storlek 

• Räckvidd 

Zieba et 

al. (2016) 

Vilken typ av företag 

jobbar du på? 

 

Erfarenhet • Typ av roll 

• Erfarenhet på 

företaget 

 Vilken roll har du? 

Hur länge har du 

arbetat på företaget? 

Kunskap Uppfattning om 

kunskap 
• Data, 

information 

eller kunskap 

• Implicit och 

explicit 

kunskap 

Dalkir 

(2011) 

Davenpor

t & 

Prusaks 

(1998) 

Nonaka 

& 

Hur definierar du 

kunskap i ett 

företag? 

Är kunskap kopplat 

till enskilda 

individers 

erfarenheter och 

kontext? 
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Takeuchi, 

(1991) 

Kan man dela 

kunskap? Hur? 

Kunskap i 

organisationen 
• Kunskapsbevar

ande som 

konkurrenskraft 

• Knowledge 

managements 

fem huvudsteg 

• Tekniskt 

angreppssätt 

eller 

framåtväxande 

angreppssätt 

Latilla et 

al. (2019) 

Dalkir 

(2011) 

Zieba et 

al. (2016) 

Hur sparar ni sådan 

kunskap i företaget? 

T.ex. papper, delade 

mappar, system? 

Hur ser ni till att 

denna kunskap går 

att föra vidare och 

förstås av andra? 

Finns det t.ex. 

ordlistor eller 

mallar? 

Digitala 

informationss

ystem 

Digitalt 

kommunikations

system 

• IT-system som 

kommunikation

sverktyg 

• IT-system för 

att lagra och 

distribuera 

information 

Borghoff 

& 

Pareschi 

(1997) 

Meier 

(2007) 

Dalkir 

(2011) 

Vad använder ni för 

digitalt 

kommunikationssyst

em i företaget? 

På vilket sätt 

använder du detta för 

att hämta/dela/lagra 

information? 

 

Digitala 

informationssyst

em i företaget 

• IT-system på 

bekostnad av 

det humana 

kapitalet 

• Knowledge 

managementsys

tem 

• Differentiering 

av 

informationssys

tem 

• Kombination av 

olika digitala 

verktyg 

• Verktyg för att 

koppla samman 

lagring med 

användning 

Borghoff 

& 

Pareschi 

(1997) 

Maier 

(2007) 

North & 

Kumta 

(2018) 

Roknuzza

man et al. 

(2009) 

Tarnavea

nu och 

Använder ni 

något/några digitala 

system specifikt för 

att spara 

kunskap/lagra 

information internt 

på företaget? 

Om ja 

På vilket sätt 

används detta i 

organisationen? 

Uppmuntras 

användande av 

systemet av 

management? 
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• Alternativa 

verktyg till IT-

system 

Muntean 

(2009) 

Om nej 

Används något annat 

sätt att hämta/delge 

kunskap på 

företaget? Ex. 

pappersarkiv, 

mentorskap, 

upplärning, 

utbildningar. 

Anser du att detta är 

tillräckligt? 

Varför/varför inte? 

Användning av 

digitalt 

informationssyst

em 

• Etablerade KM-

mål för att hitta 

stöd i systemen 

• Önskvärt att 

koppla samman 

flertalet 

funktioner till 

ett system 

• Samla 

information på 

ett ställe 

• Integration med 

andra system  

Armacost 

och 

Horwtich 

(2002) 

Hester 

(2010) 

Software 

Testing 

Help 

(2020) 

Är detta digitala 

system för lagring av 

kunskap något du 

använder i ditt 

arbete? (både för att 

få eller delge 

kunskap) 

Om ja 

På vilket sätt 

använder du detta 

system? Vilka 

funktioner använder 

du och till vad?  

Fungerar det bra? 

Varför/varför inte? 

Uppdateras det 

regelbundet? 

Varför/varför inte? 

Upplever du att 

andra i företaget 

använder detta 

system för att 

hämta/delge 

kunskap? Varför tror 

du att det är så? 

Om Nej 
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Varför använder du 

inte det? 

Använder du något 

annat sätt att 

hämta/spara/delge 

kunskap? 

Knowledge 

management 

Lagring av 

kunskap utöver 

digitala 

informationssyst

em 

• Engagemang i 

arbetet med 

knowledge 

management 

Armacost 

& 

Horwtich 

(2002) 

Vilka aktiviteter görs 

för att lagra kunskap 

och sprida det 

vidare, utöver det 

digitala system vi 

diskuterat? 

Exempelvis 

internutbildningar. 

Arbete med 

knowledge 

management 

• Ledningens 

engagemang 

• Lagra och 

förmedla 

kunskap 

• Förståelse för 

varför man ska 

arbeta med KM 

• Strukturerat 

arbete med KM 

• Ideala KM 

systemet 

inkorporerar 

alla KM-stegen 

 

Armacost 

& 

Horwtich 

(2002) 

Latilla et 

al. (2019) 

Tarnavea

nu och 

Muntean 

(2009) 

Finns det några 

uttalade riktlinjer 

kring hur ni ska gå 

tillväga för att 

spara/delge/dokume

ntera kunskap? 

Anser du/anser du 

inte att det ger 

mervärde att arbeta 

med lagring och 

delning av kunskap? 

Varför/varför inte? 

Finns det något man 

hade kunnat göra 

bättre/annorlunda/m

er/mindre av för att 

hämta, lagra och 

delge kunskap inom 

företaget?  

Jobbas det aktivt 

med att förbättra 

denna process? 

Varför/varför inte? 
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3. Metod 

Följande kapitel beskrivs metodval samt hur datainsamling genomfördes i form av en 

litteratursökning och intervjuer. Slutligen diskuteras etik och validitet.  

3.1 Metodval 

Metoden för denna studie har designats enligt tre huvudsteg: litteratursökning, intervjuer samt 

analys och jämförelse. Detta då syftet är att få insikt i ämnet från dels litterärt perspektiv och 

dels ett praktiskt perspektiv för att slutligen göra en jämförelse mellan dessa och dra slutsatser 

för att svara på frågeställningarna. Metoden har en induktiv ansats med kvalitativa metoder.  

I denna studie har en deduktiv ansats använts då syftet var att göra jämförelser av insamlade 

data med teori för att kunna dra slutsatser. Enligt Chater et al. (2011) innebär induktiva 

resonemang en empirisk metod där generaliserade slutsatser dras ifrån observerade fall. 

Motsatt berör deduktiva resonemang och undersökningar som utgår från en teori som vidare 

valideras genom testning (Chater et al., 2011).  

Enligt Park och Park (2016) finns det två huvudsakliga sätt att analysera och angripa en 

undersökning på: kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativ forskning använder enligt dem 

hypotestestning för att identifiera och isolera variabler och korrelationer inom en studies 

kontext. Detta kräver typiskt en större datainsamling skriver de. Kvalitativ forskning däremot 

har målet enligt författarna att förstå och utforska ett ämne genom att genomföra 

undersökningar under naturliga förhållanden. Angreppssättet är mer observations- och 

tolkningsbaserat (Park & Park, 2016). I denna studie valdes kvalitativa metoder då syftet vara 

att förstå ämnet och de perspektiv som strävades efter att jämföras. Studien innefattade ett färre 

antal referenspunkter som undersöktes i naturliga förhållanden genom att intervjua personer 

som arbetar på företag kring just knowledge management på det specifika företaget, vilket är i 

linje med ett kvalitativt arbetssätt (Park & Park, 2016).   

3.2 Litteratursökning 

Syftet med en litteratursökning är att iterativt undersöka existerande material inom ämnet för 

att kunna bygga forskningen vidare på befintlig kunskap (Denscombe, 2017). En 

litteratursökning har även syftet att ge insikt till hur tidigare forskning relaterar till forskningen 

som ämnas göras - specifikt att förstå bakgrunden till de problem som frågor som forskningen 

berör (Denscombe, 2017).  

Denna studie initierades med att undersöka information om knowledge management och mer 

specifikt knowledge management med syfte att bevara och lagra kunskap. Vidare undersöktes 

informationssystems roll i knowledge management och vilka informationssystem som finns på 

marknaden för detta syfte samt vilka funktioner de lyfter fram i sin marknadsföring.  
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Detta gjordes genom att använda databaser som LUB Search och Google Scholar med sökord 

som: knowledge management, organizational knowledge, informationssystem, digitalt 

informationssystem. Dessa sökord kombinerades och justerades för att vidare för mer 

specificerade sökningar. Sökningar gjordes både på svenska och engelska för att öka bredden 

på forskningen som användes. 

Vidare sammanfattades de intressanta och relevanta aspekterna i tabell 1 och delades upp i 

större teman samt i underkategorier för att tydliggöra efterföljande intervjuer och analys. 

Denna kategorisering gjordes med induktiv klustring1 vilket då var baserat på 

litteraturstudiens uppbyggnad samt omfattning per område. Vidare presenterades vilken 

litteratur som bidragit till variablerna samt vilka intervjufrågor som togs fram baserat på 

detta, se avsnitt 3.3 nedan. 

3.3 Intervjuer 

Intervjuerna hade syftet att samla in information om hur flertalet olika företag arbetar med 

knowledge management och digitala informationssystem för knowledge management. Syftet 

var även att få insikt i hur dessa respondenter ser på kunskap och arbete med knowledge 

management relaterat till sina arbeten på dessa företag. Intervjuerna genomfördes med sju 

stycken respondenter från olika företag där arbete sker främst digitalt för respondenterna.  

Intervjuguide 

Intervjuerna strukturerades på ett semi-strukturerat sätt. Detta innebär, enligt Denscombe 

(2017) att man blandar öppna och stängda frågor. Syftet med detta är att tillåta intervjuobjektet 

att tänka fritt och diskutera frågorna medan man också har en planering över vilka 

frågeställningar som skall hanteras, även om man har flexibilitet i vilken ordning och på vilket 

sätt de hanteras (Denscombe, 2017). Målet var att intervjuobjekten skulle bli guidade men även 

uppleva frihet för att få ut så mycket tankar och reflektioner som möjligt.   

En intervjuguide, se bilaga A, skapades för att säkerställa att alla ämnen täcktes och att alla 

intervjuobjekt behandlades enhetligt. Intervjufrågorna skapades baserat på variablerna i 

litteraturstudien i tabell 1 och följde uppdelningen av tema och kategorier från tabell 1 även i 

intervjuguiden. Detta för att tydliggöra frågorna och vidare för att kunna analysera resultaten 

baserat på tema. Vidare formulerades intervjufrågorna med målet att inte vara ledande genom 

att exempelvis använda fraser som ”anser du/anser du inte” för att få så korrekta svar som 

möjligt. 

 

1 Induktiv klustring = kategorisering som görs med hjälp av etiketter som dyker upp under datainsamlingen. 

(Miles, Huberman & Saldana, 2014) 
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Urval av respondenter 

I studien har det eftersträvats att få en bred bild av olika typer av företag samt olika nivåer på 

roller i företag vilket därmed utgjorde en bredare målgrupp. Det har även eftersträvats att 

erfarenhet på företaget inte ska vara en faktor som påverkar resultaten av denna studie. Därför 

har respondenter med olika erfarenhet på sina respektive företag valts ut. På motsvarande sätt 

har en viss bredd på typ av företag eftersträvats. Gemensamt för alla respondenter är att deras 

roller är tjänstemannabaserade och inkluderar främst digitalt arbete. Detta då det är essentiellt 

för att ge relevanta perspektiv på funktionen av digitala system för lagring av kunskap. Studien 

innefattar sju respondenter. Vid dragna slutsatser från intervjuerna har författaren därför haft i 

åtanke att representationen av företag samt representationen från respektive företag är 

förhållandevis låg och att detta inte kan antas representera företaget eller målgruppen i sin 

helhet. 

I tabell 1 nedan presenteras respondenterna och information om deras arbetsroll och arbetsplats.  

Tabell 2. Respondenter som intervjuats. Tabell av författaren. 

Respondent Kod Roll Typ av 

företag 

Tid på 

företaget 

Typ av 

intervju 

Längd på 

intervjun 

Bilaga 

Respondent 

1 

R1 Affärsansvarig 

projektledare 

 

Globalt 

Teknik

konsult

-företag 

10 år Muntlig 

intervju 

15 minuter B 

Respondent 

2 

R2 Lärare, 

veterinär 

 

Skola 5 år Muntlig 

intervju 

17 minuter C 

Respondent 

3 

R3 Manager Globalt

, 

produkt

ion och 

försäljn

ing 

5 år Video-

intervju 

14 minuter D 

Respondent 

4 

R4 Rådgivare 

 

Bank 32 år Muntlig 

intervju 

20  

minuter 

E 

Respondent 

5 

R5 Produktägare Globalt 

retailför

etag 

5 år Muntlig 

intervju  

18 minuter F 
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Respondent 

6 

R6 Junior 

medarbetare – 

”sales advisor” 

Globalt

, 

produkt

ion och 

försäljn

ing 

6 månader Video-

intervju 

20 minuter G 

Respondent 

7 

R7 Operations 

Department 

Employee 

Globalt  

retailför

etag 

3 månader Telefon-

intervju 

14 minuter H 

 

3.4 Bearbetning av data 

För analysera insamlade data följdes Denscombes (2017) fem-stegsprocess. Den består av: 

förberedelse av data, utforskande av data, analys av data, presentation av data och slutligen 

validering av data. Då denna studie främst berör kvalitativa data var fokus, som föreslaget av 

Denscombe (2017), på att identifiera teman och gruppera den data som samlats in för att vidare 

jämföra denna med andra källor.  

De första två stegen, förberedelse och utforskande gjordes med hjälp av inspelning och 

transkribering. Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet, se bilaga B-H. 

Vidare analyserades den data som tagits fram genom att gruppera ihop denna med hjälp av de 

teman som skapades i det sammanfattande ramverket, se tabell 1. Presentationen av denna data 

gjordes även enligt dessa teman, se 4.1 nedan, för att presentationen skulle vara strukturerad 

och tydliggöra grupperingen. Denna uppdelning nyttjades sedan för att föra resonemang och 

göra jämförelser i diskussionen. Slutligen validerades resultaten genom att jämföra dessa mot 

de transkriberade intervjusvaren för att säkerställa att dessa var representativa för vad 

respondenterna sagt.  

3.5 Etik 

För att säkerställa att etik hanterades på ett korrekt sätt användes Denscombes (2017) principer 

för etik som utgångspunkt. Dessa innefattar: 

− Att säkerställa anonymiteten hos alla deltagare i studien samt att behandla all data som 

konfidentiell 

− Att säkerställa att alla deltagare har samtyckt till sitt deltagande och hur det vidare 

kommer att användas 

− Att säkerställa att alla deltar frivilligt 

− Att upprätthålla professionalism och vetenskaplig integritet 



Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag  Sara Carlsson 

 

- 25 - 

 

Dessa principer behandlades genom att i början av varje intervju informera om uppsatsens 

syfte, vad personernas data skulle användas till samt hur denna skulle behandlas. Där 

informerades det även om att respondenterna skulle vara anonyma. Det frågades även om 

samtycke gavs till att spela in intervjuerna. Se bilaga A för intervjuguiden där ovan framgår. 

Vidare tillfrågades varje intervjuobjekt om de ville deltaga i studien varvid det tydliggjordes 

att deltagande var frivilligt. Det eftersträvades av författaren att upprätthålla professionalism 

och vetenskaplig integritet genom att följa intervjuguiden för alla respondenter, hantera data 

med försiktighet samt genom att transkribera intervjuerna i dess helhet och därmed säkerställa 

att ingen information förändrats. Korta delar i transkriberingen där respondentens anonymitet 

ej kan säkerställas, har tagits ut texten. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Wedawatta, Ingirige och Armatunga (2011) framhäver vikten av att kunna påvisa en studies 

validitet och reliabilitet för att studiens ska kunna anses hålla tillräckligt hög kvalitet. I denna 

studie har det strävats efter att upprätthålla validiteten genom att kombinera flertalet olika 

källor samt att noggrant beskriva metoden för att visa att all data är välgrundad. Vidare har alla 

källor granskats kritiskt och som tidigare nämnt har källorna främst inhämtas via 

universitetskopplade databaser. Respondenternas bidrag anses även pålitligt då de beskriver 

situationerna på sina respektive arbetsplatser varvid deras individuella uppfattning är precis det 

som eftersträvades. Författaren har även haft i åtanke att det finns risk att utsättas för olika 

typer av biaser, speciellt konfirmeringsbias. Konfirmeringsbias innebär att man söker efter 

information som bekräftar det man redan tror (Nickerson, 1998). Detta har hanterats genom att 

använda flertalet olika källor samt att i intervjuerna följa intervjuguiden, se bilaga A, och där 

använda sig av icke-ledande frågor. 

Reliabilitet uppfylls enligt Denscombe (2017) om studien skulle ge samma resultat om det 

genomfördes igen med samma förutsättningar. Författaren har strävat efter detta genom att 

arbeta strukturerat med hjälp av intervjuguiden samt att tydligt redogöra för studiens steg i 

metodavsnittet. Då intervjuerna innefattade flexibilitet och möjlighet att fritt diskutera ämnet 

för respondenten, var inspelning och transkribering av intervjuerna ytterligare ett sätt att öka 

reliabiliteten då detta tydliggör hur varje intervju modifierades.  
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4. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten från intervjuerna enligt den kategorisering av områden 

som gjordes i det sammanfattande ramverket, se tabell 1.  

4.1 Resultat av intervjuer 

Kunskap  

Majoriteten av respondenterna är klart överens om att kunskapen är vad som driver företagets 

verksamhet framåt. Inte bara det konkreta som individerna kan, gör och har nytta av i sitt 

dagliga arbete eller vad som finns nedskrivet, utan respondent 4 (R4) påtalar även vikten av 

kulturen på arbetsplatsen och förståelsen för organisationen i stort och dess mål, för att kunna 

befästa kunskapen i det vardagliga. Både R3 och R4 nämner att erfarenhet också är en del av 

kunskap. 

Respondent 1 (R1) delar upp området kunskap i två kategorier; hård kunskap - ett system eller 

standard, kunskap vilken kan vara kontrollerbar exempelvis genom ett test. Samt mjuk kunskap 

som denne menar snarare handlar om kommunikation.  

Även R5 påtalar att det finns olika typer av kunskap, och poängterar att området har ett extremt 

stort spann, samt att vad man behandlar inom ämnet beror mycket på kontext. Man tar upp 

exempel; kollektiv kunskap där man ser mer till själva spridningen av kunskap, och ett annat 

exempel är informell kunskap. 

Att kunskap ligger både på individnivå och hos företaget i stort håller de flesta av 

respondenterna med om. Likaså att kunskap är delbart. R5 trycker speciellt på att kollektiv 

kunskap är viktigt och menar att om kunskap främst är individkopplat så är det ett stort problem 

för företaget.  

Lagring och delning av kunskap i form av processer, rutiner, kompetens och ”best practice” 

sker på olika vis på olika arbetsplatser. R3 beskriver kunskapslagring som en konst i att veta 

vad man ska spara och inte. De anges ha extremt många system och R3 menar att det i sin tur 

gör företagets kunskapsdatabaser svårhanterliga. Även om det finns mycket information 

lagrad, så blir den svår att hitta på grund av “lager på lager” med system som blivit utbytta och 

påbyggda genom tiden. 

 “Jag tror att vårt företag är det mest processtyrda och dokumenterade företaget man kan 

tänka sig. Det går till absurdum ibland.” – R3, se bilaga D rad 14.   

För att andra i företaget ska kunna ta del av ”best practice” och erfarenheter från projekt finns 

en “hub” där man kan dela med sig av projekt samt även utvärderingar av projekten. Även R1, 

som arbetar på ett konsultföretag, menar att allt i deras arbete dokumenteras och att det är 

tillämpligt på hela konsultbranschen. De jobbar alltid efter processer, har övergripande 

dokument, att-göralistor och checklistor. R5 har system specifikt för informationshantering där 
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alla teamens ”backlogs” med processer och releasehanteringen ligger. Backloggarna är 

transparenta, så det är enkelt att gå in och se efter vad respektive team jobbar med, samt var de 

är i sina processer. De har också ett team som jobbar enbart med kunskapsfördelning som även 

fungerar som en form av support kring verktygshantering.  

På R6 arbetsplats tas kunskap tillvara genom bland annat skrivna dokument och 

videoinspelningar, men även genom utbildningar och upplärning. Till viss del sparas dokument 

ned i delade mappar. Dokumenten uppdateras enligt R6 dock sällan och inte så pass ofta som 

det finns behov för. Förändringar, ny kunskap och information ligger hos individen till denne 

får tid att uppdatera dokumenten som delas med resterande. R2 menar på att det svåra i 

kunskapsdelning är att få till tiden till att sätta sig och göra det. 

R4 dokumenterar vid kundärenden så att vem som helst skall kunna ta vid och arbeta vidare på 

samma ärende med förståelse utan en specifik överlämning. Inom de större projekten på R3s 

arbete finns en tydlighet och väl dokumenterade processer. Där kan man följa hela projektet 

tack vare versionshistorik, och dokumentationshistorik. R6 nämner att det finns mallar och 

guider på basal nivå, som ska hjälpa till i förståelsen, men menar att det inte är tillräckligt. Det 

krävs fortfarande att man blir introducerad och får lära sig av en annan person för att kunna 

utföra arbetet i praktiken.  

Ibland ligger något bara i luften och är en oskriven regel kring tillvägagångssätt, man kan inte 

veta som ej insatt att “såhär gör vi här” och enligt R2 brister dels det på många ställen, men 

även att man inte vet varför man gör på ett vis som man alltid har gjort. R7 påtalar att vid vissa 

specifika processer och flöden så skapas rutiner, men vid mer allmänna sådana litar man på att 

tillräckligt många inom företaget sitter inne med kunskapen för att kunna föra den vidare till 

andra och att den därmed stannar inom företaget.  

Även om R1 som nämnt har mycket dokumenterat, så sätter de aldrig in en ny utan 

uppbackning i ett case, utan det finns ett antal steg som måste gås igenom. Dels finns tydliga 

dokument med instruktioner för mer konkreta processer, och utöver det så finns “onboarding 

dokument” för att kunna sätta sig in i arbetsgången. Man får göra “dummieuppgifter” för att 

testa hur den anställde skulle göra och reagera i ett sånär på riktigt case, för att skolas in. Väl 

inne i ett uppdrag med kund så kontrolleras alltid vad en ny person gör, innan det levereras till 

kund. Dessutom har man kontinuerligt stöd och får gå bredvid någon erfaren, som ett 

faddersystem. R5 beskriver att de har dokument och manualer för ren praktisk “ways of 

working”. De är dock för tillfället inne i en transformation, och den informella “ways of 

working” finns just nu inte nedskrivet utan itereras kontinuerligt. Detta påtalas som ett problem, 

dels då man inte ens har möjlighet att få tag på exempelvis ett organisationsschema eller få 

kunskap kring hur en avdelning ser ut. 

R1, R2 och R4 beskriver att de har ett arbete där vissa bitar är särskilt styrt med lagar och regler 

att förhålla sig till kring dokumentation och lagring. Vissa saker måste lagras, andra saker 

måste lagras på ett specifikt vis, och vissa saker får inte lagras öppet eller delas utan innehar 

sekretess. Det finns utöver dessa tydliga regler, även ramar att jobba utifrån enligt R2 och R4, 

men där man har eget spelrum inom de ramarna.  
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Digitala Informationssystem 

Som svar på frågan kring vad respondenterna använder för kommunikationssystem på företaget 

har alla angett att de, utöver vanlig mail, använder intranät alternativt/och Microsoft Teams 

som är en kommunikationsplattform. R2 använder Googles tjänster. Generellt så används 

intranäten för att både lagra och dela med sig av information. R4 anger att deras intranät enbart 

används för att hämta information, medan man använder sig av mail som huvudsakligt forum 

vid behov av att dela med sig till andra. Se figur 3 för redovisning av gruppens användning av 

olika kommunikationsverktyg. 

 

Figur 3. Kommunikationsverktygen som används av respondenterna. Figur av författaren. 

Att ha ett separat system för kunskapshantering är inget genomgående bland respondenterna, 

utan det är i de flesta fall integrerat i de befintliga lösningarna, samt används på olika vis. 

R5 använder däremot Confluence kombinerat som intranät och innehållshanteringssystem. De 

har utöver systemet interna servrar för lagring, men det som fungerar mest optimalt ur 

kunskapssynpunkt är systemet.  R3 och R6 har SharePoint som lösning med intranät och 

kunskaps- och informationshantering, inkluderat processer och integration.  

R7 anger att de inte har ett specifikt system för just kunskapshantering, dock finns delade 

mappar och dokument på en server. Även R2 följer samma spår - det finns ytor i deras system 

där man skall lägga in material. R1 använder intranät och deras plattform för lagring av det 

som är mer generellt och större. För kundspecifik kunskap används istället mappar på en server 

där ett mindre antal människor har tillgång. För R4 finns ett system liknande en Wiki där man 

kan söka svar på frågor, men däremot finns inte möjligheten att själv lägga in eget material. 

Vid önskemål om att lägga in något själv krävs att den anställde skickar in ett förslag som i sin 

tur måste granskas och bedömas huruvida det tillför värde eller ej, samt om det är 

genomförbart.  

Vikten av att kunna lita på vad som finns publicerat i de olika lösningarna för kunskapslagring 

är stor. Det är dock lätt enligt R5 att det missas att uppdatera direkt om det sker en ändring 

exempelvis. Då riskerar felaktig information att ligga uppe för länge och vara sökbart. R3 
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påtalar vikten av att den enskilde måste kunna vara källkritisk. Även om kunskapsbanken i 

regel ska vara uppdaterad, så vet man inte om det är gammalt eller nytt. R2 har dock aldrig 

ifrågasatt huruvida det skulle vara uppdaterat eller ej. R6 säger att den mesta informationen 

oftast stämmer, men att man lär sig efter hand just vad som inte stämmer, och att det är ett 

farligt faktum, för det kan leda till att man själv till slut blir en av de som inte hjälper till att 

uppdatera dokumenten. Det är främst nya anställda som hämtar kunskap ur de dokument som 

finns. I och med detta har R6 känslan att kunskapen i det aktuella teamet ligger främst hos de 

enskilda individerna. De anställda som sitter inne med själva kunskapen som skall uppdatera 

dokumenten har inte heller tid för det. Detta gör situationen svårare för de som kommer som 

ny i ett team.  

Likaså R7 som är relativt ny på arbetsplatsen instämmer i att det är svårt att hitta de filer och 

rutiner som är uppdaterade. Det leder till att man ibland helt enkelt lär sig fel på grund av att 

dokument inte är uppdaterade. Men R7 understryker också att det är smidigt att komma åt, bara 

man vet vad man letar efter. Ett förslag för att lösa problemet med att rutiner ej är uppdaterade 

skulle kunna vara att ge var rutin en ägare som blir ansvarig för att den uppdateras. Alternativt 

att rutinerna gås igenom och granskas på årlig basis så de är korrekta, eller att de som behöver 

uppdateras får en typ av märkning så att de anställda blir varse om vilka som är aktuella eller 

ej. R5 belyser även ett problem ur den motsatta riktningen – ibland uppdateras systemet för 

ofta.  Deras produktteam släpper nytt näst intill varje dag, och det blir i praktiken omöjligt att 

hinna uppdatera sig för egen del på det nya, vilket skapar ett irritationsmoment. 

Ett antal av respondenterna anger att de har rena direktiv om att de ska uppdatera och ladda 

upp material själva, att det ligger i deras arbetsgång. Medan andra har det på eget ansvar och 

intresse, samt gör det när det finns tid, men det är också olika beroende på vilken typ av material 

det rör sig om.  

Viss skillnad ligger även i på vilka sätt det uppmuntras från ledning att använda sig av 

kunskapssystemen/kunskapsbaserna (el dyl.).  Majoriteten, utom R4 beskriver att det upplevs 

uppmuntrat, men å andra sidan är R4 den enda av respondenterna där företagets 

kunskapslösning inte innebär att den anställde själv ska spara ned material, utan enbart hämta. 

R4 poängterar också att det är skönt att inte behöva tillföra material själv, och hade tyckt att 

det var “ganska tråkigt” att sitta och göra det på ett ordentligt vis. Nu får R4 istället jobba med 

det R4 anser är roligt, och antar att de som sitter och jobbar med kunskapslösningen tycker det 

är roligt på samma vis. Men R4 gissar också att situationen troligen hade sett annorlunda ut på 

ett mindre företag.  

R1 säger att det uppmuntras hela tiden att dela med sig av kunskap och att använda intranätet. 

Dock anser R1 att det skulle kunna vara mer organiserat. I nuläget finns det inte reglerat hur 

man ska gå tillväga, utan det hänger på individen och dess erfarenhet. Även R2 önskar tydligare 

krav “uppifrån”, att det ska vara förankrat och ett krav på den anställde, det tror R2 medför att 

det blir accepterat på ett annat sätt i nuläget vilket leder till att fler använder det. På R3s företag 

uppmuntras det flitigt att använda sig av kunskapsdelning. Där ter det sig dock att vara mer 

specificerat och strukturerat kring arbetsgången för kunskapsdelning, allt ska vara delbart och 

tillgängligt. Företaget är måna om att lagra faktiska kunskaper, till skillnad från ett annat 

företag som R3 arbetade på tidigare. Det låg inom teknikbranschen och fokus låg på att 

leverera, det skulle vara ett högt tempo och kunskapen hölls snarare hos individerna än i 
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företaget.  Hos R3s nuvarande företag blir arbetsgången något långsammare, men å andra sidan 

stannar kunskapen i företaget.  

R6 berättar att företaget uppmuntrar att de anställda ska dela med sig till varandra men att det 

ej känns realistiskt.  

“Företaget i stort trycker mycket på att vi ska dela med oss till varandra, men jag upplever att 

företaget är för stort och brett för att det ska fungera eller finnas någon nytta rent praktiskt att 

dela med sig i hela organisationen. Det är en fin tanke men inget som är realistiskt.” -R6, se 

bilaga G rad 20. 

Alla respondenterna använder sig av kunskapslösningarna på respektive företag, dock i något 

olika utsträckning. R5 använder det dagligen i sitt arbete. R6 och R1 använder det mycket, 

likaså R3 som också poängterar att det har varit särskilt viktigt under just detta år att ha ett 

enkelt och bra sätt att hitta information på, i och med att det har blivit mycket arbete från 

hemmet. De flesta är nöjda gällande hur det fungerar att använda kunskapslösningarna i deras 

arbete. R2 är dock inte särskilt nöjd, utan beskriver deras system som oanvändarvänligt, 

ologiskt och svårjobbat. Man kan bli “utslängd” ur systemet och det saknar dessutom 

tillgänglig support. 

Knowledge Management 

Utöver arbetet med de digitala systemen, sker ett antal olika aktiviteter i respondenternas 

företag för att ta tillvara på kunskap. R3 kan ta del av forum, där specialister finns och svarar 

på frågor. De har också möjligheten att gå med i så kallade “buddy groups” där anställda med 

smala områden kan samlas, fördjupa sig och utbyta kunskap. Det pågår även seminarier och 

interaktiva föreläsningar. 

R1 anger att när man börjar hos dem finns ett helt paket med internutbildningar som man 

genomgår som anställd. Sedan ligger internutbildningar man går efter hand listat och samlat i 

ett bibliotek. R2 som har ett tudelat yrke säger att den ena biten av yrket ansvarar man mer 

själv för att vidareutbilda sig inom för att behålla kompetens och vara uppdaterad inom 

branschen. Den andra säkerställs genom lärprocesser och vidareutbildningar tillhandahållna 

via arbetsplatsen. De får även timmar avsatta i sin arbetsvecka som är menat för förkovring 

och utbildning, men samtidigt så är detta svårt i praktiken. Timmarna behövs för det vanliga 

arbetet och det är inte möjligt att styra om i det schemalagda arbetet på det vis som krävs för 

att ex gå en kurs. R2 menar att man får hitta sin egen väg runt problemet.  

R4 har ett gediget utbildningsprogram som skall följas varje år. Utöver det har R4 gått många 

utbildningar genom sina 32 år på arbetsplatsen och menar att det är ett bra sätt att träffa andra 

än bara de på sitt eget kontor. Det ger ett utbyte av idéer att ta med sig hem. Även R5 har 

tillgång till att gå internutbildningar. De har också “subject matter experts” som finns att fråga. 

För R6 så finns vissa utbildningar när det exempelvis sker förändringar i system, men det är 

främst för ett färre antal personer, som sedan ska förmedla kunskapen vidare till de i sitt team.  
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I uppfattningen kring om ett eventuellt förbättringsarbete i ämnet sker, skiljer sig 

uppfattningarna åt, men gemensamt har de flesta att de inte riktigt vet, eller har funderat så 

mycket på det, man har inte heller tid eller ork att påverka själv. 

På R3s företag tas dock förbättringsarbetet med kunskapshantering allvarligt, och det finns en 

separat grupp tillsatt som jobbar enbart med det. R3 tror att det beror på att det är ett äldre 

företag med låg personalomsättning. Det finns tid och utrymme för att jobba med den typen av 

arbete. R4 upplever att det pågår ett förbättringsarbete och möjligheten att påverka finns genom 

att själv lämna in förslag för förbättringar.  Å andra sidan är R4 nöjd med situationen som det 

är. R1 är inte helt säker, men tror att det säkert jobbas med det. Det finns en avdelning för det 

som dock är dålig på att synas. Men understryker att ofta pågår processer i företag som man 

inte vet om eller som inte kommuniceras ut till hela företaget. Att vara med och påverka arbetet 

själv uppmuntras, och möjligheten finns, men det är inget som man lägger krut på i det dagliga 

arbetet. Inviten behöver komma från de som faktiskt arbetar med själva förbättringsprocessen 

för att det ska bli gjort. R2 känner inte att man får gehör vid egna förslag på förbättringar eller 

att förståelsen finns för att det skulle finnas problem i den nuvarande processen. Men förstår 

också att om det ska ändras på något så måste det finnas en direkt koppling till profit, inte bara 

göras för nöjes skull. R6 och R7 tror inte att det jobbas aktivt med att förbättra 

kunskapshanteringen, kanske för att man är nöjd med hur det redan fungerar och att det finns 

andra prioriteringar. R5 har inte lagt någon vidare tanke på hur det sker eller ej, utan har fullt 

upp med sitt eget arbete. 

Genomgående upplever respondenterna ett definitivt mervärde i att jobba med 

kunskapshantering och nämner ett antal olika fördelar det medför. R3 tycker att det är ett givet 

arbetssätt, det är så man ska arbeta. R5 menar att deras arbetsprocesser blir kortare på ett 

positivt sätt. R4 hade inte kunnat vara utan kunskapsbanken i sitt arbete, även om man kan 

mycket själv och man har sina kollegor att vända sig till, så är det ett bra sätt att hämta kunskap 

på, man kan inte kunna allt utantill. R2 belyser framförallt nyttan av att ta del av vad andra har 

gjort i arbetet. R1 menar att kunskapshanteringen är grunden i hela deras verksamhet och den 

måste fungera. R1 nämner även fördelen för deras kunder. 

“.. det är toppen för våra kunder. Man väljer en konsult från oss, men man får en kunskapsbas 

som är enorm.” - R1, se bilaga B rad 24. 

R6 beskriver det som tudelat. Ska man få ut ett mervärde av att jobba med kunskapsdelning på 

ett effektivt sätt behöver man vara van vid det, annars lär tröskeln bli hög och man drar ingen 

nytta av det. Har man dock ett bra system för kunskapsdelning samt ett behov för delning av 

kunskap i företaget, så ger det ett mervärde enligt R6. Det kan bli både tidseffektivt och ge en 

säkerhet för företaget. Likaså instämmer R7 kring aspekten kring säkerheten och säger att det 

ger en trygghet för organisationen om någon anställd skulle bli sjuk eller sluta, det blir lättare 

att fortsätta verksamheten som vanligt om man har en bra kunskapshantering.  

R2 har en övertygelse om att företag, för att bli en attraktiv arbetsplats, behöver annonsera ut 

att de dels satsar på kunskapshantering, vidareutveckling och kompetens, att det finns 

förväntningar på den anställde och att det ligger i företagets riktlinjer att man ska dela med sig. 

Då blir det från början accepterat av de anställda. R1 instämmer i att många anställda efterfrågar 

det, tydlighet och mer struktur. Särskilt som ny är det svårt att skapa en helhetsbild av hur 

strukturen för kunskapshantering ser ut. 
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R6 menar att man inte behöver se på kunskapshantering i helt svart och vitt. Man behöver 

eventuellt inte lagra exakt all kunskap på samma vis, eller över huvud taget och olika typ av 

kunskap bör behandlas på olika vis. Formatet bör spegla behovet och vilken del av 

organisationen som ska ta del av kunskapen. Dels har kunskap som berör en hel organisation 

en typ av behov, och team-specifik kunskap ett annat. R6 belyser detta som en viktig del i det 

hela men som upplevs gås förbi helt i diskussionen.  
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5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultat från intervjuerna i jämförelse med insikter från 

litteraturstudien.  

5.1 Incitament för att arbeta med knowledge management 

Kunskap är ett brett begrepp men inom organisationer talas det främst om explicit och implicit 

kunskap i teorin. Explicit kunskap handlar om mer konkret kunskap som relativt enkelt kan 

översättas till text och delas medan implicit kunskap handlar mer om kunskap som kommer av 

egna erfarenheter och upplevelser. (Nonaka & Takeuchi, 1991) Motsvarande talar 

respondenterna om kunskap som hårt och mjukt där hård kunskap syftar till system eller annan 

typ av kontrollerad kunskap medan mjuk kunskap snarare handlar om kommunikation. Det 

finns därmed en likhet i hur man ser på kunskapen, även om det uttrycks på olika sätt från 

respondenterna kontra från teorin. Dessa olika typer av kunskap är ju olika lätta att dela och 

därmed att lagra. Respondenterna är överens om att kunskap är vad som driver företaget framåt 

och att det därför är viktigt att ta vara på det varje individ kan samt vad organisationen har för 

kultur, mål, strukturer och processer.  

I teorin framhävdes det av Armacost och Horwitch (2002) vidare att medvetenhet och arbete 

med kunskap kan säkra intäktsströmmar och minska kostnader, men många organisationer är 

trots detta inte medvetna om hur viktig kunskapen de besitter i verksamheten är. Det som är 

intressant är att i praktiken verkar organisationerna på en högre nivå ha medvetenhet om vikten 

av kunskapen och arbete med knowledge management, men att detta inte förmedlas ut 

tillräckligt till de anställda för att arbetet med knowledge management ska fungera fullt ut.  

Majoriteten av respondenterna beskriver nämligen att det upplevs som att organisationen 

uppmuntrar dem till att använda sig av kunskapssystemen och kunskapsbaserna som är 

implementerade på företaget. En respondent upplever även att det flitigt uppmuntras och att 

företaget är måna om att lagra faktiska kunskaper trots att arbetsgången blir något 

långsammare. Trots att de upplever uppmuntran, vilket därmed tyder på att man högre upp i 

organisationen ser ett värde i arbete med knowledge management, blir problematiken 

medvetenheten och arbetet med kunskapen rent praktiskt hos de anställda. 

Respondenterna ser däremot själva värde i att arbeta med KM. Flertalet av respondenterna 

nämner att de inte hade kunnat arbeta utan tillgång till kunskapen på företaget i dessa format 

och en respondent lyfter fram att det är ett givet arbetssätt att fokusera på strukturerad och 

fungerade lagring av kunskap. Respondenter lyfter även att företag tydligare behöver 

marknadsföra att de arbetar med kunskapshantering för att bli en attraktiv arbetsplats. Det är 

även viktigt att vara tydlig internt att det förväntas att man skall dela med sig av kunskap på ett 

tydligt sätt enligt etablerade riktlinjer. Det som efterfrågas från respondenterna är just tydlighet 

och struktur för kunskapshanteringen. Detta eftersom det är först då man får ut fördelarna med 

KM som exempelvis en säkerställning att kunskapen stannar på företaget och finns tillgänglig 

för alla oavsett omständigheterna. 
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5.2 Arbete med knowledge management 

De två angreppsätt i arbete med KM som Zieba et.al. (2016) nämner ser i praktiken ut att 

kombineras, snarare än att företaget valt det ena eller det andra. Det tekniska angreppssättet 

fokuserar på att hantera och kontrollera kunskapen från toppen nedåt i organisationen vilket 

respondenterna nämner finns i deras organisationer. Det uppmuntras uppifrån att arbeta med 

KM och det finns en etablerad struktur för att lagra och dela kunskap om än på olika sätt och 

med olika resultat. Respondenterna nämner även att de anställda ofta lär av varandra och att 

mycket kunskap stannar hos individerna, vilket är mer i linje med det framåtväxande 

angreppsättet. Saknas en god struktur för det tekniska angreppssättet ter det sig vanligt att 

respondenterna automatiskt kommer in på det framåtväxande angreppssättet som komplement. 

Enligt Armacost och Horwitch (2002) är ett vanligt misstag med KMS att man antar att 

systemet ska sköta sig på egen hand utan vidare interaktion och förståelse för organisationen i 

sig. Det krävs en förståelse för företagets kärnprocesser och verksamhetsprinciper för att kunna 

implementera ett KMS på ett effektivt sätt.  

I intervjuerna framkom det att alla respondenter använde sig av sina olika lösningar respektive 

företag hade för lagring och delning av kunskap, men i olika utsträckning. De poängterande att 

det dessutom varit extra viktigt att detta fungerar bra nu när hemarbetet har ökat. Majoriteten 

är nöjda med lösningarna för kunskapshantering men flertalet av respondenterna lyfter frågan 

om att kunskapen inte uppdateras tillräckligt ofta. Ansvaret på uppdatering ligger ofta hos 

individerna som på grund av tidsbrist och brist på motiv inte gör detta tillräckligt. Många saker 

ligger kvar som oskrivna regler och en respondent nämnde även att företaget tenderar att lita 

på att tillräckligt många sitter inne med kunskapen för att den ska föras vidare till andra och 

därmed stannar inom företaget.  

Respondenterna nämnde även att de har många olika system vilket gör det svårt att hantera 

företagets kunskap. Mycket information finns lagrad, men på olika sätt och med olika system 

vilket gör det svårt att hitta denna. Allting dokumenteras för de flesta och tanken är at det ska 

gå att följa projekten och ta över ärenden utan en specifik överlämning eller personlig 

genomgång. Men det visar sig inte vara tillräckligt.  

Det finns en del etablerade riktlinjer för respondenterna i hur de ska arbeta med 

kunskapslagring. Två respondenter nämner att det finns ramar att jobba utifrån med att det 

därinom finns eget spelrum. Andra respondenter nämner att det finns riktlinjer för hur man ska 

arbeta med kunskapslagring, men ingenting som specificerar hur ofta detta skall uppdateras. 

Problem upplevs i att ingen har ett uttalat ansvar. Förslagsvis skulle någon behöva äga var 

process och således bli ansvarig för dess uppdatering.  

Ett genomgående fenomen är att företagen försöker ge riktlinjer och uppmuntran, men når inte 

hela vägen fram. Ett misstag som ter sig synnerligen vanligt bland respondenternas företag. 

Detta går därmed helt i linje med Armacost och Horwitchs (2002) teori, nämnt ovan, med 

förväntan om att system sköter sig själva, samt avsaknad av förståelse för organisationen i stort. 

Vad som verkar ske hos företagen är att management ger visst stöd eller riktlinjer till en början, 

men utan vidare support eller uppföljning för att se hur det faktiskt fungerar hos de anställda. 

Den upplevda uppfattningen är att management tror att de har gjort tillräckligt genom att bara 

kunna säga att “det är viktigt att vi jobbar med KM”. Det ser fint ut på pappret, men fungerar 
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bevisligen inte så i praktiken. Detta förstärks av att enbart en av respondenterna upplever att 

det pågår ett aktivt arbete med KM. 

För att skapa motivation till arbete med KM hos de anställda är en viktig fråga vad individen 

motiveras av. Varken press från ledning eller att det skapar nytta för sin egen del verkar vara 

aktuellt i vårt fall. En av respondenterna nämnde att vid händelse av att man själv ger egna 

förslag på förbättringar, ges varken gehör eller förståelse för förslaget eller situationen, vilket 

har direkt motsatt effekt än motivationshöjande hos den anställde. Vad som däremot skapar 

någon form av drivkraft i frågan är stöd och förståelse, men också tydlighet. Ligger arbetet på 

eget ansvar hos individen så upplevs det som mindre prioriterat och något som man gör om 

man hinner eller vill, och då blir det uppenbarligen heller inte gjort i den grad som vore 

önskvärt. Vissa av respondenterna har arbetet med KM inlagt i sin arbetsgång med rena 

direktiv. Då finns och utrymme avsatt, och det blir därmed inte heller ett så stort projekt att 

sätta sig in i och arbetet med KM faller sig mer naturligt. 

Det är viktigt med struktur av organisationers processer i arbete med KM. Rätt hanterat kan en 

organisatorisk fördel skapas om man lyckas överföra kunskap som tidigare legat hos en individ 

till organisatorisk kunskap. Om man inte lyckas, finns risken att man förlorar kunskap vid skifte 

av en anställd (Latilla, 2019). Det är även viktigt att personerna som ska arbeta med KM är 

införstådda i vad de ska göra och varför för att system inte ska fallera. Det behövs bra underlag 

för anställda och tid för att identifiera, prioritera och sprida rätt information på rätt sätt 

(Armacost & Horwitch, 2002). Det krävs även verktyg för att arbeta med KM. Detta kan 

innefatta processutveckling och utbildningar, vilket respondenterna nämner används i 

organisationerna som sätt att sprida kunskap. Men det behövs främst ett system som bygger en 

bro mellan de olika stegen i KM: Skapa, fånga, organisera, överföra och använda kunskapen. 

Respondenterna nämner att de har olika system för att lagra kunskapen. Bristerna ligger i att 

uppdatera denna och på ett strukturerat sätt kunna hämta och dela denna.  

5.3 System för knowledge management 

Som Tarnaveanu och Muntean (2009) tryckte på behöver kunskap i företag kodas på ett sätt 

som säkerställer kvaliteten och tillgängligheten för att den ska kunna lagras. Därtill behövs en 

typ av databas för att lagra kunskapen. Även om denna kan vara i fysisk form, visar denna 

studie på att målgruppen enbart använder sig av digitala sätt att lagra kunskapen. I teorin nämns 

det att den ideala infrastrukturen för att lagra kunskap är den som kan hantera alla stegen i 

knowledge managements livscykel (anskaffning, överföring, lagring och användning). Ser vi 

till praktiken används inget sådant typ av KMS. Här går de undersökta företagen därmed en 

annan väg än vad teorin föreslår att de bör. Alla utom en respondent har inte heller ens ett 

separat system för att hantera kunskap. Istället nyttjas befintliga digitala verktyg som används 

till flertalet andra saker. Här nämns Microsoft Teams både som kommunikationsverktyg och 

kanal för att dela kunskap. SharePoint, Intranät och interna mappar på företagets server nämns 

som sätt att lagra kunskap och därtill då även som plattform för att dela och inhämta kunskap 

för de anställda. I de fall där system finns för lagring, ligger det separat och integreras ej med 

övriga steg i livscykeln för KM. Dessa övriga steg har dock inte undersökts i någon större 

utsträckning i denna studie och redogörs ej för på samma vis. 
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Borghoff och Pareschi (1997) tryckte exempelvis på att användning av ett IT-system för att 

lagra kunskap kan vara till stor hjälp men att detta kräver en balans mellan systemet och 

människorna som är tilltänkta att använda detta. Detta var även något som lyftes hos 

respondenterna. För att få ut det tilltänkta värdet med att arbeta med KM behöver det vara 

anpassat till användarna som dessutom rent kulturellt har en vana av att arbeta med detta. Det 

behöver vara enkelt att göra rätt, finnas en tydlig struktur i systemet samt att alla användarna 

måste förstå nyttan med att effektivt lagra och dela kunskap för att ett mervärde ska tillkomma. 

Detta är i linje med respondenterna som också lyfter fram att det behöver finnas en etablering 

av KM naturligt i arbetsprocessen för att det skall fungera.   

Vidare lyfts det i teorin att IT-systemen inte bara bör stötta i lagring av kunskap utan även 

framhäva att koppla samman människor med hjälp av olika kommunikationsverktyg. KMS har 

syftet att integrera och kombinera funktioner för att behandla både implicit och explicit 

kunskap i en organisation där även nätverkande är en central del (Maier, 2007). På marknaden 

idag lyfts det i marknadsföringen funktioner så som att integrera flera olika projekt, 

dokumentations och applikationer för att man inte ska behöver använda något annat system för 

att arbeta med sin kunskap. Det framhävs även KM-systemen kan integreras med andra system 

och att de ska främja en kultur av kommunikation och kunskapsdelning (Software Testing 

Help, 2020). Dessa system ligger i linje med vad teorin förespråkar. Men tröskeln för företagen 

i att skaffa dessa system kan vara problemet. Det är en stor investering och resurser behövs i 

form av både tid och pengar varvid en lyckad implementering sedan också behöver ske hos 

arbetarna. 

Det kan dock vara svårt att identifiera ett specifikt system som stöd för arbete med KM. Många 

av systemen tenderar att gå in i varandra. Det är enligt North och Kumta (2018) anledningen 

till att KMS verktyg fokuserar på att vara ett stöd till företags befintliga system. Svårigheten 

ligger i att välja ett KMS som inte förändrar arbetssättet för mycket. En stor investering i ett 

IT-system på bekostnad av det humanitära kapitalet kan göra kunskapen statisk och ”trög” och 

påverkar hur väl den används och sprids. De nya teknikerna som kommer tvingar dessutom 

företagen att utveckla och uppdatera sin syn och sitt arbetssätt kring KM, vilket också kan vara 

positivt (North & Kumta, 2018). Svårigheten ligger, som nämnt, kanske att ha möjlighet att 

göra investeringen och få den implementerad hela vägen.  

Sett till det praktiska användandet är det endast 14% av respondenterna som arbetar med ett 

etablerat KMS på sin arbetsplats. Respondenten nämner att arbetsprocesserna på ett positivt 

sätt blir längre men ibland är system så väl uppdaterat att det uppdateras för ofta och man inte 

hänger med. En annan respondent nämner att de arbetar ordentligt med KM i dennes 

organisation och förbättringsarbetet tas på stort allvar. Anledningen nämner respondenten nog 

ligger i att organisationen är äldre med låg personalomsättning där det finns tid och utrymme 

för att arbeta med sådant. Företaget är måna om att lagra kunskap och att det ska vara 

strukturerat och lättillgängligt. Det tar mer tid men kunskapen stannar på ett lyckat sätt i 

företaget. Detta tyder på att det kan vara viktigare att företaget och arbetarna är med på 

konceptet med KM och varför man ska arbeta med det. Ett KMS kan vara bra men att enbart 

ha ett system ter sig inte vara tillräckligt för att få ut alla tänkta fördelar med KMS och KM.  

Det är nämligen respondenterna som inte använder ett uttalat KMS eller har ett etablerat arbete 

med KM, utan istället nyttjar andra verktyg och system på ett mer ostrukturerat sätt till att 

arbeta med kunskap, som främst nämner olika typer av svårigheter i detta arbete. En av dessa 
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respondenter nämner att det är viktigt för dem på företaget att kunna spara informationen och 

att ha rutiner för detta, men att systemet är svårarbetat och inte underhålls. En annan respondent 

nämner att det blir upp till varje individ att lära sig vilken information som är uppdaterad och 

inte, där det största problemet med kunskapshanteringen är att den inte uppdateras tillräckligt 

ofta. Detta leder vidare till att denna blir en del av problemet, då när man lärt sig inte längre 

har behov av att kunskapen uppdateras. Importansen av att ha just en etablerad KM-kultur visas 

tydligt. Saknas detta så visar det sig att det finns en risk att de anställda istället jobbar runt 

problemen vilket leder till att incitamenten för förbättring på sikt sänks.  Att använda ett KMS 

visar sig därmed, i linje med teorin, fungera bra men främst är det arbete och kulturell 

genomsyrning av KM som tyds vara mest effektivt. De som upplever svårigheter med 

organisationens arbete med KM är främst där KM inte är ett genomarbetat koncept.  

5.4 Utveckling av arbetet med knowledge management 

För att lyckas med att använda knowledge management behövs det, enligt Borghoff och 

Pareschi (1997), en kulturell och global förändring mot knowledge management-värderingar. 

Det är även viktigt att ha en tydlig bild av kunskapshanteringen för att välja rätt typ av verktyg 

till ens arbete med KM (Armacost & Horwitch, 2002). Respondenterna har i majoritet inte 

märkt av några ansträngningar till förbättring av KM på sin arbetsplats. De nämner även att de 

inte haft tid eller energi att själva påverka detta arbete. Upplevelsen vid samtal med 

respondenterna kring ämnet är att de har en mentalitet som utstrålar en form av uppgivenhet i 

avsaknaden av stöd och närvaro från management - “varför ska jag?”. Det blir en tydlig 

indikation på att hela organisationen, med start i ett närvarande management, behöver vara en 

del av konceptet KM för att kunna arbeta med det på ett sätt som fungerar och skapar värde. 

För att lyckas nämner en respondent att det är viktigt att det finns en vana och en kultur av att 

arbeta på detta sätt. Annars blir tröskeln för hög och därmed kommer inte någon nytta av arbetet 

med KM heller. En lösning för att minska tröskeln kan enligt en respondent vara att inte lagra 

all kunskap på samma sätt. Man bör kanske behandla olika typer av kunskap på olika sätt och 

med olika system, något som teorin inte nämner.  

En mindre firma har större möjlighet att få ett KMS att fungera på ett bra vis, till skillnad från 

en större firma där allt kräver mer struktur för att bli hanterbart (Zieba et al., 2016). Detta kan 

ju vara en del av problematiken för denna målgrupp. Respondenterna tillhör till stor del större, 

globala bolag som därmed har svårare att implementera ett nytt KMS om det inte haft det på 

plats sedan tidigare. Investeringen blir större, implementeringen svårare och möjligheten att 

påverka synsätt på KM och arbetskulturen kring KM kräver mer resurser och tid än för mindre 

organisationer.   
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6. Slutsatser 

I följande kapitel presenteras svaret på forskningsfrågorna samt att uppsatsens bidrag till ämnet, 

begräsningar och vidare forskning diskuteras.  

6.1 Svar på forskningsfrågorna 

Hur arbetar företag med knowledge management jämfört med den rådande teori som 

finns på området? 

Att arbeta med konceptet knowledge management i en organisation är något som ses som 

viktigt, både ur den anställdes och ur företagsledningens perspektiv. Det ter sig dock inte helt 

problemfritt i praktiken, utan på flera områden brister det faktiska arbetet och de arbetssätt som 

teori om KM förespråkar följs inte. Dels saknas genomgående ett uttalat ansvar för var del och 

dels saknas uppföljning och vidare support från företagsledningen. Snarare ges löst direktiv om 

att de anställda ska jobba med KM, men man lämnar det sedan där, vilket leder till att de 

anställda inte har några incitament för att arbeta med KM. En annan bidragande faktor till 

problemen är att majoriteten av företagen i studien inte har ett propert knowledge 

managementsystem. Istället väljer man att nyttja andra verktyg för ändamålet, vilket inte heller 

är linje med vad teorin förespråkar.  

Däremot, enligt teorin är det vanligaste misstaget som görs i arbete med KM och system, att 

ett antagande görs i att systemet sköter sig på egen hand utan vidare interaktion, mänsklig 

handpåläggning och faktisk förståelse för organisationen i sig. Detta är något som tydligt 

överensstämmer sig i denna studie. För att kunna implementera ett KM-arbete och ett KMS på 

ett effektivt sätt krävs en förståelse för företagets kärnprocesser och verksamhetsprinciper, 

både från företagsledning och från de anställda. Av de medverkande respondenterna i studien 

är de flesta ej helt nöjda med hur deras lagring av kunskap fungerar eller hur KM hanteras av 

ledningen. Detta har lett till och visat sig genom att de istället hittar ett sätt att jobba runt de 

problem som finns. De som är nöjda, har ett etablerat arbete med KM och/eller ett KMS, samt 

känner att de själva har möjlighet att påverka. 

Hur använder sig företag av medhjälpande digitala informationssystem för att bevara 

kunskap inom företaget?  

Studien visar att de flesta inte använder ett etablerat KMS utan nyttjar andra digitala 

informationssystem, som de redan har implementerade för andra syften, till 

kunskapsbevarande. Digitala separata system för KM kan absolut vara ett bra stöd i arbetet 

med att bevara kunskap. Men för att arbetet ska fungera som det är tänkt, behöver systemet 

vara ett mer integrerat system som är väletablerat och faktiskt arbetas med. Detta är också är i 

linje med vad teorin säger.  

Det visar sig att det enbart inte räcker att ha ett bra system, utan vad som är desto viktigare är 

att företaget jobbar ordentligt med konceptet knowledge management i sig. System för 

ändamålet är ett bra hjälpmedel och kan underlätta, men det kan också luta åt andra hållet 
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genom att “gå för långt” och bli ett alltför omfattande arbete kring det. Det verkar dock som 

om man kan få ut fördelarna som teorin lyfter genom att bara jobba med KM på ett välarbetat 

sätt. Ett hinder som kan uppstå är att det kan bli svårt och framförallt tidsmässigt kostsamt att 

plocka upp och ta tag i företagets arbete med KM om det inte redan är gjort. Vidare, behöver 

införskaffning av ett KMS, utöver att ha ett bra KM-arbete, därmed inte garantera att ge 

tillräckligt tillbaka för att vara värt investeringen. De KM-system som finns på marknaden är i 

linje med vad teorin föreslår men det viktiga vid en investering och implementering av ett 

system är just att följa upp det och få det att nå hela vägen fram. Det är därmed svårt att få ut 

den extra nyttan som ett KMS kan ge, vilket gör tröskeln för att införskaffa ett KMS hög. 

6.2 Bidrag till teorin 

Denna studie har bidragit till teorin om knowledge management genom att ge insikt i hur ett 

antal olika företag arbetar med knowledge management och specifik hur de arbetar med att 

lagra sin kunskap. Vidare har studien bidragit med en jämförelse av detta och hur teori 

framhäver arbete med knowledge management. Studien ger även insikt i vilka typer av digitala 

informationssystem som nyttjas för att lagra kunskap och hur väl detta fungerar för dessa 

företag.  

6.3 Diskussion av begränsningar 

Under studien har finns ett flertal begränsningar som kan ha påverkat studiens resultat. En 

central del är det relativt låga antalet respondenter i intervjuerna. Detta gör det svårt att påvisa 

en representativitet. I detta fall har dock det ansetts tillräckligt för studiens omfattning då 

respondenterna haft olika roller, olika erfarenhet och arbetar på olika företag vilket ökat 

bredden på målgruppen och gett vissa indikationer på hur det ser ut på olika företag. Vidare är 

en begränsning med studien att nästintill samtliga respondenter arbetade på stora, globala 

bolag. Enligt Zieba et al. (2016) är det svårare för större organisationer att implementera och 

arbeta med KM. Detta gör att resultatet av studien kan vara vinklat från perspektivet att det är 

svårare för större företag att arbeta med KM och därmed tappas ett bredare perspektiv. Detta 

är något att ha i åtanke vid läsningen av slutsatserna och något författaren har tagit med sig då 

analys och slutsatser dragits.  
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6.4 Vidare forskning 

Författaren har under studien gjort avgränsningar på grund av begränsningar i tid och resurser 

för detta arbete. Det finns dock många intressanta aspekter att undersöka vidare för att 

ytterligare bidra till ämnet. Nedan ges förslag på sådant att forska vidare på inom detta: 

− En utökning av den empiriska undersökningen inom dessa frågeställningar för att 

undersöka skillnader mellan företag, skillnader mellan olika roller/nivåer i företag samt 

skillnader i erfarenhet 

− Undersökning av företag som ej arbetar digitalt med sin kunskap 

− Undersökning av kunskapsöverföring i digitala företag utanför informationssystem 

− Undersökning av kunskapsstrategier i företag 

− Undersökning av övriga steg i knowledge managementlivscykeln, utöver lagring samt 

hur dessa hänger ihop 

− Undersökning av externa KMS 

− Undersökning av skillnaden mellan vinstdrivande och ideella organisationer i arbete 

med knowledge management 
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Bilaga A: Intervjuguide 

Intervjuerna började med en kort introduktion där följande gicks igenom: 

− Tack för deltagande 

− Godkännande för deltagande samt inspelning av intervjun 

− Information om att namn, företag och andra personliga detaljer kommer 

neutraliseras/anonymiseras 

− Information om att intervjun kommer att transkriberas och kan skickas till denne för 

godkännande om det önskas 

− Information om att slutliga resultatet kan delges om det önskas 

Tabell A1. Intervjuguide 

Område 1: Introduktion  

Generell information • Vilken typ av företag jobbar du på? 

• Vilken roll har du? 

• Hur länge har du arbetat på 

företaget? 

Område 2: Kunskap  

Uppfattning om kunskap • Hur definierar du kunskap i ett 

företag? 

• Är kunskap kopplat till enskilda 

individers erfarenheter och kontext? 

• Kan man dela kunskap? Hur? 

Kunskap i organisationen Om du tänker på kunskap som processer, 

rutiner och företagsspecifik kompetens  

(“såhär gör vi här”) 

• Hur sparar ni sådan kunskap i 

företaget? T.ex. papper, delade 

mappar, system? 

• Hur ser ni till att denna kunskap går 

att föra vidare och förstås av andra? 

Finns det t.ex. ordlistor eller 

mallar? 

Område 3: Digitala informationssystem  

Digitalt kommunikationssystem • Vad använder ni för digitalt 

kommunikationssystem i företaget? 

• På vilket sätt använder du detta för 

att hämta/dela/lagra information? 
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Digitala informationssystem i företaget • Använder ni något/några digitala 

system specifikt för att spara 

kunskap/lagra information internt 

på företaget? 

Om ja 

• På vilket sätt används detta i 

organisationen? 

• Uppmuntras användande av 

systemet av management? 

Om nej 

• Används något annat sätt att 

hämta/delge kunskap på företaget? 

Ex. pappersarkiv, mentorskap, 

upplärning, utbildningar. 

• Anser du att detta är tillräckligt? 

Varför/varför inte? 

Gå direkt till ”Knowledge management” 

p2 

Användning av digitalt informationssystem • Är detta digitala system för lagring 

av kunskap något du använder i ditt 

arbete? (både för att få eller delge 

kunskap) 

Om ja 

• På vilket sätt använder du detta 

system? Vilka funktioner använder 

du och till vad?  

• Fungerar det bra? Varför/varför 

inte? 

• Uppdateras det regelbundet? 

Varför/varför inte? 

• Upplever du att andra i företaget 

använder detta system för att 

hämta/delge kunskap? Varför tror 

du att det är så? 

Om Nej 

• Varför använder du inte det? 
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• Använder du något annat sätt att 

hämta/spara/delge kunskap?  

Område 4: Knowledge management  

Lagring av kunskap utöver digitala 

informationssystem 
• Vilka aktiviteter görs för att lagra 

kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi 

diskuterat? Exempelvis 

internutbildningar. 

Arbete med knowledge management • Finns det några uttalade riktlinjer 

kring hur ni ska gå tillväga för att 

spara/delge/dokumentera kunskap? 

• Anser du/anser du inte att det ger 

mervärde att arbeta med lagring och 

delning av kunskap? Varför/varför 

inte? 

• Finns det något man hade kunnat 

göra bättre/annorlunda/mer/mindre 

av för att hämta, lagra och delge 

kunskap inom företaget?  

• Jobbas det aktivt med att förbättra 

denna process? Varför/varför inte? 

Område 5: Avrundning   

Övrigt • Finns det något mer du vill tillägga 

kring lagring av kunskap i företaget 

du jobbar på? 

• Går det bra att kontakta dig vid 

ytterligare frågor? 

Tack för ditt deltagande 
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Bilaga B: Intervjusvar R1  

2020-11-15 

R1: Respondent 1  

SC: Sara Carlsson 

Tabell B1. Intervjusvar R1 

Rad Person  

Område 1: Introduktion 

1 SC Vilken typ av företag jobbar du på? 

2 R1 Det är ett konsult, teknikkonsultföretag. 

 

3 SC Och vilken roll har du där? 

4 R1 Jag är affärsansvarig projektledare. Och vi har två affärsområden. Vi har 

ingengörstjänster och vi har produktinformation. Jag jobbar inom 

affärsområdet produktinformation. Det är ett globalt företag, så det är stort 

och faktum är att vi säljer kunskap, det är det vi gör. Så det är intressant på 

det sättet.   

 

5 SC Hur länge har du jobbat där? 

6 R1 I tio år. Jag har haft lite olika roller. Men nu är jag affärsansvarig 

projektledare. 

 

Område 2: Kunskap 

7 SC Hur definierar du kunskap inom företag? 

8 R1 

 

Det är ren, hård kunskap, säg att man kan ett program eller en mjukvara, 

man kan ett system, en standard. Något som man egentligen skulle kunna 

kolla att man kan genom ett test. Men sedan finns det en annan kunskap 

också som handlar mer om hur man kommunicerar, för vår del med 

konsulter, med kunder. Det lite mer mjukare.  

 



Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag  Sara Carlsson 

 

- 49 - 

 

9 SC Om du tänker på kunskap som processer, rutiner och företagsspecifik 

kompetens “såhär gör vi här” - hur sparar ni sådan kunskap i företaget? 

Tänker du att kunskap är individbaserat eller går det att dela? 

10 R1 

 

Både och skulle jag vilja säga. Inom det området jag jobbar så är allt 

dokumenterat. Det är så över hela vårt affärsområde. Man har en process 

som man jobbar fram. I och med att vi är konsulter så jobbar vi mot 

hundratals olika kunder, så allt är kundunikt. Min grupp jobbar ex mot 

medical science. Det är ”medical device” och läkemedel. Det är väldigt 

hårt styrt regulatoriskt. Så där har man alltid processer och de är alltid 

dokumenterade. Vi har dokument på övergripande nivå, “det här ska vi 

göra”, och sedan dokument med “hur gör vi det” och så har man 

checklistor. Det finns alltid dokumenterat.  

 

11 SC Hur ser ni till att denna kunskap går att föra vidare och förstås av andra? 

12 R1 

 

När vi tar in en ny, dels på företaget med en nyanställd så finns vissa 

rutiner för det, man får lära sig att såhär är det på vår arbetsplats, såhär 

tidrapporterar vi, såhär rapporterar vi tid för kund osv. Sedan kommer man 

in i ett team som jobbar mot kund och ett kundprojekt. Där har man alltid 

någon typ av onboarding dokument, väl beskrivet att den nye ska läsa 

följande dokument, den ska göra detta och detta. Vi har nedskrivet exakt 

vad den nya medarbetaren ska göra. Sen ibland har vi så kallade 

”dummieuppgifter”. Man låtsas ex att du har fått ett nytt uppdrag från 

kunden, så får du visa hur du skulle göra - så får de testa. Sedan har vi 

alltid efter ett tag när man känner att den nya personen har gåtts igenom 

med vad man gör, så låter vi aldrig någon ny leverera ut till kund, utan vi 

kollar alltid vad denne har gjort. Så blir det som en typ av att man får sitta 

bredvid, som ett faddersystem.  

 

Område 3: Digitala Informationssystem 

13 SC Vad använder ni för digitalt kommunikationssystem inom företaget? 

14 R1 

 

Vi har intranät som heter Social. Sedan har vi Teams, Skype osv. Mail 

såklart.  

 

15 SC På vilket sätt använder du detta för att hämta/dela/lagra information? 

16 R1 Ja, intranätet används. Där läggs generella dokument upp. I och med att vi 

är så många och utspridda över hela världen så används ofta intranätet för 

frågor, ex “Jag har fått den här uppgiften, hur ska jag gå tillväga? Finns det 
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 någon som har ett tips?” Så brukar det rassla in, så kan det komma svar 

från Kina, Ungern eller var som att “Testa detta”.  

17 SC Använder ni något digitalt system specifikt för att lagring av kunskap? 

18 R1 

 

Det är blandat. Vi har sådant som är generellt för hela företaget, som är 

kopplat till själva bolaget, det ligger på intranätet eller på vår plattform 

som heter Kompass. Där ligger sådant lagrat så att alla ska komma åt det. 

Kundspecifik information som ofta är sekretess på, det är styrt så vi har det 

direkt på servern och så har bara ett visst antal människor tillgång till de 

foldrar där det ligger.  

19 SC Uppmuntras användandet av detta? 

20 R1 

 

Ja, vi har egentligen inte något annat system än detta. Det med servrarna 

får vi själv fixa gällande det kundspecifika. Men det uppmuntras hela tiden 

att vi använder intranätet och att dela information. Att dela med sig om 

man har lärt sig något nytt eller om man har fått någon ny information i 

och med att vi måste sprida det. Vi har så många olika projekt och kunder. 

Vi använder ofta våra olika projekt som referens case och kund case. 

Utifrån all den kunskap som vi plockar från olika branscher, det kan vara 

bilindustri, läkemedel, olja, tåg, vad som helst, så blir det en typ av best 

practice. All kunskap som vi tar med oss och suger ur från våra kunder blir 

en kunskapsbas som vi använder till nya kunder som de får ta glädje av.  

  

21 SC Använder du detta ofta i ditt arbete? 

22 R1 

 

Ja, nu har jag hela tiden jobbat inom life science, det är min speciella del. 

Men, sådant som vi plockar till oss från ex bilindustrin, den är väldigt 

mycket längre fram än medicinteknik på ett sätt. De tänker snabbare och 

intresserade av nya digitala lösningar. Det använder vi och tittar mycket på 

och ger förslag till våra mer konservativa kunder att “såhär kan man göra”. 

Sedan är det ofta en lång process innan de nappar på det. Sedan framförallt 

använder vi oss av det vi har jobbat med vid olika kunder, det gör vi hela 

tiden.   

 

23 SC Tycker du att det fungerar bra? 

24 R1 

 

Jag tycker att det är bra, det är toppen för våra kunder. Man väljer en 

konsult från oss, men man får en kunskapsbas som är enorm. Du har 

tillgång till hela vårt bolag där bakom. Men man kan säga att det hänger 

mycket på individen. Vi har inte jätteuppstyrt att “såhär ska du göra”, utan 
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det kommer med erfarenhet och hur man är som person. Det skulle kunna 

vara mer uppstyrt. Det uppmuntras med finns inte reglerat. 

 

25 SC Upplever du att andra i företaget använder det? 

26 R1 

 

En del är jätteduktiga på det. Det kan man se på intranätet. Man kan se 

vilka som är igång och man hör även att vissa är mer framåt än andra. Jag 

tror att man skulle kunna göra det mer uppstyrt. Men det uppmuntras – ja. 

 

Område 4: Knowledge management 

27 SC Vilka andra aktiviteter görs för att lagra kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi diskuterat? Exempelvis internutbildningar. 

28 R1 

 

Ja detta är mer uppstyrt, gällande internutbildningar så finns det ett helt 

paket som man genomgår när man börjar. Sedan efter hand så har vi också 

ett bibliotek/en plattform där våra interna utbildningar finns listade. Det är 

en annan del av kunskap, mer hård. De går hela tiden löpande, och det 

dokumenteras vilken anställd som har gått vilken. Det är uppstyrt på ett 

annat sätt. 

 

29 SC Tycker du att det ger ett mervärde att jobba med lagring och delning av 

kunskap? 

30 R1 

 

I vårt företag så är det grunden för allt. Utan kunskap så har vi ingenting att 

sälja. Det är det vi lever på, så det måste funka.   

 

31 SC Finns det något annat man hade kunnat göra bättre eller annorlunda, mer 

eller mindre? 

32 R1 

 

De här interna utbildningarna och ex personer som precis har genomfört ett 

projekt och lärt sig något nytt, att det kunde delas på ett mer effektivt sätt. 

Att det finns inspelat eller ett digitalt sätt att ta del av det på ett 

lättåtkomligt sätt för alla. De håller på att bygga en ny plattform nu som 

ska vara lättare för alla anställda att ta del av. Innan har det legat på olika 

ställen och inte samlat, det har varit svårt att få en överblick av vad vi har 

internt. Så man jobbar lite på det. Det är något som hade kunnat vara 

bättre.  
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33 SC Du sa att det kommer ett nytt system, men känns det som att det jobbas 

aktivt med att förbättra processen kring att ta tillvara kunskap? 

34 R1 Det känns som att det görs, eller jag är ganska säker på att det görs. Vi har 

en hel avdelning som sysslar med det. Men jag tror att de är dåliga på att 

synas och berätta. Ofta sker det jättemycket saker hela tiden i företag, 

jättemycket kunskap som kommer in, men det är bara det att man är dålig 

på att kommunicera det. 

 

35 SC Känner du att ni får vara med och påverka? 

36 R1 Jag tror att vi kan vara med, det uppmuntras. Möjligheten finns, det är inte 

så att vi inte kan, men jag tror att i det dagliga arbetet så är det inte det 

första man tänker på, utan det skulle behöva att inviten kommer från de 

som jobbar med det.  

 

Område 5: Avrundning 

37 SC Finns det något du vill tillägga? 

38 R1 När jag tänkte på ämnet kunskap som sådant, så tror jag att det är något 

som funderar på inom alla företag, mer eller mindre oavsett om man säljer 

en tjänst eller en produkt. Men jag tror att det är inte alltid uppstyrt. Det 

hade kanske behövts. Jag vet att många efterfrågar det. Vi har det ganska 

uppstyrt redan. Men ändå när man kommer som ny så är det ändå svårt att 

få den här helhetsbilden – vad har vi och var kan jag hämta information 

och kunskap? 

 

39 SC Om jag kommer på något mer, kan jag kontakta dig igen? 

40 R1 Ja det går bra.  
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Bilaga C: Intervjusvar R2  

2020-11-17 

R2: Respondent 2  

SC: Sara Carlsson 

Tabell C1. Intervjusvar R2 

Rad Person  

Område 1: Introduktion 

1 SC Vilken typ av företag jobbar du på? 

2 R2 Jag jobbar på en skola. 

3 SC Vilken roll har du där? 

4 R2 Jag är undervisande lärare och har patienter som veterinär. 

5 SC Hur länge har du jobbat där? 

6 R2 Fem år. 

Område 2: Kunskap 

7 SC Hur definierar du kunskap inom företag? 

8 R2 

 

Vad som är användbart till att driva organisationen tänker jag.  

9 SC Tänker du att kunskap är kopplat till enskilda individer eller snarare 

företaget? Och går det att dela, i så fall hur? 

10 R2 Att det är kopplat till företaget. Inom just mitt yrke är det lite speciellt, 

det är ett jätteindividuellt arbete, så man kommer med ett stort bagage 

med kunskap och sedan så har man egna patienter. Så erfarenheten 

stannar hos en själv. Det tycker de flesta att man ska dela med sig av 

om det finns möjlighet till det. Men man ska ju ha nya patienter hela 

tiden, så det svåra med kunskapsdelning och informationsdelning, är 

att få tiden att sätta sig på ett organiserat sätt och sprida det inom 

organisationen så att alla kan använda det helt enkelt. 

11 SC Om du tänker på kunskap som processer, rutiner och företagsspecifik 

kompetens “såhär gör vi här” - sparar ni sådan kunskap i företaget? 
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12 R2 

 

Det är det lite sämre med. Vissa rutiner följer vi enligt lag, att man ex 

ska journalföra och där skall vissa saker vara med. Då är det antingen 

elektroniskt eller på papper, det spelar ingen roll. Det får inte alla ta 

del av dock. Men rutiner kring hur man ska jobba och vad man ska 

göra och inte göra, det är en mix med muntligt och det ingår i kulturen 

på företaget lite. Men allt som finns på papper, det får man reda på 

snabbt, men om det ska uppdateras och ändras i – det blir ett stort 

jobb. Men det är också inbyggt i organisationen, det finns mycket 

kring hur saker ska göras. Jag tänker på lärarbiten, det finns 

styrdokument om hur man får och inte får göra. Sedan är det även fritt 

förstås hur man göra. Man kan säga att det finns ganska strikta ramar, 

men inom ramarna är det fritt fram.  

13 SC Hur ser ni till att denna kunskap går att föra vidare och förstås av 

andra? 

14 R2 

 

Till en viss gräns. När man är ny, det svåra då är att allting är så nytt, 

så det är svårt. Men där tror jag att det brister på jättemånga ställen, 

man kan inte veta såhär att “såhär har vi alltid gjort” eller “varför är 

det såhär”. Det är ingen som riktigt vet. Det som är styrt enligt lag 

eller att man måste, om det kommer från Skolverket eller lagar och 

förordningar, då är det jättenoga. Då kan man bli översköljd med 

sådana papper. Då är det lätt att ta åt sig det. Men det är kanske inte 

alltid det man behöver. Jag skulle vilja säga att det finns tillräckligt 

med styrande dokument om man är ny. 

Område 3: Digitala Informationssystem 

15 SC Använder ni något digitalt kommunikationssystem inom företaget? 

16 R2 

 

Ja, det byts ut då och då. Det kommuniceras på massa olika sätt, det 

kan man irritera sig på. Det kommer mail, två mailsystem. Ett internt 

som ska vara lite hemligare och säkrare, som är hopplöst att jobba i. 

Det här har jag varit med om så många gånger. Och sedan, tack och 

lov, så använder vi Googles tjänster, även om de är att betrakta som 

inte lika säkra, men när det andra sättet är sämre, så blir det plötsligt 

okej att använda Googles tjänster. Där är jag egentligen inte inblandad 

i vad säkerheten innebär. Vi har ett intranät som bara de anställda 

kommer åt. Det är allt från att man kan logga in på sitt där hur man 

rapporterar tider och löner och alla andra ersättningar, till att man ska 

ha ett speciellt mailsystem. Även alla servrar och boka bilar och boka 

annat elände. Det är väl bara att lära sig hur det funkar. Men 

kommunikationsmässigt annat så kommer det bara ut mail, “nu har vi 

haft möte”. Så är det ett dokument med protokollet, som sparas 

någonstans säkert, fast jag inte har behövt hitta det. Så ja, det finns 

intranät, men ja. Jag är aldrig förvånad över att det finns ett sätt att 

kommunicera. 
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17 SC Använder ni något digitalt system specifikt för att lagring av kunskap? 

På vilket sätt använder du detta för att hämta/dela/lagra information? 

18 R2 

 

Vi har ytor i våra system där vi ska spara saker. Sedan om man vill gå 

dit och titta är en annan sak. Men det finns. Det finns ganska noga 

kring hur saker arkiveras. Det används av alla. 

19 SC Uppmuntras användandet av detta? 

20 R2 

 

Det är så att vi ska göra det, det har blivit en rutin. Det skrivs 

protokoll och så läggs det där. Sedan om någon tittar på det någonsin, 

det vet jag inte. Men det är faktiskt upp till var och en och vilja. Det är 

för att vi måste. 

21 SC Använder du detta ofta i ditt arbete? 

22 R2 

 

När det gäller den veterinära biten, vårt journalsystem är på papper, vi 

kan inte ha elektroniskt i och med våra elever som ska skriva och gå 

runt samtidigt. Det funkar inte att de skriver i ett journalsystem där de 

går runt med varsin dator eller skickar runt den. Det är praktiskt med 

papper som de kan gå runt med. På riktiga kliniker så skriver man 

såklart in direkt i ett veterinärjournalsystem som är kopplat till 

fakturering och sådant. Men när det gäller bedömning och skola, så 

har vi av någon anledning fått det mest usla systemet som är nybyggt. 

Det känns som att de glömde att system skall underhållas. Men det 

förväntas, tanken är att om någon försvinner, så måste man kunna ta 

över. Säkerställa att inget försvinner, särskilt med bedömningar för 

elever. Där ska också alla samtal med elever dokumenteras. Nu så 

kommer det hända saker och ta bort just detta system, men tanken är 

fortfarande god. Oavsett vilket system man har. Alla ska följa det, det 

ingår i jobbet, vare sig det är jobbigt eller inte. Sedan att systemet är 

svårjobbat med helt ologiska knappar att klicka på osv, det är en 

annan sak. Men rutinerna för arbetet i bedömningar och så är 

jätteviktigt.   

23 SC Tycker du att det fungerar bra? 

24 R2 

 

Det är så komiskt, vi bor i (.. borttaget ur transkribering för 

anonymitet), det finns massor av kommuner. En del har samma 

system, en del har egna. Kan de inte bara hitta det bästa? Så är det väl 

var man än jobbar för någon stans, att det finns aldrig det där bästa 

systemet. Jag har ändå sett några olika system och tycker att de har 

varit usla på att välja plattform. Kan man inte ta en plattform, hur man 

nu bygger system, så om man utgår från en grund, och så koppla det 

till Skolverkets bedömningar och dokument om hur det ska ske. Man 

kan inte jobba i systemet, det är användarovänligt. Man tänker att hur 

svårt kan det vara nu för tiden? Men då finns det säkert problem inom 

alla system, men istället för att då inte ta samma som då andra har, ex 
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Unicum, Its learning, Schoolsoft   och gud vet allt, så har vi valt ett 

eget – som ingen annan har och där de inte har folk som supportar 

heller. Så blir man utslängd ur systemet, det tänker man tillbaka på 

90-talet då man blev utslängd ur systemet och fick starta om. 

25 SC Uppdateras innehållet i systemet, snarare från de anställdas sida än att 

själva systemet uppdateras? 

26 R2 Det har jag aldrig ifrågasatt, jag är inne i det så lite som möjligt, men 

det tror jag. Ja ibland får man höra att “ja nu ska det uppdateras och 

då kommer det här och det här” och man själv bara “jaha”. Vi andra är 

mer ute efter att det gärna kan bli lite snabbare, att man kan sortera 

sakerna, varför ska jag se det som är äldst först när det var för två år 

sedan jag la in det, är det inte utrensat ur systemet.  

27 SC Upplever du att andra i företaget använder det? 

28 R2 

 

Vi måste det.  

Område 4: Knowledge management 

29 SC Gör det andra aktiviteter för att lagra kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi diskuterat? Exempelvis 

internutbildningar. 

30 R2 

 

Ja det har vi faktiskt. Vi förväntas. Det är olika saker. Jag jobbar ju på 

ett yrkesgymnasium och där har alla sin yrkeskompetens. Det är 

därför man jobbar där. Den är ganska usel den vidareutbildningen. 

Det blir åsidosatt, för man kan antagligen fortfarande göra sitt jobb. 

Men det förväntas att man hänger med inom sin bransch. Däremot den 

pedagogiska biten i att vara lärare, den måste säkerställas genom att 

ha lärprocesser, hur lär eleverna sig. Det har vi ganska mycket 

vidareutbildning och att följa upp hur elever kan nå högre mål och 

inte bara bli godkända utan faktiskt nå högre betyg också. Vi jobbar 

med det jättemycket. Vi jobbar med värdegrund, det är också en 

kompetensutveckling inom skolan. Däremot den egna yrkesbiten, den 

får man underförstått sköta själv. I lärarbiten är det sagt så, har jag lärt 

mig, att man ska jobba 45h i veckan, varav 35 schemalagda. De extra 

timmarna är till för att man ska utveckla det kulturella. Om du är ex 

dansare eller författare, så ska man använda den tiden till att träna på. 

Där ska man förkovra och utbilda sig. Men problemet ligger i att ska 

man gå en kurs så kostar det pengar, det får det egentligen aldrig göra. 

Samt att framförallt så tar det tid. Då får man ställa in undervisning 

och det är mot alla principer. Man får hitta sina egna vägar runt det.  
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31 SC Tycker du att det ger ett mervärde att jobba med lagring och delning 

av kunskap? 

32 R2 

 

Jaja. Framför allt har man nytta av andra som har gjort det så man kan 

dela med sig.  

33 SC Finns det något annat man hade kunnat göra bättre eller annorlunda, 

mer eller mindre i arbetet med lagring och delning av kunskap? 

34 R2 

 

Jag tror att det behövs mer krav uppifrån. Att det ska vara förankrat, 

att det förväntas att man gör det, för då är det accepterat och då måste 

alla göra det också. Som det är nu när det kommer önskemål nerifrån 

så landar det liksom ingenstans. Sedan då, som vanligt, jag jobbar i en 

icke affärsdrivande verksamhet, så där finns det inget intresse i att 

man sitter två timmar på ett möte i onödan. När man kunde ha 

fakturerat pengar. Och om man jobbar i en affärsdrivande verksamhet 

så har man inte den tiden för då ska man dra in pengar. Så det är 

någon mix däremellan. Det måste ändå vara accepterat uppifrån. Så 

det är en ledningsfråga tycker jag.  

35 SC Känns det som att det jobbas aktivt med att förbättra processen kring 

att ta tillvara kunskap? Känner du att ni får vara med och påverka? 

36 R2 

 

Jag tror inte alltid att de förstår frågan. “Vaddå, det är väl bra som det 

är?” eller “Har du problem?”. Lite så är det. Jag kan dock däremot 

förstå frågan. Det man gör ska ju vara direkt kopplat till att det 

genererar någonting. Och gör det inte det, utan bara är för nöjes skull. 

Det är en balans. Jag köper det där, för behövs det verkligen?  

Område 5: Avrundning 

37 SC Finns det något mer du vill tillägga? 

38 R2 

 

Jag tror att om man ska bli en attraktiv arbetsplats, så ska man kunna, 

den som blir anställd, ska få höra att “jo vi satsar på det här, vi ställer 

krav och vi har förväntningar. För att det ska fungera såhär. Man ska 

dela med sig. Vi satsar pengar.” Att det ska vara från början 

accepterat. För det kan bli en ganska attraktiv arbetsplats då om man 

satsar på vidareutveckling och kompetens. Men man ska också vara 

beredd på att satsa egen tid. Det måste kosta någonting för den som 

ska få det också.  

39 SC Om jag kommer på något mer, kan jag kontakta dig igen? 

40 R2 

 

Jadå. Eller om du behöver något förtydligande.  
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Bilaga D: Intervjusvar R3  

2020-11-17 

R3: Respondent 3  

SC: Sara Carlsson 

Tabell D1. Intervjusvar R3 

Rad Person  

Område 1: Introduktion 

1 SC Vilken typ av företag jobbar du på? 

2 R3 Det är ett globalt företag inom (.. urtaget ur transkribering för anonymitet) 

-industri. 

3 SC Och vilken roll har du där? 

4 R3 Jag är (.. urtaget ur transkribering för anonymitet) manager.  

5 SC Hur länge har du jobbat där? 

6 R3 Fem år. 

Område 2: Kunskap 

7 SC Hur definierar du kunskap inom företag? 

8 R3 

 

Dels är det den kunskapen som personalstyrkan har, de anställdas kunskap. 

Men också hur man har tagit tillvara på den erfarenheten man har i 

företaget för att utveckla både verksamheten och produkterna. 

9 SC Tänker du att kunskap är kopplat till enskilda individers erfarenhet och 

kontext likväl som hela företaget? 

10 R3 Ja, det tycker jag. 

11 SC Tänker du att det går att dela kunskap, och i så fall hur? 

12 R3 

 

Det är faktiskt något som vi pratar om ganska mycket under just internal 

coms där jag arbetar. Därför dels så har man olika sätt att ta tillvara best 

practice, och erfarenheter efter alla projekt som görs. Det finns en hub där 

vi delar med oss utav olika projekt och utvärderingarna av projekten. 

Sedan har vi också kunskapsutbyte i olika forum, diskussionsforum och 

sådär.  
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13 SC Om du tänker på kunskap som processer, rutiner och företagsspecifik 

kompetens “såhär gör vi här” - hur sparar ni sådan kunskap i företaget?  

14 R3 

 

Vi har ju då extremt många system. Vilket gör att våra kunskapsdatabaser 

är svårhanterliga. Men det finns ju massor. Jag tror att vårt företag är det 

mest processtyrda och dokumenterade företaget man kan tänka sig. Det går 

till absurdum ibland. Därför så tror jag att man får. Det är ju en konst att 

lära sig vad som ska sparas och vad som inte ska sparas. Och då har vi 

utvecklat olika system och sedan har vi byggt på systemen och bytt system. 

Så det är lager på lager. Det finns mycket information lagrad i företaget. 

Men den är svår att hitta.  

15 SC Hur ser ni till att denna kunskap går att föra vidare och förstås av andra? 

16 R3 

 

Inom de stora projekten, alltså de riktiga produktprojekten så finns det en 

struktur som är väldigt väldokumenterad med olika dokumentnummer och 

dokumentationshistorik och versionshistorik och så. Så man ska kunna 

följa det. Sedan har vi även ett stort intranät som har en avancerad 

sökmotor, så man kan ganska enkelt söka upp det man vill ha reda på.  

Område 3: Digitala Informationssystem 

17 SC Vad använder ni för digitalt kommunikationssystem inom företaget? 

18 R3 

 

Det är främst intranätet, men nu har vi då migrerat över till en Sharepoint-

lösning. Vi hade en egen variant innan som var kopplad till massa olika 

system. Så nu så kör vi mer ett standardverktyg. 

19 SC På vilket sätt använder du detta för att hämta/dela/lagra information? 

20 R3 

 

Dels har vi då alla våra intranätssidor, de har vi migrerat över till 

Sharepoint-sidor. Sedan har vi även ett nyhetsflöde som ligger i sharepoint 

och sedan har vi Teams som är kopplat till Sharepoint där vi har då olika 

projektteam sedan så att säga. Det är både lagring och kommunikation 

kring specifika projekt som man är i så att säga. Sedan har vi de officiella 

processerna, de ligger i ett mer avancerat låst system som jag inte har satt 

mig in i så mycket.  

21 SC Använder ni något digitalt system specifikt för att lagring av kunskap? 

22 R3 

 

Ja det har vi. Sådant som är säkerhetsklassat och så. Så det har vi.  

23 SC Uppmuntras användandet av detta? 

24 R3 Ja det gör det. Och det är klart att man har ju då vissa saker lokalt på sin 

dator, men vi har ju då också Onedrive kopplat till Sharepoint där man kan 
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 lagra väldigt mycket information. Sedan har vi olika program där vi sparar, 

inte bara presentationer, men även bilder och digitala utbildningar för de 

olika produkterna som vi säljer. Men vi har också mycket intern utbildning 

som vi sparar. Men det uppmuntras väldigt mycket. Allting ska vara 

delbart och allt ska vara tillgängligt förutom det som då är security klassat.   

25 SC Använder du detta ofta i ditt arbete? 

26 R3 

 

Ja jag använder det mycket. Och nu speciellt under detta år så har det ju 

varit ännu mer viktigt att ha ett bra, enkelt sätt att hitta information. (I och 

med arbete hemifrån) 

27 SC Tycker du att det fungerar bra? 

28 R3 

 

Alltså jag är mer insatt i det än den normala anställde, så jag tycker det 

funkar ganska bra. Däremot så finns det, precis som på nätet så har man 

inte riktigt koll på om det är gammal eller ny information. Eller gammal 

eller ny kunskap, och vem det är som förmedlar det. Så man får vara lite 

källkritisk ibland också. 

29 SC Uppdateras det regelbundet? 

30 R3 Ja, då har vi speciella intranätet som är gigantiskt, där har vi egentligen 

information om precis allting. Och det är den stora kunskapshuben 

egentligen, från att om hur man beställer visitkort till hur man inom 

serviceorganisationen utför avancerade holo lens. Serviceuppdrag med 

kund liksom. Det finns allt där. Och den ska vara uppdaterad. Den ses över 

efter hand. Där finns produktägare för olika sidor. Så det ska vara 

uppdaterat. Kunskapen i projekten är lite annorlunda för där sitter ju 

individerna själva och gör den biten. 

31 SC Upplever du att andra i företaget använder det? 

32 R3 

 

Ja det är uppmuntrat att göra det. Sedan tror jag att där är kulturella 

skillnader. Jag menar Sverige är ju väldigt avancerat i det här. Vi har ju 26 

000 anställda över hela världen. Så jag tror att det är lite olika beroende på 

var man sitter. Men från ett företagsperspektiv så är det där allting ska 

finnas. 

33 SC Så det finns riktlinjer om vad som ska lagras och inte? 

34 R3 Ja, det gör det. 

Område 4: Knowledge management 

35 SC Vilka andra aktiviteter görs för att lagra kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi diskuterat? Exempelvis internutbildningar. 
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36 R3 

 

Vi har ju olika forum för de olika ämnena som man arbetar med, där man 

kan ställa frågor. Vi har ett stort forum där man kan posta en fråga och få 

svar och också komma i kontakt med specialister inom vissa områden och 

så. Sedan har vi att man kan signa sig till en buddy group för de som har 

speciella smala områden och kunna fördjupa sig i något. Så det är faktiskt 

rätt så avancerat. Och det uppmuntras. 

37 SC Tycker du att det ger ett mervärde att jobba med lagring och delning av 

kunskap? 

38 R3 

 

Ja jag tycker att det är så man ska arbeta. Sedan har vi fått lägga på ganska 

stora security lager ovanpå eller runtom, så ibland kan det vara lite trögt i 

och med att vi har en mycket hög säkerhet måste jag säga.  

39 SC Känns det som att det jobbas aktivt med att förbättra processen kring att ta 

tillvara kunskap?  

40 R3 

 

Ja, det gör det. I vårt företag så tas det väldigt allvarligt. Det finns en hel 

grupp som sitter och jobbar just med såna här saker. 

Jag tror att det har att göra med att detta företag är ett gammalt 

industriföretag. Vi har ganska låg personalomsättning. Vilket innebär att 

vissa personer inom organisationen sitter väldigt länge på sina poster och 

lagrar och har tid att dokumentera och processa och så. Jag jobbade på ett 

annat stort teknikföretag tidigare, där gick det väldigt mycket snabbare. 

Där var det mycket snabbare produktcykler och mycket större 

personalomsättning och där hade vi svårare att spara kunskapen i företaget, 

därför det fanns inte tid att liksom, eller ja tid, men det var inte så 

prioriterat att spara och dokumentera och göra processer för allt. Utan där 

var fokus att leverera. 

 41 SC Finns det något annat man hade kunnat göra bättre eller annorlunda, mer 

eller mindre? 

42 R3 

 

Jag tycker att det läggs för mycket fokus på processer. 

Område 5: Avrundning 

43 SC Finns det något mer du vill tillägga? 

44 R3 

 

Jag tycker nog, om jag jämför olika företag, så är vårt företag väldigt måna 

om att lagra faktiska kunskaper. Mer än ex. Det teknikföretaget där jag 

jobbade innan, där kunskapen satt hos dig som person på ett annat sätt. Så 

det är två ytterligheter. Det är intressant. Och det är klart att för företaget är 

det ju viktigt att kunskapen stannar i företaget, men det kan ju också blir 

lite långsammare då. Det tar ju tid att spara och dokumentera. 

Hos oss har vi väldigt mycket seminarier, det är interaktiva föreläsningar 
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och så. Så jag tror ändå att det är ett.. Eftersom vi har en stor 

forskningsenhet som ibland delar med sig till alla anställda, så är där en 

stor aptit på att lära sig mer personligen. Och det gagnar ju företaget också 

givetvis.  

45 SC Om jag kommer på något mer, kan jag kontakta dig igen? 

46 R3 

 

Ja det får du göra. 
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Bilaga E: Intervjusvar R4  

2020-11-17 

R4: Respondent 4  

SC: Sara Carlsson 

Tabell E1. Intervjusvar R4 

Rad Person  

Område 1: Introduktion 

1 SC Vilken typ av företag jobbar du på? 

2 R4 Bank. 

3 SC Och vilken roll har du där? 

4 R4 Rådgivare. 

5 SC Hur länge har du jobbat där? 

6 R4 32 år. 

Område 2: Kunskap 

7 SC Hur definierar du kunskap inom företag? 

8 R4 

 

Jag nog då att man förstår hur företaget är lite uppbyggt och vad målen är i 

företaget, och kulturen i företaget. Så ja, kulturen, förståelsen och så 

erfarenheten. Så att man kan befästa det i vardagen.   

9 SC Tänker du att kunskap är kopplat till enskilda individer eller hela företaget 

i stort? 

10 R4 Dels tänker jag det är större. För har man inte rätt kunskap kan man inte 

utföra sitt jobb. Sedan är det också till individer. I mitt företag beror det på 

vilken position du är i också, man har olika kunskap.   

11 SC Tänker du att det går att dela kunskap, och i så fall hur? 

12 R4 Ja man kan dela med sig. Ja, men det är väl klart att man kan. Det gör jag 

hela tiden. Jag delar med mig, och får kunskap av sina kollegor. Trots alla 

mina år så är jag inte fullärd i det jobbet jag gör. För det utvecklas väldigt 

mycket, framförallt de sista åren. Det är mer komplicerat nu än vad det var 
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tidigare, med regelverk och lagar som styr, allt arbetet. Så jag både lagrar 

och får kunskap.  

13 SC Om du tänker på kunskap som processer, rutiner och företagsspecifik 

kompetens “såhär gör vi här” - hur sparar ni sådan kunskap i företaget?  

14 R4 

 

Det finns ju ramar för vad vi får och ska göra och så. Så de yttre ramarna 

finns ju och de måste vi följa. Men sedan är det rätt mycket individ.  

15 SC Hur ser ni till att denna kunskap går att föra vidare och förstås av andra? 

16 R4 

 

Ja absolut, till exempel om jag har ett ärende med en kund så skrivs det 

ner. Har jag ett låneärende eller kreditärende, i och med att jag jobbar på 

bank, så är det så som jag beviljar en kredit så ska jag skriva en liten mall 

men också annan relevant information så vem som helst ska kunna ta det 

och förstå och läsa och ta vid där jag slutade igår utan att jag berättar 

någonting.  

Område 3: Digitala Informationssystem 

17 SC Vad använder ni för digitalt kommunikationssystem inom företaget? 

18 R4 

 

Vi har exempelvis ett intranät. 

19 SC På vilket sätt använder du detta för att hämta/dela/lagra information? 

20 R4 

 

Jag delar inte information där, utan jag hämtar bara information, för det 

skrivs rätt så högt upp i banken. Sedan så finns det ju viss information som 

rör exempelvis södra Sverige och så finns det information som bara rör 

mitt kontor och då kanske det kommer via mail eller så. Ska jag dela något 

så är det mail oftast bara till mitt kontor.  

21 SC Använder ni något digitalt system specifikt för att lagring av kunskap? 

22 R4 

 

Alltså ja. Vi har ju system där man kan söka, hur ska jag göra i det här? 

Om man får en fråga från någon, så kan jag söka på vissa ord och hitta 

information. Så kan man säga att det kommer säkert från medarbetare. Jag 

kan påverka och säga att “det här tycker jag kan förbättras, såhär och 

såhär”, då kan jag skicka förslag som då vaktas enligt lagar och andra 

förordningar - är det här ett bra förslag osv. Och till sist kan det bli en viss 

instruktion som andra kan hämta, så kan man säga. Så mycket är ändå att 

lära. Det finns ju som sagt de här reglerna, och mycket är när man lär sig 

och det är inte nedskrivet.  
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Men systemet används ganska mycket. För det är ändå så att det är så 

många frågor man ska kunna. Man kan inte alltid allt. Ibland vet man lite 

på ett ungefär, men man kan inte ge ett ungefär-svar. Så då får man söka 

information i det här systemet.  

23 SC Uppmuntras användandet av detta? 

24 R4 

 

Man hör ju det ibland. Jag tror det ligger lite på individnivå. Ett jag skrev 

jag rätt mycket, man såg förbättringar - “det här kan man göra, de där 

papperna kan man skicka på annat sätt för att spara på miljön” som 

exempel på sådana saker. Sedan ibland så kanske man glömmer bort det. 

Jag tror det beror på var du jobbar. Det är nog inget generellt att det 

uppmuntras så. Det tror jag inte. Men det är inte heller så att “ni ska inte 

göra det”, utan det är lite upp till var och en. Men jag använder det främst 

för att hitta kunskap. Det eller mina kollegor. All kunskap är ju inte bara i 

en dator, utan jag kan ju fråga mina kollegor med. 

25 SC Upplever du att det uppdateras och att man kan lita på det som står där? 

26 R4 

 

Ja, till 99% i alla fall. 

27 SC Tycker du att det fungerar bra? 

28 R4 

 

Ja. Det funkar, det tycker jag. 

29 SC Upplever du att andra i företaget använder det? 

30 R4 

 

Absolut, ja. Främst för att hämta kunskap. Det finns ingen funktion där 

man kan lägga in eget material. Vill man det så får man skicka in förslag 

som jag nämnde innan, och så ska det sedan granskas, se vilket värde det 

har – om det är genomförbart. Vissa förslag kan innebära ganska stora 

ändringar, exempelvis att man måste ändra i IT och då vara en stor 

kostnad. Det kan vara ett jättebra förslag men som kostar alldeles för 

mycket pengar eller att nyttan inte är så stor så då kommer det längre ned 

på listan. Eller bra förslag, som kostar mycket pengar men vi skulle tjäna 

ännu mer, ja då hamnar det ännu högre upp. Och så styrlagar såklart.   

31 SC Hade du önskat en funktion där man kan lägga in eget material? 

32 R4 Nej, faktiskt inte, utan jag tycker det funkar jättebra som det är. 

Område 4: Knowledge management 



Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag  Sara Carlsson 

 

- 66 - 

 

33 SC Vilka andra aktiviteter görs för att lagra kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi diskuterat? Exempelvis internutbildningar. 

34 R4 

 

När man har varit här såhär länge som jag har varit så har man gått alla 

utbildningar. Jag skulle säkert behöva gå om några igen. Jag gick någon för 

två år sedan och det var jättekul, för jag träffar ju oftast bara de som jobbar 

på mitt kontor. Det är kul att träffa andra för då får man också ett utbyte i 

att sitta och prata. Även i samma företag så kan man fråga någon annan om 

hur den gör och så kommer man på bra idéer och så får man kunskap den 

vägen. Årligen har vi ett ganska digert utbildningsprogram som vi måste 

göra varje år för vi har vissa licenser, så gör vi inte dem så har vi inte 

licenserna. Även lite småutbildningar och sådär.  

35 SC Finns uttalade riktlinjer om hur ni ska göra kring hantering av kunskap? 

36 R4 Ja, absolut. Det är dels GDPR som är väldigt strikt, som kom för några år 

sedan och då fick vi rensa jättemycket. Så ska det sparas på väldigt 

specifika sätt, vad du sparar och det ska rensas enligt lagen. 

37 SC Tycker du att det ger ett mervärde att jobba med lagring och delning av 

kunskap? 

38 R4 

 

Ja, jag hade inte kunnat vara utan den. Även om jag har mycket kunskap 

själv och jag har mina kollegor, jag använder inte den dagligen, men jag 

använder den ändå någon gång i veckan eftersom det är så mycket man ska 

kunna. Så ja, jag behöver den.  

39 SC Finns det något annat man hade kunnat göra bättre eller annorlunda, mer 

eller mindre? 

40 

 

R4 

 

Jag har inte sett så mycket på andra företag. Eftersom jag trivs så pass bra 

och att jag har varit här så länge så har jag inte så mycket att jämföra med, 

och jag har inte tänkt tanken. Så jag känner mig nöjd som det är. Men det 

är klart att allting går ju att förbättra.  

41 SC Känns det som att det jobbas aktivt med att förbättra processen kring att ta 

tillvara kunskap? 

42 R4 

 

Ja men det gör det.  

Område 5: Avrundning 

43 SC Finns det något mer du vill tillägga? 

44 R4 

 

Nej, jag tror att det är för att jag är på ett så stort företag, så tror jag att de 

vet. Det sitter en institution och bara gör detta. Vi behöver ju inte var och 

en sitta och lägga in som jag gissar att man måste göra på mindre företag. 
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Här är det folk som bara gör det. Det är inte en, inte två utan det är jätte 

många, inom då olika bitar. Det tycker jag är ganska skönt. Jag tror att jag 

hade tyckt det varit ganska tråkigt att sitta och göra det ordentligt. Nu får 

jag göra det jag tycker är kul. Sedan så tycker väl de att det är roligt, så jag 

är glad att jag slipper och att någon annan gör det. Men jag tror att det 

skulle se annorlunda ut på ett mindre företag, då gissar jag också att jag 

hade svarat helt annorlunda på de här frågorna.  

45 SC Om jag kommer på något mer, kan jag kontakta dig igen? 

46 R4 

 

Absolut det kan du. 
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Bilaga F: Intervjusvar R5  

2020-11-26 

R5: Respondent 5  

SC: Sara Carlsson 

Tabell F1. Intervjusvar R5 

Rad Person  

Område 1: Introduktion 

1 SC Vilken typ av företag jobbar du på? 

2 R5 Vi klassificeras som retailföretag.  

3 SC Vilken roll har du där? 

4 R5 Jag är produktägare. 

5 SC Hur länge har du jobbat där? 

6 R5 Fem år.  

Område 2: Kunskap 

7 SC Hur definierar du kunskap inom företag? 

8 R5 

 

Det är otroligt vidt, du kan ju titta på kollektiv kunskap, till exempel hur 

kunskapsspridning fungerar. Sedan kan du titta på informell kunskap, 

kunskap är jättejättestort. Det är extremt beroende på situation och kontext. 

9 SC Tänker du att kunskap är kopplat till enskilda individer eller företaget i 

stort? 

10 R5 Om du bara säger kunskap rent generellt så kopplar inte jag det till 

individer på det viset. För i så fall har du ett jättestort problem, om du 

kopplar kunskap till individnivå. Utan då är jag mer inne på kollektiv 

kunskap egentligen. Och framför allt om vi tittar på kunskapshantering.  

11 SC Kan man dela kunskap inom företag och i så fall hur? 

12 R5 Ja det kan man. Du har massa olika sorters kunskap. Om du hittar på hur vi 

jobbar så har vi allt ifrån [kan ej utläsas] där vi delar, egentligen på ett 

informellt sätt, med oss av kunskap. Sedan har vi kunskap som fördelas 

utifrån. Jag har var på matrismöte idag när vi pratade om alla våra online 

merchandisers om de nya funktionaliteterna som har släppts. Då är det 
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alltid ifrån information. Det finns ju olika nivåer av kunskap, men 

information i det här fallet där det är envägs, där du har möjlighet att 

respondera efteråt, men där kunskap delas ut via manualer eller via de här 

matrismötena, eller information om manualer som vi skickar ut.   

13 SC Om du tänker på kunskap som processer, rutiner och företagsspecifik 

kompetens “såhär gör vi här” - hur sparar ni sådan kunskap i företaget?  

14 R5 

 

Just hos oss har vi Confluence, Atlassian informationshantering. Vi har 

Gira där vi samlar alla våra backlogs – det skulle jag säga är kunskap, för 

det handlar faktiskt om vad teamen gör här och nu och vad vi har för 

planer framåt. De är transparenta så där kan du gå in och titta i alla 

produktteams backlogs. Så att om jag vill veta när någonting kommer, jag 

tänker just utifrån kunskap, “jaha ja de sitter och jobbar just i den sprinten, 

vad bra då har vi den där”. I confluence samlar vi processer, 

releasehantering, release notes så att du kan gå in och titta, om du så ska 

jobba som vi då med vårat CMS, så måste du veta vilka uppdateringar som 

kommer. Sedan har vi människor som jobbar enbart med 

kunskapsfördelning. Då jobbar de med att, dels bara toolhantering, så de 

som kan Confluence, eller när jag har sparat ned epicen fel så kan jag bara 

ringa Girasupporten och säga “hej hallå, hjälp mig här nu”. Så det finns det 

processer för. Vi har ett verktyg för felrapportering inom IT. Ett helt 

fruktansvärt verktyg. Där det sitter ett helt gäng med kep-konsulter och 

svarar, second line-support. De behöver då manualer, så där är det kunskap 

vi förmedlar ut till dem via manualer. Men också säg, min fråga är ställd 

“var i processen befinner den sig någonstans”, och då kan du följa det här 

utifrån ex antal olika steg i manualerna. Så kunskapshanteringen rent 

praktiskt på ways of working är nedskrivet på det viset. Sedan har vi 

informell ways of working, och just nu är vi inne i en transformation där 

det faktiskt inte är nedskrivet utan det håller på och itereras hela tiden. Och 

det är ett problem för du kan inte ens gå och få en organinsations. hur det 

ser ut nu. Då har jag kollegor som frågar bara hur vår avdelning är uppsatt, 

“kan jag få se ett organisationsschema?”. Work in progress. Så det är både 

positivt och negativt skulle jag säga.  

15 SC Hur ser ni till att denna kunskap går att föra vidare och förstås av andra? 

16 R5 

 

Till exempel så hade vi, det här är bara det sjätte senaste, att vi nu 

använder Confluence där du hela tiden kan tagga, vi har versionshantering, 

du kan dessutom datumsätta när det skrevs, så man hela tiden kan spola 

tillbaka. Vi jobbade jättemycket ett tag med power points utifrån det här 

CMSet, eftersom det är egenägt så var du ju vi som hela tiden uppdaterade 

det här och det är som att sprida designskisser, det hjälper ju inte att tala 

om för folk att “detta är en skiss” för att den blir ju verklighet för att någon 

kommer över den, så kan den vara två veckor gammal, och det kan ju 

betyda att den är likadan som en manual som är tre år. Så det vi jobbar med 
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är att faktiskt ta hjälp av verktyg för att det ska vara lätt för dig att se var 

någonstans saker finns.  

Område 3: Digitala Informationssystem 

17 SC Vi pratade om det tidigare, men vad använder ni för digitalt 

kommunikationssystem inom företaget?  

18 R5 

 

Ja, till exempel Confluence.  

19 SC Använder ni något digitalt system specifikt för att lagring av kunskap? 

20 R5 

 

Dels har vi interna servrar också som vi samlar allt möjligt på. Men jag 

skulle säga att det som funkar bäst är faktiskt det här. 

21 SC Uppmuntras användandet av detta? 

22 R5 

 

Mm. Vi har ju folk som bara jobbar med detta, för att implementera det. 

Och det här är ganska nytt. Att vi valde just det här. Den här Atlassian 

suite. Många team jobbade med Trello också, så försökte man dela med 

det. Sedan har vi haft en massa olika ftp-servrar och varianter, men då 

behövs det nästan någon som jobbar med det för att det ska bli och hållas 

uppdaterat.  

23 SC Använder du detta ofta i ditt arbete? 

24 R5 

 

Dagligen. 

25 SC På vilket sätt använder du detta för att hämta/dela/lagra information? 

26 R5 Dels använder jag det för att söka kunskap. Nu är det ju så extremt många 

saker som är så komplexa så man kan ha allting i huvudet. Så att jag skulle 

säga att jag använder det för minnet “hur var det nu jag måste gå in och 

titta på det där”. Sedan blir det också utifrån att vi ska uppdatera, för vi 

säger att jag gör det, även om det inte är jag personligen som uppdaterar 

det så skulle det kunna vara jag. Nu har jag en kollega som gör det istället. 

Och jag även hänvisar också väldigt ofta till ställena i presentationer eller i 

material.  

Det är lite intressant, för vi tog just upp det där statiska att “har ni inte den 

här?” fick jag, och då är det ett halvår sedan, och det är ju helt utdaterat 

idag. Så det är ganska skönt att faktiskt kunna gå in och säga att “nej men 

titta nu här på vilket datum så har du det”.  
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 SC Tycker du att det fungerar bra, samt uppdateras det? 

27 R5 

 

Ja, men det är fortfarande lite såhär att “åh nej nu har vi inte gjort det”. Jag 

kan ju få det att “titta här nu, nu står det här beslutet”, så det spelar ingen 

roll hur vettigt det är, du klarar dig inte utan mänsklig handpåläggning i 

alla fall. För det här var, inte så himla länge sedan gällande beslutet, så 

lade vi upp det där, och sedan när beslutet ändrades så har man inte gått in 

och ändrat, men det är fortfarande sökbart och står det står i alla fall fel 

information. Så när jag då får den till mig, då går jag kanske in och ändrar 

just för att jag vet att det där är felaktigt.  

28 SC Upplever du att andra i företaget använder det? 

29 R5 

 

Ja. För nu är det implementerat.  

Område 4: Knowledge management 

30 SC Vilka andra aktiviteter görs för att lagra kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi diskuterat? Exempelvis internutbildningar. 

31 R5 

 

Dels har vi internutbildningar. Sedan har vi “subject matter experts” som 

jobbar bara med det här. Och när det valdes att vi skulle använda just 

Atlassian och deras material så gjordes en stor utvärdering också så då 

satte vi väl in ett par konsulter som gjorde en konsultutvärdering av det. Så 

jag skulle säga att det jobbas ganska aktivt med det. Och det behövs ju när 

det är så stort. Sen behövs det hela tiden underhållas, för det spelar ingen 

roll om det är ett kartotekskort eller en webbläsare, du måste fortsätta i alla 

fall att ha en person som gör det.  

32 SC Finns uttalade riktlinjer om hur ni ska gå tillväga kring 

kunskapshanteringen? 

33 R5 

 

Ja det gör det egentligen. Det finns ju manualer kring det. Men där är det 

också hela tiden en utveckling, vi har ju till exempel kopplat ihop vår 

gitHub, så fort vi gör en release så skickas det faktiskt, och då har vi lagt in 

den här smartheten att det direkt implementeras in i Confluence.  

34 SC Anser du att det ger ett mervärde att jobba med lagring och delning av 

kunskap? 

35 R5 

 

Ja, för att även om du har en manuell hantering så förkortar du ju ner 

stegen oerhört när man gör på det här viset. Och precis som jag sa innan då 

att det är betydligt mycket lättare att hålla det här uppdaterat än när vi 

skickar ut, även om det var powerpoints som är digitala.  
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36 SC Finns det något annat man hade kunnat göra bättre eller annorlunda, mer 

eller mindre? 

37 R5 

 

Jag tror att det finns rätt många fler smarta lösningar. Jobbar du i flera 

olika system, inte kunskapssystem, men flera olika system, som till 

exempel på det här jag nämnde med gitHub, det finns ju väldigt många 

andra smarta kopplingar man kan göra där också. Och ju mer du lär dig av 

det... Det är ju positivt, till exempel hos oss så har vi ju... Om man bara 

jämför tidigare om man releasade nya features en gång i halvåret så har vi 

nu där vi jobbar, produktteam som releasar näst intill varje dag. Men det är 

väldigt jobbigt att vara användare av ett verktyg som releasar alldeles för 

ofta för att jag hinner inte läsa manualerna. Så finns det lite röd flagga “oh 

nu har det kommer nya grejer” så oj shit var är mina epics? För då har man 

lagt till något nytt smart eller man har flyttat en knapp. Jag blir 

jätteirriterad av det. För man hinner inte uppdatera sig. Så jag skulle säga 

att även där skulle man kunna jobba lite på att hålla det uppdaterat. Så det 

finns absolut förbättringar, men jag skulle tro att det är just att integrera 

system med varandra. Vi tittar mycket på hur man kan automatisera, hur 

kan man bli smartare och effektivare, men du kan ändå inte fullständigt ta 

bort den mänskliga handpåläggningen, inte som jag har sett i alla fall. Det 

räcker ju när vi själva skulle köpa katt och skulle läsa på om någon kattras 

och kommer in på de här google translatesidorna som, det var nog ändå ett 

stort företag, och jag kan bara inte förstå hur de kan med att ha sådana 

websidor, jag tycker det är lite pinsamt. Och på samma vis om vi då skulle 

försöka göra det här ännu mer automatiserat – du får ändå lägga ganska 

mycket tid på det för att det ska ge ett värde. Och det är inte maskinen i 

processen i sig som säger om det har ett värde, utan det är ju du och den 

kunskap du kan dra ur det.  

38 SC Känns det som att det jobbas aktivt med att förbättra processen kring att ta 

tillvara kunskap? - Får du vara med och påverka? 

39 R5 

 

Jag har inte funderat så mycket på det måste jag faktiskt säga. För jag är 

lite fullt upptagen bara. 

Område 5: Avrundning 

40 SC Finns det något mer du vill tillägga? 

41 R5 

 

Jag tror att man skulle kunna göra ganska mycket här. Jag tror att det finns 

extremt många smarta program som har, där man kan göra ganska stor 

skillnad. Problemet du har är ju det, jag pratar ju om, vi använder den här 

Atlassian suiten, så det behövs ju vara lite fler för att det ska bli bättre. Du 

behöver just koppla på mer funktionalitet. Så det man skulle titta på är 

snarare hur du kan underlätta att implementera det i företagen. 

42 SC Om jag kommer på något mer, kan jag kontakta dig igen? 
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43 R5 

 

Ja det kan du. 
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Bilaga G: Intervjusvar R6 

2020-12-01  

R6: Respondent 6  

SC: Sara Carlsson 

Tabell G1. Intervjusvar R6 

Rad Person  

Område 1: Introduktion 

1 SC Vilken typ av företag jobbar du på? 

2 R6 Jag jobbar på ett företag som arbetar med produktion och försäljning av sin 

produkt och dess tillbehör. Företaget är globalt.  

3 SC Och vilken roll har du där? 

4 R6 Min roll är ”sales advisor” på junior nivå, vilket innebär arbete med 

distribution av reservdelar till hela världen. Det innefattar alltså även 

kommunikation med kunder över hela världen. 

5 SC Hur länge har du jobbat där? 

6 R6 Jag har arbetat där i 6 månader. 

Område 2: Kunskap 

7 SC Hur definierar du kunskap inom företag? 

8 R6 

 

Kunskap i ett företag för mig är intern kompetens, processer och produkter. 

Allt som finns i företaget och på ett eller annat sätt gör att verksamheten 

rullar, stort som smått. 

9 SC Om du tänker på kunskap som processer, rutiner och företagsspecifik 

kompetens “såhär gör vi här” - hur sparar ni sådan kunskap i företaget? 

Tänker du att kunskap är individbaserat eller går det att dela? 

10 R6 

 

Antingen genom dokument, videos etc. där man dokumenterar processen 

eller kunskapen eller genom upplärning, utbildningar, automatisering (lär 

datorer att göra det istället som då blir kopplade till företaget). 

Både och, kunskap är ju kopplat till enskilda individer om man inte delar 

med sig av kunskapen på något sätt.  



Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag  Sara Carlsson 

 

- 75 - 

 

11 SC Hur ser ni till att denna kunskap går att föra vidare och förstås av andra? 

12 R6 

 

Den sparas till viss del i dokument i delade mappar. Dels på det lokala 

nätet och på SharePoint. Problematiken är väl att dessa dokument finns, 

men uppdateras sällan. All ny information som tillkommer eller sådant 

som förändras ligger hos individerna tills någon får tid att uppdatera alla 

dokument (vilket jag upplever inte sker tillräckligt ofta).  

Det finns mallar, t.ex. steg för steg guider på ganska basal nivå så att vem 

som helst ska kunna förstå. Men det är inte tillräckligt för att kunna utföra 

jobbet utan det behövs upplärning av en person (dels för att testa/visa saker 

i systemen man arbetar i, men också för att det som sagt finns luckor i 

informationen).  

Område 3: Digitala Informationssystem 

13 SC Vad använder ni för digitalt kommunikationssystem inom företaget? 

14 R6 

 

Microsoft Teams. 

15 SC På vilket sätt använder du detta för att hämta/dela/lagra information? 

16 R6 

 

Vi har en gruppchatt med hela teamet där det är vanligt att man ställer 

frågor till varandra, vilket då alla i teamet ser och kan ta del av. 

17 SC Använder ni något digitalt system specifikt för att lagring av kunskap? 

18 R6 

 

SharePoint finns mycket dokumentation sparat i om hur man ska jobba i de 

andra systemen. Så systemen vi jobbar i (t.ex. SAP), lagrar inte 

information utan informationen finns på andra system.  

19 SC Uppmuntras användandet av detta? 

20 R6 

 

Det hänvisas ju till att kolla i SharePoint och de gemensamma mapparna då 

man letar efter information absolut. Men det uppmuntras ju vad jag 

upplever enbart från närmsta teamet. Företaget i stort trycker mycket på att 

vi ska dela med oss till varandra, men jag upplever att företaget är för stort 

och brett för att det ska fungera eller finnas någon nytta rent praktiskt att 

dela med sig i hela organisationen. Det är en fin tanke men inget som är 

realistiskt. 

21 SC Använder du detta ofta i ditt arbete? 

22 R6 Ja, som relativt ny använder jag filerna i SharePoint jättemycket för att 

dubbelkolla vad som gäller etc. vid varje arbetsuppgift. Delge kunskap gör 

jag inte så mycket, eventuellt att jag uppdaterar dokument där jag vet att 
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 det skett förändringar (men det upptäcker jag ju endast då och då, jämfört 

med de som arbetat där längre som har koll på alla förändringar).  

23 SC Tycker du att det fungerar bra? 

24 R6 

 

Det fungerar helt okej, den mesta informationen stämmer och efter ett tag 

lär man sig vad man ska fråga kring som kanske ej är helt uppdaterat. Det 

är ju repetitiva arbetsuppgifter vilket gör att man själv också ”lär sig 

utantill” vad som stämmer och inte i dokumenten, men det är ju lite farligt 

då man till slut också blir en sådan som inte uppdaterar. De som har all 

kunskap för att uppdatera dokumenten har inte tid.  

25 SC Upplever du att andra i företaget använder det? 

26 R6 

 

Nja, det är mest nyanställda som använder dokumentationen vilket jag tror 

beror på att kunskapen i detta team tyvärr sitter väldigt mycket i 

individerna. 

Område 4: Knowledge management 

27 SC Vilka andra aktiviteter görs för att lagra kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi diskuterat? Exempelvis internutbildningar. 

28 R6 

 

Det görs utbildningar i förändringar och nya system etc. men det är något 

som chefen samt 1–2 personer i teamet kanske tar del av och sedan skall 

denne förmedla det till resten av teamet. Detta då verksamheten måste rulla 

fast utbildningar pågår.  

Inga riktlinjer jag vet om nej. 

29 SC Tycker du att det ger ett mervärde att jobba med lagring och delning av 

kunskap? 

30 R6 

 

Det är nog tvådelat; om man inte är van vid att arbeta med 

kunskapsdelning på ett effektivt sätt och att det dras nytta av är nog 

tröskeln att sätta igång med det väldigt hög. Men om man har ett bra 

system för delning av kunskap och det finns ett behov i 

teamet/organisationen för kunskapen (vilket då såklart gör på lång sikt när 

anställda byts ut) tycker jag att det ger mycket mervärde. Det sparar tid och 

är en säkerhet för företaget. 

31 SC Finns det något annat man hade kunnat göra bättre eller annorlunda, mer 

eller mindre? 

32 R6 

 

Överlag, kanske man måste inse att man inte behöver se det hela svart/vitt. 

Man måste inte lagra ALL kunskap på samma sätt eller välja att inte göra 

det alls. Olika typer av kunskap har olika typer av behov och bör ha olika 

typer av format beroende på den delen av organisationen som skall ta del 
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av det. Kunskap som berör en hel organisation har en typ av behov, medan 

team-specifik kunskap har en helt annan. Det är en viktig del som jag tror 

tappas i hela denna diskussion. 

33 SC Jobbas det aktivt med att förbättra denna process? Varför/varför inte? 

34 R6 Nej det jobbas inget aktivt med detta vad jag vet.  

Område 5: Avrundning 

35 SC Finns det något mer du vill tillägga? 

36 R6 

 

Nej 

37 SC Om jag kommer på något mer, kan jag kontakta dig igen? 

38 R6 

 

Absolut 
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Bilaga H: Intervjusvar R7 

2020-12-05  

R7: Respondent 7 

SC: Sara Carlsson 

Tabell H1. Intervjusvar R7 

Rad Person  

Område 1: Introduktion 

1 SC Vilken typ av företag jobbar du på? 

2 R7 Jag jobbar på ett globalt retailföretag. 

3 SC Och vilken roll har du där? 

4 R7 Jag jobbar inom operations, vilket innebär arbete med uppföljning och 

kontroll av underleverantörer.  

5 SC Hur länge har du jobbat där? 

6 R7 Jag har arbetat där i 3 månader. 

Område 2: Kunskap 

7 SC Hur definierar du kunskap inom företag? 

8 R7 

 

Den kunskapen som medarbetarna har och som finns nedskrivet eller 

nedsparat.  

9 SC Om du tänker på kunskap som processer, rutiner och företagsspecifik 

kompetens “såhär gör vi här” - hur sparar ni sådan kunskap i företaget?  

Är kunskap kopplat till enskilda individers erfarenheter och kontext? 

10 R7 

 

Till viss del i form utav rutiner i Word eller PowerPoint, men också till 

viss del rent muntligt (från person till person).  

Nej, det är något mer universellt. 

11 SC Hur ser ni till att denna kunskap går att föra vidare och förstås av andra? 
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12 R7 

 

Vid mer specifika processer eller flöden skapas rutiner. Men om det är 

något som alla håller på med litar man på att tillräckligt många kan det så 

att det stannar i företag och kan föras vidare mellan individer.  

Område 3: Digitala Informationssystem 

13 SC Vad använder ni för digitalt kommunikationssystem inom företaget? 

14 R7 

 

Microsoft Teams samt Office (mail) 

15 SC På vilket sätt använder du detta för att hämta/dela/lagra information? 

16 R7 

 

Med teams fick jag information från de som höll på med det jag gjorde fast 

globalt. 

17 SC Använder ni något digitalt system specifikt för att lagring av kunskap? 

18 R7 

 

Nej, inget kunskapslagringssystem.  

Dock har vi delade mappar och delade dokument på en server. 

19 SC Uppmuntras användandet av detta? På vilket sätt? 

20 R7 

 

Ja. 

När jag förändrade någon process så uppmuntrades jag att revidera 

dokumentet för den saken.  

21 SC Är detta digitala system för lagring av kunskap något du använder i ditt 

arbete? (både för att få eller delge kunskap) Vilka funktioner använder du 

det till? 

22 R7 

 

Ja. När jag har gjort någon förändring i arbetet jag gör, så uppdaterar jag. 

Inte regelbundet att jag själv söker information där, ibland. T.ex. data 

sparad i Excel-filer jag hade nytta av.  

23 SC Tycker du att det fungerar bra? Uppdateras det regelbundet? 

24 R7 

 

 Funkar helt okej. Det finns ofta en gammal mapp som någon gammal rutin 

finns på, kan vara svårt att hitta rätt och det uppdaterade. Finns även ibland 

gamla rutiner som inte är uppdaterade vilket gör att folk lär sig fel. 

Samtidigt som att det är smidigt. Vet man vad man letar efter är det lätt att 

komma åt och lätt att ändra.  
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25 SC Upplever du att andra i företaget använder detta system för att hämta/delge 

kunskap? Varför tror du att det är så? 

26 R7 

 

Ja, ganska stor utsträckning. Nyttjas för att det är det systemet som finns, 

och behovet av kunskapsdelning finns där.  

Område 4: Knowledge management 

27 SC Vilka andra aktiviteter görs för att lagra kunskap och sprida det vidare, 

utöver det digitala system vi diskuterat? Exempelvis internutbildningar. 

28 R7 

 

Om det var någon som hade uppdaterat en rutin eller det kommit ett nytt 

system hade den ansvariga ett möte för att informera de anställda om vad 

som förändrats. Samma om man var ny att man hade möten med den som 

skulle lära upp en.  

29 SC Finns det några uttalade riktlinjer kring hur ni ska gå tillväga för att 

spara/delge/dokumentera kunskap? 

30 R7 Nej, inte vad jag vet. 

31 SC Anser du/anser du inte att det ger mervärde att arbeta med lagring och 

delning av kunskap? Varför/varför inte? 

32 R7 

 

Jag tycker att det ger mervärde, ja. Därför att man kan ha en trygghet i 

organisationen om någon skulle bli sjuk eller sluta etc. Även om det inte är 

optimalt blir det lättare att tuffa på som vanligt.  

33 SC Finns det något man hade kunnat göra bättre/annorlunda/mer/mindre av för 

att hämta, lagra och delge kunskap inom företaget?  

34 R7 

 

Jag tror att man hade kunnat försöka ha någon form utav rutin där varje 

rutin har en ägare som ska se till att den är uppdaterad. Åtminstone att man 

en gång i året går igenom dem så att man uppdaterar eller kan skriva dit att 

den bör uppdateras så att alla vet att det i så fall är något som inte längre 

stämmer.  

35 SC Jobbas det aktivt med att förbättra denna process? Varför/varför inte? 

36 R7 Nej, inte vad jag vet. Det beror nog på att det funkar tillräckligt bra och att 

man har andra prioriteringar.  

Område 5: Avrundning 

37 SC Finns det något mer du vill tillägga gällande hämta/lagra/delge kunskap? 
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38 R7 

 

Nej 

39 SC Om jag kommer på något mer, kan jag kontakta dig igen? 

40 R7 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 


