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SAMMANFATTNING 

Att utveckla, tillvarata och återanvända kunskap är centrala företeelser för organisationers 
framåtskridande och utveckling. Härmed har kunskapsmanagement (KM) en viktig roll för 
och i organisationer. Med KM eftersträvas bl a att medvetandegöra medarbetarnas 
kunskaper i syfte att hantera, utveckla och sprida dem på ett för organisationen fruktbart 
sätt. Genom en framgångsrik KM finns potential att öka organisationers handlingsförmåga, 
följaktligen även verksamheters värdeskapande och konkurrenskraft. Icke desto mindre är 
kunskap en abstrakt och svårhanterlig organisatorisk tillgång. Därtill, trots att det finns en 
hel del skrivet kring KM, kan det vara svårt för organisationer att förstå hur de praktiskt 
ska arbeta med detta verksamhetsområde, samt vad det innebär. 

I syfte att öka förståelsen för KM har jag studerat och kritiskt analyserat en del existerande 
litteratur kring området. Med analysen som utgångspunkt har ett antal forskningsfrågor 
preciserats. För att överbrygga en del av de oklarheter som identifierats i samband med 
litteraturgenomgången, samt för att svara på avhandlingens forskningsfrågor, har stöd sökts 
i andra teorier, bl a kunskapsteori och teori om hur vi kan se på verksamheter. Därtill har 
hanteringen av och synen på kunskap studerats genom en fallstudie genomförd på ett 
konsultbolag inom IT-branschen. Utifrån litteraturanalysen, grundning i annan teori, samt 
avhandlingens empiriska data har jag presenterat min syn på organisationers 
kunskapsverksamheter (min benämning på kunskapsmanagement). 

Resultatet av avhandlingsarbetet är bl a en utvecklad och preciserad begreppsapparat för 
organisatorisk kunskapsverksamhet (KM). Detta innefattar bl a en klassificering av 
begreppet organisatorisk kunskap och dess relation till organisatorisk handling. I 
avhandlingen klassificeras även ett antal vanliga situationer för kunskapande (lärande), 
vilka i sin tur relateras till organisationers kärnverksamhet respektive kunskapsverksamhet. 
Ett av huvudbidragen är en modell över organisatoriskt kunskapsverksamhet. Modellen 
inkluderar kunskapsverksamhetens centrala förutsättningar, handlingar, resultat, samt dess 
relation till kärnverksamheten. Genom denna avhandling vill jag bidra med en ökad 
förståelse för vad kunskapsverksamheter handlar om och vad som behöver beaktas för att 
utveckla en framgångsrik kunskapsverksamhet. 

Studien har finansierats av Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
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         ”An investment in knowledge pays the best interest.” 
                            Benjamin Franklin 

Förord  
___________________________________________________________________ 

Kunskap och kunskapsutveckling är en nödvändig förutsättning för såväl individuell 
utveckling som för att säkerställa organisationers existens och framåtskridande. 
Likväl, att utveckla och på ett fruktsamt sätt tillvarata kunskap är inget som är vare 
sig enkelt eller görs i en handvändning. Kunskapen och lärandets väg är både 
följsam och snårig. Detta är ett faktum som jag fått erfara under mitt 
avhandlingsarbete, vilket i sin tur har fört med sig såväl glädje och stimulans, som 
frustration och handlingsförlamning.  

Icke desto mindre har jag under min tid som doktorand vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping fått förmånen att kunna studera och utveckla min 
förståelse för ”kunskap i organisationer”, d v s jag har investerat i mitt personliga 
kunnande och vetande. Detta har dock inte varit mitt enda syfte. Jag har, inte minst i 
min roll som forskarstuderande, även för avsikt att dela med mig av mina kunskaper 
och min förståelse för ”organisationers kunskapsverksamheter”. Att sprida mina 
kunskaper är något som bl a möjliggörs genom denna avhandling, vilken kan ses 
som en beskrivning av kunskaper som jag har utvecklat och vill förmedla. Det är 
inte säkert att alla håller med mig i mina synpunkter och åsikter. Det är dock min 
förhoppning att jag ska kunna bidra till en ökad förståelse samt stimulera till 
reflektion kring de frågor och funderingar som jag presenterar. 

Denna licentiatavhandling är dock inte frukten av endast mitt eget arbete. Det finns 
ett antal personer som möjliggjort mitt arbete och uppmuntrat mig på vägen. Med 
risk för att glömma bort någon vill jag börja med att rikta ett TACK till alla som 
varit till hjälp och stöttat mig under resans gång. 

Ett särskilt stort tack vill jag rikta till min handledare professor Göran Goldkuhl 
som, i likhet med Sokrates ”förlossningskonst”, har ställt de ”rätta” frågorna, 
kommit med fruktbara synpunkter, samt fått mig att reflektera över min egen 
förförståelse, blockeringar och uppfattningar. Göran har varit min vägvisare som 
möjliggjort och lett avhandlingsarbetet i rätt riktning. 
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1 

Föreliggande kapitel syftar till att ge en bakgrund till avhandlingens 
forskningsområde. Inledningsvis förs en diskussion om varför intresset för 
kunskap och lärande har blivit så stort. Därefter resonerar jag kring en del 
brister och oklarheter som identifierats i litteraturen kring kunskapsmanagement. 
Detta leder fram till en definiering av avhandlingens övergripande syfte, vilket är 
att öka förståelsen för kunskapsmanagement såsom organisatorisk företeelse. 
Vidare ger jag min bild av på vilket sätt kunskapsmanagement är av intresse för 
mig som informatiker. Kapitlet avslutas med en beskrivning av avhandlingens 
disposition.  

1.1 Varför detta intresse för kunskap och lärande? 
Under senare år har begrepp som kunskap, kunskapsmanagement1 och 
organisatoriskt lärande fått ökad uppmärksamhet av såväl forskare som 
praktiker2. Detta uppsving i intresset innebär emellertid inte att vare sig lärande 
eller kunskap och dess värde tidigare negligerats. Lärande är å ena sidan något 
som sker fortlöpande inom alla verksamheter, dock i varierande grad (Argyris & 
Schön, 1978). En verksamhets aktörer lär sig, i sina respektive organisatoriska 
roller, genom att de utför olika handlingar. I vilken grad aktörerna lär sig beror 
till stor del på i vilken omfattning de reflekterar och ifrågasätter sitt eget och 
andras handlande (Ellström, 1992). Kunskap å andra sidan är en nödvändig 
förutsättning för såväl individuell utveckling, som för att nå de resultat en 
organisation eftersträvar. Genom att aktörer lär sig utvecklas deras kunskaper, 
                                              

1  Begreppet kunskapsmanagement (KM) är en försvenskning av engelskans ”knowledge management” 
och har blivit ett vedertaget begrepp i svenskt tal och skrift. 

2  I texten används begreppet praktiker synonymt med begreppen aktör och medarbetare, d v s de syftar 
till individer som är verksamma inom organisationer (praktiker, verksamheter) av skilda slag. 
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vilka sedan kan komma organisationen tillgodo. En i sammanhanget intressant 
fråga är i vilken utsträckning aktörer reflekterar över kunskaper som används och 
utvecklas inom organisationer. Det kan vara så att p g a att kunskaper ofta tas för 
givna, sätts de inte i fokus för reflektion så frekvent som vore önskvärt. 

Kunskapsbegreppet som sådant har sedan lång tid tillbaka3 varit föremål för en 
uppsjö definitioner och det finns en ansenlig mängd litteratur kring ämnet. Det ter 
sig dock som att graden av medvetenhet kring kunskap och dess hantering inom 
organisationer har förändrats. Förändringen har inneburit en ökad fokusering på 
kunskap och ett argument som talar för det är den observans som nu ges området. 

Vad är det då som har föranlett den nutida expansionen inom området? Svaret på 
den frågan är mångfasetterat. En förklaring, enligt Davenport & Prusak (1998), är 
att forskning traditionellt sett har behandlat organisationen som en ”svart låda” 
genom att i huvudsak fokusera på förutsättningar för och resultat av produktionen 
samt den marknad vari praktiken är verksam4. Emellertid i nutida forskning anses 
många teoretiker ha intresserat sig för vad som finns inuti ”lådan” och en av de 
viktigaste beståndsdelarna sägs vara kunskap (ibid). Det finns vidare ett antal 
specifika faktorer som anses ha bidragit till den ökade fokuseringen på 
kunskapsmanagement. Några exempel på sådana faktorer är (1) globalisering av 
ekonomin, (2) informationsteknikens (IT:s) utveckling, (3) en ständigt 
accelererande förändringstakt, (4) förstärkt konkurrenssituation, (5) behov av nya 
långsiktiga konkurrensfördelar och (6) att företag blir alltmer informations- och 
kunskapsbaserade (vissa eller samtliga faktorer framförs bl a av Allee, 1997; 
Davenport & Prusak, 1998; Klein, 1998; Nilsson, 1999).  

Med beaktande av att dessa och liknande faktorer även använts för att förklara 
framväxten av andra utvecklingstrender5 är det frestande att ifrågasätta 
faktorernas egentliga förklaringsvärde. Kan det möjligtvis finnas andra faktor 
som mer direkt förorsakar en viss intresseinriktning? Ser vi6 tillbaka på olika 
managementtrender, t ex BPR, TQM och IM7, kan det till stor del förmodas att 
det är kommersiella syften som avgör vad som får uppmärksamhet. 
Konsultföretag, likt andra sorters verksamheter, drivs i allmänhet av en strävan 
att utveckla och förnya sitt respektive produktutbud. Vissa utvecklingstrender 

                                              

3  Kunskapsteoretiska problem har sysselsatt filosofer sedan flera hundra år f.Kr. För att nämna några av 
historiens välkända kunskapsfilosofer finns Sokrates, Platon och Aristoteles (Guthrie, 1999).  

4  Jag håller inte riktigt med Davenport & Prusak (1998) om att den traditionella forskningen inte har 
beaktat verksamheten i sig (den svarta lådan), men skall här inte fördjupa den diskussionen. 

5  Dessa eller liknande faktorerna har exempelvis angetts som bidragande orsaker till den svenska 
tjänstesektorns ökade andel av sysselsättningen i förhållande till industrisektorn (Gummessson, 1991; 
Hörberg, 1994), det ökade intresset för data mining (Cabena m fl, 1997) och för behovet av Business 
Process Reengineering (Hammer, 1990). 

6   Avsikten att använda pronomen som ”vi” är att jag vill bjuda in dig som läsare till den diskussion som 
förs i texten. 

7   BPR står för Business Process Reengineering; TQM står för Total Quality Management; IM står för 
Information Management. 
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(nya produktutbud) består och bedöms centrala för organisationer, medan 
intresset för andra trender relativt snabbt avtar vilket i sin tur kan resultera i att de 
likställs med managementfloskel, modeord eller liknande. För att koppla tillbaka 
till ovan nämnda faktorer är det dessutom förhållandevis sällsynt att det i 
litteraturen görs någon utveckling av hur olika faktorer har bidragit till en viss 
inriktning. Istället nöjer sig författare ofta med att konstatera att faktorerna har 
påverkan. I den mån litteraturen mer djupgående redogjorde för hur olika faktorer 
påverkar olika inriktningar, skulle förståelsen för att vissa faktorer verkligen 
inverkar på olika utvecklingstrender sannolikt öka. 

En i sammanhanget intressant fråga är hur det kommer att gå med intresset för 
kunskapsmanagement. Är det en övergående trend eller är det något som 
organisationer långsiktigt behöver beakta? En annan mer grundläggande fråga är 
om det över huvud taget finns behov av att medvetet arbeta med 
kunskapsmanagement eller om en mer godtycklig hantering av kunskap är 
tillräcklig? Davenport & Prusak (1998) gör gällande att många företagsledare har 
uppmärksammat det faktum att det behövs mer än godtyckliga ansatser för att 
hantera organisationers samlade kunskapsmassa. För att gå ett steg längre är det 
många som hävdar att kunskap är en av de viktigaste organisatoriska tillgångarna 
för att nå långsiktiga konkurrensfördelar (se t ex Drucker, 1993; Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Ross & von Krogh, 1996; Quintas, Lefrere & Jones, 1997; 
Klein, 1998; Nilsson, 1999). Den sistnämnda uppfattningen är delvis relaterad till 
att det är enklare för en organisation att identifiera och imitera konkurrentens 
synliga resurser och erbjudanden – t ex maskiner och produkter – än att 
identifiera och imitera konkurrentens immateriella tillgångar – t ex kunskap. 

Sammanfattningsvis finns det ett antal faktorer som medverkar till att 
organisationer i allmänhet behöver utveckla nya konkurrensmässiga faktorer och 
förmågor – däri inkluderas behovet av kunskapsmanagement. Globaliseringen av 
ekonomin och den minskade betydelsen av geografisk lokalisering resulterar bl a 
i att konkurrensen för många företag är världsomspännande. Detta medför att 
kunder har större möjlighet att välja bland leverantörer och kan härigenom ställa 
högre krav på det de köper. Vidare har den tekniska utvecklingen bidragit till att 
produktlivscyklerna blir allt kortare, vilket i sin tur kräver att organisationer 
kontinuerligt strävar efter att förnya och förbättra sina produkterbjudande och 
produktionsprocesser. Därtill menar jag att konsultbranschen iklätt sig rollen att 
förstärka behovet av kunskapsmanagement genom att för tillfället8 rikta stor 
uppmärksamhet på detta område. Mitt tillägg skall absolut inte uppfattas som att 
jag förkastar behovet av att hantera kunskaper; tvärtom är min ståndpunkt den att 
organisationer behöver bli bättre på att tillvarata sin samlade kunskap. Detta 
fordrar dock att vi har klart för oss vad vi menar när vi talar om 
kunskapsmanagement såsom organisatorisk företeelse. I annat fall är det svårt att 
                                              

8    Med ”för tillfället” menar jag att det nutida intresset för kunskapsmanagement inom konsultbranschen 
kommer sannolikt avta med tiden och då till förmån för nya utvecklingstrender.  
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veta vad som kan och bör göras för att en organisation skall bli skickligare på att 
tillvarata, förädla och utveckla dess kunskapstillgång. 

Ett annat skäl till att klargöra innebörden av kunskapsmanagement är att det blivit 
något av ett slagord att marknadsföra verksamheter som kunskapsföretag, lärande 
organisationer eller liknande. Detta föranleder frågan om vad det är som är så 
speciellt med dessa företag. Rent generellt kan inte verksamheter fungera utan 
kunskap. Kunskap är en förutsättning för att kunna bedriva all sorts verksamhet, 
vari olika organisatoriska handlingar utförs. Således innefattas i handling 
utnyttjandet av kunskaper, även om själva kunskapsutnyttjandet inte är det 
primära verksamhetssyftet. Kanske har kunskapsmanagement något att göra med 
att dessa företag anser sig vara så speciella. Ett ytterligare skäl till en 
begreppsförtydning är att det sägs föreligga en viss förvirring i litteraturen över 
vad som avses med kunskapsmanagement (Nilsson, 1999). Därtill påtalar 
Mårtensson (1999a) att gränsdragningen till andra områden, t ex informations-
management (IM) och lärande organisationer, emellanåt är oklar. 

1.2 Kunskapsmanagement – en inledande diskussion 
Jag har ovan påtalat vikten av att klargöra vad kunskapsmanagement handlar om. 
För att göra det ska jag ta utgångspunkt i de begreppsförklaringar som finns i 
litteraturen. Det är dock inte möjligt att beakta all litteratur, utan jag nöjer mig 
här med att se närmare på några preciseringar jag har studerat.  

Kunskapsmanagement anses kunna beskrivas utifrån åtminstone två olika 
perspektiv; dels som ett informationshanteringsverktyg, dels som ett strategiskt 
verktyg (Mårtensson 1999a; 1999b). Utifrån det förstnämnda perspektivet handlar 
kunskapsmanagement om att samla in och lagra aktörernas kunskap, varefter 
informationen görs tillgänglig för andra inom organisationen (ibid). Detta görs 
med stöd av tekniska verktyg – t ex Internet och databaser – och det primära 
syftet är att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap9. Att se 
kunskapsmanagement som ett informationshanteringsverktyg handlar om att 
friställa kunskaper från det vetande subjektet (jfr Poppers, 1979, objektiva 
kunskapssyn). Med detta perspektiv kan vi fråga oss, vilket även Mårtensson gör, 
vad som skiljer KM från IM.  

Om det är så att begreppet kunskapsmanagement i grund och botten används som 
synonym till informationsmanagement, då har den kunskapsmässiga aspekten 
delvis försummats. Därtill, oavsett om vi talar om kunskapsmanagement eller 
informationsmanagement kan inte problematiken kring tolkningsförfarandet 
förbises. Denna problematik innebär bl a att om en aktör försöker förmedla 
information eller kunskap (t ex via språket) behöver mottagaren tolka det som 
                                              

9   Vad gäller begreppen tyst kunskap respektive explicit kunskap se t ex Polanyi (1983) och Rolf (1995). 
Begreppen diskuteras även i avsnitt 2.2 och 4.1. 
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förmedlas. Det är dock inte självklart att mottagaren gör samma tolkning som 
förmedlaren avsett10. Därtill är frågan om tolkningen är ”sann” eller inte av 
underordnat intresse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vad som, utifrån ett 
kunskapsperspektiv, torde vara av intresse är att nå förståelse för vad det 
förmedlade i relation till en specifik situation.  

Det andra perspektivet – KM som ett strategiskt verktyg – tar sin utgångspunkt i 
att kunskap är organisationers mest centrala resurs, vilken måste spridas på ett 
bättre sätt. Detta perspektiv betonar vikten av ledningens stöd, god 
kommunikation, kultur, belöningssystem och förmåga att dela med sig av 
kunskaper – allt för att skapa förutsättningar för framgångsrik och effektiv 
kunskapsmanagement. Det är utifrån detta sistnämnda perspektiv Mårtensson 
(1999b:18) formulerar sin definition av kunskapsmanagement, vilken beskrivs 
”som en strävan att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap och individuell 
kunskap till organisatorisk kunskap för att sedan bättre kunna styra den”. Denna 
definition ligger i linje med Nonaka & Takeuchis (1995) teorier kring 
kunskapsutveckling.  

Ser vi närmare på Mårtenssons (1999b:18) definition av kunskap säger hon att 
”kunskapen delas in i tyst kunskap eller explicit kunskap, det vill säga 
information”. Här blir det problematiskt för Mårtensson (1999a; 1999b) själv 
påpekar litteraturens många gånger otydliga gränsdragningarna mellan kunskap 
och information samt mellan KM och IM. Likväl likställer Mårtensson 
information med explicit kunskap, utan att tydligt reflektera över detta (se vidare 
diskussion i avsnitt 2.2.1). Det ska noteras att Mårtensson inte är ensam om att 
likställa alternativt förväxla explicit kunskap med information. Liknande 
problematik återfinns exempelvis i Hurme (1998). Denna, enligt min uppfattning, 
svävande begreppsanvändning är en svaghet i en del KM-relaterad litteratur och 
verkar delvis ha sin grund i att kunskapsbegreppet inte problematiseras i 
tillräcklig utsträckning. 

För att gå vidare med begreppsutredningen skall vi vända oss till Knapp (1998:3) 
som definierar kunskapsmanagement som ”..a set of processes11 for transferring 
intellectual capital12 to value..”. Quintas, Lefrere & Jones (1997) anlägger också 
en form av processperspektiv på KM. Att se kunskapsmanagement som processer 
görs i syfte att särskilja kunskapsmanagement från fokusering på materiella 
resurser och tillgångar. Denna åtskillnad är, enligt Quintas, Lefrere & Jones 
(1997), fundamentalt för många teorier kring det intellektuella kapitalet. Andra 

                                              

10   Jämför med Ogdens triangel (Ogden & Richards, 1956). 
11  Processerna Knapp (1998) avser är innovation och kunskapsutveckling; införskaffandet av kunskap;    

organisering; användning; spridning samt påfyllning av kunskap. 
12  Knapp (1998) definierar ”intellektuella kapitalet” som summan av de erfarenheter och den kunskap 

som finns hos organisationens aktörer och kunder samt inneboende i företagets produkter och 
processer. Begreppet ”intellektuellt kapital” behandlas ingående i Sveiby m fl (1990); Edvinsson & 
Malone (1995). 



KAPITEL 1 

6 

menar dock att kunskapsmanagement inte skall ses utifrån ett processperspektiv 
(se t ex Haglund & Ögård, 1995; Davenport & Prusak, 1998; Ruggles, 1998). Två 
argument för att inte använda processperspektivet är att kunskapsmanagement i 
praktiken inte anses kunna genomföras i processform samt att process-
perspektivet i sig medför litet eller inget värde (Davenport & Prusak, 1998). 
Istället anses kunskapsmanagement handla om genomförandet av olika projekt. 
Dessa projekt inkluderar i sig olika aktiviteter13 som syftar till att förbättra 
hanteringen av kunskap inom en eller flera verksamhetsområden.  

I litteraturen presenteras ett flertal, delvis olika, definitioner av kunskaps-
management; likväl framstår begreppet något diffust. Därtill finner jag 
diskussionen om huruvida vi skall se på kunskapsmanagement såsom en process 
eller projekt av mindre intresse. Härmed avser jag inte att negligera vare sig 
process- eller projektperspektivet, utan vill istället tala om kunskapsmanagement 
som handlingar vilka företas i syfte att öka och säkerställa organisationens 
samlade kunskapsmassa. Dessa handlingar kan med sannolikhet avse både 
processer och projekt, men varför begränsa kunskapsmanagement till den ena 
eller andra organisationsformen?  

Min föreställning av kunskapsmanagement har sin grund i att kunskap är en 
nödvändig förutsättning för organisatoriskt handlande som utförs i syfte att skapa 
produkter14 som är av värde för kund. Ett mål med kunskapsmanagement bör vara 
att säkerställa tillgången till de kunskaper som erfordras för att organisationer 
skall nå sitt verksamhetssyfte, d v s produktframställningen. Med utgångspunkt i 
denna tes föreslår jag att vi börjar med att i kunskapsmanagement omfatta; 

• = strategier och aktiviteter som utvecklas respektive företas i syfte att 
säkerställa tillgång till och utveckling av kunskaper, 

• = kunskaper som aktörer i sina organisatoriska roller behöver för att fullfölja 
handlingar av skilda slag och därmed leverera produkter av värde till 
kunder. 

Detta är givetvis ingen uttömmande förklaring av kunskapsmanagement. Likväl 
kan en övergripande beskrivning av begreppets innebörd underlätta för ett fortsatt 
arbete med att formulera och precisera begreppet. I det följande ska jag fortsätta 
diskussionen kring kunskapsmanagement genom att närmare studera begreppet 
management (avsnitt 1.2.1) och ledandets betydelse för KM (avsnitt 1.2.2). 

                                              

13  Ruggles (1998) presenterar åtta kunskapsmanagement aktiviteter: generering, värdering, användning, 
förankring, representering, stimulering, transferering och mätning av kunskap. 

14  Med produkter avses varor eller tjänster som levereras till en intern eller extern klient. Dessa 
produkter är att se som verksamhetens huvudresultat (Goldkuhl & Röstlinger, 1998). 
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1.2.1 Ledning av kunskapsfokuserade aktiviteter 
Det engelska begreppet ”management” har ingen direkt motsvarighet i det 
svenska språket15. Management beskrivs bl a som ”those carrying out the 
administration of a business; the managers collectively; the technique of 
managing or controlling” (Webster’s, 1993:329). Vidare förklaras management 
som drift, förvaltning, ledning, behandling, hanterande, manipulerande och 
liknande (Norstedts, 1993). Det finns således ett antal svenska ord som används 
som synonymer till ordet management. Med anledning av denna breda tolkning 
ska vi gå vidare med att se till två relativt vanliga översättningar av 
managementbegreppet. I KM-relaterad litteratur återfinns emellanåt begreppet 
hantering, medan begreppet ledning ofta används i mer generell management-
litteratur. 

En översättning av kunskapsmanagement till kunskapshantering kan uppfattas 
för snävt genom att den fokuserar just på ”hantering” av kunskap och då främst 
kunskap som kanske redan finns. Vidare är det en sak att tala om att hantera 
materiella resurser, men det går inte på samma sätt att hantera kunskap. Kunskap 
är exempelvis svårt att hantera oberoende av kunskapsinnehavarna och 
kunskapsanvändarna (en fråga är om det går överhuvud taget). 

Ett alternativt begrepp skulle kunna vara kunskapsledning. Detta begrepp 
implicerar att någon/något leder någon/något. Om vi benämner själva ledandet 
med ledningsbegreppet – vad benämner vi då det som leds? Detta låter kanske 
konstigt och ska därför förklaras lite utförligare, men först vill jag med figur 1 
illustrera vad jag menar. 

Med vilket begrepp 
kan denna helhet 
(allt inom den 
streckade linjern) 
benämnas? 

Kunskapsledning 
(ledningsprocesser/aktiviteter)

Kunskapsfokuserade aktiviteter 
(utförandeprocesser/aktiviteter)

leder 

 

Figur 1: Kunskapsledning och kunskapsfokuserade aktiviteter – det behövs ett begrepp som 
omfattar helheten. 

                                              

15  Nu är förvisso ordet ”management” vedertaget i det svenska språket (se även not 1; samt Svenska 
Akademien, 1986). Även det engelska begreppet ”knowledge management” används i svensk litteratur 
(se t ex Collins m fl, 1998; Hurme, 1998; Nilsson, 1999). 
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Jag har tidigare talat om kunskapsmanagement som ett antal strategier och 
aktiviteter. Vi kan i detta sammanhang se en del av aktiviteterna som objekt för 
kunskapsledning, medan en del av aktiviteterna avser kunskapsledningen i sig. 
Min fråga är då vad vi benämner objektet, d v s de aktiviteter som leds. Det ter 
sig för mig inte korrekt att innefatta dessa aktiviteter i ledningsbegreppet, utan 
här behöver vi göra en åtskillnad. I enlighet med rubriceringen av detta avsnitt 
samt figur 1 skulle vi kunna benämna dessa aktiviteter (objektet som leds) 
”kunskapsfokuserade aktiviteter”. Detta skulle innebära att vi har två begrepp, ett 
för själva ledningen och ett för det som leds. Det finns härmed ett behov av att 
identifiera ett annat övergripande begrepp som inkluderar både själva ledandet 
och de kunskapsfokuserade aktiviteter som leds (se illustrationen i figur 1).  

Det finns brister i så väl begreppet kunskapshantering som kunskapsledning. 
Varför då inte använda managementbegreppet såsom det är och därmed fortsätta 
använda begreppet ”kunskapsmanagement”? Det skulle jag förvisso kunna göra; 
likväl finns det behov av att förtydliga innebörden av kunskapsmanagement och 
ett sätt att göra det kan vara att använda ett alternativt begrepp.  

1.2.2 Ledandets betydelse för kunskapsmanagement 
Jag vill betona att jag ser ledning som en viktig del när vi talar om 
kunskapsmanagement. Kunskap är en viktig tillgång och organisationer behöver 
medvetet fokusera på att värdera dess användning och utveckling. Detta innebär 
att det inte är tillräckligt för en organisation att låta kunskapen ”sköta sig själv”, 
utan det behövs engagemang från alla nivåer i organisationen och kanske särskilt 
från chefer. 

Vad är då ledarskapets roll i samband med kunskapsmanagement? Jaworski 
(1996:81) menar att ”ledarskap handlar om frigörandet av människans 
möjligheter”. Ett gott ledarskap karaktäriseras av förmågan att inspirera, beröra, 
uppmuntra och göra aktörer delaktiga i olika arbeten, samt hjälpa dem att 
koncentrera sig, fokusera och operera med sin högsta kapacitet (ibid). Denna 
beskrivning av ledarskapets roll ser jag som lämplig då vi talar om ledning av 
kunskapsfokuserade aktiviteter. Det handlar således inte om att en ledare ska 
dirigera och styra allt, utan istället försöka stimulera aktörerna att själva ta ansvar. 
För detta erfordras tydliga mål och strategier, samt att existerande normer och 
värderingar inte upplevs som något hinder i kunskapsarbetet. 

Ett ytterligare skäl till att ledning är en viktig del i arbete med 
kunskapsmanagement har att göra med uppdraget till verksamheten (se den 
praktikgeneriska modellen, Goldkuhl & Röstlinger, 1998; samt avsnitt 4.2.1). I 
kärnverksamheten produceras produkter som levereras till interna eller externa 
kunder. Själva tillverkningen styrs, mer eller mindre, av de uppdrag (t ex en 
kundorder) som verksamheten får. Det kan finnas anledning att på samma sätt se 
på kunskapsmanagement. Jag menar att för att ett arbete med kunskaps-
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management skall bli fruktbart kan det behövas någon form av uppdrag för att 
aktörer inom en organisation skall fokusera på just kunskapen. Finns det inte 
något uppdrag eller rättare sagt, om inte kunskapen sätts i fokus kan 
kunskapsmanagement i princip ses som ”allting”. Med detta menar jag att i 
verksamheter används och utvecklas kunskap hela tiden genom att aktörerna 
utför olika handlingar. Det är dock inte det jag avser när jag talar om 
kunskapsmanagement – kunskapsmanagement är mer än det dagliga 
användandet och utvecklandet av kunskaper. 

1.3 Potentiella problemställningar 
Det råder, som ovan framförts, en oklarhet och förvirring kring begreppet 
kunskapsmanagement som i sig behöver utredas. Därtill behöver vi undersöka 
synen på kunskap såsom en förutsättning för organisatoriskt handlande. Till 
skillnad från andra nödvändiga förutsättningar – t ex kapital, mark och artefakter, 
som är relativt enkla att både tala om och hantera – är kunskap en form av ”tyst” 
premiss som ofta tas för given av organisationen och dess aktörer. Kunskaper 
som används i en organisation kan därmed vara svåra att beskriva. Detta gäller 
även om aktörerna (kunskapsinnehavarna) själva inte upplever några konstigheter 
i att nyttja de kunskaper de besitter. En fråga är om det finns behov av att 
artikulera och explicitgöra kunskaper? I litteraturen återfinns å ena sidan en 
gruppering som hävdar att det vare sig är möjligt eller eftersträvansvärt att 
försöka beskriva aktörers yrkeskunskap (Göranzon, 1983; 1990; Josefsson, 
1991). Å andra sidan finns de som påstår motsatsen, d v s att det yttersta målet 
med kunskapsmanagement är att explicitgöra aktörers kunskap för att omvandla 
individuell kunskap till organisatorisk kunskap eller t o m till interorganisatorisk 
kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995; Collins m fl, 1998; Hurme, 1998; 
Mårtensson, 1999a). 

Dessa motsatta uppfattningar är i sig intressanta att studera vidare. Likväl, med 
utgångspunkt i att kunskap är en avgörande förutsättning som mer eller mindre 
kontinuerligt behöver utvecklas för att säkerställa verksamheters fortlevnad, finns 
det sannolikt behov att explicitgöra kunskaper som aktörer besitter. I annat fall 
torde möjligheterna för både kunskapsdelning och kunskapsutveckling begränsas. 
Att omvandla individuell kunskap till organisatorisk kan emellertid uppfattas som 
en strävan efter att all kunskap skall bli gemensam för alla, vilket jag ser som en 
nästintill omöjlig uppgift. Dessutom ställer jag mig tveksam till om det ger något 
egentligt mervärde om ”alla kan och vet vad alla kan och vet”. Det kan förvisso 
förmodas att individer i största allmänhet skulle känna tillfredsställelse i att ha en 
bredare kunskapsbas. I en organisation däremot har individer olika roller och 
dessa roller är mer eller mindre kopplade till varandra. Det är inte självklart att en 
ökad individuell kunskapsbas är till nytta för aktören i dennes organisatoriska 
roll. Det ter sig exempelvis något överdrivet om en administratör skulle lära sig 
det en maskinoperatör kan och vise versa. Möjligtvis är detta ett dåligt exempel, 
men det jag vill betona är att en utvidgning av aktörers kunskapsbas bör syfta till 
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att skapa mervärde för organisationen genom att den organisatoriska 
handlingsförmågan utvecklas. Vidare krävs det både tid och energi för individer 
att lära sig nya saker och i den mån de inte praktiskt använder sin kunskap faller 
den lätt i glömska. 

Intentionen med kunskapsmanagement bör inte vara att alla skall kunna allt. 
Däremot behöver individuell kunskap artikuleras så att den dels kan sättas i fokus 
för reflektion, dels blir lättare att överföra till andra aktörer som kan ha nytta av 
den i sina respektive roller. Vad gäller annan kunskap16 som finns i 
organisationer borde det vara tillräckligt om det på ett enkelt sätt går att 
identifiera den eller de aktörer som besitter den eftersökta kunskapen. Detta 
förutsätter givetvis att medarbetarna själva kan ta reda på om kunskap inom ett 
specifikt område finns inom verksamheten. Vidare kanske det är så att 
organisationers kunskapsmanagement ska fokusera på vissa kunskaper – inte alla 
som används. Frågan i så fall är hur dessa kunskaper kan/ska identifieras, d v s 
hur avgränsas de kunskaper som ska fokuseras inom ramen för kunskaps-
management? 

En närliggande fråga är huruvida kunskap i sig är individberoende eller om 
kunskap kan frigöras från ett subjektivt vetande? Kunskap, framförallt s k 
explicit kunskap, behandlas emellanåt som en resurs vilken är oberoende av 
någon subjektiv innehavare. Kunskap tilldelas härigenom i princip samma 
egenskaper som materiella resurser har. Denna problematik har bl a 
uppmärksammats av Quintas, Lefrere & Jones (1997:389) som kritiserar teorier 
kring kunskapsmanagement p g a att de ”assumes that knowledge is a ’thing’ 
(object) which is amenable to being ’managed’ – by a ’subject’ (a manager). 
Quintas, Lefrere & Jones (1997) ger emellertid inte något direkt alternativ till hur 
kunskap istället bör uppfattas. Detta implicerar ett behov av att mer på djupet 
undersöka kunskapsbegreppet samt om kunskap endast finns hos individen eller 
inte. 

En annan fråga som aktualiseras i samband med att vi talar om 
kunskapsmanagement är huruvida det ska ses som en separat eller integrerad del 
i förhållande till den övriga verksamheten. Ser vi kunskapsmanagement som en 
integrerad del i kärnverksamheten finns en risk, som jag ovan påtalat (se avsnitt 
1.2.2), att kunskapsmanagement ses som ”allting”. Den fara jag ser i det är att 
själva kunskapen inte sätts i fokus, utan att fokus hela tiden är på produktionen. 
Omvänt finns det även en risk i att helt separera kunskapsmanagement från 
kärnverksamheten. Faran häri är att vi kanske kommer för långt bort ifrån 
kärnverksamheten och att vi därmed inte har förmåga att koppla KM-arbetet till 
de kunskaper som erfordras i det organisatoriska handlandet. Härav finns 
anledning att undvika att låta kunskapsmanagement bli något som primärt 

                                              

16  Här avses kunskap som en specifik medarbetare inte har någon direkt och kontinuerlig användning av i 
dennes arbete.  
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hanteras av en särskild avdelning eller person. Likväl påtalar KM-litteraturen 
behovet av att skapa och tilldela personer titlar som t ex kunskapschef 
(Davenport & Prusak, 1998; Hurme, 1998) eller kunskapsaktivister (von Krogh, 
Nonaka & Ichijo, 1997). Visst är det viktigt att det finns personer inom en 
organisation som fungerar som pådrivare. Samtidigt är det sannolikt så att 
möjligheten att hantera och utveckla kunskaper som behövs i organisationen 
reduceras om inte samtliga medarbetare förstår och inser betydelsen av 
kunskapsmanagement. Dessutom är den kanske viktigaste källan till kunskap 
medarbetarna själva. Detta implicerar att mer eller mindre alla medarbetare 
behöver involveras och vara delaktiga i arbetet med kunskapsmanagement. 

Ett argument för att se medarbetarna som en central kunskapskälla är att de 
utvecklar kunskaper genom att handla, d v s de lär i det dagliga arbetet. Dock är 
själva kunskapandet (lärandet) normalt inte organisationers primära verksamhets-
syfte, utan syftet är som regel att framställa produkter av skilda slag. Ett exempel 
på en vanlig målsättning i organisationer är att producera varor och tjänster på ett 
effektivt sätt som skapar kvalitet och mervärde för kunden. Produkterna och 
många av de förutsättningar som erfordras för att uppnå effektivitet, kvalitet och 
lönsamhet i en verksamhet är ofta synliga och därmed förhållandevis enkla att 
kontrollera och styra. Kunskap däremot, karaktäriseras inte av denna påtaglighet. 
Likväl används och utvecklas kunskaper i produktionen, vilket i sin tur genererar 
nya erfarenheter som behöver tillvaratas. Dessa erfarenheter kan ses som ett 
biresultat jämte huvudresultatet, d v s produkterna (Goldkuhl & Röstlinger, 
1998). 

Utifrån ovanstående skulle vi kunna se själva kunskapandet både som en för-, 
parallell- och efterprocess i förhållande till kärnverksamheten. Med detta menar 
jag att vissa kunskaper erfordras då produktionen skall påbörjas, vilket kräver en 
form av förprocess vad gäller kunskapandet. Dessa kunskaper (vidare-) utvecklas 
genom aktörers handlingar i samband med produktionen, d v s kunskapande som 
en parallellprocess, tillika en integrerad del i kärnverksamheten. Därtill behöver 
erfarenheterna som erhållits genom handlingarna värderas och spridas efter det 
att handlingar fullföljts. Detta kan vi kalla en form av efterprocess vad gäller 
kunskapandet. Frågan är om detta är ett sätt se på kunskapande och i så fall 
vilken roll har kunskapsmanagement? 

Det finns även andra intressanta frågor. Ett för avhandlingen intressant begrepp 
är organisatorisk förmåga (se Goldkuhl & Nilsson, 2000a; 2000b). Det finns en 
tendens att en del litteratur kring kunskapsmanagement gör anspråk på en form 
av totalisering vad gäller kunskap såsom en organisatorisk tillgång. Med detta 
menas att kunskap framställs som den viktigaste och ofta enda organisatoriska 
tillgång som kan generera långsiktig konkurrenskraft (se t ex Drucker, 1993). 
Frågan är dock om det är så vi skall se på kunskap i organisationer? Finns det 
inte andra delar i organisationers samlade förmåga som även de behöver 
beaktas? Med detta vill jag ge en indikation om att organisationens samlade 
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förmåga inkluderar mer än endast kunskap och det är viktigt att vi ser helheten 
om vi vill arbeta med att stärka organisationens förmåga och konkurrenskraft. 

Jag har ovan antytt att det sannolikt finns behov av att i högre grad explicitgöra 
kunskap. Hur kan då organisationer gå tillväga för att omvandla tyst kunskap till 
explicit? Ett sätt är att använda sig av metaforer och analogier för att beskriva 
tysta kunskaper (Nonaka & Takeuchi, 1995). Ett annat sätt är att arbeta med 
dialogseminarier för att gemensamt försöka stimulera till formulerandet av tysta 
kunskaper (Hoberg, 1998; Hammarén, 1999). Även om det ges vissa indikationer 
på hur organisationer kan gå tillväga finns det en otillräcklighet i litteraturen. Det 
är relativt sällsynt att litteraturen beskriver något praktiskt tillvägagångssätt för 
hur kunskaper kan göras synliga. En orsak till detta kan vara att det inte är en 
enkel uppgift att genomföra; likväl kan forskningen inte negligera uppgiften att 
försöka ge tydligare riktlinjer för hur organisationer rent praktisk kan gå tillväga. 
Ett närliggande spörsmål handlar om reflektion. Om organisationer har som mål 
att nå en hög grad av kunskapande behöver aktörer reflektera över vad de själva 
och andra gör. I annat fall finns risken att de ”gör som de alltid gjort” och därmed 
reducerar potentialen för lärande och verksamhetsutveckling. Frågan här är hur 
organisationer kan få sina aktörer att reflektera? 

En ytterligare fråga är om vi behöver nya metoder, forum och arenor för att 
sprida, återanvända och utveckla kunskap eller om vi kan förlita oss på 
informella relationer? Vi behöver särskilt se till huruvida informationstekniken 
(IT) kan användas som ett stöd för kunskapsmanagement. Vad gäller tekniska 
aspekter är det något som ofta sägs komma i andra eller tredje hand (se t ex 
Collins m fl, 1998). Likväl tar dessa aspekter relativt stort utrymmer i litteratur 
kring kunskapsmanagement (se t ex Hurme, 1998). I många organisationer finns 
säkerligen metoder, forum och tekniker för att sprida kunskap. En farhåga jag har 
är att aktörerna inte nyttjar de möjligheter som erbjuds. Det finns säkert behov av 
att tydliggöra både existerande och nya sätt att sprida, utveckla och återanvända 
kunskap. Det viktigaste kanske dock är att påvisa mervärdet i att utnyttja de 
möjligheter som står till förfogande. Härvid kommer vi in på de förutsättningar 
som gäller för verksamheter, t ex arbetsmetoder, normer och belöningssystem. En 
del verksamhetsförutsättningar kanske har en hämmande effekt på KM. I sådana 
fall behöver de omprövas och eventuellt omformuleras så att de istället stimulerar 
arbetet med kunskapsmanagement – hur bedöms och görs då det? 

Maktperspektivet är något annat som berörs då vi talar om att sprida och dela med 
oss av kunskap. Historiskt sett har kunskap ofta värderats som en maktfaktor och 
ju mer kunskap individer har desto större makt kan de tillskansa sig själva (Allee, 
1997). En konsekvens härav är att individer är återhållsamma med att dela med 
sig av kunskaper i syfte att nyttja dem vid ”rätt” tillfälle, varigenom de vill 
optimera personliga vinster. Allee framhåller emellertid att kunskap inte längre 
kan användas som maktmedel, i vart fall inte på samma sätt som tidigare. Ett 
argument är att i dagsläget blir kunskap så snabbt föråldrad, vilket leder till att 
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individer inte längre ”tjänar” på att hålla inne med kunskap. Ekvationen i vårt 
nutida samhälle är istället att kunskap är makt, men först i den stund aktörer delar 
med sig av den (ibid). Min uppfattning är att genom att sprida kunskap finns 
potential för organisationer att nå en form av hävstångseffekt, eftersom en grupps 
sammanlagda kunskapsmassa och möjligheter till kunskapande torde vara större 
än summan av de enskilda aktörernas. Likväl befarar jag att i realiteten tillvaratas 
inte denna potentiella hävstångseffekt i önskvärd utsträckning. Jag menar att det 
Allee (1997) framför är en form av önskvärt idealtillstånd, men frågan är om det i 
praktiken fungerar så. Jag tvivlar på det – troligen är och utnyttjas kunskap 
fortfarande som ett maktmedel. 

1.4 Avhandlingens övergripande syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till en ökad förståelse för 
kunskapsmanagement såsom organisatorisk företeelse.  

Med utgångspunkt i problemdiskussionerna i föregående avsnitt skulle jag härvid 
även kunna formulera ett antal forskningsfrågor. Jag ser dock ett behov av att 
fördjupa de diskussioner som ovan påbörjats genom att mer ingående analysera 
KM-relaterad litteratur och först därefter precisera avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor. En genomgång och kritisk analys av KM-relaterad litteratur är 
viktig dels för att kunna specificera det övergripande syftet, dels för att kunna 
ställa relevanta forskningsfrågor. Mina argument för valt tillvägagångssätt är att 
det å ena sidan underlättar identifiering av viktiga aspekter som bör tillvaratas 
och eventuellt vidareutvecklas. Å andra sidan kan centrala oklarheter exponeras 
och sättas i fokus för studien. Detta är viktiga utgångspunkter för mitt fortsatta 
avhandlingsarbete samt för att avhandlingen verkligen ska bidra till en ökad 
förståelse för kunskapsmanagement. 

En genomgång och kritisk analys av litteratur kring kunskapsmanagement 
presenteras i kapitel 2, vilket avslutas med en precisering av syfte och 
forskningsfrågor (se avsnitt 2.6). 

1.5 Kunskapsmanagement för en informatiker 
Jag har vid ett antal tillfällen själv ställt mig frågan, och även fått den av andra i 
min omgivning, om vilka skäl det finns för mig som informatiker att studera 
kunskapsmanagement. Orsaken till att jag har fått frågan från andra har främst 
varit att en del menar att kunskapsmanagement är ett område som redan studeras 
av andra discipliner än informatiken. Jag har förståelse för den uppfattningen; 
kunskap och kunskapsmanagement är ett område som studerats av såväl 
organisationsteoretiker, beteendevetare, som av filosofer. Organisationsteoretiker 
antar ofta ett ledningsperspektiv, medan exempelvis beteendevetaren fokuserar på 
att förstå individen och dennes relation till sitt sociala sammanhang. Att forskare 
inom andra discipliner studerar området ser jag emellertid inte som något skäl till 
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varför inte även informatiker kan närma sig området. Forskare oavsett disciplin 
borde istället se det som en fördel att det finns mycket skrivet inom området och 
dessutom från olika infallsvinklar. Detta faktum är både en utmaning och 
inspirationskälla. Samtidigt är jag medveten om att det kan innebära att jag ger 
mig in i områden som andra bättre behärskar – detta är dock en risk jag tar och 
vill försöka använda existerande teorier som en idégivare i mitt forskningsarbete.  

Det ovanstående rättfärdigar dock inte varför och hur en informatiker kan bidraga 
med något. För att klargöra det behöver vi se till informatikens innebörd. Börje 
Langefors är den som ofta omtalas som grundaren till informatiken såsom 
forskningsområde, vilket inledningsvis benämndes administrativ databehandling 
(Dahlbom, 1999). Många av tankarna kring informatiken har växt fram genom 
forskares erfarenheter av informationssystemutveckling (ISU). Forskare har bl a 
uppmärksammat att för att kunna bygga bra informationssystem (IS) krävs större 
insikt i det sociala sammanhang där systemen är tänkta att användas. Härav gick 
en del forskare ifrån synen på IS som tekniska, databearbetande system till att 
definiera IS som sociotekniska system vilka processar information (se Langefors, 
1966; 1993). Med utgångspunkt i detta betonar Dahlbom (1999) att fokus för 
informatiken är att studera informationsteknik i användning. Intresset är således 
designorienterat, d v s teknikanvändningen studeras i syfte att förändra och 
förbättra dess användning så att fördelarna kommer verksamheter tillgodo. 
Designperspektivet är något som även Ehn (1995) betonar genom att tala om 
”design för användbarhet”. 

Den definition som Goldkuhl (1996:25-26) presenterar är att informatik är 
”studier av och kunskap om människors arbete med utveckling, användning och 
förändring av informationssystem (informationstekniska tillämpningar) i 
verksamheter”. Vidare är informatik att se som en praktikvetenskap, genom att 
forskare inom denna disciplin studerar olika praktikområden (ibid). Goldkuhl 
(1996) menar vidare att de väsentliga kunskapsbidragen från informatikforskning 
består framförallt i förslag till förbättrade arbetssätt för utveckling och förändring 
av informationssystem och verksamheter, vilket ligger i linje med vad Dahlbom 
(1999) framför. I motsats till Goldkuhl och Dahlbom, hävdar Keen (1991:27) att 
informatik inte är någon egen disciplin utan en ”self-defined community”. I detta 
avseende kan jag inte ansluta mig till Keens uppfattning. Låt mig bara relatera till 
mig själv i min roll som doktorand och ställa frågan hur det är möjligt för mig att 
skriva en licentiatavhandling inom ett område som inte är att betrakta som en 
disciplin?  

Ser vi mer specifikt till relationen mellan kunskapsmanagement och informatik 
kan vi vända oss till Fagrell (1999) som beskriver ett sätt att se på 
kunskapsmanagement. Fagrell fokuserar på företeelser som hur kunskap delas 
och används samt hur IT kan stödja kunskapsdelning och kunskapsanvändning. 
Härigenom visar Fagrell på ett ytterst centralt argument för varför informatiker 
ska studera kunskapsmanagement, d v s det behöver studeras för att kunna avgöra 
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hur IT kan användas för att underlätta spridning och tillgängliggörande av 
kunskaper inom organisationer. 

Utifrån ovanstående menar jag att inom informatiken är det nödvändigt att ha 
kunskap om vilka förutsättningar som finns i verksamheter. Detta krävs för att 
kunna utveckla användbara IT-artefakter och för att förstå på vilket sätt tekniken 
kan användas som ett stöd. Sådan kunskap kan innebära att det i vissa 
sammanhang (verksamheter) konstateras att informationstekniken är en 
möjliggörare, medan i andra sammanhang kanske tekniken inte anses bidra med 
något nämnvärt mervärde. Jag som informatiker behöver söka klarhet i hur 
informationstekniken kan underlätta kunskapsmanagement. Detta innebär inte att 
forskningen nödvändigtvis leder till utveckling av informationssystem. Det 
betyder heller inte att mina forskningsfrågor behöver begränsas till endast 
tekniska spörsmål. Tvärtom, för att kunna dra slutsatser med goda argument 
erfordras en förståelse för helheten. Med detta inte sagt att allt måste undersökas 
på djupet, men vissa grundläggande frågor avseende begrepp och samband dem 
emellan behöver klargöras. Härav ser jag definitivt relevans i att jag – en 
informatiker – närmar mig detta område och det med stort intresse. 

1.6 Avhandlingens disposition 
I syfte att underlätta för läsning av denna avhandling presenteras i det följande en 
översikt av avhandlingens disposition. Detta görs genom att ge en övergripande 
förklaring till innehållet i respektive kapitel och hur de är relaterade till varandra. 

Kapitel 1 omfattar en inledande beskrivning av forskningsområdet, vilken åtföljs 
av en problemdiskussion innehållande en del enligt mig intressanta 
frågeställningar. Problemdiskussionen leder fram till ett klargörande av studiens 
övergripande syfte. Därtill klargörs ett behov av en fördjupad analys av 
litteraturen kring kunskapsmanagement före det att avhandlingens specificerade 
syfte och forskningsfrågor presenteras. I kapitlet förs även en diskussion om 
kunskapsmanagement i relation informatik/informationssystemsutveckling, d v s 
skälen till varför det finns anledning, för mig som informatiker, att studera 
kunskapsmanagement. Kapitlet avslutas med en presentation av avhandlingens 
disposition. 

I kapitel 2 görs en genomgång och kritisk analys av litteraturen kring 
kunskapsmanagement. Syftet med kapitlet är att dels identifiera och 
problematisera eventuella brister och oklarheter i KM-relaterad litteratur, dels 
lyfta fram spörsmål som kan vara intressanta att bygga vidare på. Resultatet av 
kapitlet är en sammanfattande värdering, vilket i sin tur utgör grunden för 
precisering av avhandlingens syfte och definiering av avhandlingens 
forskningsfrågor. 
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Både kapitel 1 och kapitel 2 har till syfte att dels motivera, dels avgränsa 
avhandlingens forskningsområde. 

I kapitel 3 beskrivs min forskningsansats, varigenom jag bl a vill ge en bild av 
min syn på kunskapande. Mitt forskningsperspektiv återspeglar å ena sidan den 
forskningsmiljö i vilken jag är verksam. Å andra sidan återspeglas mitt 
forskningsperspektiv i mitt sätt att bedriva forskning och presentera avhandlingen 
och dess resultat. I kapitlet förs vidare en diskussion om avhandlingens relevans, 
rigorositet och validitet, vilken bl a inkluderar en redogörelse för kunskaps-
karaktärisering, presentation av avhandlingens målgrupp, samt en redovisning av 
forskningsstrategi och det tillvägagångssätt (forskningsmetod) jag använt mig av 
i forskningsarbetet. Skälet till att forskningsansatsen presenteras först i kapitel 3 
var behovet av att gå på djupet med och kritiskt analysera KM-relaterad litteratur 
(kapitel 2) före det att avhandlingens syfte och forskningsfrågor kunde preciseras 
(se avsnitt 2.6). Följaktligen, i och med att syfte och forskningsfrågor styr val av 
forskningsansats var det, för mig, naturligt att avvakta med att beskriva 
forskningsansatsen tills det att avhandlingens syfte och forskningsfrågor var 
preciserade. 

Kapitel 4 är en redogörelse för andra teorier som jag ser som lämpliga att 
använda i syfte att överbrygga en del av de brister och oklarheter som 
identifierats i kapitel 2. Detta kapitel är en form av referensram som går utöver 
den KM-relaterade litteraturen som behandlats i kapitel 2. Härigenom 
representerar kapitel 4 min huvudsakliga utgångspunkt för den teoretiska 
grundningen i teorier vid sidan av KM-litteraturen. 

I kapitel 5 beskrivs och analyseras de data som genererats genom 
avhandlingsarbetets fallstudie. Fallstudien har genomförts på ett Konsultföretag 
inom IT-branschen och omfattar en förstudie och en djupstudie. Kapitlet syftar 
till att empiriskt grunda tidigare framförda ställningstagande och redogöra för 
andra aspekter som identifierats genom fallstudien. Med empirisk grundning 
avses här framförallt att illustrera hur kunskap hanteras inom studerat företag.  

Redogörelser samt mina ställningstaganden i kapitel 2, 4 och 5 analyseras och 
sammanfogas i kapitel 6, varigenom mitt perspektiv på kunskapsmanagement 
presenteras. Kapitlet inkluderar således en presentation av och argumentation för 
min syn på organisatorisk kunskap och kunskapsmanagement. I kapitlet 
presenteras bl a en modell över hur vi kan se på organisationers kunskaps-
verksamheter17. En prövning av modellen och dess kategorier görs genom att jag 
går tillbaka till och använder de data som genererats genom fallstudien.   

                                              

17  Jag kommer som ett alternativ till begreppet kunskapsmanagement förslå att vi talar om 
organisationers kunskapsverksamheter/organisatorisk kunskapsverksamhet (se vidare avsnitt 6.5).  
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Resultatet i kapitel 6 extraheras och sammanfattas i kapitel 7, vilket är ett 
avslutande kapitel som lyfter fram avhandlingens huvudsakliga slutsatser och 
kunskapsbidrag. Därtill presenteras en del egna reflektioner och förslag till 
fortsatt forskningsarbete. 

I figur 2 nedan presenteras en schematisk illustration över dispositionens helhet, 
vilken inkluderar avhandlingens kapitel samt relationen dem emellan. 
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Figur 2: Avhandlingens disposition. 
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I föreliggande kapitel görs en fördjupad genomgång och kritisk analys av ett antal 
teorier och ansatser inom området kunskapsmanagement. I kapitlet berörs även 
en del närliggande begrepp, bl a organisatoriskt lärande, organisatoriskt minne, 
kunskapsbaserade företag, intellektuellt kapital och kompetens. Syftet med kapitlet 
är att i befintlig litteratur identifiera dels centrala och användbara begrepp och 
aspekter, dels eventuella brister och oklarheter. Utifrån diskussionerna 
presenteras en sammanfattande värdering, vilken i sin tur utgör grunden för 
precisering av avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Kunskapers roll i organisationer 
Kunskaper och utvecklingen av kunskaper anses vara kritisk för organisationers 
existens och framåtskridande. Tanken om att kunskaper behöver ”hanteras” är 
ledstjärnan för teorier inom kunskapsmanagement, organisatorisk lärande, 
kunskapsbaserade organisationer och intellektuellt kapital. Dessa och liknande 
koncept har utvecklats för att öka förståelsen och finna nya tillvägagångssätt för 
organisationer att verka på ett mer effektivt och framgångsrikt vis. 

I vårt nutida samhälle argumenteras för att kunskap är en av de viktigaste 
tillgångarna i syfte att nå långsiktiga och konkurrenskraftiga fördelar (se t ex 
Drucker, 1993; Nonaka & Takeuchi, 1995; Roos & von Krogh, 1996; Quintas, 
Lefrere & Jones, 1997; Davenport & Prusak, 1998; Klein, 1998; Koulopoulos & 
Frappaolo, 1999). Ett bakomliggande argument för sådana uttalanden är att 
organisationer är föremål för ständigt accelererande och drivande krafter från 

Kapitel 2 

Kunskapsmanagement 
– en genomgång och 

kritisk analys av litteraturen
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omvärlden, bl a genom ökad komplexitet och globalisering. De organisationer 
som framgångsrikt utvecklar verksamhetens kunskapsmanagement anses 
därigenom kunna skapa kostnads- och effektivitetsfördelar (McKern, 1996).  

Existensen, användningen och värdet av kunskaper är dock ingen nyhet i sig. 
Kunskaper möjliggör för individer att utföra olika organisatoriska handlingar. 
Härigenom kan vi säga att kunskaper är det som gör att organisationer kan 
fungera och ingen organisation kan verka ”kunskapslös”. Vad som, enligt 
Davenport & Prusak (1998), emellertid är nytt är insikten om kunskaper som en 
organisatorisk tillgång (resurs). Att se kunskaper som en tillgång implicerar att de 
skall användas, förvaltas och utvecklas för att generera värde till organisationer. 
Davenport & Prusak (1998) menar att kunskap är en av organisationers viktigaste 
konkurrensfördelar. Drucker (1993:38) förstärker detta uttalande genom att säga 
att ”knowledge is the only meaningful resource today”. Skyrme & Amidon 
(1998) och Trussler (1998) talar inte bara om att kunskaper är en strategisk 
resurs, utan inbegriper explicit managementperspektivet. Skyrme & Amidon 
(1998) menar att kunskapsmanagement håller på att bli en kärnkompetens som 
måste utvecklas för att organisationer skall förbli konkurrenskraftiga. På liknande 
sätt säger Trussler (1998) att förmågan att effektivt kunna samla in, utveckla och 
använda kunskap är nödvändig för att utveckla och vidmakthålla organisationers 
konkurrenskraft. 

En stor del av ansatser inom kunskapsmanagement området grundar sig på ett 
resursbaserat perspektiv (Scarbrough, Swan & Preston, 1999). Detta innebär bl a 
att det intellektuella kapitalet (intellectual capital, IC) anses viktigare än det 
finansiella (Bartlett & Ghoshal, 1993; Roos & von Krogh, 1996). 
Sammanfattningsvis handlar det om att identifiera organisationers intellektuella 
tillgångar för att därefter sträva efter att öka deras värde (Skyrme & Amidon, 
1998). Edvinsson & Malone (1997) åskådliggör ett resursbaserat perspektiv – 
eller vad jag gärna benämner ”aktieägarperspektiv” – genom att beskriva hur 
organisationer kan mäta sitt intellektuella kapital. Det finns två 
huvudkomponenter i det intellektuella kapitalet: Den ena är humankapitalet, 
vilket inkluderar individuella förmågor, färdigheter och erfarenheter. Den andra 
komponenten är strukturkapitalet, vilket beskrivs som en till humankapitalet 
förkroppsligande, bemyndigande och understödjande infrastruktur. Struktur-
kapitalet delas i sin tur in i kundkapital respektive organisatoriskt kapital. Den 
sistnämnda specificeras genom dels innovationskapital, dels processkapital. Att 
mäta humankapitalet sägs vara den svåraste delen i IC-konceptet, likväl är denna 
mätning nödvändig. Några exempel på dimensioner som kan användas för att 
mäta humankapitalet är (1) personalomsättning, (2) personalens datormognad, (3) 
tid för utbildning i dagar/år, samt (4) anställningars genomsnittliga varaktighet. 
Sveiby m fl (1990) beskriver även de hur organisationers immateriella tillgångar 
kan mätas. Deras kategorier över det organisatoriska kapitalet liknar i stor 
utsträckning de som Edvinsson & Malone (1997) presenterar.  
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2.1.1 Kunskaper låter sig inte enkelt mätas 
En av grundtanken bakom koncepten som beskrivs av Edvinsson & Malone 
(1997) och Sveiby m fl (1990) är att kunna mäta immateriella resurser som finns 
inom organisationer. Detta innebär bl a att man ska kvantifiera och sätta siffror på 
kunnande, förmågor och dylikt. De mått och mätinstrument som föreslås av både 
Edvinsson & Malone (1997) och Sveiby m fl (1990) är emellertid inte helt enkla 
att hantera. Enligt Edvinsson & Malones (1997) modell leder exempelvis 
utbildningsinvesteringar till ett ökat IC. Det är dock tveksamt om sådana 
investeringar automatiskt ökar värdet av IC. För att ta ett steg vidare kan vi även 
diskutera om utbildning i realiteten alltid leder till en ökad förmåga hos 
organisationen att verka och leverera produkter av värde till kund. Inhämtade 
kunskaper kanske inte är användbara inom ramen för medarbetarnas 
(kunskapsinhämtarnas) respektive arbetsroll. Alternativt kanske medarbetarna 
inte har förmåga att applicera de nya kunskaperna i sina specifika arbetsuppgifter.  

En annan aspekt är att eftersom kunskaper till sin natur i första hand är 
personberoende och således finns ”i huvudet och i händerna”18 på individer så 
”försvinner” tillgången när medarbetarna lämnar företaget efter en arbetsdag. 
Förhoppningsvis kommer de tillbaka efterföljande dag, men det kan knappast tas 
för givet framförallt inte i dagens arbetssituation som karaktäriseras mer och mer 
av projektanställningar och visstidsanställningar. Vad händer t ex med värdet av 
IC om ett tiotal nyckelpersoner lämnar ett företag till förmån för en konkurrent? I 
detta sammanhang kan förvisso mått som personalomsättning och genomsnittlig 
anställningsvaraktighet ge viss indikation om i vilken grad kunskap finns kvar i 
företaget eller inte. Med detta menar jag att i den mån personalomsättningen är 
hög finns det risk för att en stor del av genomförda utbildningsinvesteringar 
”försvinner” tillsammans med personalen19 som lämnar företaget. En fråga som 
likväl kvarstår är hur dessa mått kan relateras till den ofta varierande 
kunskapsnivå och kunskapsbas som medarbetare har?   

Det ovanstående implicerar att det är problematiskt att hantera kunskaper – såsom 
en immateriell tillgång – på liknande sätt som reella resurser hanteras. Med ett 
aktieägarperspektiv framstår själva kapitalbegreppet som ett problem p g a att alla 
tillgångar ska kvantifieras. Därtill verkar det som att kunskap ibland ses som en 
konkret tillgång som är enkel att frigöra från kunskapsinnehavaren (se även 
diskussion i avsnitt 1.3). Mina ovan något kritiska reflektioner innebär dock inte 
att jag förkastar idéer om att på något sätt kunna värdera kunskaper. Tvärtom 
skulle det vara mycket fruktbart om det fanns sätt att värdera immateriella 
tillgångar såsom kunskap. Externa företagsintressenter skulle därigenom kunna få 
en bättre bild av organisationers egentliga värde. Därtill är en värdering av 
immateriella tillgångar viktig för att klargöra vilka interna styrkorna och 

                                              

18  Med ”i huvudet och i händerna” avses här att kunskapsinnehavaren vet respektive kan utföra något. 
19  Här avses medarbetare som genomgått olika utbildningar och utvecklat sina individuella kunskaper. 
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svagheter som finns inom organisationer. Detta är i sin tur en grund för att kunna 
planera för framtida kunskapsbehov och kunskapsutveckling. Jag vill dock 
föreslå att stället för att försöka mäta kunskap per se bör fokus vara på att hitta 
sätt att värdera kunskapers användbarhet. Scarbrough, Swan & Preston 
(1999:vii) uttrycker detta på ett välfunnet sätt genom att säga ”..to shift the 
knowledge management debate into more rewarding channels, they will have to 
turn it away from knowledge as a commodity and towards the benefits of people 
acting knowledgeably”. Det västenliga bör vara att de kunskaper som genereras 
är applicerbara och relevanta i den specifika verksamhetssituationen. I annat fall 
är det tveksamt om kunskapsgenereringen i sig medför några konkurrensfördelar 
eller bidrar till utveckling av den organisatoriska förmågan.  

2.1.2 En snäv syn på kunskap i organisationer 
Jag vill även kommentera den tonvikt som ges kunskaper då de beskrivs som 
organisationers viktigaste och emellanåt enda meningsfulla resurs20. Denna syn 
tenderar emellanåt att framhävas så starkt att det framstår som att kunskaper är 
det som utgör organisationers förmåga att producera varor och tjänster. Ett sådant 
anspråk vad gäller kunskapers betydelse implicerar att andra organisatoriska 
resurser och tillgångar inte bidrar med något nämnvärt värde. I detta avseende 
skiljer sig Edvinsson & Malones (1997) koncept kring IC gentemot en del andra 
ansatser. Författarna inkluderar exempelvis IT-systemens kapacitet i IC och 
menar att ”organisational capital is the company’s investment in systems, tools, 
and operating philosophy…It is the systemised, packaged, and codified 
competence of the organisation as well as the systems for leveraging that 
capability” (ibid:35). Att uttryckligen framhålla att det inte endast är individer 
och deras kunskaper som inkluderas i IC är ett viktigt bidrag från Edvinsson & 
Malone. Strukturkapitalet, en del av IC, inkluderar bl a IT-artefakter. I detta 
sammanhang passar det väl in att även se till Prahalad & Hamels (1990) begrepp 
”core competency” (kärnkompetens). De definierar kärnkompetens som en unik 
samling av färdigheter och tekniker som möjliggör för organisationer att leverera 
specifika mervärden till kund. Även Allee (1997:21) talar om kärnkompetens, 
men lägger även till vad hon benämner ”core performance capability”, vilket 
kan vara en effektiv affärsprocess eller en teknik som möjliggör att detaljerad 
kundinformation kan samlas in. 

En begränsning som likväl finns i både Edvinsson & Malone (1997), Prahalad & 
Hamel (1990) och i Allee (1997) är att de behandlar tekniken (IT-artefakter) 
endast som en möjliggörande faktor, inte som något som i sig själv har kapacitet. 
Självfallet är det användningen av artefakter som bidrar med värde, d v s bara för 
att en artefakt finns tillgänglig innebär det inte något mervärde i sig. Vidare håller 
jag med om att IT-artefakters roll för kunskapsmanagement är att fungera som ett 

                                              

20  Se t ex citat från Drucker (1993) i avsnitt 2.1 ovan. 
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stödjande instrument. Likväl, artefakter har inte uteslutande uppgiften att stödja 
humankapitalet och den informerande funktionen inom organisationer. Artefakter 
kan själva utföra ett stort antal handlingar och därmed bidrag med värde till 
organisationer och deras verksamheter.  

Zuboff (1988) är en författare som på ett mycket intressant sätt beskrivit den 
automatiserande respektive informerande funktionen av datorisering. Den empiri 
som Zuboff grundar sig på visar att i samband med en ökad datorisering förflyttas 
individerna bort från de fysiska aktiviteterna. Denna företeelse var särskilt 
påtaglig inom den reella tillverkning av produkter, men observerades även inom 
andra empiriobjekt där det administrativa arbetet förändrades. Genom en 
automatisering av aktiviteter eller hela processer frigörs individer som tidigare 
utfört handlingarna manuellt. Detta innebär dock inte att de är sysslolösa. 
Däremot förändras karaktären på deras arbetsuppgifter genom att de nu måste ha 
förmåga att hantera teknikens informerande funktionen. Zuboff (1988) framhåller 
att i takt med att tidigare manuella uppgifter automatiseras ställs högre krav på 
medarbetarnas kunskaper och intellektuella förmåga (se även Barley & Orr, 
1997). Argyris (1991) har framfört liknande tankar genom att bl a påtala att fler 
och fler arbeten, oavsett titel och uppgift, får karaktären av att vara 
”kunskapsarbeten”, d v s de blir alltmer kunskapsintensiva. 

Jag skall här inte fördjupa mig i Zuboffs och andras redogörelser, utan refererar 
till dem i syfte att illustrera och påminna om att det är inte endast individers 
kunskaper som bidrar till att organisationer kan verka effektivt. Detta är en alltför 
snäv syn på kunskap och organisationers förmåga. Bara för att vi nu visar 
kunskap så stort intresse får vi inte glömma bort andra delar som bidrar till 
organisationers totala förmåga. Härigenom vill jag nyansera den bild som ibland 
finns vad gäller kunskapers roll genom att betona att det finns annat, bl a 
artefakter och rutiner, som gör det möjligt för organisationer att agera 
konkurrenskraftigt (se vidare Goldkuhl & Nilsson, 2000a; 2000b). 

Ser vi till IT-artefakter såsom instrument har de inte endast rollen att underlätta 
för kunskapsmanagement eller för organisationers informationshantering. IT-
artefakter är även en del i organisationers förmåga att handla, genom att de kan 
utföra handlingar som tidigare sköttes manuellt av aktörerna, t ex automatiserad 
produktion. Genom den teknikutveckling som skett de senaste decennierna har 
många organisationer gjort sig beroende av artefakter och utan dessa torde många 
få problem med att fortsätta bedriva verksamheten som tidigare. Vidare 
karaktäriseras en stor del av organisationers handlingar av rutinmässiga 
aktiviteter som utvecklats över tiden. Många av dessa rutiner kan beskrivas och är 
därmed exekverbara. Med exekverbar menar jag att de handlingar som beskrivs 
är möjliga att verkställa i och med att individer som läser beskrivningarna har 
större möjlighet att förstå vad som ska göras och på vilket sätt det ska/bör utföras 
än om ingen beskrivning funnits tillgänglig.  
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Det ovan sagda innebär att organisationer behöver anta ett mer holistiskt synsätt i 
samband med att de planerar för kunskapsmanagement och andra strategiska 
tillvägagångssätt. Detta ligger delvis i linje med de tankar som Bergstrand, 
Lundgren & Söderström (1993) framför. Författarna menar att företags-
investeringar handlar inte bara om inköp av ”hårda” varor som t ex 
tillverkningsmaskiner eller datorer. Företagsinvesteringar utgör till en betydande 
del även satsningar i ”mjuka” resurser, som t ex organisationsförändringar, 
arbetsrutiner och kompetensuppbyggnad. Vidare menar författarna att 
organisationer inte behöver kvantifiera den enskilde individens kompetens. 
Istället förespråkas en helhetssyn vid kalkylering och uppföljning av 
investeringar. Totalbilden ska beakta såväl tekniken som institutionaliserade 
rutiner och medarbetarnas kunnande. 

2.2 Kunskapsbegreppets användning och innebörd 
Ser vi till olika koncept, teorier och ansatser som utvecklats kring kunskap och 
dess hantering i organisationer finns det ibland en oklarhet i vad det egentligen 
handlar om. Kunskap i sig uppfattas ofta som ett abstrakt och svårhanterligt 
begrepp, vilket självfallet inte underlättar för formulering av teorier inom 
området. En genomgång av kunskapsbegreppet skulle kanske vara mer passande 
att göra utifrån en mer renodlad epistemologisk utgångspunkt21. Likväl inser jag 
att jag inte kan avhålla mig från att även beakta hur KM- och annan närliggande 
litteratur använder sig av och definierar begreppet. Ett argument för att göra det 
är i syfte att tydliggöra en del av tankarna bakom olika KM-relaterade teorier och 
ansatser.  

2.2.1 Kunskap vs information 
I syfte att förklara kunskapsbegreppet utgår en del litteratur från att göra en 
distinktion mellan data, information och kunskap (se t ex Castells, 1998; Collins, 
1998; Hurme, 1998). Knapp (1998:4) tar direkt utgångspunkt i informations-
begreppet och menar att ”knowledge is information in action, information 
mindfully applied for a specific purpose and/or during a specific task”. Med viss 
likhet med Knapps definition, menar Davenport & Prusak (1998) att samtidigt 
som det är viktigt att särskilja begreppen finns ett nära samband mellan 
begreppens innebörd. Davenport & Prusak (1998) framhåller att kunskap erhålls 
genom information, precis som information härleds utifrån data. Ska information 
kunna omvandlas till kunskap erfordrar det dock att individen själv gör allt 
arbete. Såvitt kan förstås innebär det att alla kunskapsutvecklande aktiviteter sker 
inom eller mellan individer. Davenport & Prusak (1998:6) säger vidare att ”while 
we find data in records or transactions, and information in messages, we obtain 
knowledge from individuals or groups of knowers, or sometimes in 
                                              

21  I kapitel 4 görs en genomgång utifrån ett mer grundläggande epistemologiska synsätt. 
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organizational routines. It is delivered through structured media such as books 
and documents, and person-to-person contacts ranging from conversations to 
apprenticeships”.  

Att Davenport & Prusak (1998) utgår från tillvägagångssättet (d v s sättet för att 
få tillgång till data, information respektive kunskap) i syfte att särskilja 
begreppen framstår något oklart. Låt oss exempelvis beakta information som 
enligt Davenport & Prusak finns i meddelanden. Meddelanden kan både vara 
skriftliga och muntliga. I och med att även kunskap kan förmedlas via dokument 
(se citat ovan; ”it is delivered through .. books and documents”) vad är då 
skillnaden mellan text som endast förmedlar information kontra text som 
förmedlar kunskap?  

En liknande otydlighet återfinns i Hurme (1998) och Mårtensson (1999a; 1999b). 
Hurme (1998) framhåller att en viktig målsättning för KM är att sprida värdefull 
information; samtidigt anses KM gå ett steg längre än konceptet kring 
informationsmanagement (IM). Hurme (1998:4) säger bl a att:  

”En viktig målsättning är att stimulera till kompetensuppbyggnad där 
kunskapsgap har identifierats samt att utnyttja såväl intern som extern 
information i kompetensuppbyggnadsprocessen. Det som först betraktas 
som kunskap kan i ett senare skede betraktas som information eller data.”    

Citatet ovan frambringar några frågetecken. Vad är relationen mellan kompetens 
och kunskap? Hur kan information användas för att överbrygga kunskapsluckor? 
Hur sker omvandlingen från att något betraktas som kunskap i ett skede för att 
sedan betraktas som information eller data? Dessa frågor hade varit intressanta att 
få svar på eller i vart fall en diskussion kring. Dessvärre redovisar inte Hurme sin 
tankar bakom citatets innebörd och lämnar därmed läsaren lite undrande.  

Mårtensson (1999a; 1999b) för ett intressant resonemang kring tendensen att en 
del litteratur förenkla begreppet kunskap genom att använda det som en synonym 
till information. Mårtensson poängterar härav vikten av att särskilja information 
från kunskap. Mårtensson (1999b:18) säger vidare att:  

”Explicit kunskap eller information är inte kunskap, även om information 
ofta är en viktig beståndsdel för att kunskap ska kunna skapas. Information 
kan på ett enkelt sätt lagras i exempelvis en databas, men blir inte kunskap 
om den inte bearbetas av människor… Kunskapen delas in i tyst kunskap 
eller explicit kunskap, det vill säga information. Den explicita kunskapen 
kan lagras i olika databaser. Den tysta kunskapen däremot finns inom oss 
och kan av den anledningen inte lagras externt.”   

För att sammanfatta vad Mårtensson säger så har hon på ett tydligt sätt 
uppmärksammat problematiken kring att likställa kunskap med information. 
Mårtensson använder vidare begreppet ”explicit kunskap” som en synonym till 
informationsbegreppet. Mårtensson säger samtidigt att såväl individuell som 
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organisatorisk kunskap kan delas in i tyst kunskap eller explicit kunskap22. Detta 
tolkar jag som att kunskap kan vara både tyst och explicit utan att för den skulle 
omvandlas till information. Med andra ord, tyst respektive explicit kunskap är 
båda klasser av det övergripande begreppet ”kunskap”. Jag får inte riktigt ihop 
ekvationen. En intrikat fråga är, om explicit kunskap (information) inte är 
kunskap, hur kan då kunskap delas in i tyst kunskap eller explicit kunskap?  

Vad jag ovan har försökt visa är att i litteraturen görs det inte alltid en klar 
skillnad mellan begreppen information och kunskap. Det finns vidare en tendens 
att litteratur glider vad gäller begreppens olika innebörd; likväl påtalas vikten av 
att ha en mer stringent begreppsanvändning (se t ex Mårtensson, 1999a; 1999b). 
Samtidigt är det å ena sidan en stor del av litteraturen som påtalar informationens 
betydelse i samband med inhämtning, spridning och utveckling av kunskaper (se 
bl a Dretske, 1981; Quinn, Anderson & Finkelstein, 1996; Hurme, 1998; Knapp, 
1998). Därtill anser Wikström & Normann (1994) det vara i linje med vår tids 
språkbruk att betrakta information som underordnat och inkluderat i begreppet 
kunskap. Å andra sidan framförs viss kritik gentemot förhållningssätt av dessa 
slag. Nonaka (1991) hävdar t ex att många har missförstått vad kunskap är samt 
vad organisationer måste göra för att exploatera kunskap. En orsak till denna 
villfarelse är att alltför många tror att kunskapande handlar om att mekaniskt 
bearbeta objektiv information (ibid). På liknande sätt framför Scarbrough, Swan 
& Preston (1999) en farhåga över att KM blir en ny beteckning på IM (jmf 
Hurme, 1998; Mårtensson, 1999a; 1999b). Scarbrough, Swan & Preston (1999:2) 
förhåller sig vidare kritiska gentemot att kunskapsmanagement ”seems to be in 
danger of being hijacked by the IT community and turned into a vehicle for the 
marketing of new IT systems”. Tekniken anses förvisso ha en viktig 
möjliggörande roll för kunskapsmanagement. Vad som emellertid anses vara av 
mycket större värde är mer ogripbara förehavande som t ex kultur, åtaganden, 
motivation och engagemang (ibid).  

Vad är då den egentligen skillnaden mellan kunskap och information, samt vad är 
skillnaden mellan KM och IM? Är det fruktbart att särskilja dessa begrepp åt och 
i så fall hur kan det göras – går det att göra på ett tydligt sätt? Alternativt kanske 
det vore bättre att avhålla sig från att behandla begreppen i en och samma 
kontext? Dessa frågor bör även ställas i relation till vilken roll 
informationstekniken (IT) kan ges i samband med utveckling av kunskaps-
management och organisatoriskt lärande. Jag håller till viss del med Scarbrough, 
Swan & Preston (1999) i vad de säger angående att KM tenderar framstå som ett 
medel för att marknadsföra tekniska lösningar. Det finns även andra som påtalar 
att tekniken endast intar en sekundär eller tertiär roll; trots det ges tekniken ett 
förhållandevis stort utrymme i litteraturen (se t ex Collins, 1998; Davenport & 
Prusak, 1998; Hurme, 1998). 

                                              

22   För en vidare diskussion om tyst respektive explicit kunskap se avsnitt 4.1. 
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2.2.2 Några andra kunskapsdefinitioner 
Davenport & Prusak (1998) betonar vikten av att organisationer formulerar en 
företagsgemensam definition av kunskapsbegreppet. De ger en vad de benämner 
”working definition of knowledge” som lyder enligt följande: 

“Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual 
information and expert insight that provides a framework for evaluating 
and incorporating new experiences and information. It originates and is 
applied in the minds of knowers. In organizations, it often becomes 
embedded not only in documents or repositories but also in organizational 
routines, processes, practices, and norms.” (Davenport & Prusak,1998:5)  

Davenport & Prusak använder kunskapsbegreppet i vid bemärkelse, d v s 
kunskap inkluderar erfarenheter, värderingar, intuition, tumregler, övertygelser 
och sanning. Med ”sanning” (ground truth) menar de att genom erfarenheter 
förändras uppfattningar om vad som bör ske till kunskap om vad som verkligen 
sker. Davenport & Prusak anser vidare att kunskap skall värderas utifrån de 
beslut och handlingar kunskapen leder till. Författarna menar att bättre kunskap 
kan t ex resultera i att bättre beslut fattas vad avser strategier, produktutbud eller 
distributionskanaler. Likväl framhåller de att p g a att kunskap och beslut 
vanligen finns i ”huvudet” på en individ, kan det vara svårt att upptäcka 
sambandet mellan kunskap och handlingar. Det poängteras även att personliga 
värderingar och övertygelser är en integrerad del i kunskap som till stor del styr 
vad en individ ser och uppfattar. Författarna tar även upp olika dimensioner23 av 
kunskap; en av dessa är tyst kontra artikulerbar kunskap. Davenport & Prusak 
menar att även om tyst kunskap är svår att ”fånga” och än svårare att 
dokumentera, är det viktigt att så stor del som möjligt överförs till andra aktörer. 

Davenport & Prusak (1998) belyser komplexiteten i kunskapsbegreppet genom 
att betona vikten av att formulera en företagsgemensam definition. Detta i syfte 
att medarbetarna skall förstå och kunna tala om kunskap. Författarna säger även 
att kunskap ska värderas utifrån de beslut och handlingar kunskapen leder till. 
Likväl saknas kopplingen mellan kunskap och handling i deras definition. Jag 
menar att när vi utifrån en organisatorisk kontext talar om kunskap är det i hög 
grad relationen mellan kunskap och handling som behöver lyftas fram. Det är 
således inte tillräckligt att ha kunskaper om något, utan det kanske mest centrala 
är att ha kunskaper för något. Med andra ord, kunskap för att kunna utföra, för 
verksamheten, värdeskapande handlingar.  

                                              

23   Andra dimensioner författarna nämner är: icke undervisningsbar kontra undervisningsbar, icke artikulerad    
kontra artikulerad, icke observerbar i användning kontra observerbar i användning, rik kontra schematisk,  
komplex kontra enkel samt odokumenterad kontra dokumenterad. Davenport & Prusak (1998) beskriver 
inte dessa olika dimensioner av kunskap närmare, utan hänvisar till Sidney Winters (1987) arbete avseende 
lämpliga kodifieringsstrategier för olika former av kunskap. 
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För att gå vidare med litteraturgenomgången ska vi vända oss till Nonaka & 
Takeuchi (1995). De beskriver fyra olika former för kunskapsomvandling24 som i 
sin tur resulterar i en kategorisering av fyra olika kunskapsinnehåll (se figur 3 
nedan). Författarna tar utgångspunkt i två olika dimensioner för kunskapande: 
den ontologiska och den epistemologiska. Den förstnämnda grundar sig i det 
faktum att kunskap utvecklas av individer och är därmed individuellt hållen. En 
poäng är emellertid att organisationer ska sträva efter att utvidga den individuella 
kunskapen så att den blir gemensam för en större grupp, hela organisationer eller 
till och med för flera olika organisationer. Vad gäller den epistemologiska 
dimensionen utgår Nonaka & Takeuchi från Michael Polanyis distinktion mellan 
tyst kontra explicit kunskap (se vidare avsnitt 4.1). Tanken bakom den 
sistnämnda dimensionen är att omvandla tyst kunskap till explicit och vice versa, 
vilket liknas vid en spiralliknande process som hela tiden fortgår i organisationer. 

 
 

 
 
 

 

Figur 3: Fyra former för kunskapsomvandling (fet stil) samt kunskapsinnehållet (normal 
stil) som genereras genom de olika formerna. Källa: Nonaka & Takeuchi (1995:62, 72). 

Den s k sympatiserade kunskapen, som Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver, 
består av tysta kunskaper som delas av två eller flera individer, t ex gemensamma 
mentala modeller och färdigheter. Den konceptuella kunskapen är verbaliserad 
och explicitgjord. Systematiska kunskaper är resultat av att olika konceptuella 
kunskaper har sammanslagit varigenom nya kunskaper har utvecklats. De 
operationella kunskaperna är till sin helhet tysta och har blivit det som en 
konsekvens av att de har förkroppsligats hos kunskapsinnehavaren genom 
erfarenhet och användning. Vid en jämförelse mellan tysta och explicita 
kunskaper är de förstnämnda de som är besvärligast att kommunicera. Detta har 
att göra med att tysta kunskaper är individuella, situationsspecifika och ofta svåra 
att artikulera med hjälp av språket. Likväl anses de tysta kunskaperna vara de 
mest betydelsefulla och ett syfte med Nonaka & Takeuchis modell är att överföra 
tysta kunskaper till explicita (se ovan; jfr Davenport & Prusak, 1998). 

Spender (1994; 1996) har även han klassificerat olika kunskaper: objektiverad, 
kollektiv, medveten och automatisk. Objektiverad kunskap karaktäriseras som 
explicit och kodifierbar kunskap och anses i princip vara tillgänglig för alla (jfr 
                                              

24  De fyra formerna som Nonaka & Takeuchis (1995) presenterar beskrivs närmare i avsnitt 2.4.2. 
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”public knowledge”, Boisot, 1995). Härigenom fungerar objektiverad kunskap 
som en plattform utifrån vilken existerande och ny kunskap kan utvecklas. 
Kollektiv kunskap är likt den objektiverade kunskapen gemensamt hållen, men är 
även inbäddad i verksamhetens rutiner, normer och kultur (jfr ”cultural 
knowledge”, Sackmann, 1992 och ”commonsense knowledge”, Boisot, 1995). 
Den medvetna respektive den automatiska kunskapen beskrivs som individens del 
av den organisatoriska kunskapen och kommer an på verksamhetens 
problemhantering. Den medvetna kunskapen konstitueras av individens formella 
kunskapsmassa och utvecklas framförallt genom utbildning som utgår från den 
objektiverade kunskapskällan. Den automatiska kunskapen är mer psykologiskt 
betingad och erfordras för att individen skall kunna hantera objektiv och 
medveten kunskap. 

Även om många författare (se t ex Nonaka & Takeuchi, 1995; Davenport & 
Prusak, 1998; Mårtensson, 1999a; 1999b) påtalar det faktum att kunskaper inte är 
enkla att externalisera och formalisera, är det förhållandevis sällsynt att det förs 
någon djupare diskussion om detta. Omvandlingen till att beskriva kunskap med 
hjälp av ett språk och därefter omvandla texten/ordet till kunskap igen görs inte 
alltid utifrån en korrekt kunskapsteoretisk förståelse. Mårtensson (1999a; 1999b; 
se även diskussionen i avsnitt 2.2.1) säger t ex att explicit kunskap inte är 
kunskap, samtidigt är den stora uppgiften att explicitgöra det som är att se som 
kunskap. 

Ser vi till Nonaka & Takeuchis (1995) konceptuella kunskaper är de ett resultat 
av att tysta kunskaper har externaliserats, d v s tysta kunskaper har transformerats 
till explicita kunskaper. Denna s k externaliseringsprocess stimuleras genom 
dialoger och drivs ofta av användningen av metaforer och analogier. I slutändan 
är det dock de fokuserade kunskaperna som skall beskrivas, men det framgår inte 
riktigt hur detta rent praktiskt låter sig göras. Jag vill på intet sätt förringa det 
faktum att Nonaka & Takeuchis bidrar med både ideala och önskvärda bilder av 
organisationers olika kunskapsprocesser. Vad Nonaka & Takeuchi emellertid inte 
gör är att presentera någon form av pragmatiskt tillvägagångssätt för att nå den 
ideala situationen som beskrivs så väl. Härigenom framstår föreslagen process 
lite abstrakt. Går vi vidare över till de operationella kunskaperna sägs de vara 
resultatet av att explicita kunskaper har förkroppsligats hos individen. Nonaka & 
Takeuchi (1995:69) menar att: 

”For explicit knowledge to become tacit, it helps if the knowledge is 
verbalised or diagrammed into documents, manuals, or oral stories. 
Documentation helps individuals internalise what they experienced, thus 
enriching their tacit knowledge. In addition, documents or manuals 
facilitate the transfer of explicit knowledge to other people, thereby helping 
them experience the experiences of others indirectly.”  

Såväl externaliserings- som internaliseringsprocessen implicerar att tysta 
kunskaper är någonting som endast finns inom individer, medan explicita 
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kunskaper är någonting som kan vara oberoende av någon subjektiv innehavare. 
Frågan är om ”kunskaper utan ett subjektivt vetande” är kunskaper i egentlig 
mening? En tolkning som kan göras av Nonaka & Takeuchi (1995) är att det som 
karaktäriseras som explicita kunskaperna, i den meningen att de har 
dokumenterats, har förtingligats. Vänder vi oss å andra sidan till Mårtensson 
(1999b:18) så säger hon, som ovan nämnts, uttryckligen att ”explicit kunskap 
eller information är inte kunskap”. Hur vi skall se på tyst respektive explicit 
kunskap är en fråga som behöver utredas. En klargörande diskussion om 
skillnaden mellan kunskap och beskrivningar av kunskap är särskilt behövlig i 
syfte att reducera en del av de oklarheter som finns i litteraturen. 

En något annorlunda förklaring av kunskapsbegreppet ges i Göranzon (1990; 
1998) som utgår från en tredelning av de kunskapsformer25 som finns inom 
organisationer: Den första är färdighetskunskap (benämns även praktisk kunskap) 
som innehåller erfarenheter som är ett resultat av att kunskapsinnehavaren varit 
verksam inom en specifik praxis. När kunskapsinnehavaren tar del av och leds in 
i en praxis byggs den andra kunskapsformen upp, d v s förtrogenhetskunskap. 
Den tredje kunskapsformen är påståendekunskap vilken ses som teoretisk 
kunskap. Göranzon (1998:19) säger att ”om vi tömmer en verksamhet på 
färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap kommer den samtidigt att tömmas 
på sin påståendekunskap”. Därtill framhåller Göranzon att den teoretiska 
kunskapen ofta betonas på bekostnad av färdighetskunskapen och att det finns en 
tendens att förtrogenhetskunskapen glöms bort helt och hållet. 

”En effekt av att man tenderar att förbise färdigheter och förtrogenhet när 
man talar om kunskap är att man då gärna antar att människor som saknar 
teoretiska kunskaper på ett område också är utan kunskaper på området 
överhuvudtaget.” (Göranzon, 1998:20) 

Göranzon (1998) betonar, i likhet med bl a Nonaka & Takeuchi (1995), 
betydelsen av tyst kunskap. Tyst kunskap utvecklas, enligt Göranzon, som en 
konsekvens av att individer går från att vara kompetenta till att bli skickliga till att 
slutligen nå rollen av att vara experter26. 

Min tolkning av Göranzon (1998) är att om det inte finns färdighets- och 
förtrogenhetskunskap inom organisationer kan det heller inte finnas några 
påståendekunskaper. Samtidigt implicerar citatet ovan att en individ kan ha 
kunskaper inom ett specifikt område utan att ha påståendekunskaper. Jag är 
osäker på min tolkning, men Göranzon kanske menar att en individ inte behöver 
besitta teoretisk kunskap, d v s genomgå en teoretisk bildning av något slag, för 

                                              

25   En fortsatt diskussion om färdighets-, förtrogenhets- och påståendekunskap förs i avsnitt 4.1. 
26  De tre nämnda faserna kommer från den amerikanske filosofen Hubert Dreyfus. Dreyfus (1986) 

beskriver en femstegsmodell för hur aktörer utveckla sitt respektive yrkeskunnande. Dessa steg börjar 
genom att aktören är (1) novis, sedan utvecklas kunnandet till att aktören kan anses vara (2) nybörjare, 
(3) kompetent, (4) skicklig för att slutligen karaktäriseras som (5) expert. 
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att kunna utföra ett arbete. Med andra ord kan aktörer lära sig genom prövning 
och erfarenhet. I den mån detta är vad Göranzon avser ansluter jag mig helt och 
fullt till den uppfattningen.  

Ser vi till Göranzons olika kunskapsformer undrar jag hur användbar en sådan 
typifiering är i praktiken. Går det att avgöra vad som är att se som den ena eller 
andra kunskapsformen? Göranzon (1998:18-19) säger att färdighetskunskaper 
”är ett resultat av att vi har varit verksamma i en praxis”, samt att 
förtrogenhetskunskap utvecklas ”när vi övas in i en praxis genom att ta del av 
traditionens exempel”. Kan då inte färdighetskunskap i vissa sammanhang även 
ses som förtrogenhetskunskap?  

Min sista undran avseende Göranzon (1998) berör förfogandet av tysta 
kunskaper. Göranzon menar att dessa aktualiseras först när aktörer når ett 
expertis- eller skicklighetsstadium. Detta innebär att en nybörjare eller kompetent 
person inte besitter några tysta kunskaper. Denna uppfattning har jag svårt att 
ansluta mig till. För att ge argument för mitt ställningstagande ska jag referera ett 
exempel. Senge m fl (1999) beskriver situationen då en nyexaminerad jurist 
börjar arbeta på en advokatbyrå. Juristen har genom utbildning införskaffat 
juridiska kunskaper (påståendekunskaper), men har i skolbänken inte lärt sig hur 
en jurist ska/bör bete sig (förtrogenhets- och färdighetskunskaper). Beteendet är 
något som juristen lär sig efter hand genom att observera hur andra advokater och 
jurister hanterar olika situationer. Genom att vara delaktig i den praktiserande 
advokatbyrån kommer juristen efter hand utveckla sina mentala modeller och sin 
förståelse för verksamheten. Juristens mentala modeller är avgörande för att 
denne ska kunna utföra (för verksamheten) ”goda” handlingar och det är till stor 
del detta tyst kunskap handlar om (ibid). Det krävs således inte att personen 
ifråga är expert på sitt yrke, utan även en person som börjar lära sig sitt arbete 
utvecklar kontinuerligt tysta kunskaper. 

2.2.3 Kunskap vs kompetens 
I KM- och annan närliggande litteratur är det förhållandevis vanligt 
förekommande att man stöter på kompetensbegreppet (se t ex Winter, 1987; Alle, 
1997; Göranzon, 1998; Ellström, 1992; 1999; Nilsson, 1999). Ett exempel på 
litteratur som i princip inte alls använder sig av kunskapsbegreppet är Haglund & 
Ögård (1995) som istället talar om ”kompetens”. Den grundläggande tanken är 
dock densamma som i KM-litteraturen, d v s författarna betonar att en 
kontinuerlig kompetensutveckling (jfr kunskapsutveckling) är avgörande för 
organisationers långsiktiga utveckling.  

Haglund & Ögård har utvecklat en modell - 3L kompetensmodell - som beskriver 
de skilda kompetensformer som behövs i en organisation (se figur 4). Förutom en 
kompetensutvecklande miljö består modellen av yrkeskompetens, 
relationskompetens och lärandekompetens. 
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Figur 4: 3L Kompetensmodell. Källa: Hagberg & Ögård (1995:39). 

Lärandekompetens handlar om förmågan att lära och lära ut. Hagberg & Ögård 
gör en distinktion mellan begreppen undervisning och inlärning. Undervisning 
ses som en process som försiggår hos läraren och behöver nödvändigtvis inte 
innebära någon förändring hos eleven, medan inlärning är en process som pågår 
hos den lärande och som kräver en förändring. Relationskompetens är förmågan 
att kunna samarbeta, komma överens om mål, gemensamt sträva efter uppställda 
mål, förstå sin egen roll i helheten, samt förmågan att förstå andras situation och 
beteenden. Yrkeskompetens är den specialistkunskap och förmåga som krävs för 
genomförandet av specifika arbetsuppgifter. Haglund & Ögård hävdar att 
traditionellt är det yrkeskompetens som har fokuserats, på bekostnad av övriga 
kompetensområden (jfr Göranzons, 1990:1998, kritik mot fokuseringen på 
påståendekunskaper). Författarna framhåller vidare att företag i första hand borde 
satsa på lärandekompetens och genom ett sådant tillvägagångssätt skapas 
automatiskt synergieffekter i form av ökad relations- och yrkeskompetens. 

Haglund & Ögård (1995) understryker att kompetensutveckling ökar ett företags 
effektivitet. De bygger denna ståndpunkt å ena sidan på att lärandekompetens har 
en direkt koppling till medarbetarns effektivitet och välbefinnande. Å andra sidan 
anses relationskompetens representera organisationens effektivitet, genom att 
denna kompetensform relateras till hur samarbetet och kommunikationen sker 
inom och utom verksamheten. Därtill anses yrkeskompetens vara avgörande för 
att kunna producera och leverera produkter i enlighet med kundens önskemål.  

Hagberg & Ögårds kompetensformer kan jämföras med Göranzons (1998) 
kunskapsformer (se avsnitt 2.2.2). På det sätt Haglund & Ögård beskriver 
yrkeskompetensen verkar den inkludera både påstående-, färdighets- och 
förtrogenhetskunskap. Denna tolkning gör jag med anledning av att Haglund & 
Ögård beskriver yrkeskompetensen som dels specialistkunskap, dels förmåga som 
krävs för att utföra handlingar i en specifik kontext. Såvitt jag kan förstå menar 
Haglund & Ögård att för att ha yrkeskompetens krävs det att individen har både 
teoretiska kunskaper och färdighetskunskaper, vilket skiljer sig gentemot vad 
Göranzon säger. Haglund & Ögårds relationskompetens har vissa likheter med 
Göranzons förtrogenhetskunskaper. Det ter sig emellertid som att relations-
kompetens ligger närmare vad som i modernt språkbruk omtalas som ”social 
kompetens” eller ”emotionell kompetens”. 
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Göranzon lyfter inte fram något som kan jämföras med Haglund & Ögårds 
lärandekompetens. Det är dock intressant att denna förmåga betonas och 
personligen anser jag att den är central. En fråga är dock hur denna förmåga kan 
värderas och utvecklas. Detta är inget som Haglund & Ögård direkt går in på. 
Min uppfattning är emellertid att förmågan att lära in och lära ut står i direkt 
relation till individens vilja och motivation att å ena sidan själv utvecklas, å andra 
sidan dela med sig av sina kunskaper. Haglund & Ögård säger vidare att inlärning 
är en process som pågår hos den lärande och att lärande erfordrar en förändring. 
Att lärande generellt kräver en förändring behövs förklaras lite mer djupgående. 
Ett skäl till det är dels för att kunna bedöma om lärande alltid kräver en 
förändring, dels vad förändringen i så fall innebär. En djupare analys i frågan 
presenteras i avsnitt 2.3. 

En alternativ förklaring av kompetensbegreppet ges av Keen (1988) som 
definierar kompetens som förmågan att klara en situation, handla och se framåt. 
Kompetensbegreppet delas in i sju delar: Den första delen är färdigheter, d v s 
förmåga att göra och förmåga att hantera verktyg. Den andra är kunskaper, vilket 
anses omfatta fakta och metoder. Kunskaper erhålls bäst genom det talade och 
skrivna ordet, medan färdigheter endast nås genom övning och repetition (ibid). 
En tredje del är erfarenheter, d v s den långa vägen för att vinna lärdom. 
Tillsammans utgör kunskaper, färdigheter och erfarenheter vad Keen benämner 
sakkunskap. Dessa tre delar är dock inte tillräckliga. Det krävs även möjligheter 
och förmåga att kunna påverka och bygga relationer – kontakter – vilket är den 
fjärde delen. Den femte delen i kompetensbegreppet är värderingar, d v s vilja att 
handla och dela grundläggande värderingar, samt vilja att ta ansvar för det som 
gjorts. Keen betonar vidare att dessa fem delar måste samordnas och ledas för att 
kompetensen skall kunna komma till sin rätta. Samordningen kan å ena sidan 
avse fysisk kraft, t ex ha kraften att använda ett redskap. Å andra sidan behövs 
psykisk energi för att kunna genomföra olika handlingar, d v s det krävs en 
psykisk kraft att klara av att hantera stress, motstridiga krav och dylikt. 
Ledarskapet och erforderliga resurser representerar den sista delen i Keens 
kompetensbegrepp. Ledarskapet handlar om att motivera, engagera och 
vidareutveckla individerna, medan resurser avser såväl materiella som personella 
förutsättningar. 

Kompetens kan vidare finnas på olika nivåer, d v s på individ, grupp eller 
organisationsnivå (Keen, 1988; jfr Nonaka & Takeuchis (1995) ontologiska 
dimension av kunskapande). I organisationer är givetvis de enskilda 
medarbetarnas kompetens av central karaktär och det är utifrån individernas 
kompetens som organisationen kan bygga vidare på humankapitalet. Samtidigt 
behöver kompetensen eftersträvas en balans så att organisationer totalt sett har 
tillgång till de kompetensmässiga förutsättningar som erfordras för att leverera 
värde till kund. Detta innebär bl a att en del av kompetensen kan behöva 
gemensamgöras i organisationen. Gruppkompetens byggs, enligt Keen (1988) 
upp genom gemensamma värderingar samt komplementära kunskaper, 



KAPITEL 2 

34 

färdigheter, erfarenheter och kontakter. Jämför vi med Nonaka & Takeuchi 
(1995) talar de om socialiserings- och externaliseringsprocessen som primära 
tillvägagångssätt för att bredda personliga kunskaper till att bli gemensamma. En 
viktig sak som Keen framför är just behovet av att en grupp har samma 
värderingar, vilket även betonas i Senge (1990). Till detta vill jag understryka 
behovet av att ha en gemensam begreppsapparat i syfte att förstå och kunna tala 
om den specifika verksamheten.  

Hansson (1998) talar också om kompetensbegreppet och då i synnerhet den 
kollektiva kompetensen. Hansson beskriver dels tre olika stadier genom vilka 
kollektiv kompetens utvecklas, dels tre processer som kan kopplas till de olika 
stadierna. Hansson menar att en grupp går från meningsutbyte, via förtrogenhet 
för att slutligen bli en enhet. I det inledande stadiet – meningsutbytet – sker en 
rollövertagande process. Förtrogenhetsstadiet handlar om en meningsskapande 
process, medan det tredje stadiet – vari enheten nås – representerar en 
gemenskapandeprocess. Att gå från individkompetens till gruppkompetens 
beskrivs inte som en enkel process, däremot betonar Hansson vinsterna i att 
utveckla kollektiv kompetens. 

Det sägs ofta att en grupps förmåga, styrka, kompetens är större än summan av de 
enskilda individernas förmåga, styrka och kompetens. Detta blir framförallt 
påtagligt i organisationer p g a det faktum att det är sällan en medarbetare kan 
göra allt. Istället är medarbetarna beroende av varandras förmågor och 
handlingar, d v s flera aktörer involveras i organisationers värdeskapande (Lind 
& Seigerroth, 2000). Detta implicerar i sin tur vikten av att handlingar, kunskaper 
och andra förmågor/tillgångar koordineras så organisationers värdeskapande 
processer blir så effektiva som möjligt (Keen, 1997; Castells, 1998). 

2.3 Kunskapsutveckling och lärande 
I större delen av den litteratur jag har studerat förespråkas vikten av att utveckla 
kunskaper, kompetens och erfarenheter i syfte att säkerställa organisationers 
fortsatta verksamhet (se t ex Haglund & Ögård, 1995; Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Hellgren & Löwstedt, 1997; Davenport & Prusak, 1998; Klein, 1998). Genom ett 
stort mått av kunskaper ökar möjligheten för organisationer skapa långsiktiga 
konkurrensfördelar, samtidigt som kunskaper i sig föder nya kunskaper (Allee, 
1997). Detta ser jag som goda argument för organisationer att arbeta med 
kunskapsutveckling och lärande. Vad innebär då kunskapsutveckling och 
lärande? Hur sker kunskapsutveckling och lärande? Är ”organisatoriskt minne” 
något som kan stödja kunskapsmanagement? I syfte att granska dessa frågor skall 
stöd hämtas, förutom från KM-litteraturen, från teorier kring organisatoriskt 
lärande. 
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2.3.1 Olika perspektiv på kunskapsutveckling och lärande 
Trots att vi lär mer eller mindre hela livet är själva lärandet inte något som enkelt 
låter sig förklaras. Likväl menar Allee (1997) att en av grundstenarna för 
kunskapsutveckling är att förstå hur individer lär. Allee (1997:89) beskriver 
lärandet som ”the process of integrating information and applying it to our 
changing needs. Learning consists of gaining new information and increasing 
understanding in order to do things better”. I samma linje menar Choo (1998:1) 
att “without a clear understanding of the organizational and human processes 
through which information becomes transformed into insight, knowledge, and 
action, an organization is unable to tap into the real value of its information 
resources and information technologies”. Visst är information en källa till 
kunskapsutveckling. Samtidigt tenderar definitioner av detta slag bli något snäva 
genom att de fokuserar så på informationsaspekten i lärandet. Det kan bl a vara 
lämpligt att lägga till vad Göranzon (1998) och Ellström (1992) betonar, d v s att 
individer lär genom erfarenhet. Detta är enligt min uppfattning en central aspekt 
för att förstå lärandet. Jag menar att vi lär genom såväl egen prövning och 
upprepning, som genom att få ta del av andras erfarenheter. Kanske skulle Allee 
och andra hävda, att få ta del av andras erfarenheter är att få till sig information. 
Jag ser dock en skillnad mellan att ta till sig information och att ta del av någon 
annans erfarenhetsexponering. Detta är i grund och botten olika typer av talakter 
(se t ex Searle, 1969; se vidare diskussion i avsnitt 6.3.5). 

Det är en vanligt förekommande uppfattning att lärande sker i cykler. Lärcykler 
är något som fått stor uppmärksamhet inom kognitionspsykologin och 
pedagogiken, men även inom området ”organisatoriskt lärande”. Det finns ett 
flertal författare som avbildat s k lärcykler (se t ex Deming, 1993; Kolb, 1984). 
De flesta variationerna av cykeln inkluderar fyra generiska faser: planering, 
handling, reflektion och konceptualisering (Allee, 1997). I princip är samtliga 
varianterna av lärcykeln applicerbara oavsett om aktuellt lärande är individuellt 
eller gruppbaserat. När det individuella lärandet breddas för att omfatta en grupp 
individer eller en organisation måste dock socialiseringsapsekten beaktas. Detta 
innebär att i varje steg av lärcykeln blir kollektivets förmåga att gemensamgöra 
lärandet och dela med sig av kunskaper kritisk. Nonaka & Takeuchi (1995) 
betonar denna kritiska del genom socialiseringsprocessen som syftar till att 
gemensamgöra tysta, tidigare individuella kunskaper. 

Nevis, DiBella & Gould (1995) framför en något annorlunda version av 
lärcykeln. Författarna beskriver den organisatoriska lärcykeln i endast tre steg, 
vilka inkluderar kunskapsinhämtning, kunskapsdelning och kunskapsutnyttjande. 
Det första steget (kunskapsinhämtningen) handlar om att utveckla förmågor, 
insikter och relationer, för att under steg två (kunskapsdelningen) kunna sprida de 
kunskaper som har förvärvats. Fokus för det tredje steget (kunskapsutnyttjandet) 
är att integrera lärandet i syfte att göra det tillgängligt och generaliserbart i nya 
situationer. Nevis, DiBella & Gould framför viss kritik mot att många studier 
kring organisatorisk lärande endast koncentreras på kunskapsinhämtningen samt 
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till viss del på kunskapsdelningen. Författarna menar det generellt sett finns 
alltför lite vetskap om assimileringsprocessen, d v s det steg då kunskaper 
utnyttjas och institutionaliseras27. Det kan härmed finnas anledning att koncept 
kring kunskapsmanagement på ett bättre sätt nyttjar andra teorier, t ex om 
institutionalisering som företeelse, för att undvika att bli för avgränsade. 

När det gäller lärande talar Mellander (1991) om ett antal grundförutsättningar 
som behöver föreligga för att inlärning skall kunna ske. Den första 
förutsättningen är uppmärksamhet, d v s en form av nyfikenhet eller utmaning att 
lära något. I samband med att en individ riktar uppmärksamhet gentemot någon 
önskvärd information har inlärningsprocessen startat. Uppmärksamhet är nära 
relaterat till motivation, d v s det är enklare för individer att tillägna något 
uppmärksamhet om de själva inser behov av och är motiverade att lära in något 
nytt. Den andra förutsättningen är att informationen behöver vara rimlig och 
begriplig för mottagaren. I annat fall kommer inlärningsprocessen att avbrytas. 
Efter det att information har inhämtats måste den bearbetas mentalt hos 
individen. Själva bearbetningen resulterar sedan i att individen drar någon slutsats 
varigenom nya insikter och kunskaper kan erhållas. Den sista förutsättningen i 
lärprocessen är tillämpning av de inhämtade kunskaperna. Det är detta steg som 
leder den lärande till kompetensutveckling, d v s förmåga att praktiskt använda de 
kunskaper som inhämtats. Mellander (1991) betonar även att den enda aspekten 
på lärandet är ”att lära in”. Med detta förkastar Mellander företeelsen ”att lära 
ut”. Kunskapsförmedlarens (lärarens) roll är inte att lära ut något. Istället handlar 
förmedlarens roll om att skapa förutsättningar, samt ge riktlinjer och exempel för 
att underlätta inlärningen hos den lärande. 

Det är med inspiration som Mellander (1991) förmedlar sina tankar. Jag håller 
vidare med om att den traditionella lärarrollen – som den person som lär ut – 
delvis är förlegad. Större fokus behöver ges till att skapa förutsättningar för 
lärande samt på de som lär (jfr t ex kompetensutvecklande miljö, Haglund & 
Ögård, 1995). Vad jag dock inte helt ansluter mig till är den begreppsanvändning 
som Mellander använder. Istället för att t ex tala om att uppmärksamhet riktas 
mot önskvärd information samt att informationen behöver vara rimlig och 
begriplig, föredrar jag att tala om önskvärd kunskap respektive att kunskapen som 
eftersöks alternativt förmedlas behöver vara rimlig och begriplig. 

2.3.2 Organisatoriskt lärande kontra lärande organisationer 
”Organisatoriskt lärande” och ”lärande organisationer” är två relativt vanliga 
begrepp som återfinns i litteraturen. En fråga är om de båda begreppen har 
samma innebörd eller inte? Om begreppen inte har samma innebörd, hur kan de 

                                              

27  För en grundlig genomgång av innebörden av ”institutionalisering” rekommenderar jag Berger & 
Luckmann (1979). 
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då åtskiljas? Vidare kan begreppens relevans ifrågasättas – kan vi överhuvud 
taget kan tala om organisatorisk lärande och lärande organisationer? 

Organisatoriskt lärande 
Chris Argyris och Donald Schön är två tidiga förespråkare för organisatoriskt 
lärande (Argyris & Schön 1978; 1996). Argyris & Schön menar att 
organisatoriskt lärande pågår i alla verksamheter. Även Levitt & March (1988) 
behandlar ämnesområdet och säger att organisationer lär genom att införliva 
(koda) historiska slutsatser i rutiner som styr sättet att arbeta. På liknande sätt 
definierar Nevis, DiBella & Gould (1995) organisatoriskt lärande som en 
kapacitet eller process som, baserat på erfarenheter, syftar till att vidmakthålla 
eller förbättra verksamheter. Nevis, DiBella & Gould påtalar även det faktum att 
organisationer lär när de producerar.  

Det verkar i litteraturen vara en relativt gemensam uppfattning om att 
organisationer lär genom att verka. På detta vis kan vi se organisationer som ”ett 
distribuerat kunskapssystem” (Tsoukas, 1996) eller som ”ett lärande 
laboratorium” (Leonard-Barton, 1992).  

Lärande organisationer 
Peter Senge har byggt vidare på Argyris och Schöns idéer genom sin teori om 
lärande organisationer vilken bygger på ”fem discipliner” (se beskrivning i 
avsnitt 2.3.3). Även Garvin (1993) talar om lärande organisationer och ser dem 
som organisationer som är skickliga i att dels skapa, inhämta och transferera 
kunskaper, dels anpassa sitt beteende så att det reflekterar nya kunskaper och 
insikter. Vidare presenterar Nevis, DiBella & Gould (1995) tre egenskaper som 
karaktäriserar en lärande organisation. Dessa är (1) en välutvecklad 
kärnkompetens som möjliggör för lansering av nya varor och tjänster, (2) en 
attityd som stödjer kontinuerliga förbättringar inom ramen för verksamhetens 
värdekedja, samt (3) förmågan att genomgå fundamentala förnyelser.  

Garvin (1993) tar oss ett steg tillbaka och redogör för tre olika frågor som måste 
adresseras före det att verksamheter kan börja tala om att bli eller vara lärande 
organisationer. Dessa handlar om mening, management och mätning, med andra 
ord ”the three Ms” (ibid:50). Garvin menar att det måste finnas en välgrundad 
definition av vad en lärande organisation är, samt att definition är handlingsbar 
och enkel att applicera. Det behövs även tydliga riktlinjer, inklusive konkreta 
förslag på tillvägagångssätt, för ledning av lärande organisationer. Slutligen 
behövs bättre verktyg för att värdera organisationers lärandenivå; i annat fall är 
det svårt att följa upp om verksamheten tjänat på att satsa på lärandet. Garvin tar 
oss sedan vidare och presenterar fem specifika aktiviteter som, i den mån de 
utförs skickligt, kännetecknar en lärande organisation. Dessa är systematisk 
problemlösning, experimenterande, lärande från tidigare erfarenheter, lärande av 
varandra, samt transferering av kunskaper. Till de aktiviteter som Garvin 
presenterar skulle jag vilja addera ytterligare en aktivitet. Den aktiviteten avser 
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förmågan att inhämta för verksamheten nya och kritiska kunskaper. Primärt 
handlar det då om att skapa medvetenhet om vad som händer i organisationers 
omvärld, t ex identifiera trender eller nya kundbehov och därefter kunna agera 
(jfr Argyris & Schöns, 1996, uttryck om att ”lära strategiskt”; se även avsnitt ”Att 
skapa en lärande organisation” nedan). 

Är organisatoriskt lärande en företeelse att tala om? 
Frågan om det är relevant att tala om organisatoriskt lärande, tillika lärande 
organisationer, som företeelser kan jag bara besvara jakande. Ett argument för 
detta är att en organisations aktörer lär sig i sina respektive organisatoriska 
roller och inte bara som enskilda individer. Härigenom kan vi se organisatoriskt 
lärande som antal kontinuerliga företeelser som i varierande grad fortgår i alla 
organisationer. Organisatoriskt lärande kan ske både individuellt och i grupp.  

Det framstår som att tyngdpunkten vad gäller organisatoriskt lärande ligger på 
den gruppbaserade formen av lärande. Skälet härtill kan förmodas vara att det är 
framförallt genom ett gemensamgörande av lärandet som organisationer erhåller 
de verkliga fördelarna. Nonaka & Takeuchi (1995) talar t ex om den ontologiska 
dimensionen av organisatoriskt kunskapande. Författarna menar att kunskapande 
börjar på individnivå, men behöver breddas till en grupp- eller organisationsnivå. 
De talar även om kunskapande på en interorganisatorisk nivå, d v s då kunskap 
har spridits till och mellan flera olika organisationer. Det räcker således inte med 
att en aktör lär, utan målet verkar vara att försöka göra all kunskap tillgänglig för 
alla.  

Jag undrar dock, vilket jag tidigare ifrågasatt, om det verkligen är meningen att 
organisationer skall sträva efter att alla lära sig allt? Det har sedan ett antal år 
tillbaka talats en hel del om problematiken kring ”information overload”. I detta 
sammanhang skulle man kunna prata om risken för ”knowledge overload”. Det är 
givetvis för individen fruktbart om denne lär sig massa nya saker, samtidigt får vi 
inte glömma bort relevansen. För organisationer ger det litet mervärde om aktörer 
lär sig saker som de inte har nytta av i sina arbetsuppgifter; det väsentliga är att 
de lär sig saker som kommer verksamheten tillgodo på ett eller annat sättet. Min 
uppfattning ligger i linje med Lind & Seigerroth (2000) som talar om att nå en 
balans mellan individuell och delad kunskap. 

Ska vi skilja på organisatoriskt lärande och lärande organisationer? 
En kvarstående frågan är om begreppens innebörd skiljer sig åt eller inte. Utifrån 
litteraturen kan det konstateras att trots att begrepp som organisatoriskt lärande 
och lärande organisationer diskuterats sedan flera decennier tillbaka kvarstår flera 
frågetecken. Oklarheterna gäller såväl innebörden och utvärderingsinstrument, 
men kanske framförallt hur organisationer rent praktiskt kan gå tillväga för att bli 
en verkligt lärande organisation och därigenom stimulera det kollektiva lärandet 
(Garvin, 1993). Vid en jämförelse mellan begreppen organisatoriskt lärande och 
lärande organisationer skulle vi kunna säga att alla organisationer är lärande. 
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Likväl är det flera som menar att även om ”alla organisationer lär”, så är inte alla 
organisationer ”lärande organisationer” (se t ex Scarbrough, Swan & Preston, 
1999). 

Vad som verkar vara tanken bakom att tala om lärande organisationer är att se till 
medvetenheten och graden av lärandet. För att ge ett svar på rubricerad fråga så 
är min uppfattning att organisatoriskt lärande sker i alla verksamheter. Vad 
gäller lärande organisationer är det organisationer som reflekterat, avsiktligt och 
strukturerat planerar för och stimulerar till en hög grad av kontinuerligt lärande, 
samt följer upp och värderar de lärandefokuserade aktiviteter som företas. Detta 
är ett sätt att skilja på begreppen och bättre förstå vad som avses med respektive 
begrepp. I avsnittet 2.3.3 beskrivs något mer ingående för vad ett par författare 
anser bör vidtagas för att skapa en lärande organisation.  

2.3.3 Att skapa en lärande organisation 
Enligt Senge (1990) kommer de mest framgångsrika organisationer vara vad han 
benämner lärande organisationer och det handlar om att lära snabbare än 
konkurrenterna. Senge betonar att det inte är tillräckligt att endast en eller ett fåtal 
individer inom en organisation lär, utan lärandet måste ske på alla organisations-
nivåer och således omfatta samtliga medarbetare. Företagsledare står därmed 
inför en utmaning att identifiera tillämpbara sätt genom vilka de kan stimulera 
medarbetare till ett kontinuerligt lärande. Att samtliga aktörer behöver bidra till 
lärandet låter för mig rimligt. Samtidigt behöver hänsyn tas till att olika 
individers egenskaper skiljer sig åt, vilket bl a medför att individer har olika 
grader av receptivitet. Senge m fl (1994) menar vidare att lärande i organisationer 
innebär en kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas erhållna erfarenheter och 
att dessa erfarenheter transformeras till kunskaper som skall vara relevanta och 
tillgängliga för medarbetarna. Härigenom implicerar författarna en form av 
kvalitetskontroll av kunskapers användbarhet och disponibilitet. 

Den teori Senge (1990) presenterar bygger på ”fem discipliner”: systemtänkande, 
personligt mästerskap, mentala modeller, gemensamma visioner och teamlärande. 
Systemtänkande innebär att för att förstå en verksamhet och dess aktörer måste en 
holistisk syn antas. Hög grad av personligt mästerskap innebär att individer 
engageras i ett livslångt lärande. Det innefattar bl a att kontinuerligt klargöra och 
fördjupa den egna personliga visionen, utveckla sitt tålamod samt att kunna se 
objektivt på verkligheten. Denna disciplin är central för att bli en lärande 
organisation p g a att en organisations förmåga att lära är aldrig större än denna 
förmåga är hos organisationens medlemmar (ibid). Mentala modeller är de 
antaganden och föreställningar som individer har om sig själva, andra personer, 
organisationer och övriga aspekter av deras respektive verklighet. Dessa påverkar 
individers uppfattning om världen samt hur de handlar. För den lärande 
organisationen måste såväl medvetna som omedvetna antaganden och 
förutfattade meningar blottas och noga värderas. Att forma gemensamma visioner 
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handlar om att skapa genuina åtaganden, till skillnad från att uppnå ett samtycke 
p g a eftergivenhet. Teamlärande har till syfte att stimulerar uppkomsten av nya 
personliga insikter som inte var möjliga att erhålla om en dialog inte hade förts i 
en grupp med flera deltagare. 

I syfte att skapa en lärande organisation behöver organisationer beakta och 
utveckla de fem discipliner som beskrivs ovan. En företagsledares roll i en 
(blivande) lärande organisation är att agera lärare, designer och förvaltare (Senge 
m fl, 1994). Företagsledaren har det yttersta ansvaret för medarbetarnas 
kontinuerliga lärande och enligt Senge m fl innebär ledarskapet i en lärande 
organisation ett helt nytt synsätt som måste fokuseras på att utveckla de fem 
disciplinerna. Vidare talar Argyris & Schön (1996) om att medarbetare måste ha 
förmåga att ”lära strategiskt”. Detta kräver att företagsledare skapar en 
organisatorisk miljö, i vilken medarbetare får hjälp med att artikulera och testa 
idéer/tankar, samt att medarbetarna kontinuerligt söker ny omvärldsinformation 
som i sin tur kan leda till förändrade planer och strategier. 

Haglund & Ögård (1995) lyfter fram tre förutsättningar som tillsammans utgör 
basen för en kompetensutvecklande miljö: Den ena är Jag-värde, vilket innebär 
att medarbetare behöver få bekräftelse på den egna kompetensen och dess värde 
samt att medarbetare måste få ansvar och inflytande. Den andra förutsättningen 
avser omgivningsfaktorer, t ex gruppens acceptans och rimliga gruppregler. Den 
tredje är dynamik, vilket avser förväntningar, mål och återkoppling. De 
förutsättningar som författarna berör handlar i grund och botten om att skapa ett 
företagsklimat som stimulerar kompetensutveckling. Ansvaret för detta åvilar 
först och främst företagsledningen, d v s deras agerande avgör huruvida en miljö 
stimulerar kompetensutveckling eller ej. Ledningens förmåga att skapa önskvärd 
miljö relateras till ledningens effektivitet. Trots att ledningen anses besitta det 
yttersta ansvaret, måste övriga medarbetare ta ansvar och medverka till att skapa 
en lärande miljö. Att ansvaret för lärande ligger på respektive individ och 
medarbetare är något som Marquardt (1996) starkt betonar. Haglund & Ögård 
poängterar vidare vikten av att kunna mäta kompetensens lönsamhet. De hävdar 
att det oftast går att direkt koppla ett kundbehov till varje kompetens i företaget. 
Därtill menar de att en affärsplan (under förutsättning att den utgår från kundens 
behov) är en bra utgångspunkt för kompetensplanering. 

Fokus på kultur och beteendemässiga aspekter 
Mycket av det som sägs angående koncept kring lärande organisationer är i hög 
grad fokuserat på kulturella och beteendemässiga aspekter. Det handlar till stor 
del om att organisationer behöver utveckla en miljö för kontinuerligt lärande. 
Även jag är av den uppfattningen att detta är en kritisk förutsättning. Samtidigt 
kan beskrivningarna av detta slag upplevas vara på en för hög abstraktionsnivå, 
vilket gör det svårt att förstå hur man praktiskt kan gå tillväga (jfr kritik i Garvin, 
1993). Vad som till viss del saknas är således mer grundläggande förklaringar av 
alternativa tillvägagångssätt för att skapa en lärande organisation. 
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Det tas vidare inte så stor hänsyn till hur man i realiteten tar hand om och 
förvaltar kunskaper. Vad jag till viss del saknar när jag läser om organisatoriskt 
lärande och lärande organisationer är hur praktiker kan gå tillväga för att 
strukturera, förvalta, förädla och tillgängliggöra kunskaper samt i vilken mån 
olika hjälpmedel, t ex metoder eller IT, kan användas som hjälpmedel i detta 
arbete. Argyris (1991) säger förvisso att det finns ett värde i att utveckla 
effektivare ledningsinformationssystem (MIS), men konstaterar samtidigt att 
organisationer implementerar system som hindrar lärandeprocessen istället för att 
stimulera den. Därtill sägs det att Peter Senge har kritiserat organisationer för att 
vara alltför fokuserade på IT och informationshantering i deras strävan efter den 
optimala kunskapshanteringen (se Davenport & Prusak, 1998). Haglund & Ögård 
(1995) talar om en analysmodell som kan användas för att analysera 
organisationen och se hur den kan anpassas; dessvärre framgår det inte hur denna 
analysmodell skall användas. I modellen nämns förvisso tekniska system som en 
del, men själva beskrivningen av vad den delen innebär är endast ett 
konstaterande om att det skett en snabb utveckling inom teknikområdet. 

2.3.4 Olika lärnivåer 
Argyris (1991) hävdar att de flesta människor inte vet hur man lär, detta gäller 
inte uteslutande lågutbildade utan även högutbildade, karriärsinriktade och 
professionella individer som sitter på nyckelpositioner i moderna organisationer. 
Vad som enligt Argyris är än värre är att många ändock lever i tron att de är 
framgångsrika i sitt lärande. Med anledning av att individer missförstår vad 
lärande är och hur lärande åstadkommes, inser flertalet organisationer inte 
svårigheter med lärandet. Argyris anser att organisationer i allmänhet gör två 
misstag i deras försök att bli en lärande organisation. 

Det första misstaget, enligt Argyris (1991), är att många personer använder en 
alltför smal definition av ”lärande” varigenom lärande får betydelsen 
”problemlösning”. Detta leder i sin tur till att fokus inriktas på att lösa problem, 
vilket i och för sig är viktig. Genom ett sådant tillvägagångssätt negligeras 
emellertid det faktum att chefer och andra medarbetare måste gå till sig själva i 
syfte att reflektera över det egna beteendet och identifiera på vilket sätt de själva 
(ofta oavsiktligt) medverkar till organisationens problem och därefter förändra 
sitt eget sätt att handla. Argyris har myntat två begrepp, ”single-loop” och 
”double-loop” lärande. Single-loop lärande innebär att en organisations 
handlingsstrategier eller förutsättningar förändras, medan organisationens 
grundläggande värderingar lämnas oförändrade (jfr ”anpassningsinriktat 
lärande”, Ellström, 1992; 1999). Med double-loop lärande avses lärande som 
resulterar i förändring av såväl organisationers grundläggande värderingar och 
normer, som dess strategier och förutsättningar (jfr ”utvecklingsinriktat lärande”, 
Ellström, 1992; 1999; samt ”innovativt lärande”, Engeström, 1999). Argyris 
(1991) menar rent allmänt att många individer är duktiga på single-loop lärande, 
men när det är fråga om double-loop lärande finns det stora brister. 
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Det andra misstaget Argyris (1991) lyfter fram är att motivation ofta ses som 
lösningen till att få människor att lära. Många tror att om medarbetare har rätt 
attityd och känner förpliktelse kommer lärandet automatiskt. Med anledning 
härav inriktar sig organisationer på att skapa en ny organisatorisk struktur (nya 
kompensationssystem, gemensam kultur etc) som är skräddarsydd i syfte att 
erhålla motiverade och förpliktade medarbetare. Argyris ställer sig kritisk till 
detta och menar att lärande (framförallt double-loop) inte bara handlar om hur 
människor mår och känner sig. Det handlar istället om att reflektera över hur 
människor tänker. För detta erfordras att lärandet och utvecklingsprogram 
fokuseras på chefers och övriga medarbetares sätt att resonera avseende det egna 
beteendet. Genom en sådan fokusering kan människor lära sig förstå de 
resonemang de själva använder när de planerar och genomför handlingar. 

I linje med vad som har refererats ovan är även jag av den uppfattningen att det 
finns olika grader (nivåer) av lärandet. Av det som berörts finner jag störst 
intresse av att vidare beakta att en högre grad av lärande kräver reflektion och 
resonemang. 

Resultatet av lärande 
I en stor del av litteraturen framställs lärande som en cykel eller utvecklings-
process som är direkt kopplad till kunskapsinhämtning och ett förbättrat 
handlande (se avsnitt 2.3.1). Garvin (1993) tar dock upp förhållanden som gör att 
synen på lärande skiljer sig åt. En del menar att lärande kräver en beteendemässig 
förändring (se t ex Daft & Weick, 1984). Andra anser att ett nytt sätt att tänka – 
en kognitiv förändring – är tillräckligt för att säga att individer har lärt sig något 
(se t ex Pfeffer & Salanick, 1978; Hedberg, 1981). Därtill ser en del 
informationsbearbetning som en företeelse genom vilken lärande sker, medan 
andra talar om utveckling av gemensamma föreställningar, organisatoriska rutiner 
etc (Garvin, 1993). 

Vilket resultat ska vi då förvänta oss för att kunna tala om att ett lärande har 
skett. Fiol & Lyle (1985) föreslår en distinktion mellan å ena sidan kognitiv 
utveckling, å andra sidan beteendeutveckling. Hellgren & Löwstedt (1997) 
bygger vidare på och preciserar denna distinktion. De menar att ”medan begrepp 
som organisatorisk anpassning, förändring och överensstämmelse är relaterade 
till förändringar av beteendet…så avser lärande en kognitiv förändring” 
(ibid:77). 

Jag ställer mig tveksam till om vi skall försöka avgränsa vad resultatet av lärande 
är. Jag menar att oavsett om lärande innebär en beteendemässig förändring eller 
en kognitiv förändring så har ett lärande ha skett. När en aktör t ex omprövar och 
inser behovet av att ändra arbetssätt och strategi sker ett kognitivt lärande. En 
konsekvens av detta kognitiva lärande blir förmodligen en beteendemässig 
förändring, vilket också involverar lärande. Ser vi därtill på lärande utifrån en 
organisatorisk kontext bör det väsentliga vara att resultatet av lärandet, d v s de 
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utvecklade kunskaperna, är användbara och relevant i verksamheten. Detta 
fordrar att organisationer har klart för sig vilka kunskaper som krävs för att 
leverera värde till kund. Utifrån kunskapsbehovet får organisationer bedöma 
vilka tillvägagångssätt som anses mest lämpliga för att inhämta erfordrade 
kunskaper (se vidare avsnitt 2.3.5 om olika lärsituationer). 

2.3.5 Olika lärsituationer 
I föregående avsnitt talade jag om olika nivåer av lärande. Intressant är även att 
se till hur individer lär. Individer kan inhämta nya kunskaper och insikter på olika 
sätt och via olika källor. Enligt Axelsson (1996) kan lärande i princip delas upp i 
två typer av situationer: Den ena är lärande genom formell utbildning, vilket 
definieras som en medveten och planerad aktivitet som genomförs antingen av ett 
externt organ eller internt i organisationen. En svårighet med utbildning generellt 
är det potentiella överföringsproblemet (ibid). Med detta menas att förvärvad 
kunskap inte alltid är så enkel att översätta till den specifika verksamhets-
situationen. Detta gäller såväl för externa utbildningar som för interna; dock 
anses problemet större då det är en extern part som håller i utbildningen. Den 
andra typen av lärande är ”on-job-training”, d v s lärande i det praktiska 
yrkeslivet. I denna typ av lärande inkluderar Axelsson successiva förändringar av 
arbetsuppgifter; lärande av och genom andra aktörer inom eller utanför det egna 
företaget; praktik på andra enheter; samt lärande genom erfarenhetsutbyten. Ser 
vi till andra författare så betonar Ellström (1992) lärandet genom erfarenhet.  
Levitt & March (1988) talar om individuellt lärande kontra lärande genom andra. 
Schön (1983) fokuserar främst på lärande genom att reflektera i handling. Medan 
Nonaka & Takeuchi (1995) lyfter fram lärande genom bl a observation, dialog, 
formell utbildning och att lära genom att pröva. 

Listan kan göras lång, men det är inte en lång lista jag är ute efter. Det jag vill 
lyfta fram är att det kan finnas anledning att precisera ett antal vanligt 
förekommande lärsituationer. Även om t ex Axelsson (1996) inkluderar flera 
olika lärsituationer i de två huvudtyper, blir själva tudelningen ganska grov. 
Därtill eftersom olika lärsituationer sannolikt lämpar sig mer eller mindre bra för 
olika kunskapsbehov kan det finns ett värde i att tydligare precisera typiska 
lärsituationer. 

2.3.6 Organisatoriskt minne 
Svenska Akademien (1986) definierar minne som minnesförmåga; hågkomst; 
enhet för lagring av data och program i dator; dra sig till minnes; erinra sig något. 
Användningen av ordet minne kan därmed återfinnas i olika situationer, men där 
graden av abstraktion skiljer sig åt. Att ha ett minne, mänskligt eller icke 
mänskligt, kan tolkas som en förmåga att bibehålla och återkalla händelser från 
det förflutna. Loftus & Loftus (1976) argumenterar för denna tolkning och menar 
att ett minne fungerar som lagringsplats från vilken fakta kan inhämtas och att 
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såväl individer som andra ting kan ha ett minne. Walsh & Ungson (1991) 
definierar organisatoriskt minne som lagrad information om en organisations 
historia och att informationen kan frambringas för att underbygga nutida 
beslutsfattande. Walsh & Ungsons definition är ett exempel som avspeglar synen 
på organisationer som informationsbearbetande system. Även inom kognitions-
psykologin talas det om minne i form av lagring av information (se t ex Atkinson 
& Shiffrin, 1968; Tulving, 1985; Araï, 1999). 

Det är vanligt förekommande att informationsbegreppet aktualiseras vid 
diskussioner om organisatoriska minnet. Frågan är då om erfarenheter, kunskaper 
och dylikt kan transformeras till information? Detta bör vara kritiskt i syfte att 
kunna lagra och tillgängliggöra delar av organisationers samlade kunskapsmassa. 
Med detta menar jag att om vi har som utgångspunkt att det organisatoriska 
minnet endast lagrar information (meddelanden), då finns ett behov av att kunna 
informationsgöra erfarenheter, kunskaper etc.  

För att gå vidare i samma tema menar Levitt & March (1988) att organisationer 
kan koda, lagra och inhämta kunskap om historiska händelser, oberoende av om 
personalen byts ut. Detta innebär att kunskap om det förflutna finns inte endast i 
aktörernas individuella minnen, utan införlivas även i rutiner av skilda slag. 
Organisationer utvecklas genom och styrs av rutiner, vilka i sin tur kan 
vidmakthållas genom procedurbeskrivningar, regelböcker, företagshistorier 
normer och organisationsstrukturer. Huruvida dokumentation sker på papper eller 
i en systemfil medför inte någon skillnad, utan en stor del av organisationers 
kunskaper anses kunna beskrivas i texter och illustrationer via olika media (ibid). 
På liknande sätt refererar Huber (1991) till det organisatoriskt minne när han talar 
om kunskapers assimilerings- och utnyttjandeprocess. Jag tolkar båda dessa 
referenser som att organisatoriskt minne anses ha en viktig roll för hantering och 
spridning av kunskaper samt att kunskaper kan beskrivas i text och bild. 

I motsatt riktning hävdar Nevis, DiBella & Gould (1995) att det organisatoriska 
minnet är begränsat när det kommer an på kunskapsrelaterade spörsmål. 
Författarna gör gällande att diskussioner kring det organisationiska minnet 
lämpar sig bättre när det är information som är i fokus. Samtidigt säger Nevis, 
DiBella & Gould (1995) att lärande är ett fenomen på systemnivå p g a att 
lärandet stannar i organisation även om medarbetarna byts ut (jfr Levitt & March, 
1998; se ovan stycke). Frågan jag ställer mig härvid är i den mån kunskaper inte 
kan förvaras på annat sätt än hos medarbetarna hur kan då lärandet stanna inom 
organisationen om medarbetarna som lärt sig byts ut? Jag menar att om 
medarbetare anses utbytbara, då bör det väl finnas något annat än individer som 
kan vara bärare av kunskaper. Om det nu inte är någon form av organisatoriskt 
minne – vad är det då?  Om vi utgår från Nevis, DiBella & Goulds (1995) tankar 
så tar Argyris & Schön (1978) ännu ett steg vidare och menar att organisatoriskt 
minne är endast en metafor, av det skälet att organisationer bokstavligen inte kan 
minnas något. 
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Att inte anse det betydelsefullt att tala om organisatoriskt minne i samband med 
kunskap och dess hantering implicerar att kunskaper endast finns hos individer. 
Koulopoulos & Frappaolo (1999:18) tar upp denna aspekt genom att betona att 
”knowledge is a human function. It originates and resides in a human being. In 
that sense, it is a misnomer to say that we can manage knowledge”. Innebär detta 
att det är irrelevant att tala om kunskapsmanagement och organisatoriskt minne? 
Jag vill påstå att så är det inte. Detta poängterar även Koulopoulos & Frappaolo 
(1999) genom att påtala att syftet med kunskapsmanagement inte är att försöka 
kontrollera vad som händer i huvudet på människor. KM handlar istället om att 
på olika sätt hantera användningen och utveckling av kunskaper, samt bygga 
system för att stimulera till artikulering och spridning av kunskaperna (ibid). Med 
detta som utgångspunkt, hur sker då spridningen och gemensamgörandet av 
kunskaper? Är det så att exponering av kunskaper alltid erfordrar personliga 
kontakter? Enligt min uppfattning bör det organisatoriska minnet ha en viktig roll 
för organisationers handlingsförmåga, tillika för kunskapsmanagement. I många 
organisationer finns rutiner, visioner, strategier etc dokumenterade. Denna 
dokumentation innehåller till stor del kunskaper som artikulerats och beskrivits 
via texter. Härigenom vill jag se både dokumentation och institutionaliserade 
rutiner som del av det organisatoriska minnet. 

2.4 Kunskapsmanagement 
I följande avsnitt redogörs för olika framgångsfaktorer som anses erforderliga för 
att företag skall lyckas med sina satsningar på kunskapsmanagement (avsnitt 
2.4.1). Därefter görs en kort genomgång av olika aktiviteter som anses centrala i 
syfte att hantera kunskap (avsnitt 2.4.2). Avslutningsvis beskrivs alternativa 
strategier för kunskapsmanagement (avsnitt 2.4.3). 

2.4.1 Framgångsfaktorer för kunskapsmanagement  
Allee (1997) för ett resonemang om att lärande och kunskapsutveckling är 
målinriktade aktiviteter. För att kunna ta till oss kunskap måste vi först förstå 
syftet med att söka efter kunskap. Vi måste reflektera över såväl syftet som 
kunskapen i sig och vi måste lära oss granska våra egna värderingar och 
antaganden avseende det vi gör. Denna s k självreflektion benämner Allee 
(1997:16) ”the wisdom aspect of knowledge”. Reflektionens betydelse är även 
något som teorier kring organisatoriskt lärande betonar (se t ex Argyris, 1991; 
Argyris & Schön, 1996). Allee gör vidare gällande att denna visdomsaspekt ofta 
ignoreras och att ”any framework of knowledge that does not include wisdom 
requires us to operate blind” (ibid). Vidare hänvisar Allee till kvalitetskonceptet 
– TQM – och menar att kvalitet är ett starkt stimuli för att utveckla och sprida 
kunskap. Att sträva efter hög kvalitet innebär att medarbetare måste reflektera 
över företeelser, processer etc för att söka bättre strategier och arbetsmetoder. 
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För att nå framgång med kunskapsmanagement har Davenport & Prusak (1998) 
identifierat nio faktorer28 som behöver finnas inom organisationer. Liknande 
faktorer tas upp även av andra författare (se bl a Wikström & Normann, 1994; 
Haglund & Ögård, 1995; Marquardt, 1996; Allee, 1997; Klein, 1998), men de 
nedan angiva är hämtade från Davenport & Prusak (1998). 

Kunskapsorienterad kultur 
En kunskapsorienterad kultur anses vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna 
för KM. Det handlar om att skapa en positiv attityd till kunskap och 
kunskapsutbyte. Arbetet med att skapa en sådan kultur anses i huvudsak beror på 
de medarbetare som anställs. Davenport & Prusak (1998) menar att människor 
som har vana att söka och tillämpa kunskap kommer förmodligen att fortsätta 
med det. I motsats till dessa nämns som exempel personer som ser kunskap som 
avgörande för deras unika värde som anställda. De sistnämnda är inte benägna att 
dela med sig av kunskap för då tror de att deras position är i fara (ibid). Detta 
handlar enligt min mening om ett ”maktperspektiv”; individer undviker att dela 
med sig av kunskaper i syfte att utnyttja dem vid rätt tillfälle och därigenom 
säkerställa den egna positionen. Allee (1997) framhåller dock att kunskap inte 
längre kan användas som maktmedel, men som jag tidigare påtalat så återspeglar 
Allees tankar bilden av ett önskvärt idealtillstånd som inte verkar vara helt 
verklighetsförankrat (se avsnitt 1.3). 

Jag håller dock med Allee (1997) om att kunskapsdelning är centralt i syfte att 
bredda lärandet och bättre nyttja de kunskaper som finns inom en organisation. 
Därtill, för att organisationer ska kunna utveckla en framgångsrik KM är det 
viktigt att medarbetarna är delaktiga i inhämtning, spridning och exponering av 
kunskaper. Vi torde emellertid vara naiva om vi tror att bara för att vi nu talar om 
kunskapssamhälle och dylikt, skulle det innebära att individer inte längre kan 
använda kunskaper som en form av maktmedel. Låt mig ta ett enkelt exempel: En 
person som har en hög utbildning och/eller lång arbetslivserfarenhet har sannolikt 
större möjligheter att få ett arbete, höja lönen etc än en person som inte har 
likvärdiga förutsättningarna – kunskaperna och erfarenheterna blir härigenom en 
form av individuellt maktmedel.  

En skillnad som jag anser föreligga i jämförelse med tidigare är att fokus nu i 
högre grad är på en grupp medarbetare eller ett nätverk av företag (jfr framväxten 
av t ex virtuella verksamheter). Gruppen eller företagen utvecklar kunskaper i 
syfte att gemensamt konkurrera gentemot omvärlden. För dessa konstellationer är 
kunskap en gemensam maktfaktor. Det är till stor del detta teorier kring KM 
bygger på, d v s kunskap är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna. För att 
nyttja den totala kunskapstillgången som finns inom gruppen/företagen och 
därmed skapa konkurrenskraft behöver individernas yrkeskunskaper koordineras. 
                                              

28  Davenport & Prusak (1998) talar om framgångsfaktorer. Jag kommer senare i avhandlingen tala om 
förutsättningar (se kapitel 6), men inkluderar däri en del av de faktorer som behandlas i detta avsnitt.  
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Härav behöver vi se till medarbetarnas/företagens samlade kunskaper – en 
individ kan sällan själv kunna allt och varje företag har sin specifika 
kärnkompetens som behöver fokuseras.  

Teknisk och organisatorisk infrastruktur 
En andra faktor är att skapa en teknisk och organisatorisk infrastruktur. En 
teknisk infrastruktur skapar inte kunskaper, men underlättar för KM. Internet och 
intranät är exempel på kunskapsorienterad teknik (Allee, 1997; Davenport & 
Prusak, 1998; Hurme, 1998). Därtill är det viktigt att medarbetarna har en 
enhetlig teknisk lösning vad avser datoriserade aktiviteter och kommunikation. 
Att forma en organisatorisk infrastruktur handlar om att upprätta roller, 
organisationsstrukturer, strategier och färdigheter som främjar individuella KM-
aktiviteter. Att skapa nya roller anses svårt och kostnadskrävande. De roller som 
åsyftas är bl a kunskapschefer, projektledare för kunskapsmanagement och 
kunskapsreportrar. En ytterligare roll som anses viktig för kunskapsintensiva 
verksamheter är s k ”kunskapsgatekeeper” (Wikström & Normann, 1994). Dessa 
medarbetare har uppgiften att söka efter och inhämta kunskaper som är relevanta 
för organisationen; de är härigenom en form av ”kunskapsjägare” (ibid). 

IT kan, som även Davenport & Prusak (1998) säger, i sig inte ersätta mänskligt 
vetande och kunnande. IT varken skapar kunskap eller garanterar kunskaps-
utbyten i en miljö där sådana aktiviteter inte prioriteras. Däremot ser jag IT som 
en kanal och lagringsmöjlighet för kunskapsutbyten. Mer specifikt kan IT 
befrämja samarbeten, vilket i sin tur stimulerar till kunskapsöverföring samt 
förenklar lagring och distribuering av beskrivningar av kunskap. Hurme (1998) 
lyfter vidare fram att datorbaserat lärande kan användas som ett substitut till den 
traditionella katederundervisningen. 

Att det behövs strategier och planering för kunskapsmanagement är enligt min 
mening en självklarhet om organisationer skall kunna arbeta strukturerat med 
KM. Frågan om det krävs nya roller ser jag dock inte som självklart. I den mån 
kunskapsmanagement föranleder utformandet av nya organisatoriska roller är min 
hypotes att det vore bra att införliva dessa i redan existerande. I annat fall 
föreligger en risk att kunskapsmanagement blir en alltför avgränsad del i 
förhållande till kärnverksamheten (se diskussion i avsnitt 1.3). 

Ledningens support 
Ledningens support krävs för större kunskapsmanagement aktiviteter, men anses 
inte lika nödvändig då det handlar om att använda kunskap i syfte att förbättra 
individuella funktioner eller processer. Ledningen har ansvar för att fatta beslut 
om och finansiera infrastrukturen, klargöra vilken sorts kunskap som är mest 
kritisk för verksamheten, samt tydliggöra att kunskapsmanagement och lärande är 
avgörande för organisationens framgång. 
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Att betona behovet av ledningens stöd görs i princip för alla former av 
förändrings- och utvecklingsprogram och personligen anser jag det vara en 
oumbärlig förutsättning för att lyckas. 

Koppling till ekonomiska värden 
Kunskapsmanagement kan vara kostnadskrävande och måste därför kunna 
kopplas till någon form av ekonomiskt värde (Davenport & Prusak, 1998). Ett 
exempel på att mäta kostnaden för kunskapsmanagement i ekonomiska termer är 
att sätta den i relation till vinsten. Andra förhållanden som kan mätas är 
produkters utvecklingstid, kundtillfredsställelse och antal telefonsupportsamtal 
(ibid). 

Att koppla kunskapsmanagement till ekonomiska värden handlar ofta om att 
mäta, d v s att kvantifiera (se t ex Sveiby m fl, 1990; Edvinsson & Malone, 1997). 
En grundläggande tanke i försäkringsbolaget Skandia AB:s kunskapsmätning är 
att företag i allmänhet ska redovisa sitt intellektuella kapital i årsredovisningen, 
precis som företag i dagsläget redovisar andra tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader (Edvinsson & Malone, 1997). I nuläget ryms endast en bråkdel av 
humankapitalet i goodwillvärdet. Samtidigt visar aktiemarknadens bedömningar 
på stora övervärden i företags totala börsvärde, vilket delvis kan förklaras av att 
företag inte uteslutande värderas utifrån årsredovisningen utan även utifrån 
faktorer som innovationer, framtidsutsikter, medarbetarnas (chefers) kunskaper 
etc. 

Enligt min uppfattning finns det behov av att finna någon form av gemensamma 
mått för att berika informationen som lämnas i årsredovisningar. Därigenom 
skulle det vara enklare att göra jämförelser mellan företag och således underlätta 
bedömningen av företags aktuella situation och framtida möjligheter. Den 
kvarstående frågan är emellertid om vi skall eftersträva sådana mått inom ramen 
för KM. Kanske finns det andra mer lämpliga värderingsmöjligheter som kan 
användas företagsinternt för att utveckla en verksamhets kunskapsmanagement. 
Möjligtvis låter det bra om företag kan visa på siffror avseende t ex hur 
indexvärdet för medarbetarnas motivation (se t ex Edvinsson & Malone, 1997) 
har förbättrats under de tre senaste åren, men vad säger det egentligen om en 
organisations samlade kunskapsresurs? Vidare ställer jag mig frågande till hur 
exempelvis antal supportsamtal (Davenport & Prusak, 1995) kan ses som ett 
ekonomiskt instrument för kunskapsmanagement. För egen del ser jag ett behov 
av att utveckla metoder för att värdera kunskapers användbarhet. Detta innebär i 
sin tur att vi behöver utgå från handlandet i verksamheter och se till hur 
kunskaper tillämpas, vilka kunskaper som upplevs bristfälliga och vilka 
kunskaper som behöver utvecklas. 

Verksamhetsspråk och syfte med kunskapsmanagement 
En ytterligare framgångsfaktor avser klargörandet av organisationens 
verksamhetsspråk och syftet med kunskapsmanagement. Begrepp som t ex 
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kunskap och lärande är ofta föremål för en vid tolkning av deras respektive 
innebörd (Davenport & Prusak, 1998). Detta är ett problem som även Allee 
(1997) berör och menar att människor i allmänhet inte reagerar på ett 
tillfredsställande sätt när det talas om kunskap och KM. Detta beror på att 
kunskap är ett så abstrakt begrepp. Allee säger, i likhet med Davenport & Prusak, 
att det bästa sättet för att främja organisatorisk kunskapsutveckling är att utveckla 
ett nytt språk så att medarbetare kan kommunicera och dela med sig av sina 
kunskaper. Att lära sig ett nytt språk anses framförallt underlätta för artikulering 
av tyst kunskap, vilket i sin tur underlättar för spridning och mångfaldigande av 
kunskapen (Allee, 1997). Vidare menar Davenport & Prusak att fastställandet av 
en definition avseende centrala begrepp ger i sin tur indikation om vad som ska 
prioriteras och eftersträvas i kunskapsarbetet (Davenport & Prusak, 1998). 
Därjämte måste syftet med KM-arbetet vara tydliggjort och förankrat i 
organisationen.  

Övriga framgångsfaktorer 
Med hänvisning till empiriskt underbyggda erfarenheter menar Davenport & 
Prusak (1998) att det ger ett mycket litet mervärde i att beskriva KM såsom en 
process. Härav framhåller de att processperspektivet inte skall användas i 
kunskapsmanagement, utan istället skall kunskapsmanagement ses som olika 
projekt (se diskussion i avsnitt 1.2). 

Att stimulera till motivation och engagemang hos medarbetarna är en sjunde 
framgångsfaktor. Stimulerande åtgärder bör vara långsiktiga och nära kopplade 
till övrig värderings- och kompensationsstruktur. I det fall åtgärderna är 
kortsiktiga skall de vara mycket påtagliga, t ex att de tio högst rankade vad avser 
att dela med sig av kunskap får åka en konferens (ibid). En risk som jag ser när vi 
talar om belöningssystem och liknande är att vi bara fokuserar på ren ekonomisk 
ersättning, men frågan är om det alltid är ekonomisk ersättning som efterfrågas 
och behövs. En hypotes är att många individer sätter stort värde på att få 
uppmärksamhet och bekräftelse av kollegor och chefer för något som de gjort (jfr 
Haglund & Ögårds (1995) ”jag-värde” som beskrivs i avsnitt 2.3.3). 

Davenport & Prusak betonar vidare vikten av att utforma en kunskapsstruktur. 
Med detta menas att kunskap i viss mån behöver kategoriseras och delas in under 
nyckelord för att bl a skapa ett strukturerat ”kunskapslager” som är enkelt att 
nyttja. Min tolkning av kunskapslager är att det innehåller beskrivna kunskaper 
som lagras skilt från den initiala kunskapsinnehavaren. En del skulle förmodligen 
kalla detta för information, men ska vi blanda in informationsbegreppet så 
föredrar jag att benämna det för informationsgjorda kunskaper (se diskussion i 
avsnitt 2.3.6). Med detta vill jag betona att om vi beskriver kunskaper i texter och 
dylikt är det tveksamt om vi oreflekterat kan kalla detta kunskaper. Om vi skulle 
komma fram till att beskrivningar av kunskaper inte är kunskaper i egentlig 
mening, då kan begrepp som kunskapslager, kunskapssystem och liknande vara 
något missvisande. Samtidigt säger bl a Levitt & March (1988) att organisationer 
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kan koda och lagra kunskap. Jag har tidigare påtalat vikten av att klargöra hur vi 
ska se på kunskap kontra beskrivningar av kunskap och kan inte annat än att ännu 
en gång poängtera detta. 

Den nionde och sista framgångsfaktorn som Davenport & Prusak tar upp är att 
utforma multipla kanaler för kunskapsöverföring. Ett kunskapslager är långt ifrån 
den enda källan till kunskapsförvärv och spridning. Personliga samtal och 
konferenser är andra kanaler, som även de behöver utvecklas. 

Vilka framgångsfaktorer är viktigast? 
De framgångsfaktorer som Davenport & Prusak (1998) anser vara viktigast är att 
skapa en kunskapsorienterad kultur, utveckla en organisatorisk infrastruktur och 
att erhålla ledningens support. Enligt min uppfattning är den eftersträvade 
kulturen förmodligen det svåraste att uppnå bl a genom att kultur i sig är något 
som utvecklas över tiden. Oavsett om faktorerna handlar om kultur eller andra 
spörsmål är det emellertid svårt att förstå hur dessa bör vara och framförallt hur 
en ideal situation kan uppnås. Presentationer av det slag som Davenport & Prusak 
(1998) framför tenderar att bli tämligen abstrakta29. Därtill ter det sig som att man 
emellanåt missar den funktionella synen på kunskap, d v s vilken kunskap 
behövs, vem behöver kunskapen och vad ska kunskap användas till. Det hade 
vidare varit intressant att få exempel på mer specifika verksamhetsförutsättningar 
som (positivt eller negativt) inverkar på kunskapsmanagement. 

2.4.2 Centrala aktiviteter och processer  
I syfte att utveckla och sprida kunskaper har Nonaka & Takeuchi (1995) 
identifierat fyra olika processer: socialiserings-, externaliserings-, kombinerings- 
och internaliseringsprocessen (se beskrivning och figur 3 i avsnitt 2.2.2). 
Socialiseringsprocessen handlar om att gemensamgöra tysta kunskaper, vilket 
exempelvis kan åstadkommas genom mentorskap (se även Haglund & Ögård, 
1995). Externaliseringsprocessen inriktas på att verbalisera tysta kunskaper för 
att kunna göra dem tillgängliga för andra medarbetare än den initiale 
kunskapsinnehavaren. Denna process stimuleras genom dialoger, metaforer och 
analogier (Nonaka & Takeuchi, 1995). Dialogformen är något som även Hoberg 
(1998) och Hammarén (1999) förespråkar. Kombineringsprocessen handlar om 
att förena olika redan konceptualiserade kunskaper för att därigenom erhålla nya 
kunskapssammansättningar. Den fjärde processen – internaliseringsprocessen – 
handlar om att enskilda individer förkroppsligar de kunskaper som inhämtats så 
att de blir ett med individen. Internaliseringen är nära relaterad till ”learning-by-
doing”. 

                                              

29  Jämför kritik gentemot beskrivningar över hur man skapar en lärande organisation i avsnitt 2.3.3. 
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Att externalisera kunskaper är viktigt för att kunna sprida och göra kunskaper 
tillgängliga för flera medarbetare. Därtill hävdar Bengtsson & Olofsson (1997) 
att organisationer generellt sett behöver utveckla sin erfarenhetsåtervinning. 
Detta indikerar betydelsen av att kunna återanvända kunskaper som tidigare har 
utvecklats. Det finns en hel del litteratur som fokuserar på just återanvändning av 
kunskap och då ofta med fokus på kunskapsöverföring mellan projekt (se t ex 
Wheelwright & Clark, 1992; Ayas, 1997; Bengtsson & Olofsson, 1997; 
Björkegren, 1999). Vad som fått förhållandevis stor uppmärksamhet i denna 
ström av litteratur är hindrande respektive stimulerande faktorer för kunskaps- 
och erfarenhetsåtervinning. 

Några av de hinder som Bengtsson & Olofsson (1997) har identifierat inkluderar 
(1) en för stark fokus på att minska ledtider och öka effektiviteten, (2) brist på 
helhetssyn, (3) alltför stor tilltro till att IT kan lösa problem, samt (4) en svag 
organisationskultur inkluderande attityder som innebär att medarbetare dels inte 
vill dela med sig av kunskap, dels känner motstånd mot att inhämta ny kunskap. 
Även Björkegren (1999) har identifierat ett antal hinder30 för återanvändning av 
kunskap. Dessa är kognitiv avstängning (cognitive closure), språkliga 
begränsningar, organisationsstruktur och tiden. Det förstnämnda hindret avser 
begränsningar i hur en individ uppfattar att kunskaper kan transfereras. Detta 
hinder har vissa likheter med Bengtsson & Olofssons (1997) attitydhinder (se 
även Haglund & Ögård, 1995, som talar om risken med ”fel attityder”). De 
språkliga begränsningarna Björkegren talar om kan jämföras med Davenport & 
Prusak (1998) som omvänt talar om att ett homogent verksamhetsspråk är en 
framgångsfaktor för KM.  

Organisationsstrukturen, som enligt Björkegren (1999) kan vara ett hinder, 
behandlas även av Bengtsson & Olofsson (1997) som en del i en svag 
organisationskultur. Björkegrens tidsmässiga hinder ligger dels i linje med 
Bengtsson & Olofssons hinder angående minskade ledtider och ökad effektivitet, 
dels handlar det om att projekt kan ligga för långt ifrån varandra rent tidsmässigt. 
Det sistnämnda innebär att möjligheten att återanvända kunskaper minskar p g a 
att projekten brister i kontinuitet. Vidare talar Björkegren om två olika 
kunskapsbärare: Den ena bäraren av kunskaper är individerna som införskaffar 
och använder kunskaper. Den andra bäraren är de rutiner som har utvecklats inom 
en projektverksamhet. 

Vad Björkegren (1999) inte berör är huruvida texter kan vara bärare av 
kunskaper. Texter, t ex i form av beskrivningar, utvärderingar och uppföljningar 
av projekt, borde kunna fungera som bärare/förmedlare av kunskaper. För att en 
individ skall ha förmåga att kunna ta till sig den kunskap som en text syftar till att 
förmedla kanske det dock krävs viss förkunskap och erfarenheter. Vad gäller 
individer så ses de som en av de två bärarna av kunskaper. Frågan är om inte 
                                              

30   Björkegren (1999) benämner sina hinder för ”kunskapsbarriärer”.  
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individer även kan vara ett hinder (en kunskapsbarriär) i sig genom att det är 
individerna som har eventuella kognitiva begränsningar alternativt kanske inte 
har viljan att dela med sig av sina kunskaper. 

För att återgå till Nonaka & Takeuchi (1995) så finns det en viss begränsning i 
deras modell för kunskapsutveckling. Modellen, såsom den framställs, fokuserar 
primärt på kunskaper som finns och kan vidareutvecklas inom organisation. 
Förvisso menar Nonaka & Takeuchi att det eftersträvansvärda är att bredda 
kunskaper så att de blir interorganisatoriska, men modellen inkluderar inte 
explicit behovet av att söka kunskaper externt. Författarna säger vidare att 
kombineringsprocessen involverar utbyte av kunskap genom samtal, möten, 
nätverk och dokument. Likväl handlar många av deras empiriska exempel om 
kunskaper som sprids inom en organisation. Jag har ovan poängterat behovet av 
att kunna återanvända kunskaper, men organisationer kan inte endast se till 
kunskaper som redan finns i organisationen. De måste även ha förmågan att 
inhämta nya kunskaper från omvärlden genom att kontinuerligt avsöka vad som 
sker i omvärlden. Wikström & Normann (1994) är tydlig på den punkten och 
menar att framtidens organisationer är de som snabbt tar till sig, vidareutvecklar 
och tillämpar nya kunskaper. 

Wikström & Normann har vidare identifierat tre specifika processer som anses 
erforderliga för att kunna hantera kunskaper på ett framgångsrikt sätt. Inputen för 
dessa tre processer är kunskaper från omvärlden. Den första typen av process är 
den generativa, vilken inriktas på att skapa nya kunskaper. Generativa processer 
är orienterade på problemlösning, d v s det är när individer står inför problem 
eller avvikande situationer som nya kunskaper utvecklas. Dessa kunskaper 
används sedan i de produktiva processerna, som syftar till att tillfredsställa 
kunders behov. Genom de produktiva processerna frambringas kunskaper som 
manifesteras i produkterna. Formen för manifestationen av kunskaper bestäms av 
verksamhetens inriktning, t ex en värktablett är manifesterad kunskap från ett 
läkemedelsföretags kunskapsprocesser (ibid). Genom att kunskaper manifesteras 
i produkter som levereras till kund får även kunden ta del av leverantörens 
(organisationens) kunskapsprocesser. De processer som här avses benämner 
Wikström & Normann de representativa processerna och den representativa 
kunskapen är då prissatt. Dessa processer skulle kunna avbildas sekventiellt i den 
ordning de har presenterats. Wikström & Normann menar dock att 
kunskapstransformationen sker sällan sekventiellt, utan de tre processerna sker 
ofta samtidigt mer eller mindre integrerat. 

Det är en intresseväckande bild som Wikström & Normann (1994) ger av företag 
som kunskapsprocessande och värdeskapande system. De presenterade 
processerna har vidare vissa likheter med den för-, parallell- och efterprocess jag 
talar om i avsnitt 1.3. Ställer vi Wikström & Normanns tre processerna gentemot 
kunskapsmanagement skulle vi kunna se KM som något som finns i samtliga 
processer – kunskap används ju hela tiden genom de handlingar som utförs i 
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organisationer. Ett sådant synsätt torde dock inte underlätta förståelsen för 
kunskapsmanagement. Vi behöver förtydliga vad som avses med KM och ställa 
det i relation till kärnverksamheten, d v s produktionen av varor och tjänster som 
levereras till kund. 

En annan intressant beskrivning ges av Anttila (1999). Anttila talar förvisso inte 
direkt om kunskaper, utan använder begreppen kompetens31 och kompetens-
försörjning32. Anttila menar att i realiteten handlar kompetensförsörjning om att 
besvara fem olika frågor: (1) Vilka förändringar står vi inför? (2) Vilken 
kompetens behöver vi? (3) Vilken kompetens har vi? (4) Hur kan vi skaffa den 
kompetens vi saknar? samt (5) Är vi på rätt väg? Vidare betonas sambandet 
mellan kompetens och resultat. Anttila menar att en grundläggande orsak till att 
kompetensfrågor inte får den uppmärksamhet de förtjänar beror på att kopplingen 
mellan kompetens och resultat är otydlig. De fem frågorna knyts samman med två 
huvudgrupper som ingår i kompetensförsörjningsprocessen: Den ena gruppen är 
kompetensplanering, vilken inkluderar uppföljning och utvärdering av 
genomförda åtgärder. Den andra gruppen avser själva kompetensutvecklingen. Ett 
viktigt bidrag från Anttila (1999) är att han uppmärksammar behovet av att utgå 
från var verksamheten befinner sig kompetensmässigt för stunden (detta framgår 
även i Haglund & Ögård, 1995). När nuläget är kartlagt ställs det gentemot de 
krav och förutsättningar som finns i omvärlden och därifrån planeras för 
erforderliga kompetensutvecklingsaktiviteter som sedan följs upp och utvärderas. 

2.4.3 Alternativa strategier 
Flera förespråkare för kunskapsmanagement lyfter fram IT som en möjliggörande 
och kunskapshöjande teknik (se t ex Collins, 1998; Davenport & Prusak, 1998; 
Hurme, 1998). Mer specifikt talas det om teknisk infrastruktur, kunskaps-
strukturering och multipla kanaler (datoriserade som ickedatoriserade) för 
kunskapsöverföring. Jag håller med om att det finnas en potential i användandet 
av IT som rätt utnyttjad skulle kunna underlätta för KM.  

Om vi jämför med andra teorier kring lärande och kunskap i organisationer finner 
vi en annan strömning33 som istället fokuserar mer på beteendevetenskapliga 
aspekter såsom hur individer lär och hur en organisation kan lära genom dess 
medarbetare. Argyris (1991) talar t ex om att människor måste lära sig reflektera 
över sitt eget tänkande, vilket ligger i linje med två av Senges (1990) discipliner: 
personligt mästerskap och mental modeller. Reflektion är något som även Allee 

                                              

31  Anttila (1999:13) menar att ”kompetens är relativ och måste kopplas till de situationer någon har till 
uppgift att hantera”.  

32  Kompetensförsörjning handlar om hur företag säkerställer de kompetensmässiga förutsättningar som 
erfordras för att verksamheten skall fungera såsom planerat (Anttila, 1999). 

33  Här avses teorier kring organisatoriskt lärande och lärande organisationer (se avsnitt 2.3.2 och 2.3.3) 



KAPITEL 2 

54 

(1997) lyfter fram som en central företeelse för att kunna utveckla och tillvarata 
kunskaper (se avsnitt 2.4.1).  

För att lyfta fram några olikheter mellan organisatorisk lärande och 
kunskapsmanagement kan jag konstatera att medan teorier kring organisatoriskt 
lärande i huvudsak fokuserar på beteendevetenskapliga aspekter (icke IT-
orienterade), inriktas kunskapsmanagement mer på strukturella förutsättningar 
och tillvägagångssätt för KM (mer IT-orienterade). Vidare inriktar sig 
organisatorisk lärande på själva lärandet, medan kunskapsmanagement lyfter 
fram kunskap och dess hantering. Min uppfattning är att båda dessa koncept 
berör mycket viktiga aspekter, likväl har de båda vissa brister. 

Det finns en tendens att en del litteratur kring organisatoriskt lärande främst ser 
till det mentala lärandet, varigenom det somatiska (kroppsliga) lärandet till viss 
del förbises. Denna kritik har även framförts av Nonaka & Takeuchi (1995). I 
linje med Nonaka & Takeuchi (1995) menar jag att även det kroppsliga lärandet 
är centralt för verksamheter. Denna form av lärande återspeglas exempelvis i hur 
aktörer kommunicerar och hur andra mer fysiska handlingar utförs. En annan 
brist i teorier kring organisatoriskt lärande är att fokus är på individen, vilket 
medför att andra viktiga delar i organisationers förmåga till handling emellanåt 
negligeras. Härvid vill återigen jag betona vikten av att se helheten och 
därigenom även beakta rutiner, texter och artefakter (se även avsnitt 2.1.2). Kritik 
ska emellertid inte bara riktas mot teorier kring organisatoriskt lärande; även 
teorier kring kunskapsmanagement behöver vidareutvecklas. Det främst i syfte att 
klargöra vad som avses med kunskapsmanagement samt bredda perspektivet för 
att undvika en för snäv syn på kunskap (se avsnitt 2.1.2). Därtill finns det behov 
av tydligare riktlinjer avseende problem och svårigheter som kan uppstå när 
organisationer arbetar med kunskapsmanagement. 

I KM-litteraturen återfinns en del skillnader vad gäller val av konkreta strategier 
för implementering av KM. Hansen, Nohria & Tierney (1999) har i sina studier 
av konsultföretag identifierat två skilda ansatser: kodifierings- respektive 
personaliseringsstrategin. Den förstnämnda fokuserar på att kodifiera och lagra 
kunskaper i databaser så att de enkelt kan göras tillgängliga för vem som helst i 
företaget. Den andra strategin ligger mer i linje med teorier kring organisatoriskt 
lärande, d v s här är det personliga relationer och kontakter som prioriteras. En av 
Hansen, Nohria & Tierneys slutsatser är att organisationer bör välja en strategi 
som dominerar34. I annat fall menar författarna att risken är stor att organisationer 
misslyckas med sina KM-satsningar. Vidare påtalas en fara i om KM blir en 
isolerad del i organisationer. Hansen, Nohria & Tierneys menar att satsningar på 
kunskapsmanagement måste koordineras med IT, personalhantering och 
konkurrensstrategin. I den mån det inte görs föreligger det en risk att 

                                              

34  Hansen, Nohria & Tierney (1999) förespråkar en uppdelning på 80/20, d v s den dominerande 
strategin ska fokuseras till 80 %, medan den andra endast beaktas till 20 %. 



KUNSKAPSMANAGEMENT – EN GENOMGÅNG OCH KRITISK ANALYS AV LITTERATUREN 

55 

verksamheter inte når de potentiella fördelar som eftersträvas. Den sistnämnda 
synpunkten ligger i linje med vad jag framförde i avsnitt 1.3. Jag ställer mig dock 
tveksam till att ha en strikt uppdelning mellan olika strategier. Jag förespråkar 
hellre en balans mellan den kunskap som kan och bör beskrivas i text och 
illustrationer kontra kunskaper som behöver vara underlag för gemensam dialog 
och reflektion. Härvid menar jag att vissa kunskaper kan förmodligen förmedlas 
via dokument, medan andra kunskaper kräver direkt kontakt mellan kunskaps-
exponenten och kunskapsmottagaren. Det är således detta som ska styra i vilken 
grad organisationer antar den ena eller andra strategin.  

2.5 Sammanfattande värdering 
Utifrån ovan litteraturgenomgång och analys skall jag i det följande sammanfatta 
de brister och oklarheter som identifierats, samt lyfta fram en del begrepp och 
förhållanden som kan vara fruktbara att bygga vidare på. Det som nedan beaktas 
skall inte uppfattas som något allena rådande; ej heller påstår jag att jag beaktat 
allt som är av värde att beakta. Vad jag däremot gör är att redovisa synpunkter 
och värderingar jag har avseende den litteratur jag studerat. Resultatet av 
litteraturgenomgången är en grund för att vidareutveckla förståelsen kring 
kunskapsmanagement såsom organisatorisk företeelse. Därtill är min 
sammanfattande värdering en utgångspunkt för att precisera avhandlingens syfte 
och forskningsfrågor (se avsnitt 2.6). 

��Kunskap tenderar emellanåt att ses som en organisatorisk tillgång som är 
enkel att frigöra från kunskapsinnehavarna och mäta. Denna syn grundar sig 
delvis på en resursbaserad syn (ett aktieägarperspektiv) på kunskap och dess 
hantering. Problemet är att kunskaper inte kan hanteras på samma sätt som 
materiella resurser som t ex land, maskiner och kapital. Istället för att 
försöka mäta kunskaper per se, borde fokus vara på att utveckla 
tillvägagångssätt för att värdera kunskapers användbarhet. Det kan vidare 
finnas ett mervärde i att teorier inom området KM i högre grad utgår från ett 
mer renodlat kunskapsteoretiskt perspektiv. Detta kan vara en väg för att 
öka förståelsen för hur kunskap utvecklas och låter sig hanteras. 

��Kunskap ses alltmer som organisationers enda konkurrenskraftiga tillgång. 
Härigenom finns en risk att andra delar som inkluderas i organisationers 
samlade förmåga att leverera värde till kund negligeras. IT-artefakter är ett 
exempel på en del av den organisatoriska förmågan som möjliggör för 
verksamheter att nå en hög grad av flexibilitet och effektivitet. Även 
beskrivningar av kunskap (t ex metodbeskrivningar) har en viktig funktion 
som t ex instruerande och påminnande. Det finns således behov av att anta 
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ett mer holistisk synsätt avseende dels kunskapers roll i organisationer, dels 
kunskapers relation till övriga delar i den organisatoriska förmågan.35  

��Det finns en oklarhet i huruvida begreppspar som kunskap och information 
samt KM och IM skiljer sig åt. I litteraturen är det relativt vanligt att det 
påtalas att dessa begrepp bör särskiljas. Likväl finns en tendens att 
litteraturen glider vad gäller begreppens respektive innebörd. Kompetens är 
även det ett vanligt förekommande, tillika intressant, begrepp och hur skall 
vi se på det i förhållande till kunskap? 

��En synpunkt som är nära kopplad till föregående punkt är att det behövs ett 
klargörande av hur vi ska se på kunskap kontra skriftliga beskrivningar av 
kunskap. Detta spörsmål handlar å ena sidan om huruvida kunskaper kan 
frigöras från individen eller inte. Å andra sidan berör det frågan om hur vi 
ska se på begrepp som explicit kunskap kontra tyst kunskap. 

��Till föregående punkt kan vi koppla frågan om det är relevant att tala om 
”organisatoriskt minne”. I den mån det inte anses vara relevant implicerar 
det att kunskaper endast finns i huvudet och händerna på individen. En 
fråga då är vilken roll IT har för KM. Jag ser både organisatoriskt minne 
och IT som viktiga delar för KM; likväl behöver detta klargöras. 

��I litteraturen görs emellanåt en indelning av kunskaper i olika typer, sorter 
etc. En del typer, sorter etc kan dock vara svåra att särskilja. En fråga är om 
dessa typifieringar är praktiskt användbara eller om det finns andra mer 
pragmatiska sätt att dela in olika former av kunskaper. 

��Det finns behov av att mer uttryckligen poängtera och lyfta fram sambandet 
mellan kunskap och handling, d v s tillämpa en mer funktionell syn på 
kunskap. I organisatoriska sammanhang bör den aspekten vara den 
väsentliga eftersom det är genom handling verksamheter skapar produkter 
av värde för kunder. Handlandet möjliggörs i sin tur av medarbetarnas 
kunskaper. Detta samband blir särskilt intressant då organisationer ska 
värdera kunskapers användbarhet och nytta (istället för att fokusera på att 
kvantifiera humankapitalet). Därtill är det viktigt att olika kunskaper 
koordineras för att organisationen i sin helhet ska kunna leverera värde till 
kund.  

��Det behövs ett förtydligande över vad som avses med KM. Därtill behöver 
KM ställas i relation till kärnverksamheten, d v s produktionen av varor och 
tjänster som levereras till kund. Härvid behöver vi även reda ut om KM ska 
ses som en separat eller integrerad del i förhållande till kärnverksamheten. 

                                              

35  Härvid vill jag särskilt hänvisa till Goldkuhl & Nilsson (2000a; 2000b) som presenterar olika delar i 
den organisatoriska förmågan samt förhållandena dem emellan.   
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��Det finns en tendens att organisatoriskt lärande ges en relativt snäv 
definition genom att antingen vara probleminriktad eller fokusera på 
informationsbearbetning. Därtill finns det en del litteratur som primärt 
fokuserar på det intellektuella lärandet och individen, varigenom betydelsen 
av det kroppsliga lärandet respektive rutiner, artefakter och beskrivningar 
försummas. I organisatoriska sammanhang behöver såväl det mentala som 
det somatiska lärandet beaktas. Därjämte kan vi inte bara se till individen 
och dennes kunskaper, utan vi behöver se till organisationens totala förmåga 
att handla (jfr punkt 2 ovan).  

��Det finns ett behov av att precisera olika lärsituationer. Mitt argument för 
det är att det ibland görs en alltför grov indelning av olika typer av lärande. 
En precisering av ett antal generiska typer av lärande bör bl a kunna 
underlätta för beslut om hur olika kunskaper bäst kan införskaffas. Därtill 
skulle en sådan precisering eventuellt kunna användas för att klargöra vad 
KM involverar. 

��Litteraturen implicerar emellanåt att alla kunskaper skall göras tillgängliga 
för alla medarbetare. Härvid vill jag betona vikten av relevans. Aktörer i 
deras respektive roller ska ha nytta av de kunskaper som inhämtas. Vidare 
är frågan om KM skall fokusera på alla kunskaper som i organisationer 
behövs och används. Min uppfattning är att KM bör fokusera på vissa och 
det gäller då att identifiera dessa kunskaper. 

��I litteraturen beskrivs olika faktorer som anses erforderliga för att lyckas 
med KM. Oavsett om dessa handlar om kultur eller andra spörsmål kan det 
vara svårt att förstå vad organisationer kan göra för att nå ett idealt stadium. 
Det skulle vidare vara fruktbart att tydliggöra hur olika verksamhets-
förutsättningar kan inverka på kunskapsmanagement. 

��Det finns en benägenhet att en del litteratur kring KM är allt för fokuserad 
på intra-organisatoriska spörsmål. Emellertid, fruktbar kunskap utvecklas 
inte endast av medarbetarna i organisationen. Företagens omvärld 
representerar en viktig kunskapskälla som behöver beaktas och tillvaratas. 
Händelser i omvärlden (t ex nya trender, konkurrenters produktutveckling) 
kan indikera olika former av kunskapsbehov som behöver tillgodoses i 
organisationen. Det finns härigenom ett behov av att bredda fokus genom 
att även beakta ett inter-organisatoriskt perspektiv.  

��Ett par förutsättningar som litteraturen tar upp och som jag inspireras av är 
betydelsen av gemensam begreppsapparat, KM-vision och KM-strategi. För 
att utveckla en fruktbar kommunikation och en ömsesidig satsning mot 
verksamhetens mål bör verksamhetsspråket, visionen och strategin inta en 
viktig roll. 

��I litteraturen anges ofta inhämtning, spridning och användning av kunskaper 
som viktiga aktiviteter. Två andra viktiga aktiviteter som nämns är att 



KAPITEL 2 

58 

kartlägga vilka kunskaper som finns och ställa dem i relation till de 
kunskaper som erfordras. Till viss del berör litteraturen även behovet av att 
kvalitetssäkra kunskaper som utvecklas och används inom organisationen. 
En ytterligare aktivitet är återanvändning av tidigare utvecklad kunskap. I 
syfte att öka förståelsen för KM skulle det vara bra om fler KM-aktiviteter 
kunde preciseras. 

2.6 Precisering av syfte och forskningsfrågor 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till en ökad förståelse för 
kunskapsmanagement såsom organisatorisk företeelse (se avsnitt 1.4). På basis 
av de diskussioner som förts i aktuellt kapitel samt mina till viss del kritiska 
slutsatser i avsnitt 2.5 ska jag i det följande precisera avhandlingens syfte samt 
presentera avhandlingens centrala forskningsfrågor.  

2.6.1 Avhandlingens preciserade syfte 
Avhandlingens preciserade syfte är att utveckla och definiera en begreppsapparat 
för kunskapsmanagement, samt klargöra vad kunskapsmanagement i sig innebär 
och involverar.  

2.6.2 Avhandlingens forskningsfrågor 
Avhandlingens forskningsfrågor kan delas upp i två grupper. Den ena berör 
frågor avseende kunskapsbegreppet i organisatoriska sammanhang, medan den 
andra berör frågor om hantering och utveckling av kunskaper i organisatoriska 
sammanhang. Det finns sannolikt även andra relevanta frågor att beakta, men de 
som nedan redovisas är de som, enligt min uppfattning, primärt behöver utredas i 
syfte att öka förståelsen för kunskapsmanagement. 

Frågor avseende kunskapsbegreppet i organisatoriska sammanhang  
• = Hur kan kunskapsbegreppet positioneras gentemot begreppen information 

och kompetens? 

• = Hur kan relationen mellan kunskap och övriga delar i den organisatoriska 
förmågan tydliggöras? 

• = Hur kan begrepp som tyst respektive explicit kunskap hanteras? Detta 
involverar frågor som: Vad innebär tyst respektive explicit kunskap? Är det 
tillräckligt att dela upp kunskaper i tyst respektive explicit eller finns det 
behov av flera, eventuellt andra, former av kunskaper? 

• = Är kunskaper individberoende eller kan kunskaper friställas från ett 
subjektivt vetande och likväl benämnas kunskaper? 
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Frågor avseende hantering och utveckling av kunskaper i 
organisatoriska sammanhang 
• = Hur låter sig kunskap hanteras? Är det t ex lämpligt att använda begreppet 

organisatoriskt minne, samt vilken roll har informationstekniken? 

• = Hur kan vi se på KM i sitt organisatoriska sammanhang? Är det en 
integrerad eller separat del i förhållande till kärnverksamheten, samt hur kan 
sambandet mellan kunskaper och verksamhetens handlingar tydliggöras? 

• = Vilka vanliga situationer finns det för lärandet och vilken relation har de till 
KM? 

• = Ska KM inkludera samtliga kunskaper som inom en organisation behövs 
och används eller ska endast vissa fokuseras och i så fall hur identifieras 
dessa? 

• = På vilka sätt kan olika verksamhetsförutsättningar inverka på KM? 

• = Vilka processer och/eller aktiviteter är att se som centrala inom ramen för 
KM? 

• = Finns det något alternativt begrepp som kan användas istället för 
”kunskapsmanagement” och som inkluderar både ledandet av KM och de 
kunskapsfokuserade aktiviteter som leds? 

Jag har medvetet valt att formulera både många och förhållandevis innehållsrika 
(stora) forskningsfrågor. Jag anser att det är behövligt med anledning av att jag 
ser helhetsperspektivet som centralt för att förstå vad kunskapsmanagement 
handlar om. Detta innebär emellertid att jag kan vare sig ge några fullständiga 
eller slutgiltiga svar på ovan presenterade forskningsfrågor. Istället ska 
avhandlingens slutsatser ses som bidrag till svar på frågorna; inte som 
uttömmande och detaljerade svar. Likväl driver forskningsfrågorna – såsom de är 
formulerade – mig i mitt arbete med att utveckla och precisera en 
begreppsapparat för kunskapsmanagement och tydliggöra vad kunskaps-
management innebär. 
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Detta kapitel inleds med en beskrivning av mitt perspektiv på forskning. Därefter 
förs ett resonemang om avhandlingens relevans, rigorositet och validitet. Detta 
inkluderar bl a karaktärisering av de kunskaper som avhandlingen syftar till att 
utveckla, presentation av avhandlingens målgrupp, beskrivning av arbetets 
strategi och tillvägagångssätt, samt giltigheten och generaliserbarheten i 
avhandlingens slutsatser. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse av var en del 
av avhandlingens resultat tidigare har exponerats.  

3.1 Forskning är kunskapande 
Att forska handlar om att säga något om världen och ha goda skäl för sina utsagor 
(Goldkuhl, 1998). Forskarens roll handlar om att dels utveckla kunskap, dels vara 
noggrann i sitt arbete så att det som sägs uppfattas som trovärdigt. Vidare finns 
det ofta mer eller mindre väldefinierade mottagare (målgrupp) av den kunskap 
som utvecklas, d v s kunskapsintressenter. Det låter så självklart att forskning 
skall utveckla och bidra med ”ny” kunskap, men vad är egentligen kunskap? Att 
ställa denna fråga nu synes nästan komiskt med tanke på att kunskapsbegreppet 
diskuterats förhållandevis ingående i de två föregående kapitlen. Likväl ska jag 
nu tala om kunskap utifrån mitt perspektiv som forskare. 

En klassisk definition av kunskap är kunskap som välgrundade och trovärdiga 
uppfattningar (Föllesdal, Wallöe & Elster, 1993), men vad menas egentligen med 
välgrundad respektive trovärdig? För att kunna bedöma om kunskap kan 
accepteras som riktig menar Molander (1996) att vi behöver se till tre olika 
kriterier: kritik, öppenhet och argument. Molander anser att kunskap måste vara 
öppen för kritisk bedömning inte bara för kunskapsinnehavaren själv, utan även 
för andra. För att kunna besvara en kritisk bedömning av kunskap erfordras goda 
argument för att rättfärdiga kunskapen. Rättfärdigandet innebär att kunskapen 
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måste grundas genom olika frågor, erfarenheter och experiment (ibid). Molanders 
kriterier kan jämföras med Goldkuhl (1998) som talar om att en kunskaps-
innehavare måste ge goda argument för kunskapen och göra sig kritiserbar. Detta 
innebär att när en individ anser sig ha viss kunskap som för honom/henne är 
trovärdig skall denna kunskap tillgängliggöras för andra genom goda skäl som 
genomlyses av transparens och tydlighet. Goldkuhl (1993; 1999) beskriver olika 
processer som kan användas för att underbygga goda argument. De tre primära 
processerna är interngrundning, externgrundning och empirigrundning, som i sin 
tur innefattar olika grundningselement.  

Att bestyrka att kunskap är väl grundad är den traditionella filosofins primära 
uppgift. Inom den kritiska rationalismen finns det emellertid inte utrymme för 
sådan sorts problematik (Popper, 1979). Detta beror inte bara på att kunskap i den 
kritiske rationalistens ögon inte är säkert grundad, utan även på att inget skulle 
vara vunnet om vi antog att den vore det (ibid). Popper gör en åtskillnad mellan 
subjektiv kontra objektiv kunskap. Den kunskap som är att se som vetenskaplig 
och riktig är den objektiva kunskapen, medan den subjektiva är av intet värde för 
vetenskapen. Den objektiva kunskapen beskrivs som kunskap utan någon som 
vet, d v s kunskap utan ett vetande subjekt (ibid). Härigenom frigör Popper 
kunskapen från människan, vilket motsäger min uppfattning om att kunskap i 
grund och botten är individberoende samt frambringas via individers intellekt och 
handlingar36.  

Vi skall här inte fördjupa oss i påtalad motsägelse, utan sammanfatta några 
kriterier som kan användas för att karaktärisera vetenskaplig kunskap. För att 
göra det behöver vi skilja på kunskap och god (välgrundad) kunskap. Med god 
kunskap avses kunskap som är användbar och relevant i ett visst sammanhang 
och som således kan bidra med något till världen. Inom ramen för detta arbete är 
det givetvis denna sistnämnda kunskap som är av intresse. För att rättfärdiga god 
kunskap behövs argument som visar på att kunskapen är väl grundad samt att 
kunskapen är tillgänglig för var och en som kan ha interesse för den. Genom att 
tillgängliggöra kunskap för andra görs den kritiserbar, vilket i sin tur stimulerar 
till argumentation. Om argumenten är tillräckligt goda så följer ett rättfärdigande 
av kunskapen. Härigenom kan vi se tillgängliggörandet, kritiserandet, 
argumentationen och det eftersträvade rättfärdigandet som en iterativ process som 
dels prövar, dels kan vidareutveckla ifrågavarande kunskap. Dessa kriterier för 
vetenskaplig kunskap ligger i linje med ett par av de egenskaper Allwood & 
Erikson (1999) tar upp, närmare bestämt ”sanningssökande” (jfr god kunskap), 
”kommunikation” (jfr tillgängliggöra, göras kritiserbar), samt ”kritiskt 
förhållningssätt och ge argument för slutsatser” (jfr argument). Därtill talar 
Allwood & Erikson om systematiskt förhållningssätt och intresset för viss grad av 
generalisering, vilka är egenskaper som verkar rimliga att beakta. Vi har nu sex 
                                              

36  Min forskningsfråga avseende om vi kan friställa kunskap från individer och ändock kalla det kunskap 
kvarstår således (se avsnitt 2.6.2). 



FORSKNINGSANSATS 

63 

kriterier som kan användas för att karaktärisera god kunskap: argument, 
tillgänglighet, kritiserbarhet, rättfärdigande, systematiskt förhållningssätt och 
grad av generalisering. 

3.1.1 Varför, hur, vad och för vem? 
Det finns fyra centrala frågeord – varför, hur, vad och vem– som aktualiseras för 
mig som forskare. Varför-frågan handlar om argumenten för att studera det som 
ska studeras, d v s vilket intresse finns det för valt forskningsområde. Denna 
fråga inkluderar såväl relevansen i frågorna forskaren ställer som relevansen i 
svaren som forskaren ger. Hur-frågan handlar om den forskningsstrategi och 
tillvägagångssätt (metod) forskaren använder för att komma fram till åsyftat 
kunskapsbidrag. Detta berör således arbetets rigorositet. Vad-frågan handlar om 
giltigheten och trovärdigheten i det forskaren vill säga, d v s kunskapsbidragets 
validitet. Slutligen vem-frågan som handlar om vilken målgrupp som kan ha 
intresse för och kan nyttja kunskapsbidraget. 

För att förtydliga mitt förhållningssätt som kunskapare (forskare) har jag hämtat 
inspirationen från Keens (1991) användning av begreppen relevans och 
rigorositet. Keens utgångspunkt är behovet av att utveckla och förbättra forskning 
inom informationssystemutveckling (Informations Systems Research, ISR)37. I 
syfte att göra det menar han att det är relevansen (varför-frågan) som måste styra 
forskningen. Enligt Keen innebär detta att studier skall ta utgångspunkt i en 
specificerad målgrupp, d v s de kunskapsintressenter forskaren har som syfte att 
påverka på ena eller andra sättet. Härigenom inkluderar Keen vem-frågan i 
varför-frågan. Keen (1991:44) menar att forskaren därefter ska ”identify the 
concern within the target audience that you are addressing”. Det är således 
utifrån målgruppen som forskaren avgör studiens syfte, vilket i sin tur avgör 
studiens relevans. Keen menar att så länge relevansen inte är definierad är 
rigorositeten irrelevant. Vidare säger Keen att olika typer av relevans medför 
olika typer av rigorositet. I vissa fall (syften) kan hypotesprövning vara mest 
lämpligt, medan intervjuer och enkäter passar bättre i andra fall. 

Keen (1991) kritiserar informatikforskning för att i alltför hög grad fokuserar på 
vad- och hur-frågor. Detta anses då göras på bekostnad av varför-frågor och i den 
mån de ges utrymme över huvud taget får de endast en sekundär roll. Keen har 
således för avsikt att lyfta fram relevansens betydelse. Det gör Keen, dock genom 
att delvis åsidosätta hur- och vad-frågorna. Hur-frågan beaktas i och med att 
Keen talar om rigorositet, men den framställs som att den ges en underordnad 
betydelse. Keen likställer vidare rigorositet med grundning, bevis och 
övertalningsförmåga, vilket kan uppfattas som att rigorositet till viss del även 
inkluderar frågan om validitet. Jag saknar dock en tydligare diskussion hos Keen 
om betydelsen av att redogöra för vad det är som ska studeras samt validiteten i 
                                              

37  ISR kan enlig min uppfattning jämföras med forskning inom informatik.  
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det som sägs av forskaren. Min tolkning av Keen är att han argumenterar främst 
för att forskningsfrågornas relevans måste klargöras, men uppmärksammar inte 
uttryckligen att relevansen även måste tydliggöras i forskarens svar (slutsatser).  

Keen framför viktiga synpunkter. Jag vill dock betona att forskaren behöver nå 
balans mellan varför-, hur, vad- och vem-frågorna. Jag ser inte att någon fråga är 
mer intressant än de andra. Däremot anser jag att vad-, varför-, och vem-frågor 
alltid kommer före hur-frågor. Vidare är relevans, rigorositet och validitet till stor 
del integrerade i varandra; därtill är trovärdighet ett viktigt kriterium för dem alla. 
Icke desto mindre behöver samtliga begrepp tydliggöras. Klargörande av relevans 
och rigorositet är t ex viktigt i syfte att göra kunskapsbidraget mer trovärdigt. För 
mig är forskning en iterativ process som pendlar fram och tillbaka mellan vad-, 
varför-, vem- och hur-frågor; tillika mellan rigorositet, validitet och relevans (jfr 
”hermeneutiska cirkeln”, Föllesdal, Wallöe & Elster, 1990). Denna iterativa 
process ska i slutändan resultera i en balans mellan frågorna. 

Vi kan även koppla begreppen relevans, rigorositet och validitet till de sex 
kriterier som lyftes fram i föregående avsnitt. Relevansen handlar om att 
kunskapen som forskaren syftar till att utveckla är att se som god kunskap och 
som därmed kan bidrag med något till målgruppen. Rigorositet handlar om att 
göra sig kritiserbar och att ha ett systematiskt förhållningssätt. Validitet handlar 
om att kunskapsbidraget ska vara välgrundat samt i någon mån generaliserbart. 
För såväl relevans, rigorositet och validitet är argumentationen kritisk. Det 
behövs således både varför-argument, hur-argument, vad-argument och vem-
argument.  

Figur 5 nedan kan ses som en illustration av min syn på forskning. I syfte att 
tydliggöra hur figurens ingående element förhåller sig avseende aktuell 
avhandling kommer jag att gå igenom de tre begreppen – relevans, rigorositet och 
validitet – i efterföljande avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4. 

 

 
 

 

 

 

Figur 5: Relevans, rigorositet och validitet i forskning. 
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3.2 Relevans 
I kapitel 1 och 2 har jag fört en förhållandevis grundlig diskussion och 
problematisering av kunskapsmanagement i egenskap av forskningsområde. 
Problematiseringen ser jag som en form av argumentation för att tydliggöra 
relevansen i avhandlingens forskningsfrågor och således även dess syfte. Härav 
kommer jag inte ägna så mycket mer utrymme åt att argumentera för frågornas 
och syftets relevans. Jag ska emellertid precisera vilken form av kunskap som 
avhandlingen syftar till att utveckla (avsnitt 3.2.1). Detta kommer att göras utifrån 
avhandlingens syfte och de forskningsfrågor som presenterats i avsnitt 2.6. 
Vidare beskrivs den målgrupp som avhandlingen riktar sig till (avsnitt 3.2.2). 

3.2.1 Kunskapskaraktärisering 
Kunskapskaraktärisering kan ses som ett hjälpmedel för att utveckla och värdera 
avhandlingens frågeställningar samt för att klargöra vilken form av kunskap som 
eftersträvas för att avhandlingens syften skall kunna uppfyllas (Goldkuhl, 1998). 
Karaktäriseringen utgör även grunden för val av strategi och metod för insamling 
och analys av data (ibid). Detta ligger i linje med Keen (1991) som menar att 
relevansen styr rigorositeten (se avsnitt 3.1.1). I min kunskapskaraktärisering har 
jag utgått från Goldkuhls (1998) definitioner av olika kunskapstyper. 

Det övergripande syftet med avhandlingen handlar om att öka förståelsen för 
kunskapsmanagement. Detta anger tydligt att det till stor del är förståelseinriktad 
kunskap som ska utvecklas. Denna kunskapstyp inriktas på att förklara vad något 
är genom att definiera vad aktuellt fenomen eller företeelse innebär (Goldkuhl, 
1998). Avhandlingens preciserade syfte är att utveckla en begreppsapparat för 
kunskapsmanagement och klargöra vad kunskapsmanagement innebär. Den 
förstnämnda delen av det preciserade syftet involverar både kategoriell kunskap 
(begreppsdefinitioner) och klassificerande kunskap (begreppsmodellering). Den  
andra delen involverar, i likhet med det övergripande syftet, förståelseinriktad 
kunskap. 

Ser vi till mina forskningsfrågor avseende kunskapsbegreppet involveras 
förståelseinriktad, kategoriell och klassificerande kunskap. För att se till varje 
specifik fråga så handlar frågan om hur vi kan positionera kunskap i förhållande 
till begrepp som information och kompetens om förståelseinriktad och 
kategoriell kunskap. Det som avses är att försöka klargöra kunskapsbegreppet, 
vilket delvis görs utifrån begreppen information och kompetens. Att tydliggöra 
relationen mellan kunskap och organisationers andra förmågor är en form av 
förståelseinriktad kunskap. Vad gäller begreppen tyst respektive explicit kunskap 
samt eventuellt fler kunskapsformer handlar det primärt om att utveckla 
klassificerande kunskap. Här syftar jag till att dela in kunskapsbegreppet i olika 
underkategorier (klasser) för att nå en ökad begreppsprecisering. Frågan om 
huruvida kunskaper är individberoende eller inte avser förståelseinriktad 
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kunskap. Ett klargörande av hur vi kan se på detta förhållande är viktigt för att 
förstå hur kunskaper kan hanteras. 

Frågorna avseende hantering och utveckling av kunskaper innefattar både 
förståelseinriktad, klassificerande, förklarande och kategoriell kunskap. Frågan 
om hur kunskaper kan hanteras, relevansen i begreppet organisatoriskt minne och 
informationsteknikens roll handlar främst om förståelseinriktad kunskap. 
Detsamma gäller för frågan om hur vi ska se på KM i sitt sammanhang. Vilka 
lärsituationer som finns inom organisationer berör klassificerande kunskap, 
medan lärsituationernas relation till KM avser förståelseinriktad kunskap. 
Huruvida KM ska inkludera samtliga kunskaper som används inom en 
organisation eller om endast vissa ska fokuseras handlar om KM-begreppets 
innebörd, d v s förståelseinriktad kunskap. På vilka sätt olika verksamhets-
förutsättningar kan inverka på KM handlar om förklarande kunskap, d v s att 
identifiera olika orsakssamband. Frågan om vad KM inkluderar handlar om 
förståelseinriktad kunskap, d v s det behövs ett klargörande av vad KM innebär 
och omfattar. Min sista forskningsfråga handlar om huruvida det finns något 
alternativt begrepp att använda istället för kunskapsmanagement. Detta ser jag 
som kategoriell kunskap. 

3.2.2 Avhandlingens målgrupp 
En första målgrupp utifrån näringslivets (praktikfältets) intresse och behov är 
organisationer som på något sätt själva arbetar eller har till syfte att börja arbeta 
medvetet med kunskapsmanagement. Organisationer kan exempelvis ha som 
intention att förbättra och utveckla organisationens förmåga och då är 
kunskapsmanagement en viktig del. En annan målgrupp, som kan sammanfalla 
med den förstnämnda, är organisationer som ämnar eller redan erbjuder 
konsulthjälp i frågor kring kunskapsmanagement. I både dessa fall bör en 
fördjupad förståelse kring kunskapsmanagement vara av intresse. Det företag 
som använts som fallstudieobjekt i denna avhandling motsvarar båda dessa 
målgrupper (se vidare beskrivning av fallföretaget och fallstudien i avsnitt 3.3.2 
och 3.3.3 samt i kapitel 5). Det finns även en tredje målgrupp inom näringslivet 
och de är de organisationer som ännu ej har uppmärksammat betydelsen av att 
arbeta med kunskapsmanagement. För dessa organisationer kan min avhandling 
vara ett sätt att upplysa om vad kunskapsmanagement kan innebära och varför det 
finns anledning att arbeta med det. 

Utifrån ett akademiskt perspektiv är forskare och föreläsare en central målgrupp. 
Här avses främst akademiker som är verksamma inom aktuellt forskningsområde. 
Denna grupp begränsas således inte till det forskningsområde – informatiken – 
inom vilket jag är verksam, utan omfattar även andra forskningsområden. Det är 
vidare min förhoppning att Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH), 
som finansierar min anställning som doktorand, ska kunna dra nytta av och 
använda genererade kunskaper. Detta kan dels göras genom att i grund-
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utbildningen skapa större medvetenhet kring området, dels genom att använda 
avhandlingen som en referens i framtida forskning. 

3.3 Rigorositet 
Rigorositet handlar om hur forskningen har bedrivits, d v s vilka strategier, 
datakällor och metoder som använts för datainsamling och analys. Jag skall nedan 
redogöra för avhandlingsarbetets forskningsstrategi (avsnitt 3.3.1), presentera det 
fallföretag som använts i studien (avsnitt 3.3.2), samt redogöra för avhandlings-
arbetets datakällor och tillvägagångssätt (avsnitt 3.3.3). 

3.3.1 Forskningsstrategi 
Formulering av forskningsstrategi syftar till att klargöra det principiella 
tillvägagångssättet för forskningsarbetet. Detta är således ett centralt steg som 
följer karaktäriseringen av de kunskaper som ska utvecklas. Det finns flera 
vägval avseende den eller de strategier som väljs för ett specifikt 
forskningsarbete: Ska forskningsansatsen vara kvalitativ och/eller kvantitativ? Är 
kunskapandet av induktiv, deduktiv eller abduktiv karaktär? Ska en hypotes-
testande eller en rent deskriptiv ansats användas?  

Kvalitativ forskningsansats  
Det är vanligt förekommande att forskningslitteraturen karaktäriserar två slag av 
forskningsansatser: kvalitativ och kvantitativ. Denna distinktion har kritiserats av 
bl a Alvesson & Sköldberg (1994) och Allwood (1999) som menar att den är 
otydlig respektive används oreflekterat. Allwood säger bl a att vi kan skilja 
mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser på olika sätt. Vi kan t ex ta 
utgångspunkt i (1) att innehållet i en viss del i forskningsprocessen kan ses som 
antingen kvalitativ eller kvantitativ, (2) att varje forskningsmetod ses som 
antingen kvalitativ eller kvantitativ, eller (3) att olika vetenskapsfilosofier 
representerar den ena eller andra ansatsen (ibid). Det grundläggande problemet, 
enligt Allwood, är att det ofta är oklart utifrån vilket sätt forskare gör sin 
distinktion. Jag har valt en kvalitativ ansats och i syfte att tydliggöra på vilka sätt 
jag ser min avhandling och mitt forskningsarbete som kvalitativt ska jag nu 
redogöra för detta.  

Mina argument för vald ansats grundar sig i avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor som i sin tur klargör studiens fokus. Till stor del handlar denna 
avhandling om att utveckla förståelse och tydliggöra innebörden av valt 
forskningsområdet, d v s en förståelseinriktad strategi. Studier av förståelse- och 
meningsinnehåll anses ofta vara mer kvalitativt än kvantitativt orienterade 
(Allwood, 1999). Vidare syftar arbetet till att utveckla kategoriell och 
klassificerande kunskap, vilket medför användandet av strategier som är 
begreppsutvecklande och klassificerande. Härvid kan en referens ges till Allwood 
(1999) som menar att om dataanalysen innebär klassificering eller kodning av 
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data i olika kategorier är det att se som en kvalitativ ansats. Vald ansats 
involverar även en förklarande strategi. Denna strategi innebär inte att jag strävar 
efter strikta orsakssamband. Det som eftersträvas har mer karaktären av att vara 
ändamålsförklaringar som anger intentioner som grunder för handlingar 
(Föllesdal, Wallöe & Elster, 1993). Samhällsvetenskapliga förklaringar är dock 
inte begränsade till handlingarnas ändamål, utan inrymmer ofta någon form av 
”mjuk” kausalitet, d v s olika påverkande faktorer (Goldkuhl, 1998). Härigenom 
kan även denna forskningsstrategi karaktäriseras som kvalitativ.   

Kombinerad teoretisk och empirisk ansats 
Vid sidan av arbetets kvalitativa inriktning så karaktäriserar detta avhandlings-
arbete en kombination av en teoretisk och empirisk ansats. Härigenom finns 
inslag av både induktivt och deduktivt genererade frågor och svar. Jag har använt 
mig av teorier för att enklare kunna fokusera viktiga förutsättningar som gäller 
för kunskapsmanagement. Samtidigt har jag varit öppen för variationer och nya 
infallsvinklar som visat sig genom fallstudien. Min forskningsansats skulle kunna 
ses som en abduktiv ansats, d v s en ansats som inspireras från både teori och 
empiri. Dock sägs det att abduktion i första hand utgår från empiriska (primära) 
data (se Alvesson & Sköldberg, 1994), men det gör inte min studie. Istället 
representerar min studie helt enkelt en kombinerad teoretisk och empirisk ansats 
som inbegriper iterationer mellan primär- och sekundärdata. 

Det forskningsarbete jag har genomfört kan till viss del liknas med den 
sjustegsprocess som Checkland (1991) beskriver (se figur 6). Samtliga steg i 
figur har genomgåtts. Jag kan dock inte karaktärisera mitt forskningsarbete som 
ren aktionsforskning, vilket är vad Checkland beskriver i sin modell. I större 
delen av mitt arbete har jag haft en mycket begränsad intervenerande roll, t ex via 
intervjuerna då jag mer har samlat in data (för vidare beskrivning av studiens 
tillvägagångssätt se avsnitt 3.3.3). 

  

 

 

 

 

Figur 6: Aktionsforskning såsom en sjustegsprocess. Källa: Checkland (1991:402) 

Fallstudieansats 
Jag har valt en fallstudieansats. Ordet fallstudie kan ses som ett samlingsbegrepp 
för ett antal olika forskningsmetoder som samtliga fokuserar på att studera en viss 
specifik företeelse (Adelman, Jenkins & Kemmis, 1977). Företeelsen i detta 

5. Rethink stages 2-4 

 6. Exit 
 7. Reflect and record learning in relation to ideas, method 
     and area of investigation 

1. Enter the problem situation 
2. Establish roles 
3. Declare method and ideas 
4. Take part in change process 



FORSKNINGSANSATS 

69 

sammanhang är som förstås kunskapsmanagement. Mina primära argument för 
detta val är att en fallstudieansats anses lämplig i syfte att utveckla teorier, 
exemplifiera och illustrera (se Lundahl & Skärvad, 1992). Detta överensstämmer 
med min användning av fallstudien, d v s den har använts såväl för att beskriva 
hur kunskap hanteras i en organisation som för att utveckla och pröva teorier om 
KM.  

Jag har vidare valt att endast gå in på ett fall. Min fallstudie omfattar härmed 
endast ett studieobjekt (fallföretag), men inkluderar både en mindre förstudie och 
en mer djupgående studie. Förstudien kan ses som en explorativ studie i syfte att 
få en övergripande bild över hur en organisation ser på kunskap och KM. En 
sådan studie passar väl in med beaktande av att en fallstudieansats anses lämplig 
för explorativa studier (Lundahl & Skärvad, 1992). Efter förstudien stod jag inför 
ett val att gå vidare med en fördjupade studie i samma fallföretag alternativt hitta 
ett annat fallföretag. Jag valde att fortsätta med samma fallföretag. Härigenom 
kunde jag dra nytta av den kunskap som redan hade inhämtats och samtidigt få 
möjlighet att gå in mer på djupet i olika frågor. Nackdelen med min fallstudie är 
att den endast omfattar ett fall; likväl har jag bedömt att, inom ramen för denna 
avhandling, är ett fall är tillräckligt.  

3.3.2 Fallföretaget  
Ett problem när det gäller egen inhämtad empiri är att över huvudtaget få tillgång 
till ett lämpligt studieobjekt. Den första kontakten med det företag som senare 
blev studiens fallföretag skedde genom att jag under ett informellt samtal med en 
av företagets grundare identifierade ett gemensamt intresseområde – kunskaps-
management. Av olika skäl önskar företaget vara anonymt i avhandlingen, vilket 
innebär att vare sig företaget eller respondenterna kommer att namnges. Detta 
medför i sin tur att jag inte kan beskriva företaget så ingående. Fallföretaget 
benämns i det följande Konsult AB. 

Konsult AB är verksamt inom IT/konsultbranschen och arbetar inom sex 
övergripande verksamhetsområden som samtliga är relaterade till IT38. Konsult 
AB är vidare ett företaget som många skulle klassificeras som kunskapsföretag, 
kunskapsintensivt eller kunskapsbaserat39 (se t ex Falk, 1997; Falk & Olve, 
1996). Därtill är en av de grundläggande värderingarna inom Konsult AB att 
”kunskap är företagets produkt” (se vidare kommentar i avsnitt 5.1). Med 
anledning av dessa egenskaper såg jag stor relevans i att använda företaget i 
mina studier och därigenom få möjlighet att studera ett företag som säger sig 
värdera kunskap högt. Ett ytterligare förhållande, som gör Konsult AB intressant 
att studera, är att det inte finns någon formaliserad vision eller strategi för KM; 

                                              

38 I och med att företaget har valt att vara anonymt kommer jag inte ange verksamhetsområdena då detta 
ökar risken att företaget kan identifieras. 

39  Konsult AB själv klassificerar sig på detta sätt.  
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detta trots att kunskap anses vara ”den kritiska produkten”. Konsult AB har dock 
uppmärksammats behovet av att utveckla och förbättra den interna hanteringen 
av kunskap. 

Företaget består i sin helhet av ett moderbolag och ett antal dotterbolag som var 
och en ska erbjuda tjänster inom de olika affärsområdena. Inom respektive bolag 
finns ett antal team med eget resultatansvar och varje team inriktar sig på något 
av företagets affärsområden. Teamen omfattar vanligtvis mellan tio och femton 
medarbetare. Företaget omfattar drygt 600 anställda. 

Fallstudiens omfattning 
Fallstudien som genomförts på Konsult AB innefattar, som ovan nämnts, en 
mindre förstudie och en mer djupgående studie. Det är således genom fallstudien 
som avhandlingens primärdata har inhämtats. Med primärdata avses här data som 
jag själv har samlat in, till skillnad mot sekundärdata som är data som andra har 
samlat in och beskrivit (Lundahl & Skärvad, 1992). Fallstudien har även 
involverat studier av en del sekundärdata i form av dokument som Konsult AB 
tagit fram för eget internt och/eller externt bruk. De dokument som har studerats 
berör företagets vision, verksamhetsområden, affärsstrategier, olika 
arbetsmodeller, samt företagets organisationsstruktur. Därtill har viss 
uppmärksamhet ägnats åt företagets intranät, dock i begränsad omfattning. 

Primärt har intervjuer använts för insamling av avhandlingens primärdata. Det 
främsta skälet till att jag valde intervjuer för datainsamlingen grundar sig i den 
kunskapskaraktärisering och de strategier jag beskrivit ovan, samt att kunskap 
ofta uppfattas som ett abstrakt och svårhanterligt begrepp (se t ex Allee, 1997). 
Det är t ex svårare att använda enkäter för då måste alla frågor vara 
fördefinierade, vilket innebär att jag bl a går miste om möjligheten att direkt 
kunna ställa följdfrågor. Observation är en annan metod som skulle kunna 
användas. Problemet i det fallet gäller frågan om det är så enkelt att observera hur 
individer ser på kunskap och kunskapsmanagement. I vart fall är det min 
uppfattning att det skulle kräva lång tid för att kunna förstå och fånga 
individernas uppfattningar via observation.  

Det finns olika typer av intervjuer: intervjuer via informella samtal, intervjuer 
med generell intervjuguide och intervjuer med standardiserad intervjuguide 
(Patton, 1990). Den förstnämnda typen av intervju har inga fördefinierade 
frågeställningar. Den andra typen har vissa fördefinierade frågeställningar, men 
vid behov finns det möjlighet till fördjupningar och följdfrågor. Den tredje typen 
av intervju innebär att intervjuaren strikt följer ett antal fördefinierade frågor utan 
att ställa några följdfrågor. Dessa tre typer kan jämföras med ostandardiserade, 
semistandardiserade respektive standardiserade intervjuer (Lundahl & Skärvad, 
1992). Både i förstudien och i djupstudien har en generell intervjuguide använts, 
vilket möjliggjorde att jag kunde ställa följdfrågor och be respondenterna 
förtydliga sina svar. Samtliga respondenter fick information om studiens syfte 
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innan intervjuerna genomfördes. Tabell 1 nedan redogör för de semi-
standardiserade intervjuerna som genomförts under fallstudien (d v s förstudien 
och djupstudien), respondentens arbetsroll, samt intervjuernas tidsåtgång. 

Tabell 1: Fördelning av intervjuade respondenter i förstudien respektive djupstudien 

Fallstudien: arbetsroller Antal 
respondenter 

Tidsåtgång per 
intervju (min) 

Antal intervjuer 
per arbetsroll 

Förstudien 
Taktisk chef 
Strategisk chef 

 
2 
3 

 
90 
90 

 
2 
3 

Djupstudien 
Huvudprojektledare (HPL) 
Delprojektledare (DPL) 
Teamchef 

 
1 
6 
2 

 
150 
120 
120 

 
3 
6 
2 

 

Respondenterna i förstudien kom från olika affärsområden och delvis skilda 
bolag. Respondenterna i djupstudien kom från två olika team (benämns i det 
följande AS-teamet respektive ISU-teamet40), men arbetar inom samma bolag 
samt med anpassning och implementering av en viss typ av standardiserat 
affärssystem (AS). Det är det förstnämnda teamet som varit i fokus för 
djupstudien. Skälet till detta är att det är det teamet som uteslutande arbetar med 
AS-projekten; till skillnad från ISU-teamet som mer fungerar som ett stöd och 
supportfunktion för konsulterna (DPL och HPL i AS-teamet) samt som support 
för kunder som redan har affärssystemet implementerat. 

Förutom de semistandardiserade intervjuerna som genomförts har jag under 
djupstudien fört ett antal informella samtal med AS-teamets chef41. Dessa syftade 
framförallt till att följa upp och gemensamt reflektera över mina slutsatser. En av 
mina slutsatser var AS-teamets behov av gemensam projektutvärdering och 
erfarenhetsreflektion. Detta behov resulterade i att jag och teamchefen 
genomförde en form av reflektionsseminarium för att utveckla teamets 
projektutvärdering samt för att förbättra teamets kunskapsdelning och 
erfarenhetsdialog (se vidare beskrivning i avsnitt 5.5). För en djupare redogörelse 
av fallstudiens genomförande se avsnitt 3.3.3.  

I samband med att fallstudien har fortskridit har min forskning glidit ifrån att vara 
mycket lite intervenerande till att bli mer av aktionsforskning. Den betydelse jag 
lägger i begreppet aktionsforskning är att det är en vetenskap då forskaren 
tillsammans med praktiker engagerar sig och försöker identifiera problem, hinder 
och möjligheter som i sin tur ligger till grund för verksamhetsutveckling (se t ex 
Argyris, Putnam & McLain Smith, 1985; Checkland, 1991; Jönsson, 1991). Två 

                                              

40  Förkortningen AS står här för affärssystem och ISU står för informationssystemutveckling. 
41  AS-teamets chef hade tidigare rollen som säljare inom AS-teamet. 
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konkreta exempel då jag intagit en mer intervenerande roll är i samband med de 
seminarier som genomfördes med AS-teamet samt under mina uppföljande 
samtal med AS-teamets chef (se ovan stycke). 

Fallstudiens roll i avhandlingen 
Min fallstudie är inte särskilt omfattande om vi ser till antal intervjuer som har 
genomförts. Likväl anser jag att jag fått en bild över AS-teamet och AS-projekten 
samt hur kunskap hanteras i ett konsultbolag (team) av detta slag. Det faktum att 
de flesta respondenterna i djupstudien har likvärdiga arbetsuppgifter, har gjort att 
jag kunna få en förhållandevis omfattande bild över AS-teamets verksamhet samt 
fått många tankar och uppfattningar verifierade av flera medarbetare. Därtill har 
jag genom förstudien fått en bild över hur chefer på strategisk och taktisk nivå ser 
på kunskap och kunskapsmanagement. Det har tydligt framgått att medarbetare 
på samtliga nivåer ser ett behov av att utveckla den interna hanteringen och 
utvecklingen av kunskap.  

Vilken roll har då fallstudien för avhandlingen i stort? För det första har studien 
använts för att ge en bild av hur kunskap kan uppfattas samt hanteras i en 
organisation. För det andra har fallstudien gett visst generativt stöd för 
utvecklingen av min syn på kunskapsmanagement. För det tredje har de 
empiriska data använts för att illustrera och pröva kategorierna i min presenterade 
modell för kunskapsmanagement (se avsnitt 6.7). 

Fallstudien har vidare använts både som ett medel och objekt för att utveckla och 
pröva en form av forskningsprocedur (tillvägagångssätt), tillika procedur för 
kunskapsmanagement (se beskrivning i avsnitt 3.3.3). Med procedur avses här det 
fokalområde, de frågor och begrepp, samt den dokumentationsform jag har 
använt mig av under genomförandet, analysen och sammanställningen av data 
från djupstudien. Innebörden av detta är att en del av fallstudiens empiriska data 
har både varit ett medel för att kunna utveckla tillvägagångssättet och ett objekt 
för att kunna pröva detsamma.  

3.3.3 Avhandlingsarbetets tillvägagångssätt 
Jag ska i det följande på ett systematiskt sätt beskriva hur jag har gått tillväga i 
mitt avhandlingsarbete. Min strävan är att på ett transparent sätt redogöra för de 
centrala steg som inkluderats i mitt arbete. Figur 7 nedan ger en grafisk 
illustration över avhandlingsarbetets genomförande inkluderande centrala faser, 
deras input och output. Illustrationen följs av en beskrivning. 
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Figur 7: Grafisk illustration över arbetets tillvägagångssätt. 

Inledande kunskapsinventering 
Mitt intresse för kunskapsmanagement väcktes i själva verket i september 1998 
då jag började min anställning som doktorand vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Jag ägnade under den hösten en hel del tid åt att 
studera vad som fanns skrivit kring området. De sekundärdata som studerades 
omfattade existerande teorier kring kunskapsmanagement och andra närliggande 
begrepp. I samband med denna s k kunskapsinventering uppstod en del 
frågetecken kring litteraturen, vilket inspirerade mig att fördjupa mig mer i 
ämnet. De frågor och tankar som jag härledde utifrån existerande teorier kan 
sägas vara deduktiva genererade (se t ex Glaser & Strauss, 1967; Patel & 
Tebelius, 1987; Patton, 1990). 

Förstudien 
Under januari och februari 1999 genomförde jag förstudien på Konsult AB (se 
avsnitt 3.3.2) som härigenom blev studiens fallstudieobjekt. Syftet med studien 
(omfattar till viss del sekundärdata inhämtade från företaget, men främst av mig 
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insamlade primärdata) var att öka min egen förståelse för hur kunskap i praktiken 
kan hanteras, samt få en bild över hur chefer ser på och hanterar 
kunskapsrelaterade frågor. Härav var det lämpligt att intervjua personer på 
chefsnivå. Studien genomfördes i form av fem semistandardiserade intervjuer 
med chefer på taktisk och strategisk nivå. Varje intervju tog drygt 90 minuter (se 
sammanställning i tabell 1 ovan). Före det att intervjuerna genomfördes fick 
respondenterna en kort beskrivning av syftet med studien samt min roll i arbetet. 
Under intervjuerna förde jag anteckningar, vilka renskrivits efter respektive 
intervju. Respondenterna gavs möjlighet att korrekturläsa texten och korrigera 
eventuella feltolkningar eller missuppfattningar. 

Intervjuerna var upplagda på så vis att jag bad respondenterna berättade om 
företaget i största allmänhet och deras respektive roll i organisationen. Med 
beaktande av att det kan vara svårt att få individer att tala om kunskap per se, tog 
jag utgångspunkt i vad som görs i verksamheten. Detta tillvägagångssätt var, 
enligt min uppfattning, bra på så vis att det blev naturligt för respondenterna att 
identifiera vilka kunskapsbehov som erfordras inom verksamhetens olika 
affärsområden. Vidare beskrev respondenterna olika fenomen och företeelser 
kring företagets kunskapsbehov och kunskapshantering. Nedan ges exempel på 
spörsmål som behandlades. 

• = Vad är det som produceras inom verksamheten och vad erfordras för detta i 
form av kunskap, metoder och andra förutsättningar? 

• = Hur sker erfarenhetsöverföring mellan medarbetare, team och bolag? 

• = Hur ser kompetensutvecklingen ut för gamla respektive nya medarbetare 
samt hur säkerställer företaget tillgången till rätt kunskap? 

• = Sker det någon utvärdering av genomförda projekt42?  

Med beaktande av att en kunskapsinventering gjordes innan förstudien 
genomfördes kan jag inte komma från att jag var påverkad av min egen 
förkunskap och föreställningar om potentiella problem och svårigheter. Alvesson 
& Sköldberg (1994) ser dock inga problem i detta så länge som litteraturen 
används som en inspirationskälla för att upptäcka mönster som ger förståelse. 
Därtill, i och med att respondenterna till större delen själva ledde samtalet och 
min roll mer var att ställa övergripande frågor och följdfrågor är det min 
uppfattning att genererade data ger en relativt god bild av chefernas uppfattningar 
kring kunskap och kunskapsmanagement. Viss del av den problematik som 
framkom genom förstudien verifierade en del av det som sägs i litteraturen, 
medan andra, nya frågeställningar43 genererades genom studien och belyste delvis 
                                              

42  Konsult AB:s verksamhet är till stor del projektbaserad. 
43  I detta sammanhang avses inte nya forskningsfrågor, utan nya frågor som kunde användas för att söka 

svar på avhandlingens forskningsfrågor och som samtidigt visade på behovet av en djupstudie. 
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andra intressanta spörsmål. De nya infallsvinklarna som framkom kan sägas vara 
induktivt genererade (se t ex Glaser & Strauss, 1967; Patton, 1990; Patel & 
Tebelius, 1987).  

Den kritik jag ger mig själv beträffande tillvägagångssättet är att jag endast 
intervjuade personer i chefspositioner och inte någon operativ personal. Förvisso 
var det en del i syftet att få en bild över hur just ledare ser på kunskap och dess 
hantering. En konsekvens härav är emellertid att insamlad data avspeglar ett 
ledningsperspektiv, vilket kan skilja sig åt jämfört med om det var operativa 
medarbetares syn som hade klargjorts. 

Min analys av insamlade data grundar sig på problem- och behovsanalys, till viss 
del även åtgärdsanalys, enligt FA/SIMM44 (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Detta 
innebar att jag primärt fokuserade på att identifiera KM-relaterade fenomen och 
företeelser inom verksamheten som inte fungerade till belåtenhet och som 
behövde förändras på något sätt. Studiens resultat dokumenterades i en rapport 
som beskriver identifierade problem och behov samt ger en del förslag till 
alternativa åtgärder (bilaga 1 sammanfattar de brister som identifierades genom 
förstudien). Rapporten presenterades för och diskuterades med tre45 av 
respondenterna (tillika företagets grundare). Även min handledare Göran 
Goldkuhl deltog under denna diskussion. Under diskussionen framförde jag 
förslag på en fortsatt studie. Behovet och argument för att genomföra en 
fördjupad studie hade sin grund i slutsatserna från förstudien samt det faktum att 
respondenterna själva såg behov av att förbättra företagets interna hantering av 
kunskap. Förslaget legitimerades av företagsledningen i juni 1999 och den 
fördjupade studien (benämns i det följande djupstudien) inleddes i augusti samma 
år. 

Djupstudien 
För att begränsa omfattningen av studien valde ledningen tillsammans med mig 
ut en typ av projekt (AS-projekt) som skulle vara i fokus. Därtill avgränsades 
studien till att i huvudsak omfatta ett specifikt team (AS-teamet) inom ett av 
bolaget. I och med att AS-projekten även involverade medarbetare från ett annat 
team (ISU-teamet) så inkluderades även några av dessa i studien. Den person som 
utsågs till min kontaktperson hade rollen som huvudprojektledare (HPL) för AS-
projekt. HPL gav mig en övergripande bild av AS-projekten och deras 
genomförande, samt valde ut ett antal medarbetare inom AS-teamet och ISU-
teamet som arbetar med AS-projekt och som ansågs lämpliga att intervjua. 
Lämpligheten bedömes primärt utifrån att de tänkta respondenterna skulle ha 

                                              

44  FA/SIMM står för FörändringsAnalys/Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd 
av Metodik (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 

45  Samtliga fem respondenter var inbjudna, men två fick förhinder. De som medverkade är chefer på 
strategisk nivå, medan de frånvarande är chefer på taktisk nivå. Samtliga har dock fått rapporten över 
studien och dess resultat. 
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erfarenhet från AS-projektens genomförande; respondenterna skulle således inte 
vara några nyligen anställda medarbetare. Jag genomförde tre intervjuer med 
HPL. Skälet till upprepningen var att kunna gå tillbaka och ställa uppföljande 
frågor som genererats via mina dataanalyser. 

AS-teamet består av drygt 15 konsulter som de flesta har rollen som säljare eller 
delprojektledare (DPL) och arbetar relativt nära kunden. Säljarna är inriktade på 
sälj- och förhandlingsaktiviteter som skall leda till uppdrag, medan DPL 
fokuserar på genomförandeaktiviteter, d v s anpassning och implementering av 
affärssystemet hos kunden samt utbildning av kunden. ISU-teamet består av fyra 
konsulter inklusive teamchefen och dessa fungerar som supportpersonal vad 
gäller mer komplicerad utveckling av affärssystemets funktioner. 

I likhet med förstudien var metoden för datainsamling i första hand enskilda 
semistandardiserade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med de utvalda 
medarbetarna och varje intervjutillfälle varade mellan 120 och 150 minuter (se 
sammanställning i tabell 1 ovan). Under dessa intervjuer har jag fört anteckningar 
via ett ordbehandlingsprogram, vilket underlättat och möjliggjort för mig att 
dokumentera både citat och mer av det respondenterna har sagt. Renskrivning har 
gjorts även för detta intervjumaterial, varefter respondenterna getts möjlighet att 
korrekturläsa och framföra sina eventuella synpunkter. Härvid gjordes även ett 
par uppföljande informella telefonsamtal med några av respondenterna (dessa 
samtal finns inte med i tabell 1 ovan). 

Förutom de semistrukturerade intervjuerna som har genomförts har jag haft ett 
flertal samtal med AS-teamets chef. Dessa samtal var en konsekvens av att efter 
mina intervjuer med HPL (inledande kontaktperson) samt att han valt ut 
resterande respondenter så överfördes kontaktpersonsrollen på teamchefen. Detta 
var en naturlig övergång i och med att det ligger på teamchefens ansvar att 
klargöra riktlinjer och mål för AS-teamets verksamhet. Under samtalen med 
teamchefen diskuterades, som ovan nämnts, mina slutsatser och hur AS-teamet 
kan utveckla sin interna hantering av kunskap. Jag framförde bl a behovet av 
projektutvärdering, vilket var något om genomfördes mycket dåligt inom AS-
teamet. I samråd med teamchefen genomfördes därav två seminarier för AS-
teamet. Dessa båda seminarium har inriktats på erfarenhetsdialog och utvärdering 
av AS-projektens genomförande. Respektive seminarium varade under två 
timmar. En beskrivning av och argument för seminariernas genomförande finns i 
avsnitt 5.5. I bilaga 4 finns en sammanställning av viktiga spörsmål som kom upp 
under seminarierna. 

Resultatet av intervjuerna har sammanfattats i två dokument (se bilaga 2 och 3) 
som distribuerats till samtliga respondenter. Bilaga 2 är en sammanställning av en 
rekonstruktion av AS-teamets verksamhet, dess verksamhetsförutsättningar, 
handlingsresultat och potentiella problem. Bilaga 3 är en sammanställning av 
innebörden av en del av de kunskaper som erfordras för AS-teamets 
projektgenomförande. Därtill finns en del av mina mer normativa åtgärdsförslag 
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till Konsult AB sammanfattade i bilaga 5. Mina slutsatser presenterades i 
samband med det första seminariet som genomfördes med AS-teamet. Vidare har 
samtliga medarbetare i AS-teamet fått dokumentationen från seminarierna (se 
bilaga 4). Diskussionerna som förts angående mina slutsatser har, som ovan 
nämnts, primärt skett tillsammans med teamchefen. Icke desto mindre har en stor 
del av det som diskuterats under seminarierna verifierat mina slutsatser från 
intervjuerna. I det följande ska jag lite närmare beskriva djupstudiens 
datainsamling och dataanalys. 

Rekonstruktion och analys av AS-teamets verksamhet 
I jämförelse med intervjuerna i förstudien har intervjuer i djupstudien i högre 
grad tagit utgångspunkt i aktörernas specifika handlingar (projektfaser och 
projektaktiviteter). Detta var en konsekvens av att jag i ett tidigt skede under 
studien blev uppmärksam på behovet av att visa på sambandet mellan handling, 
kunskap och andra typer av verksamhetsförutsättningar som berörde projekten. 
Detta medförde att jag tillsammans med respektive respondent genomförde en 
rekonstruktion av projektens olika faser och aktiviteter. Handlingsrekonstruktion 
kan ses som ett tillvägagångssätt för att omvandla aktörers kunnande till vetskap i 
betydelsen artikulerad kunskap (Goldkuhl & Lyytinen, 1984; Lind & Seigerroth, 
2000). Genomförd projektrekonstruktion användes som utgångspunkt för att 
klargöra vilka kunskaper, modeller och metoder (d v s immateriella instrument), 
normer etc som erfordras, används respektive påverkar olika handlingar. Ett 
ytterligare samband jag ville få fram var effekterna/resultatet av olika 
projektfaser samt eventuella hinder och svårigheter som uppdagades inom olika 
projektfaser. Genom detta tillvägagångssätt har jag försökt blottlägga fenomen 
och företeelser som t ex avvikelsehantering; problem; erfordrad kunskap; normer 
som påverkar; kunskapsspridning; negativa och positiva erfarenheter. Eftersom 
respondenterna i mångt och mycket genomförde samma typ av handlingar (i stort 
sett samma typ av delprojekt, men för olika moduler i affärssystemet) kunde jag 
efter en sammanställning och analys av intervjuresultaten få en relativt tydlig bild 
av AS-projekten. 

Det tillvägagångssätt jag har utvecklat och använt mig av kan i princip delas upp 
i fyra integrerade delar: Den första delen handlar om det område som 
tillvägagångssättet avser att fokusera på, d v s fokalområdet. I detta fall är 
fokalområdet kunskaper i organisationer, närmare bestämt kunskapsanvändning, 
kunskapsbehov och kunskapsutveckling. Den andra delen omfattar de frågor som 
ställs för att ”fånga” de kunskaper, immateriella instrument, normer etc som 
används, underlättar respektive styr medarbetarnas handlingar. Frågorna 
representerar det arbetssätt (Goldkuhl, 1993) jag använt för själva 
rekonstruktionen. Centralt för frågorna är de begrepp (ibid) som anses vara 
viktiga att lyfta fram för att underlätta rekonstruktionen. Begreppen bildar den 
tredje delen av tillvägagångssättet. Den fjärde delen handlar om hur insamlad 
data analyseras och dokumenteras. Själva dokumentationen kan vara mer eller 
mindre strukturerad. Goldkuhl (1993) talar om dokumentation i form av notation. 
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Notation består av regler för uttrycksform, semantik och syntax (ibid). Jag har 
inte satt upp några direkta regler för dokumentationen, utan har istället följt den 
begreppsapparat jag har använt mig av. Figur 8 nedan illustrerar 
tillvägagångssättets olika delar samt förhållandet dem emellan. 

Fokalområde: Kunskapsanvändning, 
kunskapsbehov och kunskapsutveckling

Centrala frågeställningar

Analys och dokumentation 
av insamlad data 

Centrala begrepp

styr val av

avspeglas i

avspeglas i tydliggör

resultatet (svaren)  
struktureras och  
formaliseras  
genom

 

Figur 8: Tillvägagångssättets olika delar och relationer. 

Arbetssätt, begrepp och notation utgör tre centrala delar i metodutveckling 
(Goldkuhl, 1993). Jag ämnar dock inte göra anspråk på att ha utvecklat en metod. 
Likväl har jag genom beskrivningen av mitt tillvägagångssätt presenterat en 
procedur för att rekonstruera handlingar, kunskaper och andra förutsättningar 
som finns i verksamheter. Genom utvecklingen och användningen av 
tillvägagångssättet har jag även prövat proceduren och dess inkluderade delar. 
Proceduren skulle kunna användas inom forskning både kring KM och inom 
andra områden. Därtill är det en procedur som skulle kunna användas för att 
implementera och utveckla organisationers kunskapsmanagement. Jag menar att 
mitt tillvägagångssätt är ett alternativt förfarande för att få en bild av vilka 
kunskaper som erfordras, vilka instrument som underlättar, vilka normer som 
påverkar, samt vilka potentiella problem som finns i verksamheter. Detta innebär 
i sin tur ett strukturerat och medvetet sätt att börja arbeta med KM. Härigenom 
skulle jag se det som positivt om andra skulle använda och utveckla mitt 
presenterade tillvägagångssätt.  

Centrala frågeställningar och begrepp 
I det följande redogörs för de primära frågorna som ställts till respondenterna. 
Frågorna tar utgångspunkt i de handlingar som aktörerna (respondenterna) utför i 
organisationen och har formulerats som en vägvisare för att få respondenten att 
reflektera över sina kunskaper, verksamhetsuppfattningar etc. Det kan givetvis 
finnas andra frågor som är av intresse eller att frågorna behöver anpassas efter 
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den givna situationen; likväl är det min uppfattning att nedanstående frågor är 
relativt generella. Efter respektive fråga anges centrala begrepp (se parentes). 

• = Arbetar aktören självständigt eller tillsammans med andra? 
(Handlingsfrihet) 

• = I vilken mån är aktörens handlingar beroende av andra aktörers handlingar? 
(Beroendeförhållanden) 

• = Vilka kunskaper erfordras för att aktören (respondenten) skall kunna utföra 
olika handlingarna? (Kunskaper) 

• = Vilka hjälpmedel (metoder, checklistor, modeller) används och underlättar 
genomförandet av olika handlingar? (Instrument) 

• = Finns det andra förutsättningar som erfordras och/eller påverkar 
genomförandet av olika handlingar? (Normer, regler, uppdrag) 

• = I den mån aktören själv inte har erforderlig kunskap - vad gör denne då? 
Frågan handlar framförallt om hur och varifrån kunskap kan inhämtas. 
(Kunskapsbehov, kunskapsglapp, kunskapskällor) 

• = Vilka potentiella problem eller hinder finns för genomförande av de olika 
handlingarna? (Problem, hinder) 

• = Hur hanteras avvikelser, d v s uppkomsten av ovanliga skeenden? 
(Avvikelsehantering) 

• = Vilka är effekterna av lyckade handlingar? (Goda effekter) 

• = Vilka är effekterna av mindre framgångsrika handlingar? (Dåliga effekter) 

• = Brukar aktören reflektera över vad denne har lärt sig och i så fall hur görs 
denna reflektion? Individuellt eller gruppvis, i samband med handlingen 
eller efteråt. (Reflektion, dialog) 

• = Om aktören har lärt sig något nytt (bra eller dålig erfarenhet) talar denne om 
det för någon annan och i så fall vem och hur? (Kunskapsspridning, 
kunskapsdelning) 

Analys och dokumentation av insamlad data (svaren på frågeställningarna) 
Utgångspunkten för dataanalysen var tillvägagångssättet centrala begrepp och 
praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998, se även beskrivning i 
avsnitt 4.2.1). Praktikgeneriska modellen behandlar flera av de begrepp som 
involveras i mitt använda tillvägagångssätt. Jag har vidare använt mig av en 
kvalitativ analysmetod och inspirerats av tankarna bakom ”grounded theory” 
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(Glaser & Strauss, 1967). Härigenom har modellering och kategorisering av 
begrepp varit en viktig del i analysarbetet.  

Dataanalysen genomfördes parallellt med att jag utvecklade sättet att 
dokumentera rekonstruktionen av AS-teamets verksamhet. Dokumentationssättet 
är således ett medel för att kunna presentera och sammanfatta en del av insamlade 
och analyserade data. Ett av mina främsta mål med dokumentationssättet var att 
kunna presentera data på ett sätt som tydliggjorde relationen mellan olika 
verksamhetsförutsättningar (kunskaper, instrument, normer etc), specifika 
handlingar (projektfaser och projektaktiviteter), potentiella problemuppfattningar 
och åsyftat handlingsresultat. 

För att skapa struktur i dokumentationen behövdes någon form av uppdelning. I 
och med att kunskap i sammanhanget är av primärt intresse skulle jag kunna 
använda kunskap som grund för indelning, vilket skulle innebära att jag utgår 
från förutbestämda typer av erforderlig yrkeskunskap. Litteraturen erbjuder flera 
sådana kategoriseringar och ett exempel är Björkman & Lundqvist (1986) som 
skiljer mellan objektiv kunskap, procedurkunskap och kundkunskap. Med 
objektiv kunskap menas sakfrågor rörande arbetsobjektet. Procedurkunskap 
handlar om tillgängliga handlingsalternativ och deras respektive konsekvenser, 
medan kundkunskap omfattar kunskaper kring kundens behov och förställningar. 
Till dessa kunskapstyper kan vi lägga till metakognitiv kunskap, d v s kunskap 
om sig själv och sitt eget kunnande (Bråten, 1991). Göranzon (1983; 1998) gör en 
liknande indelning genom särskiljandet mellan praktisk kunskap, färdighets-
kunskap och förtrogenhetskunskap (se vidare avsnitt 4.1.1). En ytterligare 
indelning kan göras mellan tyst och explicit kunskap (se avsnitt 4.1). 

Det finns en problematik kring typifiering av kunskap som har berörts i kapitel 2 
och som även diskuteras i kapitel 4. Vad som kan tillfogas tidigare 
problematisering är att det föreligger en risk att använda fördefinierade 
kunskapstyper genom att man kan ”tvingas” placera in kunskap i kategorier som 
kanske inte alltid är lämpliga som indelningsgrund. Därtill kan det vara svårt att 
avgöra vilken kategori viss kunskap bör tillhöra. Ibland kan specifik kunskap 
tillhöra flera olika kunskapstyper beroende av innehavaren eller på vilket sätt 
kunskapen används. Härav har jag valt en alternativ struktureringsgrund som 
istället utgår från de handlingar som utförs inom en verksamhet och därifrån 
identifierar olika verksamhetsförutsättningar (kunskaper, normer, regler etc). Jag 
har ovan nämnt praktikgeneriska modellen som en av utgångspunkter för 
analysen. Här vill jag uppmärksamma att även valda begrepp och valt 
dokumentationssätt till stor del är grundade i praktikgeneriska modellen. 
Dokumentationssättet är dock inte endast teoretiskt grundad, utan har även 
utvecklats som ett resultat av att kunna kategorisera de insamlade data.  

I syfte att på ett översiktligt sätt kunna presentera handlingar och deras respektive 
förutsättningar har jag använt en form av tabell som beskriver förutsättningar för 
handlingar, handlingar, potentiella problem och hinder, samt åsyftat 
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handlingsresultat (se tabell 2 nedan). Genom att systematisera resultat i en tabell 
är det relativt enkelt att se relationen mellan olika förutsättningar, handlingar, 
potentiella problem och hinder samt det resultat som eftersträvas i utförandet av 
olika handlingar. Genom kartläggning av erfordrad kunskap, delvis med stöd av 
potentiella problem och hinder, underlättas även identifieringen av kunskaps-
brister. En del svar (noteringar i tabellen) kan behöva förtydligas; i dessa fall 
anser jag det lämpligt att under tabellen lite mer utförligt beskrivit vad som 
menas (se asterisken under tabellen). I bilaga 2 illustreras en användning av 
dokumentationssättet som sammanfattar AS-projekten. 

Tabell 2: Dokumentationsform för rekonstruktion av verksamhetshandlingar, 
verksamhetsförutsättningar och handlingsresultat 

Förutsättningar för handlingar Handlingar, potentiella problem 
och hinder samt handlingsresultat

Erfordrad 
kunskap  

Immateriella 
instrument 

Normer 
och 

regler 

Övriga 
förutsättningar 

Handling Potentiella 
problem och 

hinder 

Åsyftat 
resultat 

       

       

  * Härvid kan det behövas förtydligas vad som menas med det som anges i tabellen. 
 

En fördel med vald strukturering är, som ovan nämns, att sambandet mellan olika 
verksamhetsförutsättningar och handlingarna framgår på ett tydligt sätt. Vad 
gäller specifikt för normer och regler kan det förmodas att de mer eller mindre 
gäller för samtliga handlingar. Det finns säkert normer och regler som särskilt 
aktualiseras i samband med specifika handlingar, men inte i samma utsträckning 
som andra förutsättningar kan förmodas göra. En nackdel med struktureringen är 
att jag trots allt använder mig av fördefinierade kategorier, vilket jag ovan har 
kritiserat andra för. Dock är det min uppfattning att de kategorier jag använder 
mig av i analysen och dokumentationen är på en mer generell nivå och är enklare 
att särskilja än de olika kunskapstyper som beskrivits ovan. 

Fortsatt kunskapsinventering 
Under projektets gång har jag mer eller mindre kontinuerligt analyserat och 
jämfört min empiri med vad existerande teorier säger. I och med att KM är ett 
populärt ämne att studera finns det en uppsjö litteratur kring ämnet. Därtill har en 
hel del ny litteratur publicerats under sista åren. Detta har inneburit att jag 
parallellt med fallstudien och även efter fallstudiens slutförande genomfört 
ytterligare kunskapsinventeringar för att studera både litteratur kring KM samt 
annan litteratur som kan överbrygga de brister som identifierats i KM-litteraturen.  

Denna avhandling nyttjar i förhållandevis stor utsträckning teorier från andra 
forskningsområden än inom informatiken där jag är verksam. Härigenom är mitt 
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arbete, tillika ämnet som studeras, gränsöverskridande. Med det menar jag att 
avhandlingen i sig sträcker sig över flera skilda ämnesområden. Detta gör att det 
finns oerhört mycket litteratur att fördjupa sig i. Det finns dock en risk att jag 
tränger mig in i områden som andra behärskar mycket bättre än jag gör (se vidare 
avsnitt 1.5). Mitt forskningsarbete är emellertid ett exempel på att vi som forskar 
ges stora möjligheter att visa på den tvärvetenskaplighet som enligt min 
uppfattning föreligger inom många områden. Det finns en tendens att en del 
forskning är alltför fokuserad endast på ett litet smalt område och därigenom 
nyttjar forskare inte teorier som finns att hämta inom andra områden. Detta är ett 
förhållningssätt som även har kritiserats av Keen (1991). 

Sammanställande analys och teoriutveckling 
Efter det att fallstudien var helt slutförd (februari år 2000) fokuserades arbetet på 
att göra en sammanställande analys av avhandlingsarbetets insamlade data. Det 
handlade bl a om att jämföra insamlade och analyserade primärdata med 
insamlade och analyserade sekundärdata. Analysen fokuserades på att öka 
förståelsen för kunskapsmanagement bl a genom att kategorisera och klassificera 
olika centrala begrepp, samt förklara och tydliggöra olika samband bl a mellan 
kärnverksamheten och kunskapsmanagement. Denna fas i avhandlingsarbetet är 
den som slutligen har lett fram till en formulering av avhandlingens 
kunskapsbidrag. Med andra ord är denna fas ett avslutande steg i utvecklingen av 
de teorier jag presenterar, vilka i sig är grundade i såväl empiriska data som i 
redan existerande teorier.  

3.4 Validitet i avhandlingens kunskapsbidrag 
Validitet brukar beskrivas som frånvaro av systematiska mätfel och kan delas in i 
inre respektive yttre validitet (Lundahl & Skärvad 1992). Inre validitet handlar 
om att mätinstrumenten (t ex frågeformulär eller intervjufrågor) ska mäta det som 
var avsett att mäta. Den yttre validiteten handlar om huruvida svaren (t ex 
enkätsvar eller intervjusvar) stämmer överens med det forskaren vill bedöma. 
Svaren är inte alltid att klassificera som valida p g a att folk ljuger, minns fel eller 
helt enkelt inte kan svara på frågorna (ibid). Sammanfattningsvis handlar validitet 
om att skapa trovärdigheten och relevans i kunskapsbidraget. Därtill behöver vi 
även se till graden av generaliserbarhet i kunskapsbidraget (Allwood & Erikson, 
1999). 

Jag ska börja med att argumentera för relevansen i avhandlingens kunskaps-
bidrag. Min avsikt med min genomgång och analys av litteraturen (kapitel 2) var 
att identifiera användbara begrepp och eventuella brister som återfinns i teorier 
kring kunskapsmanagement och andra närliggande koncept. Detta underlättade 
för mig att fokusera arbetet på att söka svar på fenomen och förhållanden som 
framstod oklara. Vad gäller grundning i andra teorier (kapitel 4) har den 
begränsats till ett antal teorier som jag sett som fruktbara att utgå ifrån i syfte att 
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överbrygga de brister som finns i KM-litteraturen. Teorierna i kapitel 4 har bl a 
varit användbara för att tydliggöra hur vi kan se på kunskap, dess hantering och 
utveckling. Avhandlingens resultat omfattar bl a en modell och en utvecklad 
begreppsapparat för KM. Jag ser detta som viktiga förutsättningar för att 
organisationer skall kunna arbeta medvetet och strukturerat med frågor kring 
kunskapsmanagement. Därtill är en utvecklad begreppsapparat behövlig med 
beaktande av den emellanåt otydliga begreppsanvändning som återfinns i 
litteraturen. Härav menar jag att mitt bidrag har stor relevans. 

Vad gäller fallstudien har den omfattat medarbetare på både strategisk, taktisk 
och operativ nivå (kapitel 5). Frågorna som ställts samt övriga delar i mitt 
tillvägagångssätt anser jag på ett bra sätt har fångat det som åsyftades. Därmed 
menar jag att den inre validiteten är god. Huruvida den yttre validiteten är god 
eller inte kan vara svårt att avgöra. Ett argument för att det dock finns en god 
yttre validitet är att det ofta varit flera respondenter som framfört samma eller 
liknande tankar och uppfattningar om verksamheten. 

Jag gör inte anspråk på att avhandlingens kunskapsbidrag är allomfattande, d v s 
att det skulle beakta allt som bör/kan beaktas. Det finns med all sannolikhet fler 
aspekter och förutsättningar som förtjänar uppmärksamhet. Därtill är det en 
begränsning att min fallstudie endast omfattar ett företag. En ytterligare 
begränsning ligger i att djupstudien i princip endast omfattar ett team (AS-teamet, 
till viss del även ISU-teamet). En trovärdig generalisering skulle kräva fler fall 
både inom Konsult AB och inom andra företag.  

Min uppfattning är dock att min presenterade modell och begreppsapparat (se 
kapitel 6) bör vara applicerbara i alla sorters organisationer. Det kan finnas behov 
av anpassning till den specifika verksamhetens situation och miljö. Med andra 
ord, samtliga kategorier i min presenterade modell och begreppsapparat kanske 
inte är relevanta i alla verksamheter. Detta behöver emellertid inte innebära att 
modellen och begreppsapparaten är irrelevant eller dålig. Tvärtom är min 
uppfattning att ofta behöver teorier, modeller och metoder situationsanpassas före 
användning. Vad gäller de effekter som olika verksamhetsförutsättningar kan ha 
på kunskapsmanagement (och som jag har identifierat i fallstudien) är det inte 
säkert att samma förutsättningar har samma effekter i en annan verksamhet. Jag 
har endast illustrerat hur det kan fungera i ett konsultbolag (team) inom IT-
branschen. Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen med är en strukturering av 
en kunskapsdomän och denna strukturering syftar till att etablera en förståelse för 
hur vissa förhållanden kan förhålla sig; jag säger inte att de förhållanden som jag 
framför alltid är så som jag beskriver dem. 
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3.5 Exponering av delresultat från denna avhandling 
En viktig del i forskningsarbete är, som jag tidigare har nämnt, att tillgängliggöra 
argument och forskningsresultat för potentiella kunskapsintressenter och 
målgrupper (se avsnitt 3.1). Genom ett tillgängliggörande gör man sig kritiserbar, 
vilket är nyttigt såväl för att pröva olika hypoteser och slutsatser som för att 
vidareutveckla desamma. Under mitt avhandlingsarbete har jag exponerat några 
delresultat från detta arbete. Nedan refereras de rapporter (offentliggjorda 
delresultat) som publicerats, tillsammans med en kort beskrivning av innehållet. 
För att inte skapa förvirring vill jag upplysa om att jag – Ewa Braf – tidigare hette 
Ewa Nilsson. 

1) Goldkuhl G & Nilsson E (2000a) ”Ökad IT-användning – vad händer med 
organisationers och människors förmåga?” i Lennerlöf L [red] Avveckla eller 
utveckla? En antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer. 
Uppsala: Rådet för Arbetslivsforskning.  

2) Goldkuhl G & Nilsson E (2000b) Organisational Ability – constituents and 
congruencies. Linköping: CMTO Research Paper, no 2000:03. Presented at the 
OR42 conference: Stream: ‘Knowledge and Learning – a Socio-technical 
Perspective’ 12-14 September 2000, Swansea, Wales. 

Båda dessa rapporter (1 och 2) handlar om begreppet ”organisatorisk förmåga”. 
Perspektiven är dock lite olika: Den förstnämnda tar utgångspunkt i vad som 
händer med den organisatoriska förmågan i samband med ökad IT-användning. 
Den andra diskuterar mer ingående begreppet ”organisatorisk förmåga” i sig, 
vilket bl a resulterar i en modell över organisatorisk förmåga, dess ingående delar 
samt relationen till organisatorisk handling. 

3) Nilsson E (2000) ”A Language Action Perspective on Knowledge 
Management” in Schoop M & Quix C [eds] Proceedings of the Fifth International 
Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling 
(LAP2000) Aachen, Germany. 

Denna rapport diskuterar bl a problematiken kring informations- kontra 
kunskapsbegreppet, innebörden av kunskapsmanagement, samt det faktum att 
kunskapsmanagement till stor del handlar om hantering av språkliga och 
skriftliga yttranden och kommunikation. Därtill inkluderar rapporten en 
presentation av min modell över organisationers kunskapsverksamheter (se 
avsnitt 6.6, figur 15).  
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I syfte att överbrygga en del av de brister som identifierades i kapitel 3, samt få en 
ökad förståelse för kunskap och dess roll i organisationer ska jag i det följande 
söka stöd inom andra teoretiska områden. Nedanstående redogörelse är således 
att se som en del i den teoretiska grundningen av avhandlingens bidrag. Den 
första delen tar upp olika kunskapsteoretiska aspekter (avsnitt 4.1), medan den 
andra delen beskriver relationen mellan kunskap, handling och reflektion samt 
presenterar en generisk modell för hur vi kan se på verksamheter (avsnitt 4.2). 

4.1 Kunskapsteoretiska utgångspunkter 
Med beaktande av de oklarheter som framträder i en del litteratur inom 
kunskapsmanagement är det enlig min mening nödvändigt att begrunda 
kunskapsbegreppet utifrån ett mer renodlat epistemologiskt perspektiv. Kunskap 
är emellertid inte något som enkelt låter sig definieras, tvärtom upplevs kunskap 
ofta som ett svårhanterligt begrepp. Frågan om vad kunskap är har sysselsatt 
filosofer sedan flera hundra år f Kr och har varit utgångspunkt för många 
epistemologiska debatter (se t ex Platon, 1996; Guthrie, 1999). Med denna 
kännedom vore det överilat att säga att jag nu tänker försöka ”lösa” den 
kunskapsteoretiska problematiken; ej heller är detta mitt syfte. Däremot behöver 
kunskapsbegreppet problematiseras. Två skäl till det är dels att kunskaps-
begreppet i sig kan framstå som oklart och svårförståeligt, dels för att kunskap 
emellanåt blandas ihop med andra begrepp t ex information. Ett ytterligare skäl är 
att i syfte att skapa förståelse för kunskapsmanagement behöver dess centrala och 
inkluderande begrepp klargöras. 

Kapitel 4 

Utgångspunkter för 
grundning i annan teori
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4.1.1 Tyst kontra explicit kunskap  
En vanligt förekommande tudelning av kunskapsbegreppet är i å ena sidan känd, 
explicit kunskap, å andra sidan okänd, tyst kunskap. Begreppet ”tyst kunskap” 
(tacit knowledge) myntades av Michael Polanyi och tar sin utgångspunkt i att vi 
vet mer än vi kan säga (Polanyi, 1983). I likhet med Polanyi talar Rolf (1995)46 
om att kunskap antingen representerar ”fokalvetande” eller ”tyst kunskap”. Med 
fokalvetande menas det som en person riktar sin uppmärksamhet mot. Kring 
fokalvetandet finns annan kunskap som personen förlitar sig på; det är den 
kunskapen som benämns ”tyst”. Tyst kunskap befinner sig inte i fokus, men riktar 
ändock vår uppmärksamhet. Tyst kunskap kan ses som det kringvetande som bl a 
erfordras för att vi skall kunna få förståelse för helheter. Vidare beskrivs tyst 
kunskap som ett redskap, vilket måste finnas för att vi skall kunna handla och 
kunna inhämta ny kunskap (Rolf, 1995; Polanyi, 1983). Det är först när 
kunskapsinnehavaren fäster tillit till tyst kunskap som den kan integreras i 
individens handlingar och i inhämtning av ny kunskap. Fokalvetande respektive 
tyst kunskap skall inte ses som två oberoende funktioner hos kunskap, utan som 
komplement till varandra.  

Både Rolf (1995) och Polanyi (1983) påtalar att tyst kunskap kan artikuleras och 
finslipas varefter den återigen kan intaga en tyst funktion – då med en delvis ny 
innebörd. Artikulering av tidigare tyst kunskap fordrar att kunskapsinnehavaren 
har förmåga att distansera sig från kunskapen och sätta kunskapen i sig i fokus 
för övervägande, istället för att anta den som självklar. Rolf betonar dock att 
artikulation som sådan inte är tillräckligt för att göra kunskap reflekterad, d v s en 
distanslös och okritisk hantering av artikulerad kunskap kan inte likställas med 
reflekterat vetande. Rolfs (1995:102) definition av reflekterad kunskap lyder: 

”Reflekterad kunskap är kunskap som genom artikulation göres fokal och 
som underkastas logiska operationer i avsikt att tolka, analysera, precisera, 
jämföra eller kritisera för att kunna dra slutsatser.”  

Till skillnad från Rolf (1995) och Polanyi (1983) som talar om kunskapens olika 
funktioner, talar Nordenstam (1983) och Göranzon (1990; 1998) om tre olika  
slags/typer av kunskaper. Dessa är påståendekunskap, färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap (se beskrivning i avsnitt 2.2.2). Även Josefson (1991)47 och 
Molander (1996) berör denna indelning av kunskaper. En skillnad är dock att 
istället för att tala om olika slags/typer av kunskaper talar de sistnämnda 
författarna om olika aspekter av kunskap. I en vidare diskussion förkastar 
Molander (1996) emellertid värdet av påståendekunskap som en speciell kategori 
                                              

46  Rolfs (1995) bok grundar sig i en studie av Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens 
tysta dimension; således avspeglar Rolfs begreppsredogörelser till stor del Polanyis kunskapssyn. 

47  Josefsson (1991:27) talar primärt om påstående- och förtrogenhetskunskap som olika kunskaps-
aspekter, men poängterar att ”de är så nära förknippade med varandra att gränserna dem emellan är 
flytande”. 
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av kunskap. Argumentet är att satser i sig innehåller ingen kunskap, utan för att 
erhålla kunskap måste kunskapsinhämtaren först förstå de ingående begreppen 
och de användningssammanhang som satserna normalt hör hemma i. Vad gäller 
förtrogenhets- och färdighetskunskap anses dessa vara olika former av tyst 
kunskap. Molander (1996) ger dock flera exempel på förtrogenhets- och 
färdighetskunskap som inte alls är tyst, utan i hög grad explicit. Detta gör att även 
dessa aspekter av kunskap ifrågasätts. Molander för vidare ett relativt långt 
resonemang vad avser begreppet ”tyst kunskap” och medger att det bidrog till att 
lyfta fram hans egen kunskapssyn. Trots det lägger Molander själv litet värde i 
begreppet tyst kunskap. Detta med anledning av att han anser att ”all kunskap har 
en tyst sida - ty ingen formulering i sig bär kunskap, den är kunskapsgivande i 
kraft av en viss förförståelse och beroende på hur formuleringen används” 
(ibid:237-238). Molander menar å ena sidan att inga formuleringar uttömmer den 
levande kunskapen. Å andra sidan säger Molander att ingen kunskap är tyst, ”ty i 
alla aktiviteter där kunskap bildas och upprätthålls, används språkliga begrepp 
och formuleringar vilka är väsentliga för förståelse och kunskapsbildning” 
(ibid:238). 

Tredelningen av förtrogenhets-, färdighets- och påståendekunskap har även 
kritiserats av Rolf (1995). Bakgrunden till kritiken är att tredelningen tar sin 
utgångspunkt i Ludwig Wittgensteins filosofi, men Rolf hävdar dock att 
Wittgensteins syfte aldrig var att typologisera kunskap. Wittgenstein ville endast 
illustrera att innebörden av att veta och att säga ibland sammanfaller, ibland är 
åtskilda. Försöket att upprätthålla tredelningen genom att se det som olika 
aspekter av kunskap, anses också tvetydigt. Rolf hårdrar frågan genom sin undran 
om vad som händer med teorin om den begränsas till att handla om olika aspekter 
hos betraktaren. 

För mig är Molanders (1996) syn på tyst kunskap tänkvärd, d v s tystnad likt med 
icke tystnad är inneboende egenskaper hos all kunskap. Med detta menas att all 
medveten och artikulerad kunskap involverar ett tyst vetande, som ofta skiljer sig 
gentemot det uttryckta. Polanyi (1962:312) uttrycker detta genom att säga ”..into 
every act of knowing there enters a tacit and passionate contribution of the 
person knowing what is being known, and that this coefficient is not mere 
imperfection but a necessary component of all knowledge..” Härvid kan 
konstateras att den kända respektive okända funktionen av kunskap är beroende 
av varandra och så länge den okända kunskapen förblir okänd är det icke möjligt 
att göra någon åtskillnad mellan den kända respektive okända kunskapen. I en 
sådan situation kan vi endast uttrycka det som är känt för oss. 

Vad gäller synen på kunskap görs som förstås ofta någon form av uppdelning av 
olika typer, former, sorter eller aspekter (se även t ex Björkman & Lundqvist, 
1986; Bråten, 1991; Spender, 1994; 1996). Med viss likhet med Rolf (1995) 
ifrågasätter jag relevansen av en del sådana indelningar. Skälet till det är att en 
del typer, sorter etc är svåra att särskilja. Jag ansluter mig vidare till Rolfs 
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uppfattning om att kunskap kan ha olika funktioner: tyst respektive explicit 
(fokal). Denna syn innebär att i en specifik situation kan viss kunskap vara 
medveten och uttalad för kunskapsinnehavaren, medan den i en annan situation 
och kanske för en annan individ intar en tyst funktion. Härigenom finns det ett 
värde i att uppmärksamma att kunskap kan vara mer eller mindre medveten, 
alternativt tas för given av kunskapsinnehavaren. Låt oss därför se närmare på 
konsekvensen och innebörden av den tysta funktionen av kunskap. 

4.1.2 Tyst kunskap som outsägbar eller sägbar 
Polanyi (1983) talar om att tyst kunskap kan artikuleras genom att den sätts i 
fokus för artikulation och reflektion. Likväl kvarstår det faktum att vi vet mer än 
vi kan säga, d v s det finns alltid kunskap som är oartikulerad (ibid; Rolf, 1995). 
Vi kan här fråga oss om det är vår strävan att artikulera all kunskap eller om viss 
kunskap kan eller ska förbli tyst (se även diskussion i avsnitt 1.3). Polanyi menar 
att det är självförgörande att försöka formalisera all kunskap genom att utesluta 
allt tyst vetande. Detta med anledning av att det tysta vetandet finns hela tiden i 
bakgrunden och allt vi upplever grundar sig till viss del i det tysta vetandet. 
Därtill anses språket inte räcka till för att fånga allt tyst vetande. En fråga är dock 
om det finns kunskap som inte går att artikulera med hjälp av språket. Såvitt jag 
kan förstå menar Polanyi att det vi idag inte har förmåga att säga kan imorgon 
vara sägbart, men att det idag som imorgon finns kunskap som språket inte lyckas 
fånga. Härigenom uppfattar jag inte att Polanyi skulle mena att det finns kunskap 
som aldrig kan verbaliseras. Däremot framstår det som att Polanyi menar att all 
kunskap om något kan inte artikuleras på en och samma gång, men vid olika 
tillfällen kan olika delar av den tysta kunskapen artikuleras. 

En annan filosofi – det wittgensteinianska synsättet – hävdar att det finns 
kunskap som i sig själv inte är artikulerbar. I Wittgensteins (1922) tidiga arbeten 
försökte han påvisa att språket endast kan användas för att tala om den 
naturvetenskapliga beskrivbara verkligheten. Wittgenstein (1922) bygger sin syn 
på logisk-semantisk teori och menar att individer är oförmögna att artikulera alla 
kunskaper som är av värde för dem. Wittgenstein talar vidare om s k meningslösa 
satser (nonsens) och menar att dessa är meningslösa p g a att de försöker säga det 
osägbara och det är då språkets eget väsen som gör vissa saker omöjliga att 
formulera. I Wittgensteins senare arbeten överges tidigare använda teorier kring 
logisk-semantik till förmån för själva språkanvändningen (se t ex Wittgensteins, 
1953). Därtill talar Wittgenstein (1953) inte så mycket om osägbarhetsbegreppet, 
utan använder sig istället av begreppet ”praxis”. Detta innebär emellertid inte att 
Wittgenstein överger osägbarhetstanken för den finns med även i hans senare 
arbeten – dock inte så uttryckligen som tidigare. Wittgensteins språkteori är 
avsedd att dra en gräns för vad som med mening låter sig sägas. En viktig aspekt i 
Wittgensteins (1953; 1969) kunskapssyn är att när vi gör anspråk på att veta 
något, förbinder vi oss även att kunna ge goda argument för kunskapsanspråket. 
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Ett rättfärdigande av ett kunskapsanspråk görs med hjälp av ett språkspel 
(language-game) och själva språkanvändningen är en mänsklig aktivitet (ibid). 

Det är vanligt förekommande att Polanyis kunskapssyn jämförs med den hos 
Wittgenstein (se t ex Rolf, Ekstedt & Barnett, 1993; Rolf 1995). Detta görs 
emellanåt genom en analogi i vilken språket utgör en matta och kunskapen ett 
golv. Enligt Polanyis teorier förmår språkets matta inte täcka hela kunskapens 
golv, medan Wittgensteins teorier innebär att det finns en bit av golvet som aldrig 
går att täcka (ibid). Om vi ser till språkets förmåga att uttrycka kunskap håller jag 
med om innebörden av analogin i förhållande till vad Polanyi och Wittgenstein 
säger. Likväl säger vare sig Polanyi eller Wittgenstein att den tysta respektive 
osägbara kunskapen icke skulle vara möjlig att förmedla. Däremot, i den mån 
språket inte räcker till för att formalisera och förmedla kunskap, är vi hänvisade 
till andra transfereringssätt. En utmaning är då att identifiera och lära oss använda 
olika sätt för att förmedla kunskaper. 

Det finns flera likheter, men också olikheter, mellan Polanyis och Wittgensteins 
respektive synsätt. En skillnad som jag vill uppmärksamma, och som inte alltid 
belyses i samband med jämförelser dem emellan, avser rättfärdigandet av 
kunskaper. Polanyi betonar den tysta grundförutsättningen för vetandet som 
någonting som är rotat i den mentala tron hos den vetande. Det är således inbyggt 
i människans kognitiva förmåga att ha både fokal och underordnad medvetenhet. 
Att legitimera personlig kunskap (Polanyi, 1962) genom tyst samtycke är 
följaktligen beroende av förmågan och möjligheten hos den mentala aktiviteten. 
Med andra ord implicerar det tysta samförståndet en personlig bedömning hos 
den vetande – ett internt rättfärdigande hos individen. Wittgenstein fokuserar å 
sin sida på ett externt rättfärdigande och ser kunskap som någonting som till 
naturen måste vara publikt eftersom det är del av ett språkspel (se vidare avsnitt 
4.1.5). 

4.1.3 Kritik mot användningen av begreppet tyst kunskap 
Det har under senare år blivit populärt att tala om tyst kunskap, men begreppet 
som sådant har även varit föremål för kritik. Hansson (1998) anmärker rent 
allmänt på den nutida användningen av tyst kunskap. Hanssons argument är att 
när något fått benämningen ”tyst” leder det ofta till en föreställning om att vi inte 
behöver fördjupa oss i kunskapen ifråga. Härmed menar Hansson att begreppet 
tyst föranleder en sorts mystifiering av kunskap, vilken dessvärre kan resultera i 
en nedtystning av kunskap. Hansson hävdar vidare att tyst kunskap inte alls är 
tyst eller omöjlig att tala om såsom benämningen låter påskina. Tvärtom går den 
både att beskriva och gestalta, men emellanåt krävs andra uttrycksformer än det 
talade språket. Att överföra tyst kunskap är således inte begränsat till verbal 
kommunikation utan bygger bl a på associationer och reflektion över kontexten 
vari kunskapen används (ibid). Hansson menar vidare att överföringen är 
oproblematisk så länge den sker i den kontext där kunskapen hör hemma. 
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Svårigheten uppstår när kunskapen48 skall formaliseras eller flyttas till ett annat 
sammanhang. Härvid understryker Hansson att vissa kunskaper inte kan läras ut 
genom en teoretisk kurs, därför att viss kunskapsinlärning kräver förtrogenhet 
med uppgiften och med övriga berörda aktörer. 

En annan linje drivs av bl a Bo Göranzon och Ingela Josefson (se t ex 
Arbetslivscentrum, 1979). Bakgrunden till deras synsätt är datoriseringens 
konsekvenser för yrkeskunskapen, vilken anses urvattnas genom att arbets-
uppgifter överförs till datorer (Göranzon, 1983; 1990; Josefson, 1991). Göranzon 
(1983; 1990) anger två huvudsakliga orsaker till kunskapsutarmningen: Den ena 
orsaken är att datorisering föranleder att yrkeskunskapen inte används och för de 
aktörer som tidigare har haft kunskapen kommer den sakta men säkert försvinna 
ur minnet, medan nya aktörer aldrig kommer att lära sig yrket till grunden. Den 
andra orsaken är att vid datorisering sker en avsevärd reducering av möjligheten 
att samtala med kollegor, vilket även det anses bidraga till att yrkesexpertisen går 
förlorad. Härav menar Göranzon (1990) att enkla, rutinbaserade arbetsuppgifter 
kan datoriseras, medan kvalificerade uppgifter inte går att datorisera. Detta har 
att göra med uppfattningen om att yrkeskunskaper inte ska artikuleras, utan är 
och ska lämnas tysta (se fortsatt diskussion nedan). 

Att hävda att det inte går att datorisera kvalificerade arbetsuppgifter framstår för 
min del något märkligt eftersom flera av dessa redan hade automatiserats inom de 
verksamheter Göranzon (1983; 1990) studerade. Däremot försvagas sannolikt en 
del yrkeskunskaper i och med att arbetsuppgifter automatiseras. Samtidigt 
innebär automatisering ofta förvärvandet av nya kunskaper, vilket bör lyftas fram 
som positivt för verksamheters framåtskridande (jfr t ex Zuboff, 1988; Barley & 
Orr, 1997). Det ligger i hela samhällets natur att saker och ting förändras, så vad 
är det som säger att yrkeskunskaperna förblir vad de tidigare varit?  

Vad som är genomgående i både Göranzon (1983; 1990) och Josefson (1991) är 
att en stor del av yrkesexpertisen likställs med tyst kunskap. Författarna ser inte 
anledning att ens försöka beskriva denna del av yrkeskunnandet, utan anser att 
den bör få kvarvara såsom tyst. Det är just detta som Hansson (1998) så starkt 
kritiserar och även jag ser en risk med att ansluta sig till det förhållningssätt som 
Göranzon och Josefson framför. Enligt min uppfattning handlar det till stor del 
om i vilken grad vi möjliggör för verksamhetsutveckling. I den mån vi avhåller 
oss från att reflektera och försöka tala om specifik verksamhetskunskap, 
reduceras potentialen för att vidareutveckla och förbättra verksamheter. Vi kan 
jämföra detta med Rolfs (1995) förtrogenhetsfälla. ”Man kan bli förtrogen med 
en verksamhet som baseras på mer eller mindre falska föreställningar vilka 
motverkar sina syften” (Rolf, 1995:53). Detta skulle i sig själv vara en förödande 
utveckling. Vad som enligt min uppfattning bör göras är att finna sätt för att 

                                              

48  Hansson (1998) använder begreppet ”kompetens”. 
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stimulera till beskrivning och reflektion av kunskap, artikulerad som tidigare icke 
artikulerad (se vidare avsnitt 4.1.4). 

En annan fråga är om distinktionen mellan tyst respektive fokal kunskap är 
tillräcklig för att förstå kunskapens olika funktioner. Goldkuhl & Nilsson (2000a) 
har, i jämförelse med Polanyi (1983) och Rolf (1995), preciserat kunskaps-
begreppet genom att lägga till två nivåer49. Goldkuhl & Nilsson menar att 
kunskap kan delas in i aktiverad situationell kunskap och passiv (latent) kunskap. 
Den aktiverade kunskapen består å ena sidan av medveten kunskap som görs 
fokal genom den specifika handlingssituationen. Å andra sidan består den av 
bakgrundskunskap som erfordras för den aktuella handlingen, men som är mer 
eller mindre omedveten och för givet tagen. Bakgrundskunskapen kan i sin tur 
delas in i dels kunskap som är känd för aktören på så vis att den tidigare haft 
rollen som medveten kunskap men i en annan situation, dels kunskap som 
hitintills är okänd för aktören. Goldkuhl & Nilssons föreslagna distinktion ger 
enligt min uppfattning en tydligare bild av kunskapens olika funktioner (se 
illustration i figur 9 nedan). 

Kunskap

Fokalt vetande Tyst kunskap

Kunskap som antingen  
fokalt vetande eller tyst kunskap

Kunskap

Tidigare känd kunskap Okänd (tyst) kunskap

BakgrundskunskapFokalt vetande

Aktiverad situationell kunskap Passiv (latent) kunskap

En utökad begreppsmodell av kunskapens olika funktioner

 

Figur 9: En jämförelse mellan Polanyi (1983) och Rolfs (1995) två-nivå modell över 
kunskapens olika funktioner och Goldkuhl & Nilssons (2000a) fyra-nivå modell.  

4.1.4 Utveckling och spridning av kunskap 
Individer kan lära på många olika sätt, t ex genom en utbildning, observation och 
experimenterande (se vidare avsnitt 2.3.5). Vad som därtill ofta betonas är att vi 
lär genom egna erfarenheter. Genom personliga erfarenheter utvecklas subjektiva 
(individuella) kunskaper. Schutz & Luckmann (1973:262) framhåller emellertid 
att ”the subjective stock of knowledge consists only in part of ”independent” 
results of experience and explication”. Detta konstaterande grundar sig i 

                                              

49   Polanyi (1983) och Rolf (1995) talar om kunskap i form av fokal respektive tyst, varigenom de endast 
använder två nivåer. Goldkuhl & Nilsson (2000a) använder sig av totalt sett fyra nivåer (se figur 9). 
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författarnas uppfattning om att ”everyday life-world is not a private, but rather 
an intersubjective and thereby a social reality” (ibid:243). Subjektiv kunskap 
anses härmed främst erhållas genom redan existerande social (gemensam) 
kunskap (ibid).  

En i sammanhanget intressant fråga är hur och vad som krävs för att subjektiv 
kunskap skall socialiseras, d v s bli till gemensam kunskap. En förutsättning som, 
enligt Schutz & Luckmann (1973), erfordras är ”objektivering” av subjektiv 
kunskap. Med objektivering menas ”the embodiment of subjective processes in 
the objects and events of the everyday life-world” (ibid: 264). Även olika former 
av yttranden inkluderas i begreppet objektivering (ibid). För att en individs 
subjektiva kunskap genom införlivande i händelser (events) skall kunna bli 
gemensam krävs att objektiveringen är direkt observerbar av andra. Detta gäller 
dock inte i de fall subjektiv kunskap införlivas i ett objekt, d v s i resultatet av en 
handling. Schutz & Luckmann (1973) menar att i resultatet av en individs 
handling finns det mer eller mindre påtagliga spår av subjektiva kunskaper (jfr 
”the consequential level of action knowledge”, Goldkuhl, 1999). Vi kan således 
härleda subjektiva kunskaper utifrån resultatet av en handling, utan att direkt ha 
observerat själva handlingen vari kunskapen använts. Detta fordrar dock att 
individen som ska förstå kunskapen bakom objektet förstår (är familjär med) den 
bakomliggande handlingen. För dessa två objektiveringsnivåer (d v s i händelser 
och i handlingsresultat) innebär det att i den mån den subjektiva kunskapen 
avskiljs (i betydelsen anonymiserats och idealiserats) från dess specifika 
användningsområde kan den inte överföras till andra (Schutz & Luckmann, 
1973). 

En annan objektiveringsnivå som inte har den begränsningen, men som likväl kan 
användas för kunskapsöverföring, är subjektiv kunskap som har översatts till 
”signs”, d v s det skrivna eller talade språket, tecken eller andra symboler (ibid). 
Överföring via ”signs” kräver viss gemensam förkunskap alternativt att viss 
gemensam kunskap byggs upp i samband med kunskapsöverföringen. Med detta 
menas att individen som genom ”signs” objektiverar sin kunskap och individen 
som tolkar dem måste båda vara eller bli familjära med samma ”sign system” 
(ibid). Det kan exempelvis röra sig om att de talar samma språk. I den mån denna 
förutsättning finns kan subjektiv kunskap transformeras genom formaliserade och 
idealiserade symbolsystem, varefter de kan transformeras till subjektiv kunskap 
hos mottagaren. Härigenom skiljer sig kraven i jämförelse med de två ovan 
beskrivna objektiveringsnivåerna. Vad gäller kunskapsöverföring via ”signs” 
poängterar Schutz & Luckmann att kunskapslämnaren kan kontrollera vilken och 
till vem kunskapen görs tillgänglig. Däremot är det inte självklart att kunskaps-
mottagaren tolkar symbolerna/tecknen/utsagorna på ett för kunskapsexponenten 
”korrekt” sätt. Dessutom om kunskap överförs via ”signs” mellan många 
individer ökar risken för att kunskapen förvrängs eller förändras. Likväl betonar 
Schutz & Luckmann att idealisering och anonymisering av subjektiv kunskap via 
”sign system” är en förutsättning för social ackumulering av kunskap.  
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Härigenom bör såväl observation som verbal och skriftlig kommunikation vara av 
central karaktär för att organisationer skall kunna utveckla och sprida aktörernas 
kunskaper. Detta ligger i linje med Taylor m fl (1996) som, utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv, framhåller textens betydelse som ett viktigt 
komplement till den muntliga konversationen. Härvid kan vi även vända oss till 
Derrida (1988) som menar att det skrivna (texten) kan frigöras från den muntliga 
kommunikationen, vilket möjliggör för kunskapsexponenten att vara mer eller 
mindre anonym för mottagaren av texten. Vad som vidare noteras är att texter i 
sig inte innehåller kunskap per se; texter är endast en representation av kunskap 
(Weigand, Hoppenbrouwers & Moor, 1999). Språkliga och andra illustrativa 
beskrivningar av kunskap måste, precis som Schutz & Luckmann (1973) påtalar, 
tolkas och förstås av mottagaren innan de kan förvandlas till kunskap hos denne. 

Att överföra subjektiv kunskap mellan individer (d v s utveckla gemensam 
kunskap) med hjälp av språket kräver emellertid att kunskapen artikuleras (jfr 
objektivering i ”signs”, Schutz & Luckmann, 1973). Jag har dock tidigare påtalat 
att det kan vara svårt att med ord beskriva kunskaper. Härvid vill jag förespråka 
användandet av (kunskaps-) rekonstruktion. Utifrån ett systemutvecklings-
perspektiv beskriver Goldkuhl & Lyytinen (1984) behovet av att rekonstruera 
systemanvändarnas kunskaper i syfte att förstå informationssystemens 
användning, syfte, kontext och struktur. Detta anses centralt för att kunna 
utveckla strukturen hos informationssystemen. Rekonstruktion handlar om att 
artikulera och kartlägga institutionaliserade handlingsmönster, inkluderande såväl 
kommunikativa och instrumentella handlingar som normativa regler och 
verksamhetsspråk (ibid; Habermas, 1979). En effekt av handlings- och 
kunskapsrekonstruktion är att den framför allt ökar aktörernas gemensamma 
förståelse för hur den specifik verksamheten fungerar (Lind & Seigerroth, 2000). 
Härigenom bör rekonstruktion och artikulering vara en viktig del i att tillvarata 
och utveckla aktörers individuella och gemensamma kunskaper. 

Det är vidare vanligt förekommande att vi talar om att olika grupper av individer 
utvecklar egna normer och procedurer som gäller för individerna i den specifika 
gruppen. Dessa normer och procedurer kan i sin tur ses som en gemensamt hållen 
kunskap om hur saker och ting bör vara. En familj utvecklar sitt förhållningssätt 
på samma sätt som en organisation utvecklar sitt. Rolf (1995) talar om 
traditionsbegreppet och menar att förmedlingen av en tradition kan vara både 
deskriptiv och normativ. Den deskriptiva ses som en slags ”formning av individer 
och reproduktion av sociala strukturer…formar den mentala inställningen” 
(ibid:153). Ur ett normativt perspektiv utvecklas en form av socialt kontrakt 
mellan förmedlaren och mottagaren, vilket grundar sig på särskilda rättigheter 
och skyldigheter för inblandade parter. Vad som är centralt vad gäller förmedling 
av en tradition är att traditionen är knuten till en specifik kontext, aktivitet eller 
liknande. Även Schutz & Luckmann (1973) talar om att kunskaper är relaterade 
till specifika situationer (se även Lind & Seigerroth, 2000, som talar om 
kontextuell kunskap). 
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External Justification Internal Justification

Justification  
by Arguments

Subjective Knowledge
Coherence/Sense-making

- Keith Lehrer 

Personal Knowledge 
Commitment/Indwelling

- Michael Polanyi 

Certainty 
Language-gaming/Rules 
- Ludvig Wittgenstein 

Objective Knowledge 
Method/Analysis 

- Karl Popper 

Justification 
by Action 

Rolfs (1995) traditionsbegrepp har likheter med institutionaliseringsbegreppet 
(Berger & Luckmann, 1966). Institutionalisering tar utgångspunkt i att all 
mänsklig aktivitet är utsatt för vanemässighet. Innebörden av vanemässigheten är 
att handlingar som ofta upprepas inordnas i ett mönster och när detta skett 
erfordras mindre möda för att upprepa handlingarna ifråga. Berger & Luckmann 
(1966) menar att institutionalisering kan uppträda varhelst det förekommer 
ömsesidiga typifieringar av vanemässiga handlingar. Det som karaktäriserar en 
typifiering är att den är tillgänglig och gemensam för aktörer inom ifrågavarande 
institution. Därtill utvecklas typifieringarna över tiden och har således alltid en 
historia. 

För att sammanfatta det som i aktuellt avsnitt är av störst intresse vill jag 
understryka att texter och andra illustrativa beskrivningar av kunskap har en 
viktig roll i organisationer. Detta särskilt när det kommer an på kunskapsdelning 
och utveckling av gemensamma kunskaper. Vi kan vidare se normer, procedurer, 
regler etc som en del av organisationers gemensamt utvecklade kunskaper. I 
organisatoriska sammanhang har dessa kunskaper en betydelsefull roll i och med 
att de till stor del styr hur verksamheter fungerar och hanteras. Därtill, oavsett om 
det gäller subjektiva eller gemensamma kunskaper är artikulering och 
rekonstruktion av kunskaper en förutsättning för att kunna reflektera och värdera 
de kunskaper som används och behövs inom en praktik (reflektion diskuteras 
vidare i avsnitt 4.2).  

4.1.5 Rättfärdigande av kunskap 
Jag har tidigare i texten berört frågan om hur kunskap kan rättfärdigas, d v s hur 
legitimeras kunskap (se avsnitt 4.1.2). Min tolkning är att medan Polanyi (1983) 
ser till ett internt rättfärdigande, talar Wittgenstein om ett externt rättfärdigande. 
Tell (1997) har tagit ett steg vidare och utvecklat ett ramverk för hur kunskap 
rättfärdigas i organisationer (se figur 10 nedan).  

 
 

 

 

 

 

Figur 10: Fyra olika typer av kunskaper och deras rättfärdigande. Källa: Tell (1997:94-95). 
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Vid sidan av de epistemologier som utvecklats av Mickael Polanyi och Ludvig 
Wittgenstein, tar Tell utgångspunkt i Karl Popper och Keith Lehrer. Härigenom 
får Tell fram fyra olika kunskapstyper samt hur och i vilken kontext de 
rättfärdigas. Vad gäller Polanyi är det den personliga kunskapen som avses och 
denna rättfärdigas internt hos individen genom tillit och handling. Från 
Wittgenstein härleds kunskap som säkerhet, vilken rättfärdigas externt genom 
språkspel såsom en handling. Poppers bidrag är den objektiva kunskapen som 
endast kan legitimeras externt genom metoder och analys. Den kunskapstyp som 
hämtats från Lehrer är den subjektiva, vilken rättfärdigas internt hos individen 
genom argumentation. Jag har tidigare i texten behandlat både Polanyis och 
Wittgensteins teorier. Däremot har Poppers teorier endast berörts (se avsnitt 3.1) 
och Lehrer har inte refererats över huvud taget. Härav ska något mer sägas om de 
två sistnämnda författarnas teorier.  

Popper (1979) förespråkar en epistemologi utan ett vetande subjekt, vilket medför 
att den enda, för vetenskapen intressanta, kunskapen är den objektiva. Härigenom 
förkastas all subjektiv inblandning såsom något fullkomligt ointressant för 
”verklig” kunskap. Vad som, enligt Popper skall fokuseras är objektiva teorier, 
problem och argument. Att försöka verifiera kunskap ses som en företeelse utan 
egentligt värde. Poppers argument för denna åsikt är att det alltid finns en 
möjlighet (risk) att när samma sak undersöks vid ett senare tillfälle kan den 
tidigare slutsatsen visa sig vara falsk. Istället för applicering av 
verifieringsmetoder förespråkar Popper att vi enträget skall försöka motbevisa 
alla påståenden genom falsifiering. I den mån och så länge som falsifierings-
försöken misslyckas, återstår endast kunskap såsom ett antal icke motbevisade 
hypoteser. Vidare hävdar Popper att det som inte kan uttryckas i språket kan inte 
ses som objektiv kunskap, vilket innebär att inom ramen för Poppers 
kunskapsteori är tyst kunskap av intet intresse. 

I motsatts till Popper framhåller Lehrer (1974) att den enda kunskap som kan 
legitimeras är den subjektiva, sammanhängande kunskapen. Lehrer säger i och 
för sig att subjektet aldrig fullkomligt kan rättfärdiga en tro eller övertygelse, men 
detta sägs med utgångspunkt i om rättfärdigandet sker externt. För att en utsaga 
skall kunna vara sann måste den enligt Lehrer överensstämma med andra utsagor 
i den subjektiva världen. Den värld som Lehrer talar om innehåller ett system för 
rättfärdigande av övertygelser, vilka till viss del avspeglar nyttan och 
användbarheten i de övertygelser som individer har. Den subjektiva kunskapen 
utvecklas således genom att utsagor jämförs. När två utsagor jämförs och det 
visar sig att de inte är kongruenta dras slutsatsen att den ena är riktigt, medan den 
andra är felaktigt. Såvitt förstås förutsätter Lehrers epistemologi att för att kunna 
jämföra olika utsagor måste den vetande (subjektet) vara medveten om och kunna 
artikulera den tilltro och de övertygelser denne har. Detta implicerar att den tysta 
funktionen av kunskap har litet värde, för så länge som utsagor inte är explicita 
för subjektet kan inga jämförelser göras. 
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Genom sina empiriska studier finner Tell (1997) konkreta exempel på olika 
organisatoriska miljöer där de olika kunskapstyperna och deras respektive 
rättfärdigande aktualiseras. Tell konstaterar även att det finns spår av samtliga 
former av rättfärdigande hos samtliga empiriobjekt. Därtill anses alla kunskaps-
typerna på ett eller annat sätt bidra till den helhet som organisatoriska 
verksamheter konstituerar. Tells ramverk kan vara till stöd för att bättre förstå hur 
individuell kunskap kan spridas och därmed bli gemensam för flera individer. 

4.2 Kunskap, handling och reflektion 
Lärandet i organisationer handlar till stor del om uppmärksamhet och inom en 
verksamhet kan uppmärksamhet tränas och utvecklas (Molander, 1996). Det 
gäller dock att vara vaksam på att uppmärksamheten inte endast blir en rutin 
genom att uteslutande fokusera på det redan kända, utan det gäller att även 
uppmärksamma det oväntade och det hittills okända. Här närmar vi oss det 
centrala hos Molanders (1996) kunskapssyn, d v s ”kunskap i handling”, som i 
hög grad handlar om uppmärksamhet och lärande i handling. Detta kräver såväl 
rutin och övning som en djup förståelse för verksamheten och dess omvärld. 
Molander betonar att kunskap i handling innebär att handla med goda skäl, följa 
regler på ett kunnigt och eftertänksamt vis, samt att växla mellan del och helhet. 
Att följa regler på ett kunnigt och eftertänksamt sätt kan jämföras med min 
uppfattning om gemensamma kunskapers (normer, procedurer etc) betydelse för 
verksamheter (se avsnitt 4.1.4). 

I detta sammanhang kan vi även beakta Schön (1983; 1987) som talar om den 
reflekterande praktikern och poängterar betydelsen av ”reflektion-i-handling”. 
Reflektion-i-handling inkluderar både reflektioner över vad en aktör har gjort och 
vad denne gör. Schön ser reflektion-i-handling som en del i kunskap-i-handling. 
Schön är dock inte helt tydlig avseende vad han menar med reflektion-i-handling 
och hur detta skiljer sig gentemot kunskap-i-handling (se även kritik i Molander, 
1996). Han säger dock att reflektion-i-handling är relaterat till överraskningar, 
medan kunskap-i-handling relateras till det som är bekant. Schöns gränsdragning 
kan tolkas som att det bekanta inte behöver vara föremål för reflektion, vilket i så 
fall kan ifrågasättas. Jag ser vidare ett problem i att så starkt betona reflektion-i-
handling. Aktörer kan i samband med att handlingar utförs mer eller mindre 
medvetet beakta (i betydelsen ”tänka på”) det som görs och har gjorts. Ska vi 
dock tala om reflektion, menar jag att vi behöver ta ett steg tillbaka och distansera 
oss från handlingen (jfr Rolf, 1995). Detta innebär, precis som Molander (1996) 
säger, att i samband med reflekterandet kan aktören inte vara helt upptagen av 
själva handlingen som sätts i fokus för reflektion. En orsak till detta är en 
begränsning i vår intellektuella förmåga att hantera flera mentala processer 
parallellt. Härav ser jag Molanders (1996) användning av begreppet 
”uppmärksamhet” som mer lämpligt i samband med att handlingar utförs och vill 
därmed använda reflektionsbegreppet som något som sker skiljt från den 
handling som är föremål för reflektionen. 



UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUNDNING I ANNAN TEORI 

97 

Goldkuhl (1998) lyfter, i likhet med Molander, fram sambandet mellan kunskap 
och handling inom ramen för en praktik (verksamhet). I en praktik utförs 
handlingar och för att kunna utföra dessa handlingar behövs kunskap. Omvänt 
kan vi säga att kunskap manifesteras i de handlingar som utförs inom ramen för 
olika verksamheter (Goldkuhl, 1998; Molander, 1996; Schön, 1983). Kunskap är 
utan tvekan en nödvändig förutsättning för att uppnå det resultat som praktikens 
handlingar åsyftar. Goldkuhl & Röstlinger (1998:26) understryker även att 
”verksamheter utvecklas kontinuerligt genom att verksamhetens aktörer genom 
sina handlingar utvecklar sitt handlande”. Genom handlingar sker således ett 
kontinuerligt lärande och aktörer införskaffar nya erfarenheter som i sin tur kan 
återföras och utnyttjas i verksamheten. Detta är vad jag anser vara kärnan i 
organisatoriskt lärande (se vidare avsnitt 2.3). I avsnitt 4.2.1 ska vi se vidare på 
hur vi kan tydliggöra sambandet mellan kunskaper som en förutsättning för 
handling, själva handlingarna och erfarenheter av handlandet. 

4.2.1 En generisk verksamhetsmodell 
Jag har ovan talat om att kunskap är en förutsättning för att kunna handla samt att 
normer etc styr och påverkar handlandet. Vilka andra verksamhetsförutsättningar 
involveras i verksamheter? Hur kan vi se på verksamheter om vi vill ”fånga” 
såväl själva verksamheten som dess centrala förutsättningar och resultat?  

En modell som jag finner lämplig att i detta sammanhang använda är den 
praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Modellen är generisk 
till sin karaktär och konceptualiserar vad en praktik (verksamhet) innebär. I 
modellen ingår ett antal grundläggande begrepp samt relationen dem emellan. 
Det finns givetvis andra generella teorier om verksamheter. Goldkuhl & 
Röstlinger (1998) nämner exempelvis ”activity theory” (Engeström, 1996) och 
”flernivåsynsättet” (Lundeberg, 1993). Jag har dock valt att inte gå in på dessa 
eller andra teorier50, utan begränsar mig till en beskrivning av den praktik-
generiska modellen. Mina huvudsakliga argument för att inte studera andra 
liknande teorier är dels att praktikgeneriska modellen och dess ingående begrepp 
anses intressanta att bygga vidare på, dels att modellen bygger på en syn på 
kunskap och verksamheter som jag delar. Modellen grundar sig bl a i synen på att 
praktiker till stor del handlar om institutionalisering, att aktörer lär genom 
handling, samt att det finns ett antal förutsättningar som erfordras och påverkar 
verksamheter och som därav behöver tydliggöras. Vidare utgår praktikgeneriska 
modellen från talaktsteorier (se t ex Searle, 1969; Austin, 1979), vilket är ett 
perspektiv som kan vara användbart för att öka förståelsen för 
kunskapsmanagement (se vidare diskussion kapitel 6). Mina argument för att inte 
behandla andra teorier skall dock inte tolkas som att andra teorier inte kan vara 
fruktbara, men en jämförelse mellan olika teoriers användbarhet ligger utanför 
                                              

50  För en genomgång och diskussion av en del andra verksamhetsteorier rekommenderas Goldkuhl & 
Röstlinger (1999). 
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syftet med denna avhandling. I figur 11 nedan illustreras den praktikgeneriska 
modellen, vilken följs av en beskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Den praktikgeneriska modellen. Källa: Goldkuhl & Röstlinger (1998:7). 

Enligt Goldkuhl & Röstlinger (1998) innebär en praktik att någon/några gör 
något för någon/några. De förstnämnda ”någon/några” avser de aktörer som inom 
en verksamhet producerar varor och/eller tjänster, medan de sistnämnda 
”någon/några” avser verksamhetens klienter. I syfte att inom verksamheten 
producera varor och/eller tjänster (praktikens huvudresultat) krävs olika 
förutsättningar. En förutsättning är att det finns en uppdragsgivare som ger 
uppdrag till praktiken att producera något. Uppdrag kan både komma direkt från 
klienten som nyttjar det som produceras, från producenten själv eller från andra. 
En annan förutsättning är den/de försörjare som förser praktiken med underlag, t 
ex råmaterial eller information, som förädlas i produktionen. Finansiärer ses som 
en tredje förutsättning och avser de som på något sätt förser producenten med 
ekonomisk ersättning. Finansiären kan vara samma person som klienten, men kan 
även vara någon annan t ex en kommun som finansierar en verksamhet via 
skatter.  

Kunskapsutvecklare är de som förser praktiken med det kunnande som krävs för 
att genomföra av olika handlingar. En ytterligare förutsättning är normer, vilka 
kan avse både kvalitets- och handlingsnormer. Den/de som formulerar normer för 
en verksamhet benämns normställare och kan både avse interna och externa 
aktörer. En sista förutsättning är instrumentmakarna, vilka tillhandahåller 
instrument av skilda slag. Instrumentbegreppet beskrivs av Goldkuhl & 
Röstlinger (1998) som alla de hjälpmedel som används i en praktik och som 

Kunskaps-    Norm-    Instrument -   
utvecklare    ställare       makare   

Producent(er)  
och dess handlingar  

Kunnande, normer,  
instrument   

Resultat 
  

  

Underlag    

Erfarenheter 

Ersättning Uppdrag   
  

Uppdragsgivare   Försörjare   
 

Finansiär(er) 

Klient(er ) och  
dess nyttjande   

Andra resultander 
och påverkan på 
deras handlande 



UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUNDNING I ANNAN TEORI 

99 

möjliggör förädling av underlaget till resultatet (produkter). Dessa hjälpmedel 
omfattar å ena sidan materiella resurser t ex verktyg och maskiner (materiella 
instrument), å andra sidan immateriella resurser i form av institutionaliserade 
metoder, arbetssätt och liknande som används i genomförande av olika 
handlingar (immateriella instrument). Förutom huvudresultatet (produkterna) 
genererar producenten via handlingar ett biresultat i form av erfarenheter som 
kan återanvändas inom praktiken. Tillvaratagandet och återanvändningen av 
erfarenheter är viktigt för att verksamheter ska kunna utvecklas. Därtill indikerar 
biresultatet (erfarenheterna) att verksamheten och dess medarbetare i mångt och 
mycket lär genom att aktörerna utför olika handlingar.  

4.2.2 Praktikgeneriska modellens användbarhet för 
kunskapsmanagement 

Ett förhållande i praktikgeneriska modellen som kan diskuteras är användningen 
av begreppet finansiär. Med finansiärer avses vanligtvis banker, aktieägare eller 
dylikt som förser verksamheter med ekonomiskt kapital. När det gäller 
ekonomisk ersättning för nyttjandet av produkter talar man i regel om betalning 
eller likvid. Likvid betalas ofta av klienten som ska nyttja produkten, men det kan 
även vara så att någon annan bekostar klientens produktutnyttjande. Inom ramen 
för praktikgeneriska modellen inkluderar begreppet finansiär såväl banker, staten 
(finansierar t ex via statliga anslag), klienter etc och ges därmed en bred 
innebörd. 

Hur och vem som står för finansiering av en verksamhet, samt vem som förser 
verksamheten med underlag är förmodligen av mindre intresse utifrån ett KM-
perspektiv. Förvisso kan t ex försörjaren ha en viktig roll i form av att denne kan 
bidra med nya kunskaper i och med att underlag levereras. I den mån en sådan 
kunskapsförmedling sker så intar försörjaren, enlig min uppfattning, även rollen 
som kunskapsutvecklare. På samma vis kan även uppdragsgivaren, finansiären 
och klienten ha rollen som kunskapsutvecklare. Detta innebär att vissa begrepp51 
kanske inte är så viktiga för just kunskapsmanagement; likväl är de viktiga för att 
vi skall kunna få det helhetsperspektiv som jag tidigare har efterfrågat. 

Ser vi till själva uppdraget är det intressant för det är det som styr och klargör vad 
som skall produceras. I samma linje bör produkterna (verksamhetsresultatet) vara 
av intresse för de representerar det primärt åsyftade resultatet av producenternas 
handlingar, därmed även producenternas kunnande. Kunskapsutvecklarna som 
förser verksamheten med kunnande representerar en kritisk del för KM. 
Kunskapsutvecklarna kan både vara medarbetarna själva och andra externa 
aktörer. Normställarna samt de normer som ska gälla för en verksamhet är också 
kritiska, framförallt eftersom jag ser en verksamhets gällande normer som en 

                                              

51  De begrepp som här primärt avses är uppdragsgivare, försörjare, underlag, finansiär, samt ersättning. 
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form av gemensam kunskap. Vad gäller instrumentmakare så är de intressanta 
med tanke på att de kan tillhandahålla instrument som kan användas för att 
underlätta för aktiviteter relaterade till KM. Immateriella instrument kan t ex avse 
olika verksamhetsbeskrivningar och arbetsmetoder, vilka bl a kan fungera som en 
instruktion och påminnelse om hur specifika aktiviteter skall utföras. Materiella 
instrument kan vara ett intranät eller andra typer av informationssystem som bl a 
kan användas för att underlätta sökandet efter specifika kunskapskällor. Slutligen 
har vi erfarenheterna som genereras som ett biresultat genom aktörernas 
handlande. Erfarenheter är kanske en av de viktigaste utgångspunkterna för 
kunskapsmanagement p g a att det är många gånger genom erfarenheter som 
kunskaper genereras. 

Jag har ovan gjort en genomgång av praktikgeneriska modellens ingående 
begrepp och kan konstatera att samtliga har relevans om vi ämnar anta ett 
helhetsperspektiv på kunskapsmanagement. Frågan är dock var KM finns i 
modellen samt hur KM kan tydliggöras? Jag har i tidigare kapitel (kapitel 1 och 
2) påtalat behovet av att klargöra relationen mellan kunskapsmanagement och 
organisationers kärnverksamhet. Härvid ser jag en potential i att utgå från 
praktikgeneriska modellen och se aktörernas (producenternas) handlingar som 
kärnverksamheten. Med detta som grund är det min uppfattning att det finns goda 
förutsättningar att bygga vidare på modellen i syfte att tydliggöra relationen 
mellan kunskapsmanagement och kärnverksamheten, samtidigt som ett 
helhetsperspektiv bevaras (se vidare avsnitt 6.6). 
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I följande kapitel beskrivs och analyseras avhandlingens primärdata. Dessa data 
har genererats från en fallstudie genomförd vid ett konsultföretag inom IT-
branschen. Inledningsvis ges en kort beskrivning av fallföretaget, fallstudiens 
syfte och tillvägagångssätt52. Därefter presenteras en redogörelse och diskussion 
om AS-teamets verksamhet, företaget syn på lärande, samt hur kunskaper 
hanteras. Avslutningsvis beskrivs genomförandet av en form av reflektions-
seminarium, fallstudiens effekter på AS-teamet, samt egna reflektioner kring 
fallstudiens genomförande. 

5.1 Konsult AB 
Konsult AB53 är ett framgångsrikt företag inom IT-sektorn som under senaste 
åren har haft en hög tillväxttakt. Verksamheten utvecklas kontinuerligt avseende 
både dess produktutbud och organisationsstruktur. Konsult AB finns 
representerat på ett flertal geografiska platser såväl inom som utanför Sveriges 
gränser. Organisatoriskt är verksamheten indelad i ett moderbolag och ett antal 
dotterbolag. Kärnverksamheten är indelad i ett antal affärsområden och syftet är 
att respektive bolag ska vara verksam inom varje affärsområde. Större delen av 
verksamheten bedrivs på projektbasis. Kunden är oftast extern, men kan även 
vara ett annat team eller bolag inom koncernen. 

Inom Konsult AB är det en strävan att arbeta långsiktigt med affärs- och 
kundrelationer. Med beaktande av den gynnsamma marknaden som IT-företag i 
                                              

52   För en mer utförlig beskrivning av fallföretaget och studiens genomförande se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 
53   Fallföretaget har, som påtalats i kapitel 3, i enlighet med eget önskemål anonymiserats i avhandlingen. 
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allmänhet befunnit sig i under de senaste åren har företaget haft stor efterfrågan 
och fått många nya kunder. Att tillgodose ett förhållandevis stort antal nya kunder 
har till viss del skett på bekostnad av att en del ”gamla” kunder inte fått den 
uppmärksamhet som Konsult AB i grund och botten vill eftersträva. Vid sidan av 
långsiktiga kundrelationer framhåller Konsult AB betydelsen av entreprenörskap, 
vilket är ett av företagets grundläggande honnörsord. Därtill understryker Konsult 
AB att företagets främsta produkt är kunskap. 

Att förespråka att kunskap är företagets primära produkt inbjuder till en 
kommentar. Konsult AB erbjuder sina kunder varor och tjänster som t ex IT-
system, utbildning och konsultation. När det gäller utbildning och kurser kan vi 
säga att kunskap är den primära produkten som ska ”levereras” till kunden. 
Däremot att säga att exempelvis affärssystem, infrastrukturer, databaser och 
koder är kunskap ser jag som en oegentlig definition. När vi talar om varor och 
tjänster är det sällan som själva kunskaperna är produkten. Däremot erfordras 
kunskaper för att skapa produkter av skilda slag. Producenters kunskaper 
manifesteras således i produkter, men kunskaperna i sig är endast i undantagsfall 
själva produkten. Härigenom menar jag att det är något klichéartat att tala om att 
kunskap är företagets primära produkt. 

5.2 Fallstudiens syfte och tillvägagångssätt   
I början av 1999 genomförde jag en förstudie på Konsult AB (se beskrivning 
avsnitt 3.3.2). Bakgrunden till studien var dels mitt personliga intresse för 
organisatorisk kunskapsutnyttjande och kunskapsutveckling, dels företagets 
intention att förbättra dess interna kunskapsmanagement. I samband med att 
förstudien påbörjades kom det till min kännedom att företaget inte hade någon 
övergripande, strukturerad och genomtänkt strategi för kunskapsmanagement. 
Denna förutsättning var intressant med tanke på att Konsult AB själv klassificerar 
sig som ett kunskapsföretag (se t ex Sveiby & Risling, 1986; Alvesson, 1992). 

Det primära syftet med förstudien var att få en uppfattning om hur företaget ser 
på kunskap och dess hantering. Detta var angeläget bl a för att kunna identifiera 
eventuella behov, möjligheter och hinder inom företaget vad avser utveckling av 
dess interna kunskapsmanagement. Metodmässigt genomfördes fem intervjuer 
med chefer på strategisk och taktisk nivå. Resultatet av studien redovisades i 
form av en rapport som fokuserade på identifiering av problem, hinder och 
möjligheter avseende företagets kunskapsmanagement. Med beaktande av att 
förstudiens insamlade data och slutsatser i mångt och mycket verifierades under 
djupstudien, kommer jag inte redovisa dessa i detalj. Jag har dock bifogat en 
redogörelse av de brister som identifierades under förstudien (se bilaga 1). 

I samband med att mina slutsatser från förstudiens diskuterades med 
representanterna från Konsult AB beslutade vi gemensamt att jag skulle gå vidare 
med mitt arbete och genomföra en fördjupad studie. Djupstudien genomfördes till 



ETT IT-FÖRETAGS HANTERING AV KUNSKAP 

103 

större delen under hösten 1999. Ett par uppföljande samtal genomfördes dock 
under januari 2000. Ett syfte med djupstudien var att gå vidare med att identifiera 
sätt för och eventuella hinder mot att utveckla Konsult AB:s interna 
kunskapsmanagement. Det organisatoriska område som använts som studieobjekt 
är en viss typ av projekt, närmare bestämt försäljnings- och implementerings-
projekt av ett standardiserat, men anpassningsbart affärssystem (AS). Det finns 
flera bolag och team inom Konsult AB som genomför denna typ av projekt, men i 
djupstudien har endast ett AS-team studerats. Ett annat team som jobbar i nära 
anslutning till AS-teamet är teamet för informationssystemutveckling (ISU) och 
detta har delvis också involverats i studien. Fokus har emellertid varit på det 
utvalda AS-teamet. Det gemensamma för samtliga respondenter inom ramen för 
djupstudien är att de på något sätt involveras i AS-projekt. 

Respondenternas respektive roller skiljer sig åt genom att antingen ha rollen som 
huvudprojektledare (HPL), delprojektledare (DPL/konsulter) eller teamchef. 
Sammanlagt har åtta medarbetare intervjuats under djupstudien. En av 
respondenterna (HPL) har intervjuats vid tre olika tillfällen. Jag har vidare fört ett 
flertal samtal med teamchefen (f d säljare i AS-teamet) i syfte att diskutera min 
analys och slutsatser, samt möjligheter till framtida utveckling av teamets 
kunskapsmanagement. Vid sidan av intervjuerna och samtalen har två seminarier 
genomförts tillsammans med medarbetare i AS-teamet (se vidare avsnitt 5.5).  

5.3 AS-teamets verksamhet och kunskapsbehov 
I det följande ges en beskrivning av AS-teamets kärnverksamhet. I syfte att skapa 
struktur i beskrivningen har jag utgått från den ”praktikgeneriska modellen” (se 
avsnitt 4.2.1). De delar i modellen som inte direkt beaktats i nedan beskrivning är 
materiella instrument, ersättning och klient54. Med anledning härav skall dessa 
kort kommentaras. 

Vad gäller materilla instrument så används t ex datorer som en förutsättning och 
hjälpmedel för att leverera produkter till kunder. Ur ett kunskapsperspektiv 
förefaller dock den aspekten vara av sekundärt intresse. Vad som dock är 
intressant är huruvida materiella instrument används för att underlätta själva 
kunskapshanteringen och kunskapsspridning. Detta är dock en fråga som kommer 
behandlas i avsnitt 5.4. Ifråga om kunder, såväl bolagsinterna som externa, är 
dessa de som ekonomiskt ersätter teamet för levererade produkter. Uppdrag 
internt inom teamet är självfinansierande, d v s AS-teamet har eget resultatansvar 
och det som inte kan debiteras på en specifik kund belastar teamets resultat 
primärt i form av reducering av debiterbara timmar.  

                                              

54  Jag kommer i följande beskrivning, i enlighet med Konsult AB, använda kundbegreppet istället för 
klientbegreppet som används i praktikgeneriska modellen.  
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En ytterligare kommentar angår biresultatet, d v s erfarenheter. Enligt den 
praktikgeneriska modellen återförs dessa direkt till producenterna och deras 
handlingar. Utifrån ett KM-perspektiv vill jag tydliggöra att det finns behov av att 
tillvarata och hantera erfarenheter före det att de återförs till verksamheten för 
användning. Detta förtydligande är illustrerat med de tjocka pilarna i figur 12 
nedan. Frågan om på vilka sätt vi kan hantera, förmedla och tillgängliggöra 
kunskaper är illustrerad med ”tankebubblan” i figuren. Jag har vidare streckat den 
del i figuren som är av särskilt intresse vad gäller kunskapsmanagement. 

 

Uppdrag: Kundens 
behov och uppdrag

Underlag: Anpassningsbart 
AS, utvecklingsmiljö, 
produktstabilitet etc Kunskaper, immateriella 

instrument och normer

AS-teamet och dess projektaktiviteter

Huvudresultat: 
Kundanpassat 
affärssystem

Biresultat: 
Erfarenheter

Hantering av  
kunskaper  

- HUR?

 

Figur 12: AS-teamets kärnverksamhet utifrån den praktikgeneriska modellen. 

I följande avsnitt beskrivs AS-teamet och dess projektaktiviteter (avsnitt 5.3.1), 
projektförutsättningar (avsnitt 5.3.2) och projektresultat (avsnitt 5.3.3). Vad 
gäller AS-teamets lärande och hantering av kunskaper behandlas det särskilt i 
avsnitt 5.4. För att förtydliggöra sambandet mellan AS-teamets aktiviteter 
(handlingar), dess förutsättningar och resultat presenteras en sammanställning i 
bilaga 2. Sammanställningen inkluderar en kolumn som anger olika potentiella 
problem/hinder som kan uppstå i samband med olika projektfaser. Bilaga 2 
representerar således en prövning av dokumentationssättet som utvecklats i 
samband med detta avhandlingsarbete (se beskrivning i avsnitt 3.3.3). 

5.3.1 AS-teamet och dess projektaktiviteter 
AS-projekten kan delas in i två grundläggande faser: Den första fasen avser sälj- 
och förhandlingsaktiviteter, vilka har till syfte att resultera i ett avtal mellan 
Konsult AB (AS-teamet) och kunden. I denna fas berörs framförallt säljarna. 
Emellanåt involveras även teamchefen, HPL eller någon DPL. Teamchefen 
fungerar emellanåt som ett stöd för säljaren i förhandlingsarbetet, medan HPL:s 
och DPL:s delaktighet främst aktualiseras i samband med produkt-
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demonstrationer, workshops och seminarium. Demonstrationer syftar till att 
redogöra för affärssystemets funktionalitet, medan workshops och seminarium 
används för att fastställa kundens behov och systemkrav. Med anledning av att 
säljaren ofta genomför dessa aktiviteter på egen hand är HPL:s och DPL:s 
medverkan förhållandevis begränsad i denna fas. Denna begränsning kan dock 
medföra negativa konsekvenser som uppdagas i den senare projektfasen. Det 
förekommer bl a att säljaren lovar kunden systemfunktionalitet, utan att 
kontrollera med DPL att den är möjligt att realisera. Under sälj- och 
förhandlingsfasen samtalar kunden och säljaren även om vilka avtalspremisser 
som ska gälla. Ett problem här är att det är inte alltid som alla premisser 
dokumenteras och kan därav inte utläsas via avtalet. Härigenom är det primärt 
kunden och säljaren som har kunskaper – inkluderar ibland även en del ”tysta” 
överenskommelser – om vad som skall göras inom ramen för avtalet. En del av 
dessa kunskaper kan vara svåra att förmedla till andra projektdeltagare p g a att 
de inte har artikulerats alternativt så glömmer säljaren helt enkelt bort att 
förmedla dem. 

Den andra fasen avser själva genomförandet, d v s anpassning och 
implementering av affärssystemets olika moduler. Denna fas aktualiseras först då 
ett avtal har kommit till stånd i samband med sälj- och förhandlingsfasen. När ett 
avtal är skrivet sker en s k projektöverlämning (ansvarsöverföring) från 
försäljningsfasen till projektets genomförandefas. Projektöverlämningen 
inkluderar ett internt uppstartsmöte under vilket en projektgrupp inklusive HPL 
utses. Därefter börjar HPL planera, samordna och fördela ansvar för de olika 
genomförandeaktiviteterna. Före det att själva genomförandet påbörjas 
genomförs som regel en s k kick-off (uppstart). Uppstarten involverar både 
kundrepresentanter och berörda medarbetare i AS-teamet. Syftet är att skapa en 
gemensam helhetssyn på projektet och teamets arbetssätt55. 

Genomförandeaktiviteterna delas upp i ett antal delprojekt – ett delprojekt för 
varje aktuell modul i affärssystemet. Ansvarig för respektive delprojekt är en 
DPL. Varje delprojekt innefattar oftast endast en medarbetare från AS-teamet. 
Således arbetar de olika DPL relativt självständigt i förhållande till varandra, men 
dock i nära samarbete med kunden. Varje delprojekt omfattar fem 
huvudaktiviteter: analys, design, konsolidering, utbildning och driftsstart. Dessa 
aktiviteter kan i sin tur delas upp i ett antal mer specificerade aktiviteter. 
Omfattningen av varje huvudaktivitet beror på kundens behov och 
kravspecifikation. 

En svårighet under genomförandefasen är att identifiera kundens behov och hur 
systemet kan tillgodose behovet. Detta beror bl a på att kunden själv har svårt att 

                                              

55  AS-teamets arbetssätt handlar bl a om att för varje timma teamet lägger ned på ett projekt erfordras tre 
timmars resursinsats från kundens sida. Detta är dock ett förhållande som är svårt att få kunden att inse 
betydelsen av för ofta tror kunden att AS-teamet kommer gör allt arbete själv. 
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formulera sina behov samt beskriva existerande rutiner och informationsflöden. 
Vidare upplevs det problematiskt att få kunden att göra sin del av arbetet (se not 
55). Projekten i sin helhet är beroende av att kunden känner engagemang och 
avsätter erforderliga resurser till projektet, vilket inte alltid görs. Den 
dokumentation – projektdirektiv, avtalet, genomförda verksamhetsanalyser och 
kravspecifikationer e t c – som DPL får uppfattas emellanåt som vag och/eller 
bristande (framför allt senare i genomförandefasen då de flesta specifika frågorna 
uppstår). Detta försvårar för DPL genom att denne inte alltid har klart för sig 
vilka egenskaper och funktioner systemet förväntas inkludera.  

När delprojekt är genomförda och modulerna är testade i sin verkliga miljö, sätts 
systemet i drift hos kunden. Projekten avslutas genom en uppföljning av kundens 
driftsstart. Uppföljningen med kunden görs i de flesta fall av säljaren, vilket 
innebär att ansvaret återigen överförts och denna gång tillbaka till säljaren. HPL:s 
ansvar i detta projektskede är att genomföra en intern utvärdering av projektet. 
Projektutvärderingar görs men är avgränsade till ekonomiska och tidsmässiga 
uppföljningar; härav exkluderas utvärdering av medarbetarnas olika projekt-
erfarenheter. 

5.3.2 Projektförutsättningar 
De förutsättningar som identifierats och som inverkar på AS-projekten inkluderar 
främst erfordrade kunskaper, immateriella instrument, normer, kundbehov 
(uppdraget), samt ett anpassningsbart affärssystem, kundens utvecklingsmiljö, 
produktens stabilitet och kunddeltagandet (d v s underlag)56. Nedan följer en 
beskrivning av dessa olika förutsättningar. 

Erfordrade kunskaper  
Jag har tidigare nämnt att bilaga 2 bl a beskriver olika kunskaper etc, som är 
centrala för olika projektfaser. Det kan med sannolikhet finnas ytterligare 
kunskaper, men de kunskaper som finns angivna i bilagan kan förmodas avspegla 
de primära. Jag kommer i det följande lyfta fram de kunskaper som framstått som 
kritiska och/eller bristande i något avseenden. För en mer specificerad 
beskrivning av vad en del olika kunskaper inkluderar se bilaga 3, vilket är en 
form av rekonstruktion av olika kunskapers innebörd. I bilaga 2 och 3 beskrivs de 
flesta kunskaperna i form av förmågor (kunnande), vilket överensstämmer med 
respondenternas uttryckssätt. Att tala om förmågor anser jag är lämpligt med 
hänsyn till att det för AS-teamet verksamhet handlar om att använda kunskaper i 
handling. Det räcker således inte med att en medarbetare vet något. Vetskapen är 
av betydelse först när den användas i och bidrar med värde till medarbetarnas och 
teamets handlande. 

                                              

56   Bilaga 2 ger en överblick av hur olika förutsättningar är kopplade till olika projektfaser. 
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Under sälj- och förhandlingsfasen (involverar främst säljare) är kunskap i form 
av erfarenheter av liknande projekt en fördel som underlättar för såväl 
förhandling och kundbehovsidentifiering, som för problemhantering och 
riskbedömning. Avseende förmåga att göra en riskbedömning av kundens 
aktuella situation är det kunskap som flera respondenter uttryckte behov av att 
utveckla. Förvisso ska säljaren i samband med avtalsdiskussionen göra en form 
av riskbedömning, men det finns inga uttalade riktlinjer avseende vilka kriterier 
som bör ligga till grund för den. Bedömningen görs ofta utifrån intuition och 
tidigare erfarenheter, men för att bedömningen i ett senare skede skall kunna 
förmedlas till övriga berörda projektdeltagare behöver den artikuleras. Detta 
upplevs svårt, framförallt om de andra projektdeltagarna inte har samma 
bakgrundskunskap och erfarenheter som säljaren. Vidare anses det, som ovan 
nämnts, emellanåt svårt att identifiera kundens behov; likväl är det avgörande för 
att kunna skriva preciserade och tydliga avtal. 

Ett kritiskt förhållande i samband med förhandlingsfasen är risken att kundens 
förväntningar ”trissas upp”. Kundens förväntningar har stor påverkan på hur 
denne upplever kvaliteten på en levererad produkt, varför det är viktigt att 
kunden inte har för höga förväntningar samt att kunden och AS-teamet har 
samma förväntansbild (jfr Holm, 1999). Denna s k upptrissning är delvis en 
konsekvens av att säljaren är ”så driven att sälja”, d v s säljaren strävar efter att 
snabbt komma till avslut och lovar därmed ibland mer än vad som kan hållas. Det 
är vidare relativt vanligt förekommande att kunden inte har förstått vilken 
resursinsats som erfordras från dennes sida. En del kunder har uppfattningen att 
allt skall göras av Konsult AB, varför kunden inte alltid tar sitt deltagande på 
allvar. AS-teamet behöver enligt flertalet respondenter bli bättre på att förklara 
vad som krävs från kunden och att denne inser detta i ett tidigt skede. Vidare 
behöver säljarna blir bättre på att kolla av offerter, utlovanden etc med de DPL 
som bättre kan bedöma situationen ifråga. 

I samband med projektöverlämningen är säljarens förmåga att beskriva gällande 
projektförutsättningar, inklusive avtalspremisser och riskbedömning, av stor 
betydelse. I den mån inblandade parter inte når samsyn angående uppdraget, 
potentiella problem, vad som faller utanför avtalet etc kan det få negativa 
konsekvenser för hela projektet. Det är dock vanligt förekommande att 
inblandade parter vid detta projektskede tror att de har saker och ting klara för 
sig, men senare under genomförandet uppstår ofta frågetecken och oklarheter. 
Det är även viktigt att berörda projektdeltagare, både från Konsult AB och från 
kunden, har en gemensam helhetssyn på arbetssättet. Denna kunskap finns hos 
medarbetarna vid Konsult AB, men det är som ovan nämnts svårt att överföra 
denna kunskap och förståelse till kundens deltagande aktörer. Svårigheten blir 
särskilt påtaglig när det är olika personer från kundens sida som skriver avtalet 
respektive är delaktiga i genomförandefasen, vilket ofta är fallet. Vidare anses 
förmågor som att kunna entusiasmera kunden och inge förtroende avgörande för 
att skapa engagemang och delaktighet hos kunden. Dessa förmågor är 
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betydelsefulla under hela projektet. Det är dock under de två fasernas inledande 
aktiviteter som säljaren respektive DPL har störst möjlighet att påverka kundens 
inställning. Jag håller med om att detta är viktiga förmågor framförallt med tanke 
på att en implementering av ett nytt affärssystem ofta kräver andra parallella 
verksamhetsförändringar (se nedan) och att Konsult AB:s arbetssätt kräver att 
kunden tar aktiv del i arbetet. Det kan dock finnas en risk i att entusiasmera och 
engagera kunden alltför mycket; detta kan resultera i en ”upptrissning av 
kundkraven” (jfr upptrissning av kundförväntningar ovan). Härigenom gäller det 
att nå en balans mellan engagemang, rimliga förväntningar och krav.  

I genomförandefasen fördelar HPL ansvar, planerar och följer upp projekten på 
en övergripande nivå, medan DPL fullföljer själva anpassningen och 
implementeringen hos kunden. I samband med anpassningen och 
implementeringen är kunskaper om affärssystemets funktionalitet, möjligheter 
och begränsningar av central karaktär. Dessa kunskaper anses dock inte vara de 
mest kritiska, utan de viktigaste kunskaperna avser mer generell verksamhets-
kunskap och kunskap om kundens verksamhet. Skälet till att tekniska kunskaper 
ges en sekundär roll är att dessa anses enklare att lära sig och att det dessutom 
finns både leverantörer och kollegor tillhands om DPL skulle ställas inför 
tekniska problem eller frågor.  

Kunskaper om kundens verksamhet samt en för konsulten och kunden gemensam 
begreppsapparat är en viktig grund för att konsulten skall kunna förstå och 
identifiera systemets nytta för kunden. För att systemet ska kunna ge kunden 
mervärden är det sällan tillräckligt att endast få det implementerat. Ofta krävs 
andra typer av verksamhetsförändringar i form av förändrade processer, rutiner, 
arbetsuppgifter och liknande. Dessa parallella verksamhetsförändringar är både 
svårare att identifiera och få kunden att införa. Vidare är det ofta i slutet av 
genomförandet som dessa förändringsbehov uppmärksammas och då är tiden 
kritisk p g a att ”deadline” närmar sig. Andra viktiga kunskaper är pedagogisk 
förmåga, förmåga att leda projekt, samt förmåga att bedöma och följa upp 
kundens arbetsinsats (se vidare sammanställning av erforderliga kunskaper i 
relation till projektfaserna i bilaga 2). 

Immateriella instrument 
De immateriella instrument som används i samband med olika projektfaser 
inkluderar diverse konsultguider, modeller, metoder, mallar, checklistor och 
protokoll. En del av dessa instrument är gemensamma för hela företaget, andra är 
endast tillgängliga för enskilda bolag eller team, medan en tredje kategori är helt 
individuella. 

Företagsgemensamma instrument (dessa benämner jag ”formella instrument”) 
finns tillgängliga via företagets intranät samt via pappersdokument. Ett exempel 
på ett instrument av detta slag är företagets projektstyrningsmodell. Modellen är 
relativt detaljerat beskriven och omfattar alltifrån projektidén till utvärdering av 
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genomfört projekt. Ett problem, enligt flertalet respondenter, är att projekt-
modellen inte anses tillämplig för delprojektens genomförande, utan endast på en 
övergripande nivå57. Detta har medfört att det i princip endast är HPL som har en 
reell användning av modellen. Modellen har emellertid varit underlag för en del 
DPL när de utformat egna modeller som anpassats till delprojektens faktiska 
genomförande. Det finns även konsultguider som beskriver mer specifikt vad 
DPL behöver beakta i deras olika projekt. Konsultguiderna kan på sätt och vis ses 
som en projektstyrningsmodell som, i jämförelse med den formella projekt-
modellen, är mer anpassad till AS-projektens genomförande.  

De formella instrumenten som finns tillgängliga sammanställdes för ett antal år 
sedan och har därefter inte varit föremål för vare sig uppdatering eller utvärdering 
av deras praktiska användbarhet. En konsekvens härav, vilket påtalats av flera 
respondenter, är att få använder dessa instrument. Att instrumenten delvis har fått 
egenskapen av att vara statiska är en svaghet. Detta med anledning av att i takt 
med att verksamheten utvecklas och förändras samt att medarbetarna får mer 
erfarenheter, finns det sannolikt både behov och potential att modifiera och 
utveckla instrumenten så att de blir bättre anpassade till verkligheten. Härigenom 
vill jag poängtera betydelsen av att instrument är dynamiska, d v s för att de skall 
vara tillämpbara och relevanta bör de i likhet med den övriga verksamheten 
kontinuerligt utvecklas, modifieras och anpassas. 

Såsom ovan nämnts, har medarbetarna emellanåt använt formella instrument som 
utgångspunkt för att konstruera individuella eller bolags-/teamgemensamma 
instrument. Flertalet av de instrument som används inom teamet har inledningsvis 
utvecklats av någon medarbetare för dennes egen räkning. I den mån det inte har 
funnits existerande instrument att ta hjälp av eller om medarbetaren inte känner 
till någon annan som arbetar med samma typ av arbetsuppgifter vari instrumenten 
kan användas som stöd, har det krävts en förhållandevis stor arbetsinsats för att 
utveckla användbara instrument. Detta förhållande kan jämföras med när det 
kommer nya medarbetare till teamet. Om det för de nya medarbetarna har funnits 
instrument att tillgå har deras inlärningsperiod förkortats och underlättats; de har 
snabbare fått förståelse för vad projekten innebär, vad som skall göras och hur de 
bör gå tillväga. Detta visar på betydelsen av att utveckla och tillgängliggöra 
immateriella instrument. 

Den bedömning jag gör angående teamets medlemmar är att de generellt sett är 
bra på att utveckla och konceptualisera instrument, även om detta i huvudsak har 
skett individuellt. Vad teamet behöver göra är att genom en gemensam 
ansträngning sammanställa och utveckla de instrument som finns och anses 
användbara. Därtill finns det behov av att utveckla nya instrument, t ex metoder 
för riskbedömning. Det vore även en fördel om instrumenten var mer likartade, i 
den meningen att de var designade på samma sätt och hade samma innehåll. Ett 
                                              

57  Denna uppfattning ligger i linje med förstudiens slutsats avseende brister i modeller och metoder. 
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av mina argument för homogenisering av instrument är att det bl a skulle 
underlätta arbetet för HPL. HPL får exempelvis aktivitetsprotokoll från varje 
DPL och för närvarande skiljer sig respektive protokoll åt vad gäller både design 
och innehåll. Detta försvårar för HPL att snabbt få en överblick över de olika 
delprojektens status. Därtill, i de fall HPL är intresserad av något specifikt 
återfinns det på olika ställen i olika DPL:s protokoll och ibland inte alls. Eftersom 
även DPL behöver ha viss kontroll över vad som sker i övriga delprojekt, skulle 
även deras situation underlättas om alla använde samma protokollmall. Ett 
ytterligare argument är kundens möjlighet att få en enhetlig och klar bild av 
Konsult AB. Kunden är en ytterligare part som får ta del av flera av de instrument 
(t ex aktivitetsprotokoll) som teamet använder sig av. I AS-projekten kan det vara 
upp till tio medarbetare från Konsult AB som arbetar med kunden och om 
konsulterna använder olika instrument blir det svårare för kunden att ”känna igen 
sig”. Detta s k kundperspektiv på instrumentanvändningen har påtalats av flera 
respondenter. En av dem uttryckte att Konsult AB ”har flera olika ansikten utåt, 
vilket kan vara förvillande för kunden”. 

För att ytterligare lyfta fram värdet av företagsgemensamma instrument ska jag 
redogöra för vad en av respondenterna berättade. Den aktuella respondenten 
(DPL) har vid ett antal tillfällen arbetat i AS-projekt som andra team inom 
koncernen har genomfört. Andra team har således ”köpt in DPL:s kunskaper” för 
specifika uppdrag. Själva projektuppdragen var i huvudsak desamma som de 
DPL åtar sig inom det egna teamet. Ett förhållande som skilt projekten inom det 
egna teamet gentemot projekt i andra team är just tillgången till instrument. I de 
andra teamens projekt var det, enligt DPL, ingen som använde immateriella 
instrument. Respondenten påtalade att ”en konsekvens av att de andra inte 
använder sig av t ex protokoll och checklistor är att det uppstår en hel del 
otrevliga diskussioner med kunden”. Förutom missförstånd och feltolkningar 
mellan AS-teamet och kund, förekommer det även en högre frekvens av 
missförstånd inom teamet. Trots att de andra inte har använt några instrument har 
aktuell DPL (respondenten) använt sina. Genom denna användning har DPL:s 
instrument spridits och ”en del andra team har börjat använda sig av mina (läs 
DPL:s) checklistor och protokoll”. Detta ser respondenten som en ”bra cykel 
som även stimuleras genom att kunden påtalat sin uppskattning av användning av 
protokoll etc, vilket även gjort att kunden ställer högre krav på att sådana 
används”. 

I instrumentbegreppet omfattas även arbetsmetodik, d v s de metoder som 
medarbetare använder sig av. Även detta skiljer sig åt både inom team, men 
framförallt mellan olika team och bolag. En heterogen arbetsmetodik58 försvårar 
för team- och bolagsöverskridande samarbeten. Vidare ansåg en av DPL59 att de 
arbetsmetoder som de hade inom det egna teamet är mycket bättre än de som 
                                              

58  För vidare läsning om behovet av metodintegration rekommenderas läsning av Seigerroth (1998). 
59  Den DPL (konsult) som vid flera tillfällen har arbetet inom andra teams projekt. 
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användes inom andra team. Respondentens uppfattning kan delvis ha sin grund i 
att denne är mer van vid det egna teamets arbetsmetoder, vilket gör att det kan 
kännas både naturligare och bättre även om det objektivt sett inte behöver vara 
så. Vilken arbetsmetod som är lämpligast är svårt att bedöma utan en ordentlig 
analys av dem. En sådan analys ligger dock utanför denna avhandlings syfte. Vad 
som emellertid kan konstateras är att arbetsmetodiken och övrig instrument-
användning är fragmenterad, vilket uppenbarligen medför negativa konsekvenser, 
både gentemot kunden och för det interna samarbetet. 

Den fragmenterade instrumentanvändningen har sin grund i Konsult AB:s vision 
och strategi. Ett skäl till att Konsult AB ger sina medarbetare fria händer vad 
gäller instrument och instrumentanvändning är att företaget vill värna om 
entreprenörskap och individuell innovationsförmåga60. Denna syn tillhör hörn-
stenarna i Konsult AB:s företagskultur och har givetvis sina förtjänster, bl a 
genom att medarbetarna inte känner sig så styrda. Vad som icke desto mindre bör 
beaktas är det faktum att företaget under sin verksamhetstid har haft en 
förhållandevis hög tillväxttakt. Detta har framförallt varit påtagligt under de 
senaste fem åren då personalstyrkan har växt från ett drygt hundratal till över 
sexhundra. En hög tillväxt medför emellertid en rad konsekvenser genom att ju 
fler medarbetare ju större krav ställs på tydliga strukturer, strategier och 
arbetsformer. Vidare påtalades under intervjuerna att Konsult AB rent generellt är 
dålig på metodik och att det är något som behöver utvecklas och gemensamgöras 
inom företaget. En respondent kritiserade delvis både sig själv och företaget för 
att inte de inte ställer sig frågan; ”hur arbetar Konsult AB?” Respondenten 
utvecklade detta och menade att: 

 ”Vi kan t ex inte ha 500 olika åsikter om hur ett projekt skall genomföras. 
Dessutom underlättar det för alla om man har samma verklighets-
uppfattning… Man är inkörd på sitt och så länge det funkar ok så funderar 
man inte så mycket på det. Däremot om man får se något annat alternativt 
sett att jobba, får man upp ögonen för nya, kanske bättre alternativ”. 

Det här med att men blir ”inkörd” handlar till stor del om utveckling av rutiner 
(jfr institutionaliseringsbegreppet, Berger & Luckmann, 1979). Det behöver inte 
vara någon nackdel eftersom en konsekvens av att rutiner och andra 
arbetsmönster utvecklas är att det ofta innebär en lägre resursinsats. Problemet 
som kan uppstå är om medarbetarna slutar ifrågasätter lämpligheten och 
relevansen i gällande rutiner och arbetsmetoder. Att kontinuerligt utvärdera vad 
och hur saker hanteras är kritiskt, i synnerhet med hänsyn till de ständiga 
förändringar som sker i företagets omvärld. 

                                              

60  Detta påtalades av flera respondenter både i förstudien och i djupstudien. 



KAPITEL 5 

112 

Normer och regler 
Förutom legala föreskrifter som organisationer bör efterleva, finns andra interna 
regler och värderingar som styr hur verksamheten bedrivs. Dessa interna 
styrmedel (normer) faller ofta under benämningar som företagskultur, visioner 
och strategier. Vidare kan även kunder, samarbetspartners och branschen ställa 
krav på normer som ska efterlevas av företaget. De normer som behandlas nedan 
är främst de internt ställda, men självfallet har även externa normer stor 
betydelse. 

Några centrala hörnstenar (nyckelord) som anses avspegla företagets kultur är 
kundtillfredsställelse, kvalitet, kunnande, lönsamhet, entreprenörskap samt ansvar 
under frihet61. Några av dessa hörnstenar kan ställas i relation till 
projektverksamheten och vad som menas med ett lyckat projekt. En av 
respondenterna definierade ett framgångsrikt projekt som ”när Konsult AB har 
slutfört ett uppdrag som överträffar kundens förväntningar”. Det förutsätter att 
levererad produkt har hög kvalitet, men kvaliteten är i sig inte tillräcklig. Kunden 
måste själv uppleva att dennes investering bidrar med mervärde till den egna 
verksamheten. Här kan vi koppla tillbaka till betydelsen av att kunder inte har 
orealistiska eller upptrissade förväntningar (se ovan avsnitt om Erfordrade 
kunskaper). I den mån det är så försvårar det för Konsult AB att erhålla nöjda och 
tillfredsställda kund, vilket är centralt för Konsult AB i dess syfte att bygga 
långsiktiga kundrelationer. 

”Vår produkt är kunnande” är en annan fras som Konsult AB gärna uttrycker (se 
kommentar i avsnitt 5.1). Detta implicerar vikten av att tillvarata och utveckla 
kunnandet, vilket dock sker förhållandevis godtyckligt. Innan förstudien 
påbörjades kom det vidare fram att företaget inte har någon strategi för 
kunskapsmanagement; samtidigt har Konsult AB uppmärksammat behovet av att 
förbättra hantering av medarbetarnas kunskaper. Lönsamhet är givetvis en 
nödvändighet för att säkerställa en verksamhets fortlevnad. Konsult AB påtalar 
dock vikten av att nå långsiktig lönsamhet och inte sträva efter att göra 
kortsiktiga vinster. Vad gäller entreprenörsanda och ansvar under frihet har det 
varit två hörnstenar sedan företaget startade. Företaget vill att idéer och tankar 
skall komma underifrån (bottom-up perspektiv). Därtill framförde en av 
respondenterna i förstudien att ”trots att kreativa individer inte alltid anses vara 
de bästa ledarna eller medarbetarna, anses denna egenskap vara viktigare än 
ordning och reda”. 

Det finns för övrigt två särskilda styrsystem som har varit föremål för diskussion 
under intervjuerna: belönings- och interndebiteringssystemet. Belöningssystemet 
omfattar dels en fast månadslön, dels en bonusgrundad ersättningsdel. Belönings-
systemet är individbaserat och grundar sig på antal debiterbara timmar, budget- 
och faktureringsmål. Det faktum att belöningssystemet är individbaserat har sin 
                                              

61  Dessa nyckelord finns nedskrivna i företagsbeskrivningar, men har även påtalats av respondenterna. 
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grund i att Konsult AB vill stimulera medarbetarna att ta ansvar och att skapa 
egna kundkontakter samtidigt som de skall belönas för sina individuella insatser. 

Hur belöningssystemet uppfattas skiljer sig åt mellan respondenterna. Å ena sidan 
finns de som anser att det fungerar bra och driver den enskilde konsulten att själv 
söka efter nya uppdrag, d v s säkerställa den egna beläggningen genom att bygga 
upp egna kundrelationer62. Å andra sidan finns de som inte alls tycker att 
systemet fungerar. Dessa anser att nuvarande belöningssystemet gynnar de som 
arbetat länge inom företaget genom att de har byggt upp egna kundrelationer, har 
en hög och jämn beläggning och sällan deltar i nyinstallationer. Det är en allmän 
uppfattning att projekt med gamla kunder går smidigare och snabbare, än de gör 
för nya kunder. ”Självklart skall man gynnas av att man arbetat länge i företaget, 
men kanske inte på bekostnad av andra”. Vidare anses ”belöningssystemet vara 
ett ständigt samtalsämne som tar mycket tid och kraft från oss alla”. Ett skäl till 
denna synpunkt är att det tar mycket tid för medarbetarna att kontrollera att de 
verkligen får den bonus som de anser sig vara förtjänta av. Denna uppföljande 
kontroll fordras p g a att det ofta uppstår felräkningar, missförstånd och 
feltolkningar i samband med bonusuträkningen. 

Vad gäller interndebiteringssystemet grundar det sig på att teamen har eget 
resultatansvar och i den mån ett team i något avseende får hjälp från ett annat ska 
interndebitering ske. Enligt en respondent har riktlinjerna avseende intern-
debiteringen förenklats i samband med en omorganisation som genomfördes 
under försommaren 1999. Vad som nu gäller är att den enda interndebiteringen 
som skall förekomma är sådan som föranletts genom en beställning från ett team 
till ett annat. Enligt en annan respondent är den formella regeln att all 
konsultation mellan resultatenheter skall debiteras. Det räcker således med att en 
medarbetare ger telefonkonsultation i fem minuter för att debitering skall ske. 
Den sistnämnde respondenten uttryckte emellertid att det finns en ”oskriven 
regel” om att småsaker inte skall debiteras och personligen menar respondenten 
att det är fråga om en subjektiv bedömning om debitering anses erforderlig eller 
ej. Vad som ibland förekommer är att det kommer en internfaktura som inte hade 
förväntats av mottagaren, vilket då upplevs irriterande för den som fått 
konsultationen, tillika fakturan. 

Ställer vi företagets vision i relation till vad respondenterna uttryckte finns det en 
del diskrepanser. Ett exempel på motsättning gäller det långsiktiga 
lönsamhetsperspektivet Konsult AB har. Flera respondenter menar emellertid att 
lönsamhetsperspektivet i praktiken är kortsiktigt. Argumenten för det är att p g a 
gällande belöningssystem är medarbetarna i hög grad drivna att dels sälja, dels 
genomföra projekt så snabbt som möjligt. Detta får konsekvenser som att säljaren 
trissar upp kundens förväntningar och att DPL fokuserar på debiterbara timmar 

                                              

62  Denna uppfattning av belöningssystemet ligger i linje med den Konsult AB som organisation och 
arbetsgivare har. 
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på bekostnad av kvalitet för kunden. Därtill, när det uppstår oförutsedda 
händelser som t ex systemfel, garantiåtgärder och liknande är det oftast sådant 
som inte är att se som debiterbar tid vilket gör att ingen vill ta ansvar för dessa 
uppgifter. Detta uttrycktes tydligt av flera av respondenterna och en av dem sa; 
”som det är nu är det ingen som vill ta tag i s k surdegar för de innebär ej 
debiterbar tid och det är mycket jakt efter debiterbara timmar”. Ett ytterligare 
skäl till att lönsamhetsperspektivet upplevs som kortsiktigt snarare än långsiktigt 
är att projektutvärderingar nästintill uteslutande är ”pengafokuserade, d v s 
frågan som ställs är, har vi hållit oss inom budgetramar eller inte?”. Att avsätta 
tid och resurser på att utvärdera själva projektgenomförandet i form av vad som 
gått bra respektive mindre bra har inte prioriterats; istället ”kastar man sig in i 
nästa projekt vilket innebär debiterbara timmar för både konsulten och teamet”. 

I princip samtliga respondenter anser att belönings- och interndebiteringssystemet 
har en direkt hämmande effekt på kunskapsspridning. För att citera en av 
respondenterna sa denne att ”genom interndebitering och belöningssystemet 
hindras kunskapsöverföring och kunskapsåtervinning. Istället för att se 
långsiktigt ser man kortsiktigt”. Båda systemen medför att medarbetarna ”håller” 
kunskap för att själva i syfte att kunna debitera för kunskapen i framtiden. Icke 
desto mindre anses detta vara ”rent egoistiskt, att för att tjäna mer så håller man 
på kunskap”. Grunden till problemet anses ligga i att alla är så hårt resultat- och 
målstyrda. Resultatenheterna strävar hela tiden efter att minimera kostnader och 
öka intäkter, medan konsulterna drivs att öka antalet debiterbara timmar. En 
respondent berättade att: 

”Om jag som konsult har avsatt ett antal timmar på att utveckla t ex en 
checklista som jag vet skulle vara till nytta för andra inom Konsult AB är 
det inte självklart att jag automatiskt tillgängliggör den för andra. Skälet 
ligger framförallt i att de timmar jag själv har lagt ned i utvecklingsarbetet 
inte är debiterbara timmar, så om jag låter andra få tillgång till min 
checklista så underlättar jag för dem men får själv inget för det. Vi (läs 
resultatenheten) kan sätta upp ett internprojekt och lösa problemet den 
vägen. Problemet då blir en ökad overheadkostnad för resultatenheten, 
vilket gör att man gärna inte sätter upp interna projekt över huvud taget.” 

Respondenten talade om internprojekt som en lösning. Tid som läggs ned på 
internprojekt är förvisso underlag för beräkning av debiterbara timmar för 
berörda medarbetare. Problemet är att resultatenhetens kostnader kan öka 
samtidigt som antal debiterbara timmar på kunder reduceras. Dessutom har 
interprojekt en lägre beräkningskvot i jämförelse med externa debiterbara timmar, 
vilket gör att medarbetarna får en lägre bonus. Förutom att resultatansvarig helst 
undviker uppsättandet av internprojekt, är det ingen konsults önskan att delta i 
dessa projekt för de får ju bättre ”betalt” om de ägnar sin tid till externa 
kundprojekt. Härigenom åsidosätts en stor del av internt utvecklingsarbete. 
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Det finns givetvis mer att säga om normerna och diskrepanser mellan olika 
uppfattningar, men jag har här inte för avsikt att fördjupa diskussionen mer. Vad 
som bör ha framgått ovan är att en del av Konsult AB:s vision och normsystem 
inte helt överensstämmer med medarbetarnas uppfattning av hur verksamheten 
faktiskt fungerar. Därtill är gällande belönings- och interndebiteringssystem 
hämmande för den interna erfarenhetsspridningen och kunskapsöverföringen. Jag 
skall härmed avsluta diskussionen om normer med att citera en av respondenterna 
som uttryckte att ”den egna friheten är mycket bra, men den får inte gå till 
överdrift eftersom man är ett kollektiv och man jobbar för kollektivets bästa”. 

Övriga förutsättningar 
De underlag som erfordras för genomförande av AS-projekten kan delas upp med 
utgångspunkt från olika projektfaser. I förhandlingsprocessen behöver det finnas 
ett kundbehov som motsvaras av Konsult AB:s förmåga att tillgodose detta. 
Dokumenterade konsultprofiler (kompetensprofiler) är en annan förutsättning 
som används mer och mer p g a att kunden ofta vill ha dokumentation på vilken 
erfarenhet och kunskap olika medarbetare besitter. Det har förekommit att kunder 
påtalat att de inte vill att vissa medarbetare från Konsult AB skall involveras i 
specifikt projekt p g a att de inte har ansetts vara tillräckligt erfarna. 

Andra centrala förutsättningar är avtalet (uppdraget), eventuellt genomförd och 
dokumenterad verksamhetsanalys, kravspecifikation samt budgetramar. Dessa 
behövs såväl i samband med projektöverlämningen och kick-offen, som för själva 
genomförandet. Därtill är själva affärssystemet att se som ett underlag som ska 
förädlas till ett kundanpassat system. I och med affärssystemets standardversion 
kontinuerligt utvecklas, bl a genom att nya moduler och funktioner tillkommer, är 
systemets stabilitet av avgörande betydelse för hur ”smärtfritt” implementationen 
kan genomföras. Om systemet anses ha hög stabilitet innebär det att olika 
funktioner etc är väl beprövade och fungerar såsom avsett. Existerande 
applikations- och utvecklingsmiljö hos kunden är också avgörande för hur 
projektet kan genomföras.  

5.3.3 Projektresultat 
Kärnverksamhetens huvudresultat är ett färdigimplementerat och anpassat 
affärssystem hos kunden. Den förväntade effekten som AS-teamet vill uppnå är 
att överträffa kundens förväntningar och därigenom öka möjligheterna att få nya 
projektuppdrag. Att bygga långsiktiga kundrelationer är, som ovan nämnts, 
centralt i Konsult AB:s normsystem. Samtidigt är relationsbyggandet något, som 
enligt flera respondenter, blivit nedprioriterat till förmån för nya kunders 
förfrågningar. Det är inte så att teamet inte fullföljer sina åtaganden, men istället 
för att avsätta tid för att följa upp gamla kunduppdrag och därigenom eventuellt 
få nya uppdrag har fokus varit nya projekt och nya kunder. Verksamhetens 
biresultat representerar nya kunskaper och erfarenheter som deltagarna genererat 
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under olika aktiviteter. Biresultatet är således en konsekvens av det lärande som 
skett i samband med projektaktiviteterna. 

5.4 Lärande och hantering av kunskaper  
I följande avsnitt beskrivs verksamhetens syn på lärande, typiska lärsituationer, 
olika aspekter på kunskapshantering samt alternativa kunskapskällor. 
Beskrivningen återspeglar i vissa fall Konsult AB i stort (särskilt vad gäller synen 
på lärande), d v s inte uteslutande AS-teamet. Eftersom företeelser som lärande 
och kunskapshantering på många sätt överlappar varandra kan vissa upprepningar 
förekomma.  

5.4.1 Synen på lärande 
Vad gäller lärande generellt inom Konsult AB så uttryckte en av företagets 
grundare63 att kunskapsutveckling främst ska ske i samband med att kärn-
verksamheten bedrivs. Konsult AB ställer sig härav något restriktiv till att skicka 
medarbetare på externa kurser och utbildningar. Inom vissa områden krävs det 
givetvis, t ex om kunskapen inte finns internt i organisationen och det krävs 
vägledning för att kunna ta till sig kunskapen på ett effektivt sätt. Grundsynen är 
emellertid att medarbetarna i första hand ska lära sig genom att direkt tillämpa de 
kunskaper som eftersöks i egna projekt och arbetsuppgifter. Argumentet för 
denna syn är att förädlingsvärdet anses vara högre då lärandet sker genom 
praktisk tillämpning jämfört med lärande via teoretisk utbildning. Begreppet 
förädlingsvärde är ett ord som används flitigt, framförallt av de respondenter som 
har en chefsposition på strategisk nivå. Förädlingsvärdet beskrivs av en 
respondent som resultatet av en form av lärmodell. Modellen beskrevs av 
respondenten med tre steg: (1) litteraturläsning, (2) slutsatser, (3) ny kunskap 
genom applicering i viss situation (jfr Mellander, 1991; se även avsnitt 2.3.1). 
Respondenten menar att först tar individen till sig innehållet i t ex en artikel. 
Utifrån innehållet dras någon slutsats om och i så fall hur artikelns innehåll kan 
användas. Därefter tillämpas kunskapen (i form av slutsatserna/nya insikter) i 
handling och det är först i detta steg som förädlingsvärdet genereras. 
Sammanfattningsvis menade respondenten att ”om inhämtade kunskaper skall 
bidra med värde i verksamheten måste kunskaperna omsättas och appliceras i 
handling”. 

Initiativ till lärande tas av individen själv, d v s det ligger på medarbetarens 
ansvar att driva sin personliga kunskapsutveckling. I och med att lärandet drivs 
av medarbetarna anses det kräva en viss inställning hos individerna. Insikt, 
engagemang och vilja att lära anses vara kritiska förutsättningar för att nå ett 
framgångsrikt (individuellt) lärande. 

                                              

63  En av respondenterna under förstudien.  
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Lärsituationer 
Individuellt lärande genom att studera litteratur är exempel på en viktig 
lärsituation. Därtill erbjuder Konsult AB vissa interna kurser för medarbetarna. 
Dessa avser dels generella kurser som lämpar sig för samtliga medarbetare, dels 
tillhandahålls, vid behov, mer specifika kurser som hålls av någon medarbetare 
inom Konsult AB som är särskilt duktig inom ett område. De interna kurserna är 
en typisk lärsituation då individerna lär av varandra. Vad gäller lärande genom 
samarbete i projekt och observation är det av olika skäl begränsat. Ett skäl är att 
arbetsmetodiken skiljer sig åt, vilket ses som ett hinder för samarbeten. Ett annat 
skäl är att till större delen arbetar medarbetarna (DPL/konsulter) självständigt, i 
den meningen att de genomför inte så stor del av aktiviteterna tillsammans med 
andra interna medarbetare. Däremot sker en stor del av lärandet tillsammans med 
kunder och leverantörer. DPL kan t ex tillgodogöra sig olika kundspecifika 
kunskaper genom att DPL tillsammans med kunder identifierar kundens olika 
behov etc. 

Vad gäller mentorskap är det något som Konsult AB försöker använda sig av. Det 
finns t ex ansvariga för nyanställdas introduktionsprogram. En DPL berättade att 
han hade fått en extern mentor (en inhyrd konsult) som han följde med under ett 
par projekt och som han sedan kontaktade för att ställa frågor etc. Detta ansågs 
mycket bra, särskilt med anledning att det var en formellt utsedd person som han 
kunde vända sig till utan att behöva känna sig till besvär. En uppfattning som 
särskilt påtalades av de strategiska cheferna är att mentorskapet behöver 
utvecklas och användas i större utsträckning. En annan generell uppfattning är att 
det finns brister i spridningen och återanvändningen av kunskaper som finns 
inom organisationen; härvid kan ett utökat mentorskap underlätta för att bättre 
sprida kunskaper mellan medarbetare. 

Den till synes största delen av kunskapandet sker under projekten i form av att 
medarbetarna får erfarenhet om vad som har fungerat bra respektive dåligt. 
Sådana erfarenheter kan vara knutna till såväl existerande som nya och behövliga 
instrument. De kan även avse annat t ex problematiken kring att “rätt” personer 
från kundsidan involveras i projektet eller att kunden inte fullföljer sina 
arbetsåtaganden inom utsatt tid. Gemensam utvärdering av projekt är ett sätt att 
medvetet reflektera över erfarna upplevelser. Projektutvärdering är emellertid 
något som inom AS-teamet sker i relativt begränsad omfattning. De utväderingar 
som görs fokuserar i huvudsak på ekonomiska faktorer, d v s huruvida projekten 
håller sig inom förutbestämda budget- och tidsramar. Därtill är det sällan som 
DPL aktivt deltar i utvärderingar, utan dessa sammanställs av HPL. En 
konsekvens av bristande projektutvärderingar är att teamet går miste om ett 
fördjupat och gemensamt kunskapande (kunskapsutveckling) som möjliggörs 
genom att de tillsammans problematiserar orsaks- och effektsamband för 
framgångsrika respektive misslyckade handlingar och företeelser. 
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Lärande genom kända respektive okända situationer  
I samband med projekten konfronteras projektdeltagarna med dels vanliga och 
förväntade situationer, dels nya oförutsedda situationer. Oavsett om det är en 
känd eller okänd situation sker en form av lärande. Skillnaden är att i den kända 
situationen blir det en form av innötning av vad som tidigare var känt, d v s 
aktörerna lär in något genom att bli bättre och bättre på det. Denna form av 
lärande innebär inte nödvändigtvis att de lär in något ”bra”. Det kan vara så att 
aktörerna lär in ett beteende som kanske inte är det lämpligaste. Ett mer eller 
mindre ”felaktigt” lärande är en konsekvens av att medarbetarna inte reflekterar 
över sina handlingar i erforderlig utsträckning. En av respondenterna uttryckte 
detta genom viss självkritik och menade att ”det tog inte mer än några veckor 
sedan var man inrutad i arbetets gång och slutade ifrågasätta hur det skulle och 
borde göras”. 

När situationen är okänd innebär det att DPL måste ta beslut om vilka handlingar 
som skall företas i syfte att komma vidare. Detta implicerar en form av 
nyskapande, d v s aktören lär sig något som denne tidigare vare sig kände till eller 
hade någon färdig lösning på. När en DPL är osäker på en situation tar denne i 
första hand kontakt med en kollega inom teamet. Det kan vara en annan konsult, 
HPL eller teamchefen. Om DPL inte kan få hjälp den vägen frågar denne ofta om 
kollegorna känner till någon annan som kan vara till hjälp. Ett tredje alternativ för 
att söka support är att ställa frågor via en mailgrupp som är skapad specifikt för 
medarbetare inom Konsult AB som arbetar med AS-projekt. När det gäller frågor 
som direkt avser systemets funktionalitet söks även hjälp från leverantören av 
affärssystemet. Problem- och avvikelsehantering sker således främst genom 
informella och personliga kontakter. I den mån dessa inte resulterar i någon 
lösningsidentifiering är konsulten lämnad att själv finna en lösning genom ”trial-
and-error”. 

5.4.2 Kunskapsexponering och kunskapsöverföring 
Större delen av den erfarenhetsdiskussion, kunskapsspridning och kunskaps-
inhämtning som sker är de facto av informell karaktär (se även avsnitt 
Återanvändning av kunskaper nedan). Fikarasten är ett exempel då viss 
kunskapsexponering och erfarenhetsdiskussion äger rum. Någon av medarbetarna 
kan exempelvis ta initiativ till att berätta om vad som hänt i ett specifikt projekt. 
Detta resulterar ibland i att berättandet övergår till en dialog med två eller flera av 
de andra närvarande medarbetarna. Samtal av denna typ fokuserar främst på 
problem och oförutsedda händelser. Flertalet respondenter har påtalat betydelsen 
av dessa informella erfarenhetsutbyten. En begränsande faktor är emellertid att 
konsulterna ofta är ute på fältet (hos kunder) och arbetar, varför frekvensen att 
kunna deltaga i dessa informella samtal inte är så hög. Vidare är denna form av 
kunskapsförmedling osystematisk i den meningen att det inte finns någon agenda, 
struktur, dokumentation eller uppföljning av dialogerna. Därtill är det endast de 
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för tillfället närvarande konsulter som har möjlighet att ta del av samtalens 
kunskapsinnehåll. 

AS-teamet har teammöten vid en fast tid varje vecka och dessa sammankomster 
skulle kunna vara ett lämpligt tillfälle att samtala om vad som sker i olika projekt. 
Vissa sådana dialoger förs, men ofta begränsas mötena till att teamchefen 
informerar övriga teammedlemmar om olika aktualiteter. Härigenom får mötena 
mer en informerande karaktär, än att vara ett forum för erfarenhetsöverföringar 
och kunskapsexponering. Ett alternativ är att sammankalla till fler möten, men 
hindret för det anses vara tiden som inte räcker till. 

Kunskapskällor 
Tidningar, fackpress och annan litteratur är exempel på källor för att inhämta och 
utveckla kunskaper. Det var fler respondenter på strategisk nivå som påtalade 
betydelsen av fackpress och dylikt i jämförelse med de på operativ nivå. Omvänt 
var det fler operativa medarbetare inom AS-teamet som påtalade Internet som en 
kunskapskälla, särskilt då kunskapen som eftersöks är teknikrelaterad. Det ansågs 
emellertid finnas för lite tid för att söka efter kunskapskällor på Internet i den 
utsträckning som önskades. 

Den vanligaste företeelsen då en medarbetare söker svar på frågor, vill diskutera 
något eller få råd är, som tidigare nämnts, att gå in till kollegan i rummet bredvid. 
Ett annat sätt är att skicka ut distributionsfrågor via specifika mailgrupper. Det 
finns ett antal sådana mailgrupper som var och en inriktas på något specifikt 
kunskapsområde. Nyttjandet av dessa mailgrupper varierar. En del i teamet 
använder inte mailgrupperna över huvud taget, medan andra använder dem ibland 
och då främst i syfte att ge svar på andras frågor. En brist med mailgrupperna är 
att svaren på frågorna endast tillsänds den person som ställt frågan, vilket innebär 
att de övriga får inte vet vad vilket svar som gavs. 

Ett annat forum av mer formell karaktär är en bolagsgemensam64 databas. I den 
kan samtliga medarbetare inom bolaget gå in och ge tips om i princip vad som 
helst som berör de olika verksamhetsområdena. En tendens är att det främst är 
teknikrelaterade spörsmål som berörs. Databasinnehållet är indexerat utifrån viss 
verksamhetskopplad struktur. Detta ger viss hjälp för att söka efter specifika svar 
eller områden, men både indexeringsmöjligheterna och tillgängliga sökmotorer 
behöver utvecklas. Konsult AB:s intranät är ett ytterligare forum för 
kommunikation och lagring av kunskapsförmedlande dokument. Användningen 
av intranätet65 är dock begränsad. Ett par av respondenterna hade inte ens varit 
inne i intranätet för att se vad som där erbjuds. De flesta som använder intranätet 
gör det primärt p g a att företagets telefonisystem är kopplat dit. 

                                              

64  Med bolag menas här ett av dotterbolagen inom koncernen Konsult AB. 
65  Vad som bör noteras är att intranätet var, vid tidpunkten för fallstudien, relativt nyligen implementerat 

och det tar ofta tid innan nya vanor infinner sig. Intranätet implementerades runt årsskiftet 1998/99. 
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Några av respondeterna uttryckte sig kritiska gentemot databaser, mailgrupper 
och intranät såsom kunskapskällor. De menade inte att intentionen inte skulle 
vara god, utan ”problemet med teknikbaserade forum är att de fungerar endast 
när majoriteten använder forumen som erbjuds”. Det har inom Konsult AB gjort 
ett antal försök att sätta upp virtuella diskussionsforum och liknande men flera av 
dessa har “dött ut” p g a att de inte används. Flera av respondenterna menade att 
orskar till att dessa utvecklingssatsningar inte fungerat såsom åsyftat är att den/de 
ansvariga inte har förmedlat något syfte med respektive satsning. Klargörande av 
syfte samt formulerandet av riktlinjer för användning bör, enligt flera av 
respondenterna, tydliggöras på ett bättre sätt. Ett annat hinder för användning av 
teknikbaserade forum är avsaknaden alternativt brister i indexerings- och sök-
möjligheterna. Strukturen upplevs ofta svåröverblickbar och det anses tidsödande 
att söka efter något specifikt. 

Återanvändning av kunskaper 
Det som framstår som mest påtagligt är att kunskaper och erfarenheter primärt 
återanvänds av den som själv införskaffat dem (se pilen från erfarenheter till AS-
teamet och dess projektaktiviteter (kärnverksamheten) i figur 12 ovan). Denna 
återanvändning sker ofta mer eller mindre oreflekterat, d v s utan någon egentlig 
artikulering eller värdering av erfarenheter och nya kunskaper. Således förblir en 
stor del av kunskaperna individuella. Viss kunskapsspridning sker, men den är 
främst av informell karaktär. En av respondenterna sa att; 

”Kunskapsspridningen inom Konsult AB66 fungerar till viss del, men den är 
i princip uteslutande informell. För att utveckla kunskapsspridningen 
erfordras en högre medvetenhet om dels hur det fungerar i nuläget, dels hur 
den kan förbättras. Inom Konsult AB finns ingen riktig koll på hur 
kunskapsspridningen sker, vilket är problematiskt om man önskar förbättra 
den”.67  

För att sprida kunskaper krävs ofta artikulering, reflektion och konceptualisering 
av dem. Till viss del har sådana aktiviteter företagits inom AS-teamet. Det mest 
konkreta exemplet är de immateriella instrument som har utvecklats. En 
begränsning är emellertid att flertalet instrument, trots att de är 
konceptualiserade, inte tillgängliggörs för andra som kan ha nytta av dem. 
Härigenom går teamet miste om möjligheten att andra använder, värderar och 
eventuellt vidareutvecklar instrumenten. En intention inom AS-teamet är att 
instrument skall utvecklas kontinuerligt och lagras centralt så att samtliga av 
teamets medlemmar får tillgång till dem. Detta är dock något som hitintills inte 

                                              

66  Respondenten (DPL) refererar här till organisationen i stort och begränsar inte kommentaren endast till 
AS-teamet. 

67  Citat kommer från en av respondenterna, men liknande kommentarer har erhållits av flera av de övriga   
respondenterna både i samband med förstudien och djupstudien. 
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har åstadkommits och en orsak till det är att det inte varit klarlagt vem som har 
ansvar för uppdatering och tillgängliggörandet. 

En tendens inom Konsult AB är att medarbetarna bortser från det faktum att de 
arbetar inom en och samma organisation. Teamens resultatansvar har fört med sig 
att de olika enheterna inte bara försöker öka lönsamheten genom extern 
försäljning, utan även genom att ta betalt från andra företagsinterna enheter. En 
konsekvens av detta är att teamen ”håller” på sina kunskaper för att kunna öka 
möjligheten att kunna sälja dem. Detta förhållningssätt förstärks ytterligare 
genom det individuella belöningssystemet. En respondent menade att ”man ska 
inte ge bort kunskap gratis”. En annan respondent påtalade att ”det finns inga 
incitament att ge bort kunskap gratis”, vilket implicerar att relationen mellan en 
fruktbar kunskapshantering och gällande normsystem inte är helt tillfreds-
ställande. 

En slutsats är att p g a att det inte finns tillräckliga incitament att dela med sig av 
kunskaper, finns det heller ingen uppriktig benägenhet att göra det. Härigenom 
går företaget miste om en del synergieffekter som kan uppstå genom att 
kunskaper gemensamgörs och därmed kan återanvänds av fler medarbetare. På 
sikt skulle både företaget i stort och de olika resultatenheterna vinna på att i högre 
utsträckning sprida kunskaper, vilket skulle medföra att varje medarbetare själv 
inte behöver utveckla alla erforderliga kunskaper. Därtill bör olika enheter i 
högre utsträckning dela på utvecklingsinsatser, detta gäller särskilt de enheter 
som arbetar med samma typer av produkter. 

Ett KM-syfte för Konsult AB är att öka användningsgraden av intranätet genom 
att bl a tillgängliggöra och sprida instrument och andra kunskapsförmedlande 
beskrivningar i högre utsträckning. Detta kan medföra en del andra förändringar, 
bl a tydligare riktlinjer och avsikter med KM-arbetet från ledningen, förändrade 
attityder avseende kunskapsdelning, samt modifiering av vissa delar av det 
formella normsystemet. Framförallt finns det anledning att, utifrån ett långsiktigt 
kunskapsperspektiv, utvärdera gällande interndebiterings- och belöningssystem. 

5.5 Utveckling av AS-teamets erfarenhetsdialog och 
kunskapsdelning 

En av de centrala KM-relaterade bristerna som identifierades inom AS-teamet är 
avsaknaden av strukturerade erfarenhetsdialoger och fokuserad kunskapsdelning 
(kunskapsspridning). Detta handlar, enligt min uppfattning, till stor del om 
avsaknaden av fokuserad artikulering och reflektion över kunskaper som används 
och behövs i verksamheten. Härigenom väcktes ett intresse hos mig av att försöka 
få till stånd någon form av reflektionsarena där AS-teamet kunde reflektera över 
olika erfarenheter, kunskaper och verksamhetsuppfattningar.  
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I relation till mitt avhandlingsarbete var detta intressant dels för att pröva hur en 
sådan reflektionsarena skulle kunna fungera rent praktiskt, dels studera vad som 
skulle komma fram under sådana dialoger i form av kunskaper och erfarenheter. 
Vad gäller det sistnämnda såg jag det som ett sätt att pröva om mina tidigare 
slutsatser (utifrån intervjuernas genererade data) verkade rimliga. Därtill talas det 
en hel del om artikulation och reflektion i KM-litteraturen, men att artikulera och 
reflektera över erfarenheter och kunskaper framställs inte som en enkel uppgift. 
Detta inspirerade mig att försöka genomföra en sådan aktivitet. Genomförandet 
skulle även innebära att jag intog en mer intervenerande forskarroll. Detta kändes 
utmanande framförallt p g a att grunden till mitt intresse var att det fanns ett 
behov hos AS-teamet att utveckla denna del av verksamheten och härigenom 
fanns det möjlighet för mig att bidra till den utvecklingen.       

5.5.1 Seminarium för projektutvärdering 
Den inledande frågan jag ställde mig var hur jag skulle kunna få en 
erfarenhetsdialog och kunskapsexponering att bli en naturlig del i AS-teamets 
övriga verksamhet. Härvid utgick jag från verksamheten och bedömde att 
projektutvärdering var en lämplig företeelse att utgå ifrån. Den projekt-
utvärdering som genomförs inom AS-teamet är, som ovan nämnts, bristfällig i 
den meningen att den inte inkluderar någon utvärdering av medarbetarnas 
projekterfarenheter. Att tala om erfarenhetsdialog och kunskapsexponering i form 
av projektutvärdering ansåg jag vara bra för att få en tydlig koppling till teamets 
kärnverksamhet. Därtill har behovet av att genomföra kunskapsfokuserade68 
projektutvärderingar påtalats av i princip samtliga respondenter, likväl har teamet 
hitintills inte genomfört några sådana. 

Ett syfte med en kunskapsfokuserad projektutvärdering var att bättre kunna 
tillvarata och sprida kunskaper som medarbetarna utvecklat i olika projekt (d v s i 
kärnverksamheten). Därtill är denna form av projektutvärdering ett sätt att 
identifiera verksamhetens (kunskapsmässiga) brister, styrkor och behov. En sådan 
identifiering kan i sin tur utgöra grunden för planering av förändringsarbete och 
genomförande av utvecklingsaktiviteter. 

I samband med samtal med teamchefen lyfte jag fram behovet av att genomföra 
kunskapsfokuserade projektutvärderingar och föreslog hur dessa kunde 
genomföras. Teamchefen och jag beslutade därefter att pröva detta i syfte att nå 
en ökad erfarenhetsdialog och kunskapsexponering. Projektutvärderingen skulle 
ske i seminarieform och teamchefen kallade samtliga teamdeltagare till mötet. 

                                              

68  Med detta vill jag poängtera att teamet hitintills inte har genomfört projektutvärderingar som syftar till 
att föra en dialog om erfarenheter och kunskaper. Den formen av projektutvärderingar som har 
genomförts har i princip uteslutande fokuserats på ekonomiska faktorer, t ex budget kontra verkligt 
utfall. 
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För projektutvärderingen avsattes tre timmar. När det första seminariet började 
dra sig mot sitt slut konstaterades dock att det fanns mer att samtala om. Detta 
resulterade i ett sammankallande till ytterligare ett seminarietillfälle en vecka 
senare. Antalet deltagande på seminarierna var åtta respektive sju medarbetare. 
Fyra av deltagarna vid första seminariet var även med vid det andra tillfället. 
Skälet till att inte fler inte deltog var p g a tidsbrist och andra prioriteringar. 

Teamchefen hade rollen av seminarieledare. Min roll var å ena sidan att 
observera och notera synpunkter som framfördes av deltagaren. Å andra sidan 
hade jag även en aktiv roll genom att jag framförde synpunkter, exemplifierade 
saker genom att koppla tillbaka till genomförda intervjuer och ställde frågor till 
deltagarna i syfte att få dem reflektera över saker som de verkade ta för givna. 

5.5.2 Genomförandet av seminarierna 
För att underlätta seminariedeltagarnas reflektion och delaktighet i dialogen 
identifierade teamchefen tre projekt som nått driftsstart69. Samtliga deltagare hade 
varit involverade i minst ett av de identifierade projekten och härigenom hade 
alla något specifikt projekt att reflektera över. Jag poängterade emellertid att 
deltagarnas synpunkter inte behövde begränsas till just dessa projekt, utan kunde 
även gälla andra genomförda projekt.  

Nästa steg var att teamet tillsammans skulle komma överens om ett antal centrala 
projektfaser som genomförs i samtliga projekt. Efter viss diskussion hade åtta 
faser70 identifierats. De faser som teamet identifierade överensstämde i huvudsak 
med de olika faser och aktiviteter som framkom genom de individuella 
intervjuerna. Med utgångspunkt i projekten ombads deltagarna att enskilt 
reflektera över deras respektive erfarenheter avseende de olika projektfaserna. 
Erfarenheterna var tänkta att omfatta både positiva och negativa upplevelser. För 
att konkretisera tankarna fick samtliga deltagare post-it lappar som skulle 
användas för att skriva ned stödord som belyste viktiga erfarenheter avseende 
respektive fas. 

Efter denna individuella reflektionsuppgift började teamet samtala om 
deltagarnas individuella synpunkter. För att skapa struktur i det som sades 
behandlades en projektfas i taget och synpunkter i form av problem, brister och 
styrkor identifierades och skrevs ned på stora blädderblock. En tendens var att 
teamet diskuterade förhållanden av mer negativ karaktär och inte så mycket om 

                                              

69  Driftstart innebär att systemet har anpassats, implementerats och satts i drift hos kunden. I samband 
med driftstart bedöms projektet vara så gott som slutförda. 

70  Dessa inkluderade (1) säljfasen, (2) avtalets överlämnande till projektorganisationen, (3) projektstart 
och projektplanering, (4a) genomförandefas, (4b) kvalitetssäkring av projekt, (5) projektets 
avslutandefas med innebörden att alla delprojekt skulle knytas samman, (6) driftstart, (7) fullföljande i 
form av restlistor och garantiåtgärder, samt (8) eftermarknad i form av nya projekt och fortsatt 
kundutveckling.  
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vad som upplevdes bra. Detta är emellertid inte så förvånande i och med att det 
ofta är enklare att komma ihåg vad som inte fungerat bra, än de saker som 
fungerat bra p g a att ”bra saker” tenderar att tas för givna. 

I samband med att olika synpunkter diskuterades indikerades även ett behov av 
att arbeta vidare med vissa frågor. Härav noterades även idéer och tankar om vad 
som behövde vidareutvecklas; dessa formulerades som behov alternativt konkreta 
åtgärder. Ett exempel på en direkt åtgärd var en överenskommelse om att ett antal 
specifika immateriella instrument behövde utvecklas och gemensamgöras. Ett 
annat spörsmål handlade om problematiken kring att säkerställa att AS-teamet 
och kunden har samma förväntansnivå. Det sistnämnda ansågs kritiskt, men några 
direkta förbättringsförslag formulerades inte utan det var något som teamet 
bestämde sig för att arbeta vidare med. På detta vis fortsatte diskussionen och i 
takt med att deltagarna nådde konsensus i olika frågor skrevs dessa saker upp på 
blädderblocket. 

Efter det andra seminariet sammanställde jag diskussionsmaterialet (se bilaga 4) 
och återförde detta till teamet. Dokumentationen användes sedan som underlag 
för teamets årliga affärsplanering som infann sig två veckor efter det andra 
seminariet. I förhållande till mitt avhandlingsarbete verifierade mycket av det 
som uppkom på seminarierna mina tidigare slutsatser; framförallt behovet av att 
avsätta tid för gemensam kunskapsreflektion. Flera av deltagarna uttryckte en 
uppskattning av att de fått tillfälle att i en större grupp få dela med sig av och 
samtala om egna och andras erfarenheter. Härigenom gavs de även möjlighet att 
vidareutveckla en gemensam begreppsapparat och syn på verksamheten, 
samtidigt som olika brister kunde identifieras i form av bl a kunskapsbehov och 
avsaknaden av olika immateriella instrument. 

5.6 Några effekter av fallstudien hos AS-teamet 
En konsekvens av både intervjuerna och seminarierna var att en del aktuella 
kunskapsbrister kunde identifieras. För AS-teamet är det ett viktigt steg för att 
veta vilka kunskaper som är kritiska att utveckla. Genom seminarierna 
konkretiserades vidare dels specifika åtgärder som skulle vidtagas i 
verksamheten, dels områden som behöver utvärderas och analyseras för att 
teamet skall kunna fatta beslut om åtgärder. Två direkta åtgärder som fastslogs 
var att teamet beslutade att om att formalisera en checklista för avtalens innehåll 
samt en metod för kvalitetssäkring. Ett område som teamet ansåg sig behöva 
arbeta vidare med är hur de på ett bättre sätt skall tillvarata eftermarknaden, d v s 
gamla kunder. Några förslag som framfördes var att utveckla och erbjuda koncept 
för vidareutveckling av kundens verksamhet, bredda utbudet av seminarier, samt 
erbjuda tjänsten ”projektutvärdering” till kunden. 

Sammanställningen av seminariedokumentationen användes som underlag för 
utformningen av teamets affärsplanering för år 2000. Affärsplanen är ett centralt 
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dokument som ligger till grund för utveckling och strategier för kommande 
verksamhetsår. Några interna svagheter som särskilt diskuterades under 
affärsplaneringen71 var projektens samordningen, projektledning, förankring av 
avtal och administrativt stöd för projektledning. Två framgångsfaktorer som 
klargjordes under affärsplaneringen var ”rätt kunskap i rätt tid” och ”kunskap 
om vår affärsprocess”. Under uppföljningssamtal mellan mig och teamchefen har 
även andra konkreta saker diskuterats. Förutom att utveckla och sprida nya 
immateriella instrument, handlar det bl a om att utvärdera gällande bonussystem 
samt analysera olika modeller och arbetsmetoder.  

Jag har sammanfattat mina huvudsakliga slutsatser i form av ett antal förslag till 
åtgärder som Konsult AB (inklusive AS-teamet) behöver beakta och förmodligen 
vidtaga för att utveckla den interna hanteringen av kunskap. Med beaktande av 
att denna avhandling inte syftar till att ge några verksamhetsspecifika normativa 
riktlinjer har jag dock valt att inte beskriva mina ”bör-råd” här. För den 
intresserade finns det emellertid möjligt att ta del av en kortfattad beskrivning av 
mina normativa slutsatser i bilaga 5. 

5.7 Egna reflektioner kring fallstudiens genomförande 
Intervjuerna har varit ett sätt för att få respondenterna att reflektera över sina 
erfarenheter kring AS-projektens genomförande. Ett centralt inslag i intervjuerna 
var att respektive respondent fick beskriva hur verksamheten fungerar, vilka 
potentiella problem som finns, förutsättningar för handlingar etc. Beskrivningen 
inkluderade även att respondenterna fick reflektera över vilka orsaker och 
konsekvenser olika förutsättningar och handlingar fick på projekten. Min 
uppfattning är att dessa s k individuella verksamhetsrekonstruktioner fick 
respondenterna att reflektera över deras respektive arbetsuppgifter och 
arbetssituation, vilket i sin tur underlättade för genomförandet av seminarierna 
och förhoppningsvis genererade nya insikter hos medarbetarna. 

Flera av de förhållanden som under intervjuerna uttrycktes problematiska verkade 
emellanåt ge upphov till en form av maktlöshet hos respondenten. Med detta 
menar jag att respondenternas uppfattning om en egen möjlighet att påverka 
bristande förhållanden verkade inte vara så stor. Under de båda seminarierna 
kunde jag dock se antydningar av ett ökat engagemang, därmed även en större 
vilja att ta tag i förhållanden som inte fungerade tillfredsställande.  

Vad som skulle vara intressant framåt i tiden är att gå tillbaka till Konsult AB för 
att se på vilket sätt företagets kunskapsmanagement har utvecklats. Detta är dock 
inget som ligger inom ramen för denna avhandling; det är mer en reflektion och 

                                              

71  Jag deltog inte i affärsplaneringen, men har diskuterat dokumentationen och planeringen med 
teamchefen i efterhand. 
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nyfikenhet över om Konsult AB kommer att avsätta den tid och de resurser som 
krävs för att bättre tillvarata, utveckla och sprida kunskaper inom organisationen.  
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Utifrån mina diskussioner och ställningstaganden i föregående kapitel kommer 
jag i det följande beskriva min syn på kunskapsmanagement (KM). Kapitlet 
baseras på både existerande teoretiska kunskaper och på kunskaper erhållna från 
fallstudien. Det primära syftet med kapitlet är att behandla avhandlingens 
presenterade forskningsfrågor och därigenom bidra till en ökad förståelse för 
KM. Jag kommer bl a presentera en konceptuell modell över KM, samt dess 
förhållande till organisationers kärnverksamhet. 

6.1 Kunskap – en kritisk verksamhetsförutsättning 
som behöver tydliggöras i sitt sammanhang 

Tillgång till kunskap är en nödvändig förutsättning för att organisationer, via 
deras medarbetare, skall kunna handla. Att kunskap ses som en kritisk, 
organisatorisk resurs är ett faktum som accentueras i både KM-litteraturen och 
inom fallföretaget Konsult AB (se avsnitt 2.1 respektive avsnitt 5.1). Kunskap är 
dock inte den enda tillgången som möjliggör för organisationer att konkurrens-
kraftigt leverera värde till kund. För att kunna handla på ett effektivt sätt krävs 
och används ofta hjälpmedel i form av maskiner, informationssystem, 
transportmedel etc. Härigenom vill jag framhålla att organisationers samlade 
förmåga består av mer än aktörernas samlade kunskaper. Detta är ett förhållande 
som teorier kring kunskapsmanagement emellanåt tenderar att förbise. Kunskap 
behandlas ibland som den enda meningsfulla resursen (se t ex Drucker, 1993), 
vilket jag menar är ett alltför snävt perspektiv på organisationer och hur de 
verkar. Jag vill, som jag tidigare uttryckt, understryka och ta fasta på att KM 
kräver en helhetssyn. Teorier kring KM behöver ta hänsyn till andra delar som 
inkluderas i den organisatoriska förmågan (se vidare Goldkuhl & Nilsson, 2000a; 

Kapitel 6 

Ett perspektiv 
på kunskapsmanagement



KAPITEL 6 

128 

2000b), samt till de förutsättningar, handlingar och resultat som berör olika 
verksamheter (se praktikgeneriska modellen, Goldkuhl & Röstlinger, 1998). I 
annat fall finns en risk att KM-satsningar inte genererar eftersträvad nytta och 
konkurrensfördel. 

Vad gäller IT:s roll för kunskapsmanagement är IT en möjliggörare som ”rätt” 
använd bl a kan underlätta för kunskapsspridning. Inom Konsult AB finns det 
exempelvis mailgrupper som används för att ställa frågor, databaser där 
medarbetarna kan ge kollegor råd om olika spörsmål, samt ett intranät där 
beskrivningar av kunskaper kan lagras. IT kan även underlätta för aktörer att söka 
efter specifika kunskapskällor, t ex medarbetare som besitter viss expertis eller 
via Internet scanna av vad som händer i företagets omvärld. Något bra sätt att 
söka efter specifika kunskapskällor internt inom Konsult AB finns inte. Däremot 
används Internet av en del delprojektledare (DPL), dock i begränsad utsträckning. 

Uppfattningen om att IT har en sekundär eller tertiär roll i relation till KM är 
något som frekvent påtalas i litteraturen; likväl tillägnas tekniken ett 
förhållandevis stort utrymme (se bl a avsnitt 2.2.1). Detta kan bero på att 
organisationer och forskare dels försöker hitta tillvägagångssätt där IT kan 
underlätta för KM, dels att det är enklare att ta fasta på tekniken jämfört med 
kulturella och beteendemässiga faktorer. Konsult AB är ett exempel på företag 
där en hel del teknik finns tillgänglig och skulle kunna underlätta för 
verksamhetens hantering av kunskap. Trots det nyttjas tekniken inte i någon 
nämnvärd utsträckning för att t ex tillgängliggöra och sprida kunskaper. 

Min bedömning av det återhållsamma teknikutnyttjandet inom Konsult AB är att 
det främst beror på de normer, styrsystem och rutiner som etablerats inom 
verksamheten. Framväxten av normer, rutiner och dylikt kan bl a förklaras genom 
traditions- eller institutionaliseringsbegreppet (se avsnitt 4.1.4). I och med att 
vanor och uppfattningar efter ett tag ”rotar sig” i organisationer kan de vara svåra 
att förändra. Detta innebär inte att ”det invanda” behöver vara av ondo. Tvärtom, 
i många fall är det av godo och det är mångt och mycket genom det invanda som 
gemensamma uppfattningar och kunskaper kan växa fram. Vad som dock 
behöver beaktas är att invanda beteenden och för givet tagna kunskaper sätts i 
fokus för reflektion och värdering. Reflektionen i sin tur implicerar behovet av 
artikulering av erfarenheter, kunskaper etc, vilket är en företeelse som bl a Schutz 
& Luckmann (1973) tar upp som avgörande för kunskapsutveckling (se även 
Rolf, 1995; Molander, 1996). Reflektion är särskilt viktigt med tanke på de 
ständiga förändringar som sker i omvärlden och som ofta kräver anpassning/ 
förändring i verksamheter. Med andra ord, organisationer behöver vara beredda 
på att ompröva sina arbetsmetoder, processer och sätt att styra verksamheten. 
Gemensam reflektion och dialog är företeelser som behöver utvecklas inom 
Konsult AB. 

Förutom att kunskapsmanagement kräver en helhetssyn erfordras medvetenhet 
och struktur, d v s organisationer behöver definiera visionen, syftet och nyttan 
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med kunskapsmanagement (se t ex Davenport & Prusak, 1998; avsnitt 2.4.1). Ser 
vi till fallstudien så är Konsult AB tydlig med sitt budskap om att kunskap är 
företagets produkt (vilket i sig är något av en kliché, se kommentar i avsnitt 5.1). 
Likväl hanteras kunskaper på ett förhållandevis godtyckligt sätt. Det finns inga 
riktlinjer för hur kunskaper ska/bör tillvaratas och medarbetarna är därav lämnade 
att själva avgöra detta. Ett problem är att trots att de flesta ser behov av att sprida 
och dela med sig av individuella kunskaper finns få incitament för att göra det. 
Detta kan till viss del bero på att ett KM-perspektiv inte har beaktats i samband 
med att belönings- och utvärderingssystemen formulerades. Istället har dessa 
system i mångt och mycket utformats i syfte att öka och premiera individens och 
resultatenheternas debiterbara timmar. Oavsett skälen till varför inte kunskaper 
tillvaratas på ett medvetet och strukturerat sätt, finns det skäl att tydliggöra 
betydelsen av kunskap såsom en nödvändig förutsättning för handling samt att 
denna förutsättning medvetet behöver tillvaratas och utvecklas.   

Det ovan sagda är en kort introduktion av min syn på kunskap och KM. Syftet 
med detta avsnitt var att dels betona vikten av att anta ett helhetsperspektiv på 
kunskapens och KM:s roll i organisationer, dels visa på några KM-relaterade 
förhållanden som observerats i samband med mitt avhandlingsarbete. Jag 
kommer nu gå vidare med att djupare behandla ett antal kunskapsrelaterade 
spörsmål som behöver uppmärksammas och innefattas i organisationers KM. De 
spörsmål som avses handlar i grund och botten om avhandlingens forsknings-
frågor och ska behandlas i syfte att öka förståelsen för KM.  

6.2 Begreppet ”organisatorisk kunskap”  
Ur ett KM-perspektiv är det kritiska inte att komma fram till en ”sann” definition 
av kunskap. Det kritiska är att beskrivningen som används är förstådd och 
gemensamgjord i organisationen. Detta kan t ex jämföras med Haglund & Ögård 
(1995) som talar om att skapa en gemensam förståelse, Davenport & Prusak 
(1998) som talar om gemensamt språk och Senge (1990) som talar om 
gemensamma mentala modeller. Organisationer behöver utveckla en begrepps-
apparat så att aktörer kan kommunicera med varandra på ett fruktbart sätt. I syfte 
att bidra till en begreppsapparat och samtidigt tydliggöra min syn på 
organisatorisk kunskap kommer jag ta utgångspunkt i kompetensbegreppet. Jag 
använder begreppet organisatorisk kunskap för att understryka att det är kunskap 
i organisationer som är i fokus. 

6.2.1 Organisatorisk kunskap i förhållande till kompetens 
Kunskap förklaras emellanåt som vetande, insikt och kännedom (se t ex Svenska 
Akademien, 1986). Detta ligger i linje med Keen (1988) som talar om kunskap 
som fakta och metoder. Härigenom skulle kunskap endast avse det vi vet, inte det 
vi kan i form av praktiskt kunnande. Ser vi istället till Göranzon (1983; 1990) och 
Josefsson (1991) talar de om kunskap inkluderande både vetande, färdigheter och 
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förtrogenhet. Axelsson (1996) talar också om kunskap i vid bemärkelse genom 
att inkludera ett antal skilda faktorer72 (färdigheter och förmågor). En intressant 
reflektion är att de faktorer (i form av färdigheter och förmågor) Axelsson 
beskriver som olika slag av individuell kunskap är desamma som de Ellström 
(1992) använder för att definiera kompetensbegreppet. Axelsson (1996) gör dock 
en distinktion mellan kunskaper och kompetens, varigenom han menar att 
kompetens kan vi först tala om när aktörer har förmågan att använda sina 
kunskaper i specifika situationer.  

En slags kunskap som Axelsson tar upp är kognitiva faktorer. Dessa beskrivs i 
form av olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter, t ex ”förmåga att 
lösa problem och fatta beslut”. Såvitt jag kan förstå så menar Axelsson att en 
individ kan ha förmågan att lösa problem, men det är inte säkert att individen har 
förmågan att använda sin problemlösningsförmåga (därmed har individen inte 
kompetens i aktuellt området). Skillnad är subtil och jag skulle snarare säga att 
Axelssons ”förmåga att använda kunskaper” (d v s att ha kompetens) mer handlar 
om insikt hos individen om att denne har användbara kunskaper samt att 
individen har vilja och motivation att använda dessa. Detta ligger i linje med 
Docherty (1996) som menar att kompetens är en kombination av kunskap, 
erfarenheter, vilja och motivation. Det framgår vidare inte helt klart vad Axelsson 
menar med att ”använda kunskaper”. En aktör kan exempelvis använda sin 
kunskap, i form av problemlösningsförmåga, genom att faktiskt lösa ett reellt 
problem. En aktör kan även berätta om och förmedla sin problemlösningsförmåga 
till andra aktörer, vilket även det är att se som användning av kunskap. Jag menar 
att bara genom att tala om kunskaper så används kunskaperna. Annorlunda 
uttryckt kan vi säga att så snart vetandet omtalas är det en form av kunnande. 

En fråga är vilken innebörd vi ska ge begreppet organisatorisk kunskap. Det 
kanske är mer lämpligt att tala om kompetens och därmed på ett kanske mer 
naturligt sätt inkludera såväl vetande och kunnande. Rolf (1995) jämför 
kunskapsbegreppet med engelskans motsvarighet ”knowledge” och menar att det 
sistnämnda ges en vidare innebörd. Knowledge täcker både vetande, färdigheter 
och kunnande (ibid). Härigenom argumenterar Rolf för att kunskapsbegreppet 
kan användas på så sätt att det inkluderar såväl vetande som färdigheter och 
kunnande. Även om jag ser en poäng i att använda kompetensbegreppet väljer jag 
att gå vidare med begreppet kunskap. Det torde, som Rolf (1995) implicerar, inte 
vara inkorrekt att använda kunskapsbegreppet i vid bemärkelse, varigenom 
färdigheter och kunnande omfattas (se även Molander, 1996). Min användning av 
kunskapsbegreppet inkluderar således både vetande (att veta något) och kunnande 
(färdighet/förmåga att handla). 

                                              

72  Axelsson (1996:18-19) menar att individens kunskaper kan vara av många slag, vilka definieras i 
termer av psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsfaktorer, samt 
sociala faktorer. Dessa olika faktorer representerar olika färdigheter och förmågor. 
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I syfte att tydliggöra mina argument för en bred definition av kunskapsbegreppet 
vill jag lyfta fram att i organisatoriska sammanhang (torde även gälla i andra 
kontexter) är det handlingsaspekten av kunskap som är den intressanta. Det är 
sällan av något värde för en organisation att dess medarbetare har kunskaper om 
något, om inte kunskaperna används i handling73. Denna syn på kunskapers 
handlingsbarhet ligger nära Molanders (1996) ”kunskap-i-handling”. Att använda 
kunskapsbegreppet med en bred innebörd är således mer pragmatiskt. Ser vi 
dessutom till fallstudien så formulerades många kunskaper i form av förmågor. 
Respondenterna sa inte att ”jag behöver ha kunskap om projektledning”, istället 
beskrevs kunskapen i form av ”förmåga att kunna leda projekt”. Skälet till att 
respondenterna använder begreppet förmåga istället för kunskapsbegreppet, är 
enligt min tolkning att vi under intervjuerna talade om kunskaper som erfordras 
för och i genomförandet av deras olika aktiviteter (handlingar).  

6.2.2 Klassificering av organisatorisk kunskap 
För att sammanfatta min syn på organisatorisk kunskap vill jag förklara den 
utifrån egenskaperna praktisk, handlingsbar och tillämpad kunskap, samt 
prepositionerna om, för, i och av. Därtill kommer jag använda fallstudien för att 
exemplifiera vad jag menar. 

En medarbetare i en organisation kan ha kunskaper om något. I AS-teamet hade 
medarbetarna kunskap (vetskap och förståelse) om företagets projektmodell. 
Konsult AB:s projektmodell är ett praktiskt inriktat immateriellt instrument74 som 
utvecklats i syfte att underlätta för medarbetarna i genomförandet av olika 
projekt. De intervjuade DPL var dock ense om att projektmodellen inte var 
lämpad eller anpassad till de specifika AS-projektens faktiska genomförande. 
Projektmodellen tillämpades således inte p g a att den inte ansågs handlingsbar. 
Istället använde DPL en situationsanpassad projektmodell som omfattar ett antal 
egenspecificerade projektfaser, vilka ansågs relevanta. Vetskapen och förståelsen 
för Konsult AB:s projektmodell har således omsatts till situationsanpassade 
kunskaper (vetskap och insikt75). Jämför vi DPL:s situation med HPL:s situation 
så föreföll det sig något annorlunda. I det senare fallet ansågs Konsult AB:s 
projektmodell vara relevant. Detta innebar att kunskaper om den generella 
projektmodellen behövde inte situationsanpassas för HPL, utan de var redan 
praktiska och handlingsbara. 

DPL:s kunskaper om den anpassade projektmodellen och HPL:s kunskaper om 
den generella projektmodellen är således kunskaper för handling (jfr kunskap 
                                              

73  Möjligtvis är det detta Axelsson (1996) menar med sin distinktion mellan kunskap och kompetens. 
74  Begreppet ”immateriellt instrument” kommer från den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & 

Röstlinger, 1998; se även beskrivning i avsnitt 4.2.1). 
75  Jag talar här om insikt medan jag talade om förståelse när det gäller kunskap om något. Skillnaden är 

subtil; likväl det jag vill få fram här är att vi kan förstå en viss kunskap, men insikten kommer först när 
vi inser att och hur kunskapen kan användas.  



KAPITEL 6 

132 

som en verksamhetsförutsättning, Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Med detta 
menas att DPL/HPL har kunskaper om något, som anses vara ”goda” nog att 
lämpa sig för en specifik handling (för genomförandet av AS-projekten 
respektive för den övergripande projektplaneringen). ”Kunskaper för” är således 
handlingsbara (p g a att de har situationsanpassats eller är direkt applicerbara i en 
specifik situation), vilket i sin tur medför att de även kan tillämpas ”i handling” 
(jfr kunskap-i-handling, Molander, 1996). 

När kunskaper tillämpas i handling erfordrar själva handlingen olika förmågor 
och färdigheter. Vi kan säga att de situationsanpassade kunskaperna i mångt och 
mycket återspeglar de tillämpade förmågorna/färdigheterna och vice versa. 
Genom att kunskaper tillämpas erhålls erfarenheter, ökad förståelse och nya 
insikter om hur ”god” den tillämpade kunskapen är. Härav kommer vi till 
”kunskaper av handling” (jfr erfarenheter som en verksamhets biresultat, 
Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Det är framförallt dessa kunskaper (d v s 
erfarenheter, ökad förståelse och nya insikter) som behöver tillvaratas och sättas i 
fokus för reflektion för att i sin tur generera nya kunskaper om något, samt nya 
kunskaper för och i handling. Det är vidare ofta först när kunskaper tillämpats 
som det är möjligt att kritiskt värdera deras handlingsbarhet och godhet. 

I figur 13 nedan illustreras min syn på organisatorisk kunskap i form av en 
begreppsmodell relaterad till organisatoriskt handlande. En bakomliggande tanke 
med modellen, som det finns anledning att betona, är att det räcker inte med att 
ha kunskaper om något. För organisationer är det viktigt att det finns kunskaper 
för och i handling samt att kunskaperna av handling tillvaratas ordentligt. 

..behöver vara.. 

..för att vara en förutsättning  
för handling och 
därmed vara..

Kunskaper om något..

.. praktiska och 
handlingsbara kunskaper..

..kunskaper som  
tillämpas i handling..

..för att i sin tur generera..

..kunskaper av handling.

Kunskaper i form av 
vetskap och förståelse

består av

Situationsanpassade kunskaper 
i form av vetskap och insikt

Kunskaper i form av 
förmåga och färdigheter

Erfarenheter, ökad 
förståelse och nya insikter

består av

består av

består av

är en grund för nya

kan vara/omsättas till

återspeglar

 

Figur 13: En begreppsmodell över organisatorisk kunskap och dess relation till handling. 
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6.3 Kunskapens form och spridning  
I följande avsnitt förs ett resonemang om organisatoriska kunskapers olika former 
och spridning. Detta inkluderar diskussioner kring oartikulerad respektive 
artikulerad kunskap (avsnitt 6.3.1), kunskaper beskrivna i texter (avsnitt 6.3.2) 
och individuella vs kollektiva kunskaper (avsnitt 6.3.3). Därefter presenteras en 
klassificering av kunskapers olika former och spridning (avsnitt 6.3.4). 
Avslutningsvis förs en diskussion om förhållandet mellan kunskap och 
information (avsnitt 6.3.5) 

6.3.1 Oartikulerad respektive artikulerad kunskap 
I samband med mitt avhandlingsarbete har jag vid ett flera tillfällen ställt mig 
frågor som: Vad menas med begreppet ”tyst kunskap”? Är detta ett praktiskt 
användbart begrepp? Rolf (1995) redogör för tre kategoriseringar av tyst 
kunskap. Den ena handlar om hur tyst kunskap har uppkommit, t ex via egen 
erfarenhet eller mästare-lärlingförhållanden (jfr internaliserings- respektive 
socialiseringsprocessen, Nonaka & Takeuchi, 1995). Den andra kategorin 
fokuserar på innehållet, d v s att kunskapen har ett tyst innehåll. Wittgensteins 
(1953; 1969) teorier om kunskapers osägbarhet är ett exempel som faller inom 
denna kategori. Den tredje kategorin grundar sig i Polanyis (1983) syn på tyst 
kunskap som en funktion av kunskap. 

Vad gäller den förstnämnda kategorin handlar den om själva lärandet och olika 
lärsituationer. Detta är företeelser som kommer att behandlas i avsnitt 6.4 och är 
inte av primärt intresse för att klargöra begreppet i sig. Den andra kategorins 
innebörd, d v s att se kunskapens innehåll som tyst, tillämpas bl a av Göranzon 
(1983; 1990) och Josefson (1991). De menar att en stor del av yrkesexpertisen är 
tyst och skall fortsätta att få vara tyst. Det finns en risk att Göranzons och 
liknande uppfattningar mystifierar verksamhetskritiska kunskaper (Hansson, 
1998), vilket enligt min uppfattning försvårar för verksamhetsutveckling. Därtill 
hävdar större delen av KM-litteraturen att det grundläggande syftet är att 
explicitgöra tysta kunskaper. Vad gäller den tredje kategorin, d v s kunskapens 
olika funktioner, så talar Polanyi (1983) om tyst kunskap respektive fokalt 
vetande (d v s uttalad, explicit kunskap). Den primära skillnaden mellan tyst och 
uttalad kunskap är relaterad till hur kunskapen används. Tyst kunskap fungerar i 
bakgrunden och behöver aldrig ha varit artikulerad, medan uttalad kunskap är 
kunskap som satts i fokus för uppmärksamhet. Polanyi säger vidare att tyst 
kunskap kan artikuleras, varefter den kan återfå sin tysta funktion. Polanyi menar 
dock att språket inte räcker till för att fånga all tyst kunskap som används i en 
specifik situation/handling. 

Går vi vidare så framhåller Goldkuhl & Nilsson (2000a) att det rent 
kunskapsteoretiskt ligger ett värde i att tala om tyst (okänd) kunskap. Inte desto 
mindre har vi (Goldkuhl och jag) sett ett behov av att vidareutveckla Polanyis 
begreppsmodell genom att precisera kunskapens olika funktioner (ibid; se även 
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avsnitt 4.1.3). Tyst kunskap avser kunskap som inte har artikulerats av aktören 
ifråga (ibid). Härigenom är den tysta kunskapen okänd till sitt innehåll. En viktig 
distinktion som jag vill uppmärksamma är att tyst kunskap handlar således inte 
om att kunskapen är okänd till sin existens, d v s att innehavaren inte skulle veta 
om att denne har viss kunskap. Tyst kunskap är tyst som en konsekvens av att den 
inte har verbaliserats och kommer kvarvara såsom tyst till dess att den beskrivs 
med hjälp av språket. 

Ser vi till en pragmatisk användning av begreppet tyst kunskap framstår det 
emellanåt som förhållandevis svårförståeligt. I samband med fallstudien använde 
jag vid ett antal tillfällen begreppet ”tyst kunskap” i syfte att pröva begreppet i 
sig. Vissa respondenter hade hört talas om det, vissa inte. De som hört talas om 
begreppet var dock osäkra på dess egentliga innebörd. När respondenterna 
beskrev deras aktiviteter och relaterade förutsättningar var det emellertid flera 
som i olika sammanhang hade svårt att uttrycka sitt kunnande. Jag bad då 
respondenterna försöka förklara vilka kunskaper de behöver och använder i deras 
olika aktiviteter och fick kommentarer som ”det är svårt att beskriva”, ”jag går 
på ren känsla” eller ”det handlar om intuition”. Respondenternas sätt att uttrycka 
detta implicerar att viss kunskap är tyst (okänt till sitt innehåll) som en 
konsekvens av att de inte har artikulerats. Detta verifierar teorier kring att 
verksamhetskunnande kan vara svårt att artikulera. Att tala om tyst kunskap i den 
meningen att tysta kunskaper är oartikulerade har härmed stor relevans. Likväl är 
”tyst kunskap” ett teoretiskt begrepp som, i praktisk användning, kan kräva en 
översättning76. 

För att tydliggöra vad jag avser med tysta kunskaper väljer jag att fortsättningsvis 
tala om oartikulerade kunskaper, d v s kunskaper som inte är verbalt uttryckta. 
Motsatsen till oartikulerade kunskaper är de artikulerade (uttalade) kunskaperna 
(jfr oral, explicit kunskap). Inom ramen för kunskapsmanagement behöver vi 
beakta att vissa kunskaper är artikulerade, medan andra inte är det. Min 
uppfattning är vidare att organisationer skulle ha en bättre utvecklingspotential 
om en del av den oartikulerade kunskapen artikulerades. Mitt argument för detta 
är, precis som Rolf (1995) och Polanyi (1983) säger, att för att kunna reflektera 
över kunskaper krävs det att kunskaperna är artikulerade. Reflektionen i sig är 
central för att kunna värdera och utveckla kunskapers användbarhet. Jag kommer 
vidare att behandla artikulerad respektive oartikulerad kunskap som två olika 
former av kunskap. Detta motsäger dock inte att fokalt vetande respektive tyst 
kunskap är olika funktioner av kunskap i användning (se t ex Polanyi, 1983; Rolf, 
1995).  

                                              

76  Detta är i sig inte konstigt för många teoretiska begrepp som används inom vetenskapen kan vara svåra 
att förstå om man inte är insatt i området. 
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6.3.2 Kunskaper beskrivna i texter 
För organisationer är det vanskligt och inte alltid möjligt att endast förlita sig på 
muntlig konversation, utan den behöver ofta kompletteras med det skrivna. Detta 
är ett förhållande som Taylor (1996) lyfter fram och menar att det skrivna inte 
alltid får den uppmärksamhet det förtjänar. Utifrån ett KM-perspektiv är detta 
intressant för aktörer kanske inte alltid har möjlighet att muntligen dela med sig 
av sina kunskaper. Härav finns det behov av att även kunna sprida kunskaper på 
annat sätt, t ex via beskrivningar (dokument) av skilda slag. Ser vi till Konsult 
AB anses ”tiden” vara en kritisk faktor som gör att den interna dialogen inte alltid 
prioriteras. Det finns emellertid en hel del dokument inom Konsult AB 
(visionsdokument, projektmodellen, etc) som beskriver företagets intentioner, 
mål, arbetssätt och dylikt. Dessa dokument är viktiga framförallt för att skapa en 
gemensam syn på (kunskap om) verksamheten. Därtill är dokument av dessa slag 
i mångt och mycket ett objektiverat resultat av ett antal aktörers (i flera fall 
företagets grundares) gemensamma kunskaper.  

Det finns även dokument som beskriver AS-teamets medarbetares olika 
individuella kunskaper, t ex personliga checklistor och aktivitetsprotokoll. När en 
DPL beskriver sina kunskaper i form av en checklista är det givetvis personliga 
(individuella) kunskaper som uttrycks. Innehållet i checklistan är dock inte 
individuell kunskap för mottagaren, det är endast en beskrivning av någons (i 
detta fall DPL:s) individuella kunskaper. DPL:s individuella kunskaperna har 
således avskilts från denne genom objektivering, på samma vis som ovan 
beskrivna gemensamma kunskaper har avskilt från de initiala kunskaps-
innehavarna. För att ge ett exempel på värdet av att tillgängliggöra beskrivningar 
av kunskaper så framkom det under fallstudien att i den mån nya medarbetare får 
tillgång till t ex metodbeskrivningar och checklistor (d v s andras beskrivningar 
av deras kunskaper) underlättade det mycket för deras förståelse för och insikt 
om vad som behöver göras och hur.  

Individer allmänt sett använder sig i stor utsträckning av språket för att i tal och 
skrift uttrycka sina kunskaper. Oavsett om kunskaper uttrycks och förmedlas 
skriftligen eller muntligen så handlar det om olika former av kommunikativa 
handlingar (se t ex Habermas, 1984). Med beaktande av min grundinställning om 
att kunskaper är individberoende (se avsnitt 2.1.1 och 3.1) ser jag en poäng i att 
skilja på kunskaper som uttrycks skriftligen kontra kunskaper som en eller flera 
individer har och (eventuellt77) kan tala om. I KM-litteraturen används begrepp 
som explicit, kodifierad och konceptuell kunskap (se avsnitt 2.2.2). Explicit 
kunskap är det mest frekvent använda begreppet och beskrivs som medveten, 
artikulerad kunskap. Därtill inkluderar användningen av begreppet ofta såväl det 
talade som det skrivna. Jag menar emellertid att den kunskap som muntligen 

                                              

77  Med ”eventuellt” vill jag betona att en del kunskaper är svåra att verbalt beskriva bl a av det skälet att 
de tidigare inte har artikulerats (jfr den tysta funktionen av kunskap, Polanyi, 1983; Rolf, 1995).  
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beskrivs har inte avskilts från kunskapsinnehavaren i samma grad som den 
kunskap som finns beskriven i texter. Detta är ett skäl till varför jag vill skilja på 
kunskaper som innehas av individer och som kan verbaliseras kontra kunskaper 
som är beskrivna i texter och illustrationer. Härav föreslår jag att vi benämner de 
sistnämnda med begreppet externaliserade kunskaper.  

Att tala om externaliserade kunskaper ligger i linje med Schutz & Luckmann 
(1973) som talar om objektivering av kunskaper i ”signs” och Weigand, 
Hoppenbrouwers & de Moor (1999) som talar om kunskapsbeskrivningar i form 
av ”texter” (jfr även konceptuell kunskap, Nonaka & Takeuchi, 1995; 
objektiverad kunskap, Spender, 1994;1996). När jag i det följande talar om 
externaliserade kunskaper kommer jag emellanåt använda begreppet ”text”, men 
inkluderar i detta även symboler och illustrationer av skilda slag. Därtill har jag i 
föregående avsnitt beskrivit oartikulerad och artikulerad kunskap som två former 
av kunskap; externaliserad kunskap är en tredje form av kunskap som jag vill 
lyfta fram. 

Externaliserade kunskaper är dock inte kunskap per se, utan endast 
representationer av en eller flera individers kunskaper (se t ex Weigand, 
Hoppenbrouwers & de Moor, 1999). Externaliserade kunskaper måste tolkas av 
mottagaren innan de kan bli till individuella kunskaper hos denne. Av olika skäl 
kanske mottagaren inte har förmåga att förstå den kunskapsmässiga innebörden 
av texten (de externaliserade kunskaperna). Mottagaren kanske inte besitter 
erforderliga bakgrundkunskaper eller tolkar innebörden på ett annat vis än vad 
som var avsett av den initiale kunskapsinnehavaren. Detta kan bero på att 
mottagaren inte är familjär med kontexten vari kunskapen ”hör hemma” (jfr 
Hansson, 1998) eller att sändaren och mottagaren inte har samma ”sign system” 
(Schutz & Luckmann, 1973). Kunskaperna kan även vara beskrivna på ett 
opedagogiskt sätt, d v s den/de som beskrivit sina individuella kunskaper gör det 
på ett otydligt sätt. Själva tolkningsförfarandet och relaterad problematik gäller 
givetvis även om någon muntligen avser att förmedla sina individuella kunskaper. 
Det är dock sannolikt att det kan vara svårare att förstå en kunskapsinnebörd via 
en text i jämförelse med om mottagaren har möjlighet att ställa direkta frågor till 
den som exponerar kunskapen. Poängen är således att skilja på kunskaper som 
individer har och kan samtala om kontra kunskaper som helt har frigjorts från det 
vetande subjektet.  

6.3.3 Individuella vs gemensamma kunskaper  
Jag har i ovan avsnitt använt begrepp som personlig, individuell och gemensam 
kunskap. Jag kommer nu att ta upp dessa begrepp igen i syfte att klargör vad jag 
avser med dem. Detta är viktigt för att förstå vad jag menar med spridning av 
kunskaper (se även avsnitt 6.3.4).    
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Genom att säga något till någon utförs en talhandling som syftar till att förmedla 
något till samtalspartnern/lyssnaren. På motsvarande sätt kan någon be någon 
annan att berätta eller förklara något. Dialog, i form av muntlig kommunikation, 
är oerhört viktigt för organisationers existens, vilket även poängteras inom 
Konsult AB. DPL exponerar och samtalar exempelvis om sina kunskaper och 
erfarenheter under fikarasterna. Det som uttrycks när en medarbetare beskriver 
sina personliga arbetsmetoder eller berättar om sina insikter och erfarenheter 
(som genererats i samband med olika aktiviteter) är vad jag benämner 
individuella kunskaper (jfr ”personlig kunskap” Rolf, 1995:96; ”the subjective 
stock of knowledge” Schutz & Luckmann, 1973:253). Individuella kunskaper 
krävs vidare för att individer, i sina organisatoriska roller, ska kunna handla. 
Individuella kunskaper är således subjektrelaterade kunskaper, dock inte 
subjektiva i meningen att de endast skulle vara subjektiva föreställningar eller 
tyckande. Däremot är reflektion över personliga (subjektiva) erfarenheter en källa 
till utveckling av individuell kunskap; tillika ”kunskap för handling”.  

När individuella kunskaper förmedlas till och förstås av en eller flera andra 
individer, blir kunskaperna gemensamma. Kunskaper som delas av två eller flera 
aktörer benämner jag kollektiva kunskaper (jfr social kunskap, Schutz & 
Luckmann, 1973; delad kunskap, Lind & Seigerroth, 2000). Härigenom har det 
individuella kunskapsinnehavet spridits till ett kollektivt kunskapsinnehav. Precis 
som individuella kunskaper som är subjektrelaterade är kollektiva kunskaper 
intersubjektrelaterade. Inom AS-teamet finns kollektiva kunskaper i form av 
gemensamma normer, problemuppfattningar, insikter, erfarenheter etc. Det finns 
även en del gemensamma arbetssätt och rutiner som har institutionaliserats 
(Berger & Luckmann, 1966) i verksamheten. Dock uttryckte flera respondenter 
behovet av mer homogena metoder och rutiner. De två främsta argumenten för 
det är att dels öka möjligheten till fruktbara samarbeten inom och mellan olika 
resultatenheter, dels visa på en tydligare enhetlighet gentemot verksamhetens 
kunder. Det finns sålunda ett behov av att utveckla ”kollektiva kunskaper för 
handling”. 

6.3.4 Klassificering av kunskapens form och spridning 
Jag har i ovan avsnitt beskrivit tre olika kunskapsformer (artikulerad, oartikulerad 
och externaliserad) samt tydliggjort att kunskaper kan relaterade till en eller flera 
individer. Jag säger inte att de former jag föreslagit är de enda relevanta, dock är 
det min uppfattning att utifrån ett pragmatiskt perspektiv är dessa lämpliga att 
beakta inom ramen för organisationers kunskapsmanagement.  

I figur 14 nedan beskrivs kunskapens olika former i relation till spridningen av 
kunskapsinnehavet. Spridningen handlar om huruvida kunskaper avgränsas till ett 
individuellt vetande/kunnande eller om det är ett kollektivt vetande/kunnande. 
Vad gäller kunskapens olika former vill jag betona att det är en ontologisk 
skillnad mellan oartikulerad och artikulerad kunskap i förhållande till 
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                     Spridningen av kunskapsinnehavet 
              Individuellt                            Kollektivt 

Artikulerad 
   (uttalad) 

  Externaliserad 
   (text och bild) 

Oartikulerad 
       (tyst) 

Kunskapens 
former 

externaliserad kunskap. Externaliserad kunskap är friställd från det subjektiva 
vetandet och är därmed inte kunskaper per se (se det ljusgrå fält i figuren). De 
exempel som anges i figuren är hämtade från fallstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Kunskapens former i relation till spridningen av kunskapsinnehavet. 
Exemplifiering från praktikfallet Konsult AB. 

För att koppla tillbaka till min modell över organisatorisk kunskap (avsnitt 6.2.2, 
figur 13) så kan organisatoriska kunskaper avse såväl ett individuellt som ett 
kollektivt kunskapsinnehav. Vidare kan vissa organisatoriska kunskaper vara 
oartikulerade, medan vissa är artikulerade eller t o m externaliserade. 
Utgångspunkten för värdering av kunskapers (kunskaper om, för, i och av) 
handlingsbarhet och godhet fordrar dock att kunskaperna artikuleras och sätts i 
fokus för reflektion och då gärna en gemensam reflektion. Gruppbaserad 
reflektion kan även användas för att sprida individuella kunskaper så att de blir 
kollektiva. 

6.3.5 Förslag till distinktion mellan kunskap och information 
Det finns en fråga vad gäller kunskapsbegreppet som återstår att problematisera. 
Den grundar sig i att jag tidigare har framfört viss kritik mot att en del KM-
relaterad litteratur inte har en konsekvent begreppsanvändning, d v s en del glider 
vad gäller innebörden av begreppen information och kunskap (se bl a avsnitt 
2.2.1). En central fråga är om jag i denna avhandling ska sträva efter att göra 
någon distinktion mellan kunskap och information? Utifrån den klassificering av 
kunskapers olika former och spridning som presenteras i föregående avsnitt 6.3.4 
kan jag konstatera att, inom ramen för kunskapsmanagement, behöver vi inte 
blanda in informationsbegreppet. Det kanske till och med är bättre att inte göra 
det i syfte att undvika oklarheter. Härigenom skulle jag kunna göra det lätt för 
mig genom att avhålla mig från att gå in djupare i distinktionsfrågan, vilken jag 
ser som svårhanterlig.  

Individuella 
projekterfarenheter 

Gemensamma insikter som 
inte har varit fokus för 
dialog och reflektion 

Fokuserade problem 
som DPL måste 
hantera och lösa. 

Konsult AB:s vision och 
strategier samt AS-teamets 

arbetssätt 

Individuella cheklistor 
och aktivitetsprotokoll 

Konsult AB:s 
projektmodell samt AS-

teamets konsultguide 
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Det finns dock två specifika förhållanden som gör att jag inte kan negligera att i 
alla fall försöka identifiera någon möjlig distinktion. Det första förhållandet 
handlar om att jag personligen ser en skillnad mellan information och kunskap. 
Kunskap är inte detsamma som information, vilket borde innebära att begreppen 
kan särskiljas. Det andra förhållandet uppdagades i samband med fallstudien. AS-
teamet har möten varje vecka då medarbetarna träffas för att samtala om olika 
verksamhetsrelaterade spörsmål (se avsnitt 5.4.2). Dessa möten skulle kunna 
användas som en arena för kunskapsexponering och erfarenhetsreflektion. 
Respondenterna poängterade dock att deras veckomöten i första hand är till för 
informationsspridning (teamchefen informerar om olika aktualiteter) och det 
finns sällan tid över för kunskapsfokuserade dialoger. Det faktum att 
respondenterna (i rollen som praktiker) själva gör en åtskillnad78 mellan att 
förmedla information och att förmedla kunskap är för mig avgörande för att söka 
efter en distinktionsmöjlighet.  

Jag skall börja med att klargöra min uppfattning om att ha information (vara 
informerad) respektive att ha kunskap är relaterat till människan och är därmed 
individberoende. Vad är det då för skillnad mellan att ha information och att ha 
kunskap? Langefors (1993:111) talar exempelvis om att ”information is 
something we get to know”. Med andra ord, genom att bli informerad kommer 
mottagaren veta något mer. Detta ligger i linje med synen på information som en 
central källa till kunskap och kunskapsutveckling (se t ex Dretske, 1981; Choo, 
1998; Knapp, 1998). Att kunna tolka och ta till sig information innebär således att 
vi får ett kunskapstillskott – vi vet mer än vi gjorde innan vi fick informationen.  

Det finns emellertid en delvis motsatt uppfattning vars förespråkare menar att 
kunskapsutveckling är mångt mycket mer än ren informationsbearbetning (se t ex 
Nonaka & Takeuchi, 1995; Scarbrough, Swan & Preston, 1999). Härvid vill jag 
referera till Nonaka & Takeuchis (1995) beskrivning av likheter och olikheter 
mellan information och kunskap. Författarna menar att en likhet ligger i att både 
information och kunskap handlar om mening, d v s innehållet i både information 
och kunskap har en specifik innebörd. Därtill anses båda begreppen vara 
kontextspecifika genom att information och kunskap relateras till något visst. De 
olikheter Nonaka & Takeuchi tar upp är att kunskap, till skillnad från 
information, handlar om tilltro, åtagande och handling. Vidare säger Nonaka & 
Takeuchi (1995:58) att ”information is a flow of messages, while knowledge is 
created by that very flow of information”. Vad gäller det sistnämnda vill jag 
koppla tillbaka till Langefors (1993) och poängtera att information är inte endast 
flöden av meddelanden. Information är, i likhet med kunskap, något som 
individer kan ha i betydelsen att individer kan vara informerade om något och 
därmed veta något.  

                                              

78  Huruvida denna åtskillnad är reflekterad eller inte är av mindre intresse; poängen är att de själva gör 
denna distinktion.  
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Att använda tilltro, åtagande och handling kan vara ett sätt för att förstå 
skillnaden mellan information och kunskap. Likväl kan det vara svårt att, utifrån 
dessa olikheter, rent praktiskt skilja på vad som är information kontra kunskap 
hos individen – skillnaden behöver således tydliggöras. Ser vi till min avhandling 
så är handlingsaspekt på kunskap kritisk. För att bättre förstå skillnaden mellan 
information och kunskap kan det finnas anledning att koppla tillbaka till min 
begreppsmodell i avsnitt 6.2.2. Härigenom skulle vi kunna säga att information i 
betydelsen ”att veta något” är nära relaterat till kunskap om något. Härmed säger 
jag inte att information är samma sak som ”kunskap om”. Den skillnad jag ser 
mellan att ”ha information om” något och att ”ha kunskap om” något är att 
informationen i sig innebär inte att innehavaren har förståelse för vetskapen, 
vilket jag ser som ett krav när vi talar om att ha kunskap om något. Ser vi nu till 
kunskap för, i och av handling så handlar det om kunskaper som är handlingsbara 
och således används i handling samt kunskaper i form av erfarenheter, ökad 
förståelse och nya insikter som genereras via handlingarna. Dessa kunskaper kan 
vi, enligt min uppfattning, inte likställa med ”information om något”. Härigenom 
skulle vi, vid sidan av förståelsekriteriet, även kunna skilja kunskap från 
information genom att se till kriterierna insikt, förmåga, färdigheter och 
erfarenheter.   

Om vi nu går över och ser till information och kunskap som förmedlas så kan 
förmedling ske både muntligen och via texter. Skriftliga meddelanden är 
information som är helt frigjord från subjektet (den informerade), på samma vis 
som externaliserad kunskap har avskilts från kunskapsinnehavaren genom 
objektivering (se avsnitt 6.3.2). Vad är då skillnaden mellan information som 
förmedlas kontra kunskap som förmedlas? Frågan blir särskilt intressant om vi 
ser till att förmedlingen (kommunikationen) i grund och botten handlar om olika 
yttranden, muntliga eller skriftliga. Skriftliga meddelanden och kunskaps-
beskrivningar är egentligen inget annat än ”texter”, medan muntlig förmedling 
inte är annat än uttryckta ord. Härvid menar jag dock att kunskapsbeskrivningar 
är något mer än beskrivningar av information (i vart fall utifrån ett sändar-
/talarperspektiv). Vi kan givetvis se till ovan angivna kriterier (som skiljer på att 
ha information och att ha kunskap), men det kan finnas skäl att försöka identifiera 
någon ytterligare distinktionsmöjlighet för just förmedlandet av information 
respektive kunskap.  

I detta sammanhang ska jag söka stöd i talaktsteori (se t ex Austin, 1962; Searle, 
1969). Även Nonaka & Takeuchi (1995) nämner talaktsteori79, men för inga 
djupare resonemang om på vilka sätt den teorin kan användas för att förstå 
skillnaden mellan information och kunskap. En av talaktsteorins förespråkare – 
Austin – menar att när individer säger något, d v s när de använder språkliga 
satser i yttranden, görs inte endast en beskrivning av verkligheten som antingen 
                                              

79  Nonaka & Takeuchi (1995) nämner talaktsteori i samband med att de talar om att kunskap är relaterat 
till mänsklig handling.  
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kan vara sann eller falsk (Austin, 1962). Språkliga yttranden används även för att 
utföra talakter (talhandlingar) som t ex att lova, fråga, beordra eller upplysa 
någon om något. Vidare talar Searle (1979) om tolv kriterier för att kunna skilja 
på olika talakter. Ett kriterium är skillnaden i talakters olika syften (the 
illocutionary point), d v s talhandlingars pragmatiska funktion. Ett annat 
kriterium är talarexpression (expressed psychological state). Med talarexpression 
åsyftas talarens inställning till talaktens propositionella innehåll (d v s talaktens 
satsinnehåll). Talaktsteori anses vidare kunna appliceras oavsett om 
kommunikationen sker muntligen eller skriftligen (Eriksson, 1999). Jag ska här 
inte gå in djupare på teorierna, utan ska använda det ovan sagda som en 
inspirationskälla. 

Ett av talaktsteorins grundläggande antaganden är att språkliga yttranden 
inkluderar både ett visst satsinnehåll (proposition) och en viss handlingsaspekt 
(illokution). Talaren uttrycker något via tal eller skrift som upplyser mottagaren 
om något samtidigt som det finns någon form av talhandling i betydelsen att 
talaren t ex lovar, frågar eller beordra mottagaren om något. Om vi nu jämför att 
informera någon om något med att förmedla kunskap finns det en skillnad i syftet 
i talakten, på samma vis som effekten hos lyssnaren (sökaren) förmodligen skiljer 
sig åt. Låt mig ge två exempel: (1) När AS-teamets chef informerar teamet om 
olika projekt och möten – då får teamet vetskap om dessa projekt och planerade 
möten. (2) Konsult AB har utvecklat och beskrivit en projektmodell som samtliga 
medarbetare förslås använda sig av. Att tillgängliggöra modellen görs i syfte att 
förmedla kunskap för och i handling, vilket i sin tur ska underlätta för 
medarbetarna. Detta implicerar att inställningen (talarexpressionen) är en tro på 
att modellen är användbar och en önskan att den används.  

Med utgångspunkt i ovanstående får information som förmedlas mer egenskapen 
av att vara konstateranden och underrättanden, medan kunskap som förmedlas 
syftar till att öka förståelsen för och insikten om något hos mottagaren. 
Kunskapsförmedling syftar även till att i högre grad påverka mottagarens mentala 
modeller (verklighetsuppfattning) och/eller påverka mottagaren att utföra ”rätt” 
handlingar på ”rätt” sätt. Härigenom kräver kunskapsförmedling en högre grad av 
argumentation och övertygelse än informationsspridning. Detta kan förmodas 
gälla oavsett hur ”rättfärdigandet” av kunskapen sker (se vidare avsnitt 4.1.5).  

Utifrån min uppfattning om att ha information och att ha kunskap är 
individberoende, måste information som förmedlas precis som kunskap som 
förmedlas tolkas och förstås innan det blir till information respektive kunskap hos 
mottagaren. Tolkningsförfarandet är således centralt för både informations-
spridning och kunskapsdelning, tillika för kunskapsutveckling. Jag skall dock 
inte fördjupa mig i tolkningsproblematiken, utan endast lyfta fram den som viktig 
då vi förmedlar information och delar med oss av kunskap (se vidare avsnitt 
6.3.2). 
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För att sammanfatta ovanstående så föreslår jag att vi skiljer mellan å ena sidan 
information som individer har, å andra sidan kunskap som individer har, genom 
att utgå från handlingsaspekten. Den intressanta (organisatoriska) kunskapen är 
kunskap för, i och av handling. Information behöver emellertid inte vara relaterad 
till organisatoriskt handlande. Att ha information ligger därmed närmare kunskap 
om något, d v s att ha information handlar om att veta något. Skillnaden häri är 
att ha information kräver inte någon förståelse, vilket ”kunskap om” något gör. 
De övriga kriterier som jag har föreslagit för att särskilja kunskap från 
information är insikt, förmåga, färdigheter och erfarenheter.   

Vidare föreslår jag, med inspiration från talaktsteori, att vi skiljer på förmedling 
av information och förmedling av kunskap genom att i första hand se till syftet 
(handlingens illokuta mål) med att förmedla något via utsagor. Syftet med att 
förmedla information är att informera om något och därmed öka mottagarens 
vetskap. Däremot är syftet med att förmedla kunskap att överföra talarens/ 
sändarens kunskaper (kunskaper om, för, i och av handling) till 
mottagaren/lyssnaren och därmed öka dennes förståelse, insikt och handlings-
förmåga. På motsvarande sätt finns det en bakomliggande intention hos den som 
söker information eller kunskap om något; antingen vill denne bli informerad om 
något eller så är det en kunskapsutveckling (i en organisatorisk kontext bör det 
framförallt vara kunskap för handling) som eftersträvas. I en organisatorisk 
kontext torde vi även kunna förutsätta att medarbetare inte förmedlar kunskaper 
som de själva inte ”tror på”, utan att de har en god avsikt med att dela med sig av 
sina kunskaper. Jämför vi det med informationsspridning kan det tänkas att den 
sker mer godtyckligt. Detta implicerar att vi även skulle kunna se till 
talarens/sändarens inställning till det propositionella innehållet i yttrandet för att 
särskilja på förmedlad information och förmedlad kunskap. Min bedömning är 
emellertid att det är tillräckligt att utgå från syftet med den kommunikativa 
handlingen. 

6.4 Organisatorisk kunskapsutveckling 
I följande avsnitt kommer jag att gå igenom olika situationer för och källor till 
kunskapande (avsnitt 6.4.1). Därefter presenteras en klassificering av 
organisatoriskt kunskapande, vilken ställs i relation till kunskapsmanagement 
(avsnitt 6.4.2). 

6.4.1 Situationer för och källor till kunskapande 
En sätt att definiera organisatorisk kunskapsutveckling, eller vad jag gärna 
benämner organisatoriskt kunskapande, är att förklara det som en 
informationsbearbetningsprocess (Allee, 1997). Något annorlunda uttryckt kan 
kunskap ses som information i användning (Knapp, 1998). Såsom jag tidigare 
påtalat anser jag att denna syn på kunskap och kunskapsutveckling är för snäv 
och oprecis. I KM-litteraturen talas det vidare om att kunskapsgenerering är 
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nyckeln till tillväxt och utveckling (Drucker, 1993; Ruggles, 1998). Samtidigt 
framstår det inte alltid så klart hur kunskapandet sker. Freedman (1997:63) säger 
t ex att ”knowledge is created by giving it away (teaching)”. Att ansluta sig till 
en sådan syn på kunskapande ligger inte i linje med min uppfattning. Härvid vill 
jag istället framhålla Mellander (1991) som betonar att lärandet sker hos den 
lärande, d v s vi skapar inte kunskaper genom att ”ge bort dem”. Kunskaps-
förmedlarens (chefens, medarbetarens, kundens) roll är att stimulera till lärande 
hos individen genom att tillgängliggöra kunskaper för denne samt eventuellt 
hjälpa till med att skapa tid och rum för lärandet. 

Ett faktum är att i den nutida samhällsdebatten är motton som ”att lära för livet” 
och ”livslångt lärande” vanligt förekommande. Visst låter det bra och dessutom 
lever individer i största allmänhet upp till dessa maximer genom att vi mer eller 
mindre lär oss saker dagligen. En DPL inom AS-teamet sa med övertygelse att 
”jag lär mig saker hela tiden”. Det lärande som avsågs handlar delvis om 
affärssystemets tekniska funktionalitet, möjligheter och begränsningar. De 
viktigaste kunskaperna som genereras ansågs emellertid vara de som berör 
kunders olika verksamheter och arbetssätt. DPL förklarade detta och sa bl a att 
”relativt sätt är det mycket lättare att lära sig hur informationen hanteras i 
affärssystemet, än att lära sig hur informationen hanteras i kunders 
verksamheter”. De tekniska kunskaperna brister emellanåt, men i de fallen finns 
det ofta personer (kollegor, leverantören) att fråga om råd alternativt prövar DPL 
sig fram till en lösning. När det handlar om kundens verksamhet är det svårare att 
få hjälp av andra p g a att en stor del av dessa kunskaper är situationsspecifika. 
En konsekvens härav är att DPL emellanåt är lämnad att själv söka en stor del av 
nya kunskaper hos kunden. Det passar väl in med anledning av att DPL arbetar i 
nära relation med kundrepresentanter, vilket gör att en stor del av DPL:s lärande 
sker i samverkan med kunder. Dock påtalade flera respondenter att det interna 
lärandet som möjliggörs genom samarbeten inom och mellan teamen/bolag är 
begränsat och borde utnyttjas i större utsträckning. Därtill kan det finnas 
anledning att försöka abstrahera situationsspecifika kunskaper så att de enklare 
kan spridas och appliceras i andra, liknande situationer. 

Att lära i samspel med andra ligger i linje med vad Schutz & Luckmann (1973) 
talar om. Författarna menar att individer lär främst genom redan existerande 
social kunskap, vilket kan exemplifieras med att DPL lär av och tillsammans med 
kunder samt till viss del genom leverantörer och kollegor. Levitt & March (1988) 
talar också om lärande av andra som en viktig del i det organisatoriska lärandet. 
Mer specifikt är det lärandet genom andras erfarenheter som avses (ibid). En 
annan del i det organisatoriska lärandet som Levitt & March (1998) lyfter fram är 
lärandet genom direkt (personlig) erfarenhet, vilket är fallet då DPL prövar sig 
fram för att t ex lösa en kundanpassad funktion i affärssystemet. Därtill 
understryker Levitt & March såväl problematiken som betydelsen av korrekt 
tolkning av erfarenheter. 
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När vi talar om att lära via andras erfarenheter kan vi även referera till dialogens 
roll (se t ex Nonaka & Takeuchi, 1995; Hoberg, 1998; Hammarén, 1999) som 
möjliggör för kunskapsexponering, kunskapsinhämtning och gemensam 
reflektion över aktörers individuella kunskaper. Dialogen är ett sätt att 
gemensamgöra kunskaper och utveckla gemensamma mentala modeller (Senge, 
1990). Dialogen är även ett sätt att gemensamt reflektera (jfr Molander, 1995) 
över vad man tidigare gjort, undvikit, problem och dylikt i syfte att värdera 
kunskapernas handlingsbarhet och godhet. Gemensam reflektion i form av 
erfarenhetsdialoger och kunskapsexponering är emellertid något som brister inom 
AS-teamet. Ett exempel på detta är avsaknaden av kunskapsfokuserade 
projektutvärderingar, vilket medför att AS-teamet går miste om ett fördjupat och 
gemensamt kunskapande (se avsnitt 5.4.1). Det förs förvisso en hel del informella 
samtal under fikaraster etc och dessa har ett stort värde för AS-teamet. Likväl 
behöver de informella samtalen kompletteras med mer strukturerade reflektions-
dialoger. Sådana kan stimulera till att medarbetarna verkligen sätter sig ned och 
begrundar vad de gör och hur de arbetar. Schön (1983; 1987) talar om att aktörer 
reflekterar i handling, vilket jag tidigare har nyanserat (se avsnitt 4.2). Jag menar 
att det är mer relevant att tala om att aktörer ”tänker i handling”80. Med detta vill 
jag betona, likt med Rolf (1995) och Molander (1996), att vi måste distansera oss 
från handlingen för att kunna reflektera över de kunskaper som har använts. 

Gruppbaserad reflektion kan bl a stimulera till att problem-, mål- och alternativa 
arbetsmetoder diskuteras och gemensamgörs, vilket kan vara utgångspunkt för 
framtida verksamhetsutveckling. I samband med de två seminarierna jag var med 
och genomförde inom AS-teamet kunde framförallt två positiva effekter 
identifieras: Å ena sidan identifierades ett antal kunskapsbrister som bedömdes 
som utvecklingsområden. Å andra sidan diskuterades olika individers syn på 
problem och svårigheter i projekten, vilket medförde att olika synpunkter kom 
fram på förslag till hur potentiella problem kan lösas. En ytterligare positiv effekt 
av gemensam reflektion är att aktörerna mer eller mindre medvetet utvecklar en 
gemensam begreppsapparat och verksamhetsuppfattning, vilket är förutsättningar 
som ofta påtalas i litteraturen (se t ex Senge, 1990; Haglund & Ögård, 1995; 
Davenport & Prusak, 1998). Reflektionsdialog kan vidare ses som ett sätt att nå 
double-loop-learning (Argyris, 1991), utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 
1992; 1999), och innovativt lärande (Engeström, 1999). 

Kunskapande sker även genom formell utbildning, vilket Axelsson (1996) ser 
som ena typen av organisatoriskt lärande. Inom Konsult AB erbjuds vissa interna 
kurser/utbildningar och det finns även ett traineeprogram. Vid behov kan 
medarbetarna även genomgå externa kurser, men detta är något som inte direkt 
uppmuntras inom företaget. Istället vill företaget att medarbetarna ska lära i det 

                                              

80  Att tänka kan förvisso ses som en handling i sig, men här avser jag att aktören tänker på vad denne 
gör. 
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dagliga arbetet. Denna form av lärandet, d v s on-job-training, är den andra typen 
av organisatoriskt lärande som Axelsson (1996) tar upp. 

Det finns två andra former av kunskapande inom AS-teamet som bör lyftas fram. 
Den ena är när individen lär på egen hand genom att läsa litteratur, tidningar, 
företagsinterna dokument etc eller söka efter kunskapskällor på Internet och i det 
interna nätet (jfr kunskapsöverföring via symboler, Schutz & Luckmann, 1973). 
En begränsande faktor för denna form av lärande är att medarbetarna ofta känner 
sig tidspressade. Detta medför att istället för att ägna tid till att söka efter 
erfordrad kunskap hos andra individer eller via texter, så prövar de tills de själva 
finner en lösning. Argumentet för denna prioritering är att respondenterna känner 
sig osäkra på om eftersökt kunskap kommer att hittas och av erfarenhet anses 
detta tillvägagångssätt ta för lång tid. För nya medarbetarna som fått tillgång till 
olika interna immateriella instrument (externaliserad kunskap) har dessa ansetts 
vara en bidragande faktor som gjort att de snabbt fått förståelse för verksamheten 
(detta har även poängterats i avsnitt 6.3.2). Härigenom kan vi se immateriella 
instrument, i form av externaliserade kunskaper (texter), som en del i det 
organisatoriska minnet. Precis som Taylor (1996) påtalar, finns det även inom 
Konsult AB ett behov av att i större utsträckning nyttja texters betydelse. Det 
finns även behov av att utveckla en mer enhetlig instrumentanvändning. Detta 
handlar bl a om att finna synergier och det utan att behöva göra avkall på 
innovationskraften, vilket är det främst skälet till att Konsult AB inte vill 
homogenisera arbetsmetoder och liknande. Användningen av likartade 
immateriella instrument anses dock underlätta för såväl nya medarbetares 
förståelse för verksamheten som för interna samarbeten och för att visa på en 
enhetlig bild gentemot kunder. 

Den andra formen av kunskapande är genom själva mentorskapet. Den DPL som 
hade fått en extern mentor då han började på Konsult AB ansåg att det var 
mycket fruktbart. Fördelen med mentorskapet var att DPL fick vara med och 
observera mentorns sätt att arbeta, ställa frågor etc. Därtill fungerade mentorn 
som en diskussionspartner och kunskapskälla när DPL kände behov av att fråga 
om råd om olika saker. Det är dock inte så många som blivit tilldelad en formell 
mentor, men Konsult AB har uppmärksammat behovet av att bredda användandet 
av mentorskapet i syfte att underlätta lärandet. 

6.4.2 Klassificering av organisatoriskt kunskapande 
Jag har i ovan avsnitt diskuterat olika situationer och källor för organisatoriskt 
kunskapande som identifierats dels inom AS-teamet, dels en del av de som 
litteraturen tar upp (se även avsnitt 5.4 respektive 2.3). I detta avsnitt ges en 
sammanfattning av olika former för organisatoriskt kunskapande, som framförallt 
grundar sig på det lärande som sker inom AS-teamet.  
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Med utgångspunkt i fallstudien klassificerar jag organisatoriskt kunskapande 
genom att utgå från tre kategorier. Dessa är (1) eget, enskilt kunskapande, (2) 
kunskapande genom andra, samt (3) gemensamt kunskapande. Inom dessa tre 
kategorier specificeras hur kunskapande kan tillgå, t ex genom observation, 
samarbete eller prövning. Härigenom vill jag precisera olika centrala 
handlingstyper81 för organisatoriskt kunskapande. Ett skäl att göra det är att lyfta 
fram att det finns ett antal olika former för kunskapsutveckling (d v s 
lärande/kunskapande), vilket inte alltid tydliggörs i litteraturen. Ett annat skäl är 
att för att kunna klargöra vad kunskapsmanagement i praktiken innebär behöver 
vi har klart för oss hur aktörer lär. Med det nu sagda vill jag på intet sätt göra 
gällande att jag beaktar alla typer av kunskapande, men det är min uppfattning att 
de som i det följande beskrivs är både vanligt förekommande och centrala. 

Den första kategorin – eget, enskilt kunskapande – inkluderar prövning, 
generering av nya erfarenheter, individuell reflektion, samt läsning av texter som 
är resultatet av att egna individuella kunskaper har externaliserats. Prövningen 
skiljer sig åt jämfört med genereringen av nya erfarenheter på så vis att prövning 
handlar mer om att hantera en ny okänd situation. Inom AS-teamet förkommer 
det exempelvis att DPL inte kan få hjälp från andra alternativt inte har tid att 
fråga andra, vilket medför att de själva söker en lösning genom att testa sig fram. 
Generering av nya erfarenheter kan däremot avse såväl kända som okända 
situationer. Att använda en checklista kan t ex medföra att DPL inser att visst 
innehåll saknas och gör därför en modifiering av checklistan.  

Individuell reflektion sker med all sannolikhet hos medarbetarna i AS-teamet, 
även om respondenterna i fallstudien hade svårt att exemplifiera detta. Dock 
ansåg respondenterna att det individuella reflekterandet främst aktualiseras när 
saker har gått snett. Att skriva aktivitetsrapporter ser jag (även om 
respondenterna inte direkt uttryckte detta) som en form av individuell reflektion. 
Detta med anledning av att i dessa rapporter skriver DPL ned vad som har hänt 
under den senaste aktiviteten med kunden, vad kunden och DPL skall göra inför 
nästa aktivitet samt eventuella problem som uppdagats. AS-teamet går emellertid 
miste om den kanske viktigaste individuella reflektionen p g a att DPL inte själva 
gör någon egentlig erfarenhetsrapportering från olika projekt. Läsning av 
egenformulerade texter (externaliserad kunskap) är ett sätt att ”fräscha upp 
minnet” (jfr Carmona & Perez-Casanova, 1993). Individer i största allmänhet 
glömmer saker och inom AS-teamet fanns det flera exempel på immateriellt 
instrument som användes bl a i syfte att inte missa någon viktig fråga till kund 
eller någon testfunktion. När en konsult har arbetat tillräckligt länge med samma 
arbetsuppgifter så minskar behovet av att använda egna texter p g a att 
arbetsuppgifterna har blivit rutin. 

                                              

81  Med handlingstyp avses här olika typer av handlingar individer kan företa i syfte att utveckla kunskap. 
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Den andra kategorin är kunskapande genom andra. De olika handlingstyperna 
som här aktualiseras delas in i om kunskapandet sker direkt eller indirekt genom 
andra. Kunskapande kan indirekt ske genom läsning av andras texter (d v s 
andras kunskaper som har externaliserats). För den individ som tar del av sådana 
texter kan det kunskapsmässiga innehållet vara helt okänt sedan tidigare eller 
känt men mer eller mindre bortglömt (jfr Carmona & Pereze-Casanova, 1993). 
Kunskapande genom andra kan även ske direkt genom att en medarbetare frågar 
en annan om något specifikt. Det kan även vara så att andra tar initiativ till att 
berätta om något genom att dela med sig av erfarenheter. Att berätta om 
individuella erfarenheter handlar ofta om att ge exempel på händelser som 
inträffat. Denna s k exempelnivå, som många gånger är en utgångspunkt för 
kunskapsutveckling, är en handlingstyp som Molander (1996) betonar. 
Fikarasterna är ett forum då AS-teamets medarbetare berättar olika ”historier” för 
varandra. Ett ytterligare sätt att lära genom andra är via observation. Den DPL 
som hade fått en extern mentor följde med denne ut på kunduppdrag. Härigenom 
lyssnade och iakttog DPL vad mentorn gjorde och hur denne arbetade, vilket 
ansågs vara mycket lärorikt framförallt i och med att mentorn var så kunnig inom 
sitt område. 

Gemensamt kunskapande sker genom samarbeten, dialog och gemensam 
reflektion. Samarbeten internt inom Konsult AB är på flera sätt begränsade. De 
primära orsakerna till denna begränsning är dels att medarbetarna arbetar 
förhållandevis oberoende av varandra, dels den heterogena metodanvändningen 
som anses vara ett hinder för samarbeten. Samarbete sker dock i hög utsträckning 
med kunder och till viss del med andra partners. En specifik form av samarbete 
som kan finnas i organisationer är gemensam forsknings och utveckling (FoU). 
Inom AS-teamet förekommer det att olika projektgrupper sätts ihop för att utreda 
och genomföra olika utvecklingsarbeten. Detta sker dock inte så ofta p g a att de 
timmar som då avsätts inte är direkt debiterbara på någon kund. Därtill är dessa 
timmar inte heller underlag för full bonusberäkning för de enskilda medarbetarna. 
FoU skulle kunna ses som en egen typ av gemensamt kunskapande. Jag ser dock 
inte FoU som lika generisk som de övriga typerna och inkluderar härav FoU i 
”samarbete”. Visst FoU-arbete kan även inkluderas i kategorin ”eget, enskilt 
kunskapande” via prövning.  Dialoger i form av gemensam reflektion förs främst 
informellt och inom Konsult AB det finns ett uttalat behov av mer strukturerade 
erfarenhetsdialoger. Att genomföra kunskapsfokuserade projektutvärderingar för 
att bedöma vad som gick bra respektive mindre bra etc är något som brister i 
inom AS-teamet. Härigenom går de även miste om en del av det gemensamma 
lärandet i form av utveckling av gemensamma mentala modeller och en homogen 
begreppsapparat.  

I tabell 3 nedan finns en uppställning av kunskapandets olika kategorier och deras 
respektive handlingstyper varigenom kunskapande kan ske. Kategorierna är, som 
ovan nämnts, primärt genererade genom insamlad empiri, medan handlings-
typerna är såväl empiriskt som teoretiskt grundade. 



KAPITEL 6 

148 

Tabell 3: En klassificering av organisatoriskt kunskapande 

Eget, enskilt 
kunskapande via 

Kunskapande genom 
andra via 

Gemensamt 
kunskapande via 

• =prövning 
• =nya erfarenheter 
• =individuell reflektion 
• =egna ”bortglömda”   

texter  

Indirekt: 
• =andras texter 
Direkt: 
• =rådfrågning 
• =andras erfarenhets-

exponering (exempel) 
• =observation av andra 

• =samarbete 
• =dialog (gemensam 

reflektion) 

 

Syftet med att precisera olika lärsituationer grundar sig i en av mina 
slutsatser/värderingar i avsnitt 2.5. En annan slutsats jag framförde är att klargöra 
vad KM inkluderar. Ett sådant klargörande har att göra med att vi behöver 
tydliggöra vad KM inkluderar kontra det som hör till kärnverksamheten. Att utgå 
från tabell 3 ovan kan vara ett sätt för att avgöra vad som borde vara att se som 
kunskapande i kärnverksamheten kontra det som mer naturligt faller inom ramen 
för kunskapsmanagement (jfr en av forskningsfrågorna i avsnitt 2.6). 

Det enskilda kunskapandet som inte helt och hållet hanteras som en del i AS-
teamets kärnverksamheten är den individuella reflektionen. Ser vi till Konsult 
AB:s projektmodell så borde detta ingå som en fas för projektutvärdering. Likväl 
i och med att detta inte är en inarbetad rutin i AS-teamet så kan detta vara ide att 
betrakta detta som en del i KM (i vart fall tills dess att det är en invand aktivitet i 
kärnverksamheten). Några andra typer av kunskapande som jag ser som centrala 
delar i KM är andras erfarenhetsexponering och dialog, samt kunskapande 
genom läsning av (främst andras) texter. Även om dessa typer till viss del 
hanteras i kärnverksamheten så finns det behov av att mer fokuserat och 
strukturerat hantera erfarenhetsexponering, föra dialoger i syfte att tillvarata och 
vidareutveckla gemensamma kunskaper, samt avsätta tid för textläsning. Vad 
gäller övriga former för kunskapande så är de aktiviteter som primärt företas i 
kärnverksamheten. En uppgift för KM kan emellertid vara att formulera normer 
och skapa förutsättningar för övriga former av kunskapande. Ett konkret exempel 
inom Konsult AB är att klargöra hur företaget på ett bättre sätt kan stimulera till 
mentorskap och interna samarbeten. 

6.5 Organisatorisk kunskapsmanagement 
Jag har i föregående avsnitt tagit ett första steg i att försöka precisera vilka typer 
av kunskapande som kan tänkas inkluderas i kunskapsmanagement kontra de som 
tillhör kärnverksamheten. Likväl, i och med att kunskap och användning av 
kunskap är en förutsättning för all organisatorisk verksamhet kan det vara svårt 
att avgränsa vad som faller inom respektive utanför kunskapsmanagement. På sätt 
och vis kan vi, som jag tidigare påtalat, säga att KM existerar hela tiden i och 
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med att medarbetare utvecklar sina kunskaper i det dagliga arbetet. Det är dock 
inte detta jag avser när jag talar om kunskapsmanagement. Jag menar att KM 
förutsätter en medveten ansats som fokuserar just på hantering, utveckling och 
spridning av kunskaper som erfordras inom kärnverksamheter. Härav ser jag 
anledning att tydligare klargöra hur vi kan se på kunskapsmanagement i relation 
till kärnverksamheten. Vidare behöver KM såsom organisatorisk företeelse 
tydliggöras; vad är syftet med samt vilka förutsättningar och aktiviteter avses då 
vi talar om kunskapsmanagement? Detta är några förhållanden som ska 
behandlas nedan. 

6.5.1 Kunskapsverksamhet vs kärnverksamhet 
Vad är det för skillnad och relation mellan en organisations kärnverksamhet och 
den verksamhet som fokuserar på tillvaratagande och utveckling av kunskaper? 
Den primära skillnaden enligt min uppfattning är att medan kärnverksamheten 
fokuserar på tillverkning av produkter av skilda slag som skall leverera värde till 
kund, fokuserar kunskapsverksamheten82 på tillvaratagande, säkerställande och 
utveckling av organisatoriska kunskaper. 

Icke desto mindre finns det en nära relation mellan dessa båda verksamheter som 
gör att de många gånger integreras i varandra. Det faktum att de är två delvis 
sammanfogade verksamheter är ett argument för att vi behöver anta en helhetssyn 
när vi skall utveckla såväl kärnverksamheten som kunskapsverksamheten. Jag ser 
vidare två förhållanden som gör att de båda verksamheterna har ett ömsesidigt 
beroendeförhållande. För det första är det i kärnverksamheten som 
organisatoriska kunskaper används – kunskaper för och i handling – vilket i sin 
tur genererar erfarenheter – kunskaper av handling. En viktig del i 
kunskapsverksamheten är att tillvarata de erfarenheter som införskaffats, d v s 
kunskaperna av handling, och ställa dem i relation till kunskaperna för handling. 
Medarbetare behöver reflektera över och värdera de kunskaper som används 
respektive saknas i kärnverksamheten, vilket bör göras utifrån de handlingar som 
utförs (jfr bilaga 2 och 4). Det andra förhållandet är att resultatet av 
kunskapsverksamheten skall återföras till kärnverksamheten bl a för att 
säkerställa återanvändning av befintliga, ”handlingsbara” kunskaper. 

6.5.2 Förutsättningar för kunskapsverksamheter 
Haglund & Ögård (1995), Davenport & Prusak (1998) och andra talar om olika 
förutsättningar83 som krävs för att lyckas med att hantera kunskaper på ett 

                                              

82  Jag väljer här att införa ett nytt begrepp – kunskapsverksamheten – vilket jag, i jämförelse med 
begreppet kunskapsmanagement, ser som mer passande när vi talar om tillvaratagande, säkerställande 
och utveckling av organisatorisk kunskap (se vidare diskussion i avsnitt 6.5.3). 

83  Jag talar om ”förutsättningar” istället för ”faktorer” även om det sistnämnda begreppet ofta används i 
litteraturen (se t ex Davenport & Prusak, 1998). 
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fruktbart sätt (se avsnitt 2.4.1). I fallstudien identifierades bl a avsaknaden av ett 
uttalat syfte med och strategi för KM. Företagsledningen har dock insett att detta 
behövs, framförallt med beaktande av att kunskap anses vara företagets viktigaste 
tillgång. Vidare finns det en del styrsystem som anses ha en negativ effekt på 
spridning och delning av (främst individuella) kunskaper. En fråga är dock om 
styrsystemen verkligen är ett hinder eller om det är så att medarbetarna gör dem 
till ett hinder. 

Jag kan konstatera att Konsult AB:s gällande belöningssystem inte inkluderar 
några direkta incitament för att dela med sig av individuella kunskaper, vilket 
litteraturen tar upp som en viktig förutsättning (se t ex Davenport & Prusak, 
1998). Samtidigt är det inte alltid enkelt att värdera och belöna någon för att ha 
gjort goda KM-relaterade insatser. Därtill handlar det inte alltid om att få 
ekonomiska ersättningar; många gånger är uppmärksamhet från medarbetare 
tillräckligt som belöning. Ett par av respondenterna påtalade dessutom att så 
länge som inte alla tar sitt ansvar och delar med sig av sina kunskaper kommer 
satsningar på kunskapsspridning rinna ut i sanden. Detta är något som har 
inträffat inom Konsult AB. Ett konkret exempel var när Konsult AB satte upp s k 
virtuella diskussionsfora för att underlätta för medarbetarna att dela med sig av 
sina individuella kunskaper. Dessvärre användes de inte i någon nämnvärd 
utsträckning, vilket mycket riktigt resulterade i att de ”dog ut”. Ett annat skäl som 
angavs som bidragande var att Konsult AB inte hade formulerat något syfte med 
att använda dessa fora. 

Om jag utifrån respondenternas egna bedömningar ska dra någon slutsats så 
erfordras det en kritisk massa som bidrar till att tillgängliggöra individuella 
kunskaper för att varje enskild individ ska känna att det ger något mervärde och 
ser nyttan i att dela med sig. Det ligger sannolikt en hel del i denna slutsats; likväl 
kan jag inte helt och fullt ta för givet att respondenternas bedömningar 
representerar ”hela sanningen”. Det kan vara så att det till viss del även handlar 
om ett maktperspektiv. Med detta menar jag att det kan ligga nära till hands att 
”gömma sig” bakom uppfattningen om ”andras icke-användning” för att 
legitimera att man själv inte delar med sig av egna kunskaper. Att inte vilja dela 
med sig av kunskaper p g a risken att inte få något tillbaka är en inställning som 
flertalet respondenter, direkt eller indirekt, talade om. Härigenom menar jag att 
för att lyckas med KM-satsningar av skilda slag räcker det inte med att finns en 
kritisk massa och uttalade syften. Det krävs, kanske framförallt, en inställning 
hos medarbetarna att de har viljan och ser nyttan i att dela med sig av individuella 
kunskaper och inte håller på dem i egenintresse. 

Min tolkning av att vissa normer och styrsystem uppfattas som hinder för 
kunskapsspridning (se bl a avsnitt 5.3.2) är att även denna uppfattning påverkas 
av inställningen hos medarbetarna. Jag menar att det inte är säkert att belönings- 
eller interndebiteringssystemet är felaktiga, även om det finns anledning att 
utifrån ett KM-perspektiv se över och eventuellt modifiera systemen. De 
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inställningar som jag avser har sin grund i den kultur och normsystem som 
utvecklats inom Konsult AB. Ett konkret exempel är att Konsult AB vill befrämja 
egenskaper som entreprenörskap och självständighet, vilket gör att det är 
individen som sätts i fokus, inte organisationen som helhet. Konsult AB vill inte 
styra och homogenisera modeller och metoder för medarbetarnas arbete, p g a en 
farhåga att hämma innovationskraften. Det ligger förmodligen en del i att inte gå 
alltför långt med att gemensamgöra arbetssätt och liknande. Likväl har fallstudien 
i flera avseenden visat på behovet av och värdet i att utveckla en mer likartad 
hantering av kunder samt en mer homogen verksamhetsuppfattning. Det behövs 
således en balans mellan homogenitet och heterogenitet. 

Det primära inom Konsult AB är att få medarbetarna att själva inse nyttan i att 
nyttja andras kunskaper samt dela med sig av egna. I nuläget är 
teamen/konsulterna återhållsamma med att fråga ett annat team om råd och hjälp. 
Istället använder många sig av ”trial-and-error” och ”uppfinner hjulet” igen. 
Under fallstudien kunde jag vidare se antydningar av prestige i att hantera allt 
själv och inte be andra om hjälp i första taget. Detta s k ”not invented here 
syndrome” gäller såväl inom AS-teamet som för teamets relation gentemot andra 
team. Ett exempel inom AS-teamet är att säljarna inte alltid rådfrågar konsulterna 
om saker de är osäkra på, istället säger de något till kunden som kan vara 
felaktigt84.  

Min uppfattning är att medarbetarna måste prioritera sina respektive 
specialistkunskaper; alla kan inte kunna eller utveckla alla kunskaper själva. Här 
har chefer och ledningen en viktig roll genom att betona att respektive 
medarbetare ska fokusera på sitt specifika kunskapsområde, medan annan 
kunskap ska inhämtas från andra som är experter inom aktuellt område. 
Härigenom skulle teamen i sin helhet kunna få en utökad interndebitering 
samtidigt som kunskapsresurserna utnyttjades mer optimalt. En annan positiv 
effekt kan vara att detta även ökar kunskapandet i stort inom Konsult AB. Det 
sistnämnda har jag inga direkta belägg för, men effekten av att inhämta 
kunskaper bör bidra till en ökad kunskapsspridning. 

En ytterligare förutsättning för tillvaratagande och spridning av kunskap är tiden. 
De flesta respondenter påtalade att de inte har tid att prioritera reflektion och 
erfarenhetsrapporteringar (jfr Bengtsson & Olofsson, 1997; Bengtsson & 
Thorwall, 1997). Detta beror delvis på att de inte ser någon egennytta i att dela 
med sig av sina kunskaper, delvis beror det på att de är pressade av att öka antalet 
debiterbara timmar. Den sistnämnda förklaringen ligger i linje med Packendorff 
(1993) som göra gällande att erfarenhetsåtervinning kan löna sig på sikt, men de 
resursinsatser som krävs kan sällan debiteras på kund. I ett kortsiktigt perspektiv 
kanske inte företaget märker några negativa effekter av att inte prioritera dessa 

                                              

84  På det sätt detta beskrevs av respondenterna så frågade man inte andra bl a med anledning av att man 
inte ville visa sin okunnighet och/eller att man helt enkelt inte tog sig den tiden. 
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aktiviteter. Däremot kan det sannolikt leda till ett ineffektivt utnyttjande av 
företagets samlade kunskapsresurs på sikt. 

För att sammanfatta vad som ovan sagts så behövs ett uttalat syfte och en 
övergripande strategi (d v s kollektiva kunskaper) för att bli framgångsrik med en 
kunskapsverksamhet. Därtill måste varje medarbetare inse nyttan med att dela 
med sig och avsätta tid för KM-relaterade aktiviteter. Det handlar till stor del om 
vilja och motivation, jämte incitament för kunskapsdelning och andra KM-
relaterade aktiviteter. Finns inte dessa förutsättningar är risken stor att 
medarbetarna inte tar KM-relaterade uppdrag på allvar. Med uppdrag menar jag 
exempelvis att en chef kallar till ett reflektionsseminarium eller att medarbetaren 
själv tar initiativ till en dialog eller att externalisera och tillgängliggöra sina 
individuella kunskaper. 

Det finns ytterligare tre förutsättningar för kunskapsverksamheten: Den ena 
handlar om tekniken som en möjliggörare för att lagra och tillgängliggöra 
externaliserade kunskaper, underlätta för kommunikation samt underlätta för att 
söka efter olika kunskapskällor. Konsult AB är ett exempel på företag där 
tekniken finns, men inte helt utnyttjas. Återigen vill jag betona betydelsen av 
medarbetarnas inställning till kunskapsdelning samt avsaknaden av ett 
övergripande syfte och strategi. Den andra förutsättningen är kundens 
erfarenheter. Förvisso kan en stor del av dessa erfarenheter överföras under 
projekten genom att medarbetarna arbetar nära kunden. Det kanske dock är först i 
efterhand, när kunden fått distans till projekten och fått systemet i drift ordentligt, 
som en helhetsbedömning kan ges av samarbetet och produkten som levererats. 
Detta är något som har uppmärksammat inom Konsult AB. Marknadsavdelningen 
(inom det bolag som AS-teamet är verksamt) avsåg att göra en större 
undersökning av hur bolagets kunder uppfattar Konsult AB. Vid sidan av 
kundernas erfarenheter är det givetvis viktigt att tillvarata och utveckla nätverk 
med andra partners för att bättre kunna tillvarata externa kunskaper. Den sista 
förutsättningen jag vill lyfta fram är förståelse för och insikt om hur en 
kunskapsverksamhet kan ledas samt vad som inkluderas i denna verksamhet. 

6.5.3 Processer för och i kunskapsverksamheten 
Jag har som tidigare framkommit börjat använda begreppet kunskapsverksamhet 
när jag talar om kunskapsmanagement. Jag ser begreppet kunskapsverksamhet 
som mer passande dels med anledning av att jag anser det lämpligt att tala om 
KM som en verksamhet i sig, dels då denna verksamhet handlar om mer än 
management (i betydelsen ledning). Kunskapsverksamheten behöver likt med 
kärnverksamheten ledas, men här bör vi göra en distinktion mellan företeelsen att 
leda kontra de processer som leds (se även diskussion i avsnitt 1.2.1). 
Kunskapsledning är en viktig del av kunskapsverksamheten, dock inte den enda. 



ETT PERSPEKTIV PÅ KUNSKAPSMANAGEMENT 

153 

Kunskapsverksamheten syftar till att säkerställa tillvaratagandet och utvecklingen 
av kunskaper som behövs och används i kärnverksamheten. Med beaktande av att 
jag i tidigare avsnitt har talat om olika KM-relaterade aktiviteter ska jag nu inte 
upprepa de diskussionerna (se bl a avsnitt 2.4.2). Däremot ska jag utifrån 
litteraturen och fallstudien sammanfatta de processer och aktiviteter som jag ser 
som centrala för och i kunskapsverksamheten (se särskilt sammanställning i tabell 
4 nedan).  

Jag har identifierat fem kunskapsprocesser – kunskapsledning, kunskaps-
planering, kunskapsvinning, kunskapsförädling och kunskapsdelning – som i sin 
tur innefattar ett antal aktiviteter. Att jag i detta avseende talar om processer 
innebär inte att jag anlägger en processorienterad syn i egentlig mening (se t ex 
Hammer & Champy, 1993; Rentzhog, 1998). Jag använder istället 
processbegreppet för att kategorisera sammanhängande och relaterade aktiviteter. 
De olika aktiviteterna kan i sig vara överlappande.  

Ansvaret för den förstnämnda processen (kunskapsledning) ligger primärt på 
ledningen, medan ansvaret för de andra processerna åligger både chefer och 
övriga medarbetare. Jag ser vidare kunskapsledningen som en process för 
kunskapsverksamheten, medan de övriga är processer i kunskapsverksamheten. 
En förutsättning som gäller för samtliga processer är att de utförs på ett 
kvalitetsmässigt sätt. Det handlar således om att kvalitetssäkra såväl ledning för 
och planering av kunskapsverksamheten, som nyutveckling, vidareutveckling och 
delning av kunskaper som är till nytta för verksamheten. De aktiviteter som anges 
i tabell 4 nedan är exempel på centrala aktiviteter, men det kan finnas andra som 
även de bör få utrymme i den specifika verksamheten. Därtill kan vissa aktiviteter 
inkludera både vinning, förädling och delning. Externa mentorskap är ett exempel 
på aktivitet som kan omfatta alla dessa processändamål.  

Kunskapsledning handlar bl a om att definiera en övergripande kunskapsvision 
och att skapa incitament för kunskapsdelning etc. Nonaka & Takeuchi (1995) och 
Choo (1998) talar om betydelsen av att företag definierar en kunskapsvision 
(knowledge vision). Kunskapsvisionen inringar de kunskapsområden som skall 
fokuseras inom kärnverksamheten. Syftet med visionen är att ge medarbetarna en 
mental karta över den organisatoriska värld de lever i samt ge generella riktlinjer 
för vilka kunskaper aktörerna bör eftersträva och utveckla. En av Konsult AB:s 
grundare menade att en av hans uppgifter är att definiera kunskapsbehovet. Detta 
tar bl a sitt uttryck i definiering av de olika affärsområden och produkter som ska 
erbjudas kunder. Definiering av syfte är en annan viktig aktivitet som påtalas i 
litteraturen (se t ex Davenport & Prusak, 1998). 

Vad gäller kunskapsplaneringen är den nödvändig för att klargöra nuläget 
avseende vilka kunskaper som finns respektive behövs. Själva kartläggningen är 
en utgångspunkt för att sätta upp riktlinjer och alternativa tillvägagångssätt för att 
utveckla de kunskaper som används och behövs. Inom Konsult AB görs en form 
av kartläggning av individernas kunskapsnivå genom de planeringssamtal som 
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sker mellan chef och medarbetare. Under dessa kartläggs vilka kunskaper som 
medarbetaren har respektive de som saknas. I vilken grad dessa individuella 
kunskapskartor formuleras och dokumenteras varierar beroende på chefens 
inställning till dess nytta. Dokumenterade kunskapsprofiler har dock en viktig roll 
för att medarbetarna i en organisation skall kunna söka efter erfordrade 
kunskaper, istället för att försöka utveckla dem helt själva. Detta handlar mycket 
om att tillvarata de expertområden som finns inom en organisation och utnyttja 
dem. Det finns anledning att utveckla användningen av Konsult AB:s 
kunskapsprofiler85 så att de bl a kan nyttjas av medarbetarna i syfte att söka efter 
specifika kunskapskällor inom företaget. 

Kunskapsvinningen ser jag som en form av input från omvärlden i form av att 
”fånga” kunskaper som inte finns (artikulerade) inom organisationen. Detta 
handlar i många fall om nyutveckling. Exempel på aktiviteter som häri behöver 
fokuseras är externa samarbeten, mentorskap och kurser. Att ha förmåga att 
fånga, tillvarata och tillämpa kunskaper från omvärlden är något som Wikström 
& Normann (1994) poängterar som nödvändig för att utveckla framgångsrika 
organisationer.  

Kunskapsförädlingen kan ses som en process som tillvaratar, bearbetar och 
värderar de kunskaper som dels kommer via kunskapsvinningen, dels kommer 
via medarbetarnas och deras organisatoriska handlingar (framförallt kunskaper 
för och av handling). Denna process inkluderar både nyutveckling och 
förvaltning av kunskaper. Jag har tidigare talat en hel del om dialogens och 
reflektionens betydelse. Detta är företeelser som både förutsätter och underlättar 
för artikulering av kunskaper. Genom dialog och reflektion sker vidare en form 
av kvalitetssäkring av kunskaper som används. De kan även underlätta för att 
identifiera kunskaper som saknas och som behöver utvecklas. Genom dialog och 
reflektion sker således en förädling av kunskaper som medarbetarna införskaffat. 
Förädlingsvärdet är en central faktor som påtalades, framförallt av företags-
ledningen, inom Konsult AB. 

Kunskapsdelningen handlar om att tillgängliggöra kunskaper som finns inom 
organisationen och som anses praktiska och handlingsbara för och i 
kärnverksamheten. Tillgängliggörandet av externaliserade kunskaper kräver en 
lämplig infrastruktur i form av datoriserade system, indexeringsmöjligheter och 
sökmotorer. Organisationer behöver även tillgängliggöra individuella och 
kollektiva kunskaper muntligen, t ex via kurser och seminarium.  

Vad gäller de tre sistnämnda processerna kan vi se kunskapsvinning, 
kunskapsförädling och kunskapsdelning som en extern input, en intern process 
respektive en intern output.  

                                              

85  Konsult AB använder begreppet ”kompetensprofiler”. 
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I tabell 4 finns flera av processernas aktiviteter presenterade, men eftersom de 
flesta av dem har berörts tidigare ska jag inte gå in djupare på att förklara dem. 

Tabell 4: Kunskapsverksamhetens processer och tillhörande aktiviteter 

Kunskapsprocesser Centrala kunskapsaktiviteter 

Kunskapsledning • =Definiera en övergripande kunskapsvision 
(kunskapsbehov) 

• =Definiera syfte med och riktlinjer för 
kunskapsverksamheten 

• =Definiera verksamhetsnormer med hänsyn till ett  KM-
perspektiv 

• =Avsätta resurser för kunskapsverksamheten 
• =Tillhandahålla teknisk utrustning för att underlätta för 

kunskapsverksamheten 
• =Skapa incitament för kunskapsverksamheten 

Kunskapsplanering • =Definiera utifrån kärnverksamheten vilka kunskaper 
som används och behövs respektive kommer att 
behövas i framtiden (kunskapskartläggning) 

• =Kartlägga medarbetarnas kunskapstillgång  
(kunskapsprofiler) och värdera den utifrån 
kunskapskartläggningen (bristanalys) 

• =Planera och skapa förutsättningar för erforderlig 
kunskapsutveckling  

• =Tillgängliggöra medarbetarnas kunskapsprofiler så att 
samtliga medarbetare enkelt kan söka efter erforderliga 
kunskapskällor 

Kunskapsvinning • =Skapa förutsättningar för och/eller realisera 
kunskapsvinningsaktiviteter via 
o externa samarbeten 
o externa mentorskap 
o externa kurser 
o inhämtning av externt externaliserade kunskaper 

Kunskapsförädling  
 

• =Artikulera individuella och kollektiva kunskaper 
• =Reflektera över individuella och kollektiva kunskaper 

(individuellt och gemensamt) 
• =Konceptualisera och gemensamgöra kunskaper 

Kunskapsdelning • =Bygga lämplig infrastruktur för tillgängliggörandet av 
kunskaper 

• =Tillgängliggöra externaliserade kunskaper via olika 
media, t ex  
o intranät 
o databaser 
o mailgrupper 

• =Tillgängliggöra individuella och kollektiva kunskaper 
via olika forum, t ex 
o interna samarbeten 
o interna mentorskap 
o interna kurser 
o seminarium för kunskapsexponering  
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6.6 En modell för kunskapsverksamheter  
I föregående avsnitt 6.5 har jag bl a beskrivit relationen mellan kunskaps-
verksamheten och kärnverksamheten – framförallt i form av förutsättningar och 
resultat av de båda verksamheterna. Jag har även redogjort för olika 
förutsättningar som erfordras för att lyckas med kunskapsverksamheten, samt 
definierat fem centrala kunskapsprocesser och deras tillhörande aktiviteter. I det 
följande skall jag utifrån praktikgeneriska modellen (se avsnitt 4.2.1) illustrera 
min syn på kunskapsverksamheten och dess relation till kärnverksamheten, se 
figur 15 nedan samt efterföljande förklaring. 
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Figur 15: En modell för att förstå organisationers kunskapsverksamheter. 
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6.6.1 Praktikgeneriska modellen vs min modell över 
organisatorisk kunskapsverksamhet 

Med anledning av att jag tidigare har redogjort för praktikgeneriska modellen (se 
avsnitt 4.2.1) ska jag här inte gå igenom samtliga konstituerande delarna i 
modellen ovan. Jag ska dock förklara kunskapsverksamheten lite noggrannare, 
men först ska jag jämföra min presenterade modell (figur 15 ovan) med 
praktikgeneriska modellen (PGM) såsom den framställs (se figur 11, avsnitt 
4.2.1). Förutom att jag bytt ut ett par begrepp samt skilt kunskaper och normer 
från artefakter (materiella instrument), har jag i princip använt PGM som den är.  

De begrepp som skiljer sig åt är att jag talar om ”utvecklare av artefakter” och 
”kunskaper”, medan PGM talar om ”instrumentmakare” respektive ”kunnande”. 
Utvecklare av artefakter skulle översatt till PGM vara de som utvecklar materiella 
instrument, men i PGM omfattar instrumentbegreppet såväl materiella som 
immateriella instrument. Med beaktande av min tidigare klassificering av 
kunskapers form och spridning (se avsnitt 6.3) har jag sett behov av att särskilja 
materiella instrument (artefakter) från immateriella instrument. Skälet till det är 
att jag ser immateriella instrument som externaliserade kunskaper och dessa 
hamnar därmed inom förutsättningen ”kunskaper”86 i figuren. Förutsättningen 
kunskaper omfattar vidare både individuella och kollektiva kunskaper. 
Individuella kunskaper är framförallt subjektrelaterade kunskaper för handling, 
medan kollektiva kunskaper representerar normer, regler, homogena arbetssätt, 
gemensamma mentala modeller som styr och/eller har till syfte att underlätta för 
kärnverksamheten. Därtill kan kunskaperna som avses i modellen representera 
externaliserade, artikulerade eller oartikulerade kunskaper. De kunskaper som 
vidare avses i modellen är kunskaper som behövs i och är till nytta för den 
specifika verksamheten (kunskaper för handling). 

6.6.2 Precisering av kunskapsverksamhetens förutsättningar  
Jag har i avsnitt 6.5.2 talat om en del förutsättningar för kunskapsverksamheten. 
Jag skall nu utifrån modellen kategorisera och precisera dessa är. En förutsättning 
är ”uppdrag” till kunskapsverksamheten. Uppdraget kan vara både av formell 
eller informell karaktär. Initiativ till kunskapsfokuserade uppdrag (KM-uppdrag) 
kan komma från såväl chefer som medarbetarna själva eller som en del i 
kunskapsledningen. Jag ser vidare uppdrag till kunskapsverksamheten som något 
som primärt är utformat internt inom organisationer.  

                                              

86  Externaliserade kunskaper är dock inte kunskaper per se. Det finns en ontologisk nivåskillnad mellan 
oartikulerade och artikulerade kunskaper i jämförelse med externaliserade kunskaper. Vidare är 
externaliserade kunskaper helt frigjorda från den initiale kunskapsinnehavaren, vilket inte är fallet med 
de övriga två kunskapsformerna. 
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En andra förutsättning är underlaget som skall hanteras inom ramen för 
kunskapsverksamheten. Detta inkluderar klienters87 erfarenheter, erfarenheter 
som ett resultat från kärnverksamheten (kunskaper av handling), samt de 
kunskaper som är förutsättning för kärnverksamheten (kunskaper för handling). 
Med ”klienters erfarenheter” avses uppfattningar om och värderingar av 
affärsrelationen och levererad produkt. Klientens bedömning och inställning har 
en central roll för att organisationer ska förstå hur deras respektive verksamhet 
och produktutbud kan/bör utvecklas. Klienterna är således en kunskapskälla för 
kunskapsvinningsprocessen. En del av klientens bedömningar kan komma fram i 
samband med att kärnverksamheten bedrivs, men klienters erfarenheter kan även 
uppdagas via undersökningar, uppföljningssamtal och liknande som genomförs 
efter det att produkten har levererats. De ”erfarenheter” som kommer direkt från 
kärnverksamheten är sådana som medarbetarna införskaffat i samband med det 
organisatoriska handlandet. Dessa erfarenheter inkluderar lärdomar av 
samarbeten såväl internt inom organisationen som externt med kunder och andra 
partners. Erfarenheterna kan vidare vara relaterade till både aktörens individuella 
handlande och hur kärnverksamhetens förutsättningar har påverkat handlandet. 
Den tredje del av underlaget för kunskapsverksamheten är de kunskaper som är 
en förutsättning för kärnverksamheten. Dessa inkluderar, som ovan nämnt, både 
individuella och kollektiva kunskaper. Både kunskaper för och av 
kärnverksamheten är att se som en viktig input till kunskapsförädlingen.  

Vad gäller metakunskaper avser de kunskaper om hur kunskapsverksamheter 
(KM) kan implementeras och genomföras. Metakunskaper är kunskaper för 
kunskapsverksamheten och ska således användas i densamma. Utvecklarna av 
dessa kunskaper kan både vara interna och externa, dock är det min uppfattning 
att dessa metakunskaper bör finnas inom organisationen. Argumentet för det är 
att kunskapsverksamheter i hög grad är en intern angelägenhet som medarbetarna 
själva behöver delta i. Den fjärde förutsättningen för kunskapsverksamheten är 
artefakter. Med detta avser jag primärt den infrastruktur som anses lämplig att 
bygga i den specifika organisationen. Det främsta syftet med dessa artefakter är 
att underlätta för tillgängliggörandet av externaliserade kunskaper och för att 
kunna söka efter kunskapskällor, t ex individer som besitter eftersökt kunskap. 
Det är emellertid inte självklart att dessa artefakter och infrastruktur endast 
används i kunskapsverksamheten. Det kan även vara så att samma artefakter är en 
förutsättning för och används i kärnverksamheten. Jag har ändock valt att skilja 
på dessa med anledning av att det finns system, databaser, mailgrupper etc som i 
första hand kan relateras till antingen kunskapsverksamheten eller kärn-
verksamheten. 

                                              

87  I samband med fallstudiebeskrivningen har jag i enlighet med Konsult AB:s begreppsanvändning 
använt kundbegreppet.  



ETT PERSPEKTIV PÅ KUNSKAPSMANAGEMENT 

159 

6.6.3 Kunskapsverksamhetens processer och resultat 
De processer som jag ser som centrala för och i kunskapsverksamheten är 
kunskapsledning, kunskapsplanering, kunskapsvinning, kunskapsförädling och 
kunskapsdelning (se beskrivning i avsnitt 6.5.3). 

Vad gäller erfarenheter – kunskapsverksamhetens biresultat, tillika kunskaper av 
handling – från kunskapsverksamheten kopplas de inte bara tillbaka till 
kunskapsverksamheten för återanvändning, utan även till några av kärn-
verksamhetens förutsättningar. Det kan vara så att erfarenheter från 
kunskapsverksamhetens indikerar behov av att formulera om eller förtydliga 
organisationens gällande normer (kollektiva kunskaper). Detta kan exempelvis 
beröra belönings- och utvärderingssystem för medarbetare och resultatenheter, 
eller attityder till att dela med sig av kunskaper. En del av dessa erfarenheter kan 
delvis hanteras inom kunskapsverksamheten (t ex attitydförändring), medan 
andra kanske behöver hanteras inom ramen för kärnverksamheten och dess 
ledning (t ex förändring av belöningssystem). Vidare kan erfarenheterna från 
kunskapsverksamheten visa på att företaget behöver kunskaper som inte finns 
eller är svåra att utveckla internt. Det kan då resultera i att externa kunskapskällor 
anlitas. Ett exempel kan vara att vissa kunskaper brister inom en organisation och 
för att snabbt få tillgång till dem som köper företaget in extern konsulthjälp. 

Erfarenheterna från kunskapsverksamheten kommer, som ovan nämnt, även 
kunskapsverksamheten tillgodo i och med att nya insikter kan återföras och 
återanvändas i kunskapsverksamheten. Denna återföring är viktig för att 
vidareutveckla kunskapsverksamheten och därmed säkerställa tillgången och 
utvecklingen av kunskaper som erfordras i kärnverksamheten. En ytterligare 
relation finns mellan erfarenheter och de artefakter som används inom 
kunskapsverksamheten. I samband med att organisationer utvecklar sin 
respektive kunskapsverksamhet är det min uppfattning att var organisation måste 
finna sin ”ideala” tekniska lösning. Det finns inte en enda ”rätt” lösning, utan 
varje lösning måste anpassas till verksamhetens specifika situation och behov. En 
organisation med flera tusen medarbetare har säkert behov av andra tekniska 
lösningar än en organisation med endast ett femtiotal medarbetare. Vidare beror 
teknikens roll på vilka kunskaper som används inom organisationen. Vissa 
kunskaper kan vara svåra att sprida via tekniken, medan vissa är enklare att 
förmedla via tekniken. 

Slutligen en kommentar angående kunskapsverksamhetens huvudresultat: 
Kunskapsverksamheten syftar, som jag ovan berört, till att säkerställa 
tillvaratagandet, utvecklingen och spridning av kunskaper som behövs i 
kärnverksamheten. Det handlar om att ”goda”, handlingsbara kunskaper skall 
finnas tillgängliga för de aktörer och aktiviteter i kärnverksamheten där de 
erfordras. En strävan är att dels kvalitetssäkra kunskaper som redan används och 
öka förutsättningarna för återanvändning av dessa kunskaper, dels säkerställa att 
andra erforderliga kunskaper inhämtas. 
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6.6.4 Kunskapsverksamhetens fokus 
Jag har ett antal gånger tidigare i texten ifrågasatt om kunskapsverksamheter ska 
hantera alla kunskaper som används inom en organisation eller om endast vissa 
bör fokuseras. Utifrån fallstudien är min uppfattning att kunskapsverksamheter 
ska koncentreras på organisationers ”kärnkunskaper” (jfr begreppet ”core 
competence”; se bl a avsnitt 2.1.2). I princip har alla organisationer särskilda 
kunskaper som krävs för att kunna leverera värde till kunder. Värdet och 
kärnkunskaperna manifesteras i de produkter (d v s varor och/eller tjänster) som 
kunder nyttjar. Det finns självfallet andra kunskaper som även de är viktiga för 
att verksamheter ska fungera, men det är inte självklart att dessa bidrar med något 
synbart mervärde för kunden. Härav menar jag att en organisations 
kunskapsverksamhet ska fokusera på de ”kärnkunskaper” som gör verksamheten 
konkurrenskraftig. Förvisso kan vi säga att det är de samlade kunskaperna som 
gör att företag blir framgångsrika. Likväl menar jag att det finns en skillnad i att 
lägga ned resurser på kunskaper som erfordras i kärnverksamheten jämfört med 
kunskaper som erfordras i stödverksamheter. 

Låt mig förtydliga vad jag menar genom att ta ett exempel från fallstudien. AS-
teamets primära produkt är konsulttjänster och standardsystem, som levereras till 
teamets kunder. Kunder betalar utifrån att beställda tjänster och IT-system 
erhålles i enlighet med överenskommelsen (avtalet) mellan kunden och AS-
teamet. Om IT-systemet inte skulle uppfylla den funktionalitet som utlovats till 
kunden eller om någon levererad konsulttjänst inte anses vara i enlighet med 
uppdraget, då finns det en risk att kunden blir missnöjd och kanske inte anlitar 
AS-teamet igen. Om däremot levererade tjänster och produkter möter kundens 
krav och önskemål blir denne sannolikt nöjd. Med detta vill jag understryka att 
det är kärnkunskaperna som erfordras i kärnverksamheten som ska fokuseras 
inom ramen för kunskapsverksamheten. Exempel på kunskaper som behövs i 
Konsult AB:s ”stödverksamheter” och som jag menar inte är av primärt intresse 
för kunskapsverksamheten är kunskaper om redovisning, finansiering och 
lokalvård. Specifikt för AS-teamet är det istället kunskaper om aktuellt 
affärssystem (inklusive dess funktionalitet och anpassningsbarhet), konsult- och 
projektmetodik, samt kunskap om kunders olika verksamheter som är de primära 
kunskaperna som behöver fokuseras i teamets kunskapsverksamhet.  

6.7 Prövning av modellens tillämpbarhet 
Den fallstudie som presenterats i denna avhandling har bidragit med visst 
generativt stöd till utvecklingen av mitt perspektiv på organisationers 
kunskapsverksamheter. För att nu illustrera hur min presenterade modell rent 
faktiskt kan användas för att se på organisationer utifrån ett KM-perspektiv ska 
jag gå tillbaka till och använda fallstudiens empiriskt genererade data. Detta är ett 
sätt att direkt pröva modellens användbarhet och relevans, samt dess ingående 
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kategorier. Prövningen avgränsas till AS-teamet och dess verksamhet (AS-
projekten). 

6.7.1 AS-teamet som objekt för modellprövning 
Jag har tidigare i avsnitt 5.3 beskrivit AS-teamet och dess verksamhet med 
praktikgeneriska modellen som raster. Detta innebär att följande modellprövning 
kan medföra vissa upprepningar. Likväl ser jag kommande illustration som en 
viktig del i syfte att få ett helhetsperspektiv och beakta de relationer som finns 
mellan AS-teamets kärnverksamhet (AS-projekten) och kunskapsverksamhet. 
Därtill finns det skäl att återigen se på AS-teamet och dess verksamhet i syfte att 
precisera den beskrivning som tidigare har presenterats. Jag vill dock betona att 
följande beskrivning beaktar inte allt som finns att beakta, utan avgränsas till de 
delar som har observerats i samband med fallstudien och som har relevans i 
sammanhanget. Jag kommer att inleda med att beskriva AS-projektens 
förutsättningar, handlingar (projektfaser/aktiviteter) och resultat, för att sedan gå 
över till AS-teamets kunskapsverksamhet, dess förutsättningar, handlingar 
(processer/aktiviteter) och resultat. Utifrån min ovan presenterade modell (se 
figur 15) kommer jag därefter illustrera AS-teamets kärnverksamhet och 
kunskapsverksamhet (se figur 16 nedan). 

AS-projektens förutsättningar, handlingar och resultat 
AS-teamets verksamhet (AS-projekten) bygger på att kunder88 (i detta fall 
desamma som uppdragsgivare) indikerar ett behov och/eller önskemål om att få 
ett kundanpassat affärssystem levererat. När teamet och den specifika kunden är 
överens om uppdragets ramar (d v s vad det omfattar) skrivs ett avtal som klargör 
premisser, systemets funktionalitet, leveranstider, betalning etc. Uppdragsgivaren 
kan vara intern, men i de flest fall är uppdragsgivaren en extern part. Underlaget 
är först och främst det standardsystem som skall anpassas efter kundens specifika 
behov. Andra underlag som behöver beaktas i AS-projekten är bl a 
infrastrukturen och utvecklingsmiljön hos kunden, samt hur information hanteras 
i kundens verksamhet. Finansieringen av AS-teamets verksamhet sker via 
fakturabetalning från kunden (samma som uppdragsgivaren). Debiteringen sker 
oftast till fastpris, men emellanåt används löpande prissättning vilket utifrån AS-
teamets perspektiv många gånger är att föredra. Kunder kräver emellertid i stor 
utsträckning fastpris p g a att de vill veta hur mycket investeringen kommer att 
kosta. Utvecklare av artefakter är både interna och externa. AS-teamet använder 
exempelvis Internet, intranät, mailgrupper och diskussionsdatabaser. 

Den femte förutsättningen för AS-teamet är de kunskaper som behövs i 
verksamheten. Kunskaperna inkluderar såväl kollektiva kunskaper (t ex normer 

                                              

88  I enlighet med Konsult AB:s begreppsanvändning använder jag mig här av kundbegreppet istället för 
klientbegreppet. Detta kan ses som ett exempel på situationsanpassning av modellens kategorier. 
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och gemensamma förställningar), individuella kunskaper, som externaliserade 
kunskaper. De normer89 som ställs på AS-teamet kommer från både 
företagsledningen, teamchefen och medarbetarna själva. Därtill finns det krav 
som leverantörer, kunder och andra ställer på verksamheten. Normer kan 
exempelvis avse legala regleringar, kvalitetskrav och handlingsnormer. De 
normer som ställs internt avser främst kvalitets- och handlingsnormer. Konsult 
AB har bl a ett visionsdokument som beskriver företagets strategier och 
värderingar. Vidare finns belönings- och utvärderingssystem för medarbetarna, 
samt normer avseende AS-teamets resultatansvar. Det finns även 
företagsgemensamma modeller och arbetssätt som i sig är exempel på 
handlingsnormer (t ex projektmodellen). Dock är samtliga medarbetare fria att 
själva avgöra i vilken grad de vill använda tillgängliga formella modeller och 
metoder. Denna ”frihet” har resulterat i ett förhållandevis fragmenterat arbetssätt 
inom Konsult AB. Att ge stor frihet till medarbetarna att själva bestämma 
arbetsmetod etc är ett sätt att värna om entreprenörskap och innovationsförmåga. 
En negativ effekt är emellertid att homogena arbetssätt försvårar för interna 
samarbeten och ger olika bilder av verksamheten gentemot kunder. Härigenom 
hindras även kunskapsdelningen.  

De individuella kunskaperna (vilka även de kan vara kollektiva) som erfordras 
avser å ena sidan kunskaper om AS-systemets olika moduler och deras respektive 
funktionalitet och relationer. Å andra sidan avser de kunskaper om kunders 
specifika verksamheter, begreppsapparat, informationsflöden etc. När det gäller 
systemets tekniska aspekter anses det vara kunskaper som är förhållandevis enkla 
att inhämta och lära sig. Däremot är det en gemensam uppfattning inom AS-
teamet att när det kommer an till kunders specifika verksamheter och arbetssätt så 
tar det längre tid att få insikt i hur de fungerar. Många gånger kan det vara svårt 
att applicera tidigare erfarenheter av en kunds behov och problem på en ny kund 
av det skälet att varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och miljö. 
Detta implicerar ett behov av att abstrahera situationsspecifika kunskaper för att 
enklare kunna applicera dem i nya situationer. 

AS-projekten kan grovt sett delas upp i (1) sälj- och förhandlingsaktiviteter och 
(2) anpassnings- och implementeringsaktiviteter av affärssystemets moduler hos 
kund (se vidare avsnitt 5.3.1). AS-projektens huvudresultat är ett kundanpassat 
och implementerat affärssystem samt relaterade tjänster som t ex utbildning av 
kundens systemanvändare. Ett biresultat av AS-projekten är erfarenheter som 
genererats i samband med att AS-teamets medarbetare har genomfört projekten. 
Dessa erfarenheter återförs till kärnverksamheten dels direkt via den som fått 
erfarenheterna, dels genom att den som har erfarenheter kan berätta om dem för 
kollegor och därigenom förmedla erfarenheter som kan vara till nytta för andra. 

                                              

89  Många av dessa är konceptualiserade, vilket i enlighet med min kunskapsklassificering innebär att en 
del kollektiva kunskaper finns även respresenterade som externaliserade kunskaper. 
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Likväl behöver erfarenheterna bättre tillvaratas och är således en central 
förutsättning för kunskapsverksamheten. 

AS-teamets kunskapsverksamhet – dess förutsättningar, handlingar 
och resultat 
En viktig förutsättning är att det tas initiativ till kunskapsfokuserade uppdrag. 
Uppdragen kan komma från både medarbetarna, teamchefen och företags-
ledningen. Medarbetarna tar emellanåt själva initiativet till att söka kunskaper via 
t ex Internet, kollegor eller andra partners. Det ligger även på medarbetarnas 
ansvar att ge förslag till kurser som de vill/behöver gå. Ett exempel på uppdrag 
från teamchefen var de seminarier jag var med och genomförde med AS-teamet. 
Konsult AB i stort ger också uppdrag i form av att sammankalla till seminarium 
och tillhandahålla interna kurser. Oavsett varifrån uppdragen kommer så ter det 
sig som att den enskilde medarbetaren har stor frihet att själv göra de 
prioriteringar som anses lämpliga. Detta medför ofta att kärnverksamheten 
prioriteras på bekostnad av kunskapsfokuserade aktiviteter. 

Det underlag som kunskapsverksamheten syftar till att bearbeta inkluderar 
kunders erfarenheter, medarbetarnas erfarenheter från AS-projekten samt de 
(individuella, kollektiva och externaliserade) kunskaper som används och behövs 
i kärnverksamheten. Vad gäller kunders erfarenheter är det något som AS-teamet 
behöver tillvarata på ett bättre sätt. Detta framkom bl a vid seminarierna för 
projektutvärdering då AS-teamet poängterade behovet av att följa upp kunder och 
den potentiella eftermarknad som finns hos gamla kunder. Detta var något som 
ansågs ha förbisetts i för stor utsträckning p g a att teamet i första hand har 
prioriterat nya kunduppdrag.  

Metakunskaper, d v s kunskaper om hur en kunskapsverksamhet kan bedrivas, är 
inget som egentligen fått någon direkt uppmärksamhet inom AS-teamet. Likväl 
anser i princip samtliga medarbetare att tillvaratagandet och spridningen av 
kunskaper behöver utvecklas och förbättras. De verkar dock osäkra på hur detta 
praktiskt låter sig göras. Härav finns det behov av att utveckla AS-teamets 
metakunskaper så att de har bättre förutsättningar för att kunna utveckla sin 
kunskapsverksamhet. 

Vad gäller artefakter (inklusive teknisk infrastruktur) finns en stor del tillgängligt 
inom AS-teamet (gäller inom hela Konsult AB). Ett problem är att teknikens 
möjligheter inte nyttjas av medarbetarna. Detta beror, enligt min uppfattning, till 
stor del på att medarbetarna inte är så benägna att dela med sig av sina 
individuella kunskaper, samt att de inte avsätter tid för att göra det. Detta grundar 
sig delvis i att medarbetarna i vissa fall har dåliga erfarenheter av att dela med sig 
av kunskaper – de upplever att de inte har fått något tillbaka. Härav vill de inte ta 
fler initiativ till kunskapsspridning, utan väntar på att andra ska börja dela med 
sig av sina kunskaper först. Konsekvensen är att ”alla väntar på alla”, vilket i sin 
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tur gör att de inte utnyttjar de kärnkunskaper som redan finns utan utvecklar dem 
om och om igen. 

För att övergå till själva kunskapsverksamheten ska vi börja med kunskaps-
ledningsprocessen. Det övergripande kunskapsbehovet finns på sätt och vis 
fastställt genom att företagsledningen har definierat AS-teamets verksamhet som 
en del i ett av företagets affärsområden. Det saknas dock formulerade syften och 
riktlinjer för kunskapsverksamheten. Därtill behöver gällande normer ses över 
och eventuellt modifieras utifrån ett medvetet KM-perspektiv. Dessa synpunkter 
gäller för såväl Konsult AB i sin helhet, som för AS-teamets interna verksamhet. 
Det finns en teknisk plattform som kan nyttjas i kunskapsverksamheten, dock 
behöver den utvecklas framförallt för att underlätta sökning och indexering av 
kunskapskällor90. Den stora bristen är emellertid att det inte avsätts erforderliga 
resurser (framförallt tid) samt att det inte finns påtagliga incitament för att 
prioritera kunskapsverksamheten. Utifrån fallstudien kan jag konstatera att 
kunskapsledningen brister såväl inom AS-teamet som inom Konsult AB i stort. 
Detta är dock inte så förvånande i och med att redan innan förstudien fick jag 
klart för mig att Konsult AB inte har något medveten vision eller strategi för 
företagets kunskapsmanagement. 

Den kunskapsplanering som görs inom AS-teamet handlar främst om de 
planeringssamtal teamchefen har med medarbetarna. Härvid ligger det på 
medarbetarnas ansvar att komma med förslag till nya kunskaper som de anser sig 
behöva (vilket även kan ses som ett uppdrag, se ovan). Redogörelser avseende 
strukturerade kunskapsprofiler och bristanalyser görs till viss del, dock i 
begränsad omfattning och med varierande precision. De kunskapsprofiler som 
finns är dock endast tillgängliga för teamchefen och berörd medarbetare. Annan 
form av kunskapsplanering äger rum då det finns behov av att nyanställa 
personal, vilket ligger på teamchefens ansvar. Min bedömning är att det 
framförallt finns behov av att förbättra och strukturera upp kunskapsplaneringen, 
samt att tillgängliggöra medarbetarnas specificerade och utvecklade kunskaps-
profiler för samtliga medarbetare inom Konsult AB. 

Vad gäller kunskapsvinning så har en av DPL haft en extern mentor, vilket ansågs 
mycket fruktbart för DPL:s förståelse för och insikt om verksamheten. En annan 
DPL har blivit ”uthyrd” till ett annat AS-team inom Konsult AB och därigenom 
har DPL kunnat förmedla sina kunskaper till det nya teamet. I och med att den 
uthyrda DPL ansåg sig ha mer kunskaper än de inom det andra AS-teamet 
upplevde DPL dock inte att denne själv lärde sig så mycket nytt. Däremot 
konstaterade DPL att dennes arbetssätt och metoder var bättre än de som används 
inom det andra AS-teamet. Inhämtning av externaliserade kunskaper görs 
emellanåt via t ex Internet. Dock anses tiden vara en begränsande faktor p g a att 
det anses tidsödande att hitta eftersökta kunskaper via nätet. Externa kurser 
                                              

90  Detta är aktiviteter som delvis kan hanteras inom ramen för kunskapsdelningsprocessen. 
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genomgås emellanåt, dock i begränsad omfattning. Det är en kostnad och i den 
mån kunskaperna kan inhämtas direkt via kärnverksamheten (trial-and-error) så 
förespråkas det tillvägagångssättet av både företagsledning och teamchefen. I 
fallstudien framkom det att Konsult AB i stort behöver utveckla och i större 
utsträckning dra nytta av externa partnerskap och nätverk samt utveckla det 
interna mentorskapet och samarbetet i syfte att underlätta kunskapandet och 
kunskapsspridning inom företaget. För AS-teamets del skulle det innebär en  
utveckling av den interna kunskapsvinningen. 

Kunskapsförädlingen är det som enligt min uppfattning brister mest inom AS-
teamet. Visst sker viss artikulering och exponering av kunskaper och erfarenheter 
under fikaraster och i andra informella sammanhang. Att på ett strukturerat sätt 
reflektera, konceptualisera och gemensamgöra kunskaper är dock något som inte 
görs i någon nämnvärd omfattning. AS-teamet har förvisso talat om att 
konceptualisera olika arbetsmetoder etc, men längre än så har teamet inte 
kommit. De seminarier för projektutvärdering (se avsnitt 5.5) som jag var med 
och genomförde var dock ett sätt att åstadkomma individuell och gemensam 
reflektion samt dialog. Seminarierna resulterade bl a i att teamet gemensamt 
kunde identifiera olika kunskapsbehov och kunskapsbrister som föreligger inom 
verksamheten och som skulle beaktas i den kommande verksamhetsplanen. Att 
utveckla kunskapsförädlingen och framför allt att medarbetarna själva tar initiativ 
till detta är något som jag ser som centralt för att AS-teamet skall kunna utveckla 
en framgångsrik kunskapsverksamhet. 

Kunskapsdelning sker främst genom informella samtal och att kollegorna inom 
AS-teamet vid behov frågar varandra om råd om saker och ting. Det finns vidare 
interna databaser inom AS-teamet där medarbetarna kan tillgängliggöra sina 
externaliserade kunskaper; detta görs emellertid sällan. De flest externaliserade 
kunskaperna finns i medarbetarnas personliga databaser och systemfiler. Vad 
gäller tillgängliggörandet av medarbetarnas olika individuella kunskaper behöver 
AS-teamet i högre utsträckning prioritera aktiviteter som stimulerar till detta. 
Seminarier för kunskapsexponering, interna kurser och mentorskap, samt utökade 
samarbeten både inom och mellan teamgränserna är tillvägagångssätt som 
behöver nyttjas mer för att bättre tillvarata och sprida kunskaper som finns inom 
organisationen i stort. 

Resultatet från kunskapsverksamheten ska vara kvalitetssäkrade, goda och 
handlingsbara kunskaper som behövs i och återför till kärnverksamheten (AS-
projekten). Dessa avser exempelvis affärssystemets funktionalitet, kunders 
specifika behov, olika problemlösningsalternativ, en gemensam begreppsapparat 
samt mer homogena arbetssätt. Den stora bristen inom AS-teamet är att eftersom 
kunskapsverksamheten inte har prioriterats reduceras även möjligheterna att 
säkra tillgången till goda och handlingsbara kunskaper. Det finns även ett 
biresultat från kunskapsverksamheten i form av erfarenheter från att bedriva 
kunskapsfokuserade aktiviteter. Dessa behöver i sig utvärderas och sättas i fokus 
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för reflektion för att kunna återanvändas och nyttjas i syfte att utveckla 
kunskapsverksamheten. Det kan även vara så att erfarenheterna indikerar ett 
behov av nya eller modifierade artefakter. Medarbetarna inom AS-teamet 
påpekade bl a att en del tillgängliga interna system hade för dåliga sökmotorer 
och indexeringsmöjligheter, vilket gjorde att det var svårt att söka efter 
externaliserade kunskaper och kunskapskällor inom Konsult AB.  

Därtill kan erfarenheter av kunskapsverksamheten indikerar ett behov av att 
modifiera verksamhetens normsystem eller att kunskaper behöver införskaffas 
genom att verksamheten hyr in extern konsulthjälp. På flera sätt har fallstudien 
visat på att det finns behov av att se över belönings- och utvärderingssystemen. 
Behovet anser jag delvis ha identifierats genom att min fallstudie har anlagt ett 
kunskaps- och KM-perspektiv på kärnverksamhetens förutsättningar, handlingar 
och resultat. Det är inte säkert att dessa system måste förändras i sin helhet, men 
de behöver i vart fall kompletteras med tydliga incitament för att medarbetarna 
och resultatenheterna ska avsätta tid och resurser till kunskapsfokuserade 
aktiviteter. Att under olika perioder för olika syften köpa in externa kunskaper är 
något som gjorts inom AS-teamet. Ett exempel är den externa mentor som en av 
DPL fick som sin läromästare. Skälet till att konsulten hyrdes in var att det inte 
fanns någon inom företaget som hade de kunskaper som konsulten kunde erbjuda 
och som behövdes för AS-projekten. 

Illustrering av AS-teamets verksamhet 
Jag har ovan beskrivit AS-teamets kärnverksamhet och kunskapsverksamhet samt 
relationen dem emellan. Jag skall nu avsluta aktuellt kapitel med att illustrera AS-
teamets verksamhet med min modell som raster, se figur 16 på nästa sida. 
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Figur 16: AS-teamet och dess kunskapsverksamhet i förhållande till kärnverksamheten 
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I detta avslutande kapitel sammanfattas avhandlingens centrala kunskapsbidrag 
och slutsatser. Sammanfattningen syftar till att lyfta fram och summera mina 
slutsatser avseende avhandlingens syfte och forskningsfrågor (se avsnitt 1.4 och 
avsnitt 2.6). Kapitlet inkluderar även en redogörelse för egna reflektioner och 
avslutas med förslag till fortsatta forskningsstudier. 

7.1 Primära slutsatser och kunskapsbidrag 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till en ökad förståelse för 
kunskapsmanagement såsom organisatorisk företeelse. Detta innefattar bl a att 
utveckla och precisera en begreppsapparat för kunskapsmanagement, samt 
klargöra en del av de oklarheter och frågeställningar som framförts i kapitel 2. 
Avhandlingens primära slutsatser och bidrag kommer i det följande summeras. 

7.1.1 En kritisk analys av litteraturen 
Ett av avhandlingens bidrag är den genomgång och kritiska analys av KM-
relaterad litteratur som presenterats i kapitel 2. Denna form av kritisk reflektion 
är, enligt min uppfattning, viktig för att vidareutveckla teorier och koncept rent 
generellt sett. Ett grundläggande syfte med analysen var att utifrån litteraturen 
formulera relevanta och intressanta forskningsfrågor. Genom analysen har såväl 
brister som fruktbara aspekter identifierats. Dessa utgör en grund för att kunna 
avgöra vad som behöver beaktas för att öka förståelsen för KM. Själva 
genomgången och analysen har sammanfattats i avsnitt 2.5, vilket framförallt 
beskriver de brister som behöver överbryggas och klargöras för att förståelsen för 
vad KM innebär skall öka. Därefter har avhandlingens primära forskningsfrågor 
specificerats (se avsnitt 2.6). 

Kapitel 7 

Avslutning
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7.1.2 Organisatoriska kunskaper 
Kunskaper är en kritisk förutsättning för all sorts verksamhet. Tillvaratagande, 
återanvändning och utveckling av kunskaper är således centrala aktiviteter i syfte 
att säkerställa organisationers fortlevnad och framåtskridande. Härigenom menar 
jag även att organisationers kunskapsverksamheter är en viktig del av den totala 
verksamheten. Kunskaper är emellertid inte den enda tillgången som möjliggör 
för effektivt, organisatoriskt handlande. Jag har betonat att externaliserade 
kunskaper (t ex rutinbeskrivningar) och artefakter är andra exempel på 
handlingsbara tillgångar som möjliggör för organisationer att verka på ett 
effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Det räcker således inte med att endast ta 
hänsyn till kunskaper som erfordras och används. Samtliga delar i den 
organisatoriska förmågan behöver beaktas för att organisationer i sin helhet ska 
kunna utvecklas och koordineras. För övrigt har jag behandlat några specifika 
kunskapsrelaterade aspekter. Dessa berör organisatoriska kunskapers relation till 
handling; organisatoriska kunskapers form och spridning; samt hur 
organisatoriskt kunskapande kan ske. 

Organisatorisk kunskap och dess relation till handling 
Organisatoriska kunskaper är till stor del relaterade till organisatorisk handling. 
Detta är en viktig koppling som behöver uppmärksammas, särskilt i syfte att 
kunna värdera kunskapers handlingsbarhet och godhet istället för att fokusera på 
att försöka kvantifiera kunskaper per se. Jag har tagit fasta på egenskaper som 
praktisk, handlingsbar och tillämpad kunskap, samt prepositionerna om, för, i 
och av. Utifrån dessa har jag redogjort för min syn på organisatoriska kunskaper. 
Jag har presenterat en begreppsmodell (se avsnitt 6.2.2, figur 13) över 
organisatorisk kunskap och dess relation till handling. Jag har argumenterat för 
att det inte räcker med att ha kunskaper om något. Utifrån ett organisatoriskt 
handlingsperspektiv är det viktigaste att det finns kunskaper för och i handling 
samt att kunskaperna av handling tillvaratas ordentligt. Även kunskaperna för  
handling behöver sättas i fokus för reflektion och värdering. Vad gäller 
kunskaper i handling så avspeglar de kunskaperna för handling. Därtill avspeglas 
tillämpbarheten i kunskaper i handling i kunskaper av handling.  

Sammanfattningsvis illustrerar den presenterade begreppsmodellen (figur 13) att 
”kunskaper om något behöver vara praktiska och handlingsbara kunskaper, för 
att vara en förutsättning för handling, och därmed vara kunskaper som tillämpas 
i handling, för att i sin tur generera kunskaper av handling”. Kunskaper om 
något består av kunskaper i form av vetskap och förståelse. Denna vetskap och 
förståelse kan vara alternativt omsättas till situationsanpassade kunskaper, vilket 
representerar praktiska och handlingsbara kunskaper (vetskap och insikt). 
Praktiska och handlingsbara kunskaper består av kunskaper i form av förmåga 
och färdigheter. De kunskaper som genereras av handling består av erfarenheter, 
ökad förståelse och nya insikter, vilka representerar en kritisk grund för 
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utveckling av kunskaper om, för och i handling. Modellen i sin helhet ger en bild 
över kunskapers olika beståndsdelar och hur dessa förhåller sig till handling. 

Kunskapers form och spridning 
I avhandlingen har tre former av organisatoriska kunskaper och två nivåer av 
kunskapsinnehavet tilldelats särskild uppmärksamhet (se avsnitt 6.3.4, figur 14). 
Kunskapens olika former är oartikulerad, artikulerad och externaliserad, medan 
kunskapsinnehavet kan avgränsas till ett individuellt vetande/kunnande alternativt 
omfatta ett kollektivt vetande/kunnande. Det är främst dessa former och nivåer 
som behöver beaktas i syfte att hantera och utveckla en organisations kunskaper, 
samt bredda kunskapsinnehavet. 

Kunskapers olika former och spridning har även kopplas till min begreppsmodell 
över organisatorisk kunskap (se ovan avsnitt och avsnitt 6.2.2). De kunskaper 
som presenteras i begreppsmodellen (figur 13) kan vara både individuella och 
kollektiva. Därtill kan de representera såväl oartikulerade, artikulerade som 
externaliserade kunskaper. Icke desto mindre är utgångspunkten för att sprida och 
tillvarata ”kunskaper för och av handling” att kunskaperna sätts i fokus för 
gemensam artikulering och reflektion. Härigenom kan bl a kunskapernas 
handlingsbarhet värderas. Gemensam reflektion är även en viktig företeelse i 
syfte att gemensamgöra kunskaper, utveckla en gemensam begreppsapparat och 
utveckla gemensamma mentala modeller. 

Vad som vidare har betonats är att externaliserade kunskaper är endast 
beskrivningar av individuella och/eller gemensamma kunskaper. Likväl har 
externaliserade kunskaper en viktig roll i organisationer genom att de kan fungera 
som en form av påminnelse, riktlinje, normställare eller liknande. Externaliserade 
kunskaper kan därmed ses som en del av organisationers minne. Därjämte är 
externaliserade kunskaper i princip oberoende av den initiale kunskapslämnaren 
(kunskapsinnehavaren), samt om denne skulle lämna en organisation till förmån 
för annan verksamhet. Det kan dock förekomma att mottagaren behöver samtala 
om de externaliserade kunskaperna för att kunna tolka och förstå dem såsom var 
avsett av den initiale kunskapsinnehavaren. I sådana fall är det givetvis en fördel 
om den initiale kunskapsinnehavaren finns tillgänglig för dialog. 

Jag har vidare konstaterat att inom ramen för kunskapsmanagement behöver vi 
inte blanda in informationsbegreppet (se avsnitt 6.3.5). Likväl har jag sett behov 
av att försöka hitta något sätt för att skilja såväl på information och kunskap som 
individer har, som på information och kunskap som (muntligen eller skriftligen) 
förmedlas. För att skilja på information och kunskap som individer har är mitt 
förslag att vi utgår från handlingsaspekten. Utifrån prepositionerna om, för, i och 
av har jag positionerat att ha kunskap (kunskapsbegreppet) i förhållande till att ha 
information (informationsbegreppet). Jag menar att ha information ligger nära 
”kunskap om något” i den meningen att båda handlar om vetskap om något. 
Däremot fordrar ”kunskap om” en förståelse för vetskapen, vilket inte är ett krav 
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för att ha ”information om” något. Ställer vi ”att ha information” i relation till 
”kunskap för, i och av handling” så är skillnaden den att information behöver inte 
vara kopplad till handling, men det är en förutsättning för kunskap för, i och av 
handling. För att tydliggöra vad jag menar har jag föreslagit att vi (förutom 
förståelsekriteriet) kan använda kriterierna insikt, förmåga, färdigheter och 
erfarenheter i syfte att skilja på att ha information och att ha kunskap.  

Jag har vidare förslagit att vi skiljer på förmedling av information och förmedling 
av kunskap genom att i första hand se till syftet med förmedlingen. Syftet att 
informera om något är att öka mottagarens vetskap om något, medan 
kunskapsöverföring syftar till att öka mottagarens förståelse, insikt och 
handlingsförmåga. Vidare är det sannolikt så att en aktörs initiativ till att sprida 
sina kunskaper grundar sig på att aktören anser kunskaperna vara användbara och 
relevanta, samt att aktören har en vilja att dela med sig av kunskaperna för att 
därigenom underlätta för sina kollegor. Härigenom finns det en strävan att 
påverka andras handlande, vilket fordrar argument för kunskapens riktighet och 
användbarhet. Fallstudien har dock visat att även om aktörer anser sig ha goda 
kunskaper, är det inte alls säkert att de har intentionen och viljan att dela med sig 
av kunskaperna. Det kan finnas en tendens att aktörer ”håller på” sina kunskaper i 
syfte att själva kunna dra nytta av dem. Denna inställning implicerar att 
kunskaper i viss mån används som ett maktmedel, vilket i sin tur medför att det 
kanske inte finns något förmedlingssyfte av den enkla anledningen att aktörerna 
inte tar initiativ till att förmedla sina kunskaper.  

Jag har vidare betonat att för att kunna utveckla framgångsrika kunskaps-
verksamheter är det av avgörande betydelse att organisationers aktörer inser 
nyttan med att dela med sig av och söka nya kunskaper, samt att de själva tar 
initiativ till detta. Generellt sett handlar det om att skapa en positiv inställning till 
kunskapsdelning som genomsyrar organisationen och dess medarbetare. 

Organisatoriskt kunskapande 
Jag har sett behov av att precisera och sammanställa olika former för 
organisatoriskt kunskapande. Utifrån teorin och avhandlingens empiriska data har 
jag klassificerat organisatoriskt kunskapande genom att utgå från tre 
grundläggande kategorier: Dessa är eget, enskilt kunskapande, kunskapande 
genom andra och gemensamt kunskapande. För dessa kategorier har jag vidare 
preciserat olika handlingstyper varigenom kunskapande kan ske (se avsnitt 6.4.2, 
tabell 3). 

Att veta hur aktörer lär är viktigt rent generellt för verksamheter. Olika kunskaper 
kan kräva olika typer av lärsituationer och olika lärsituationer kräver olika 
förutsättningar och metoder. Detta är viktigt att beakta för att kunna planera och 
skapa förutsättningar för organisatoriskt kunskapande. Vidare har min 
klassificering av organisatoriskt kunskapande använts som en utgångspunkt i 
syfte att klargöra vilket kunskapande som ingår som en naturlig del i 
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kärnverksamheten kontra det som bör inkluderas i kunskapsverksamheten. Jag ser 
individuell reflektion, erfarenhetsexponering, dialog och läsning av (främst 
andras) texter som handlingar som bör ges särskilt beaktande i 
kunskapsverksamheten. Detta innebär inte att dessa inte skulle vara handlingar 
som kan företas i kärnverksamheten. Dock finns det behov av att frigöra sig från 
kärnverksamhetens handlingar och endast sätta kunskaperna i fokus, vilket i sig 
erfordrar särskild uppmärksamhet. De övriga handlingstyperna som presenteras i 
tabell 3 faller mer naturligt inom kärnverksamheten. En uppgift för 
kunskapsverksamheten kan emellertid vara att utveckla normer och skapa 
förutsättningar som befrämjar och stimulerar kunskapande i alla dess former. 

7.1.3 Organisationers kunskapsverksamheter 
I syfte att hitta ett begrepp som kan inkludera såväl ledandet av kunskaps-
fokuserade aktiviteter som de kunskapsfokuserade aktiviteterna i sig har jag gått 
ifrån användandet av begreppet kunskapsmanagement till förmån för begreppet 
”organisationers kunskapsverksamheter”. I syfte att klargöra innebörden av 
organisatorisk kunskapsverksamhet har jag bl a diskuterat dess relation till 
kärnverksamheten. Kunskapsverksamheten är på flera sätt nära relaterad till 
kärnverksamheten (se vidare avsnitt 6.5.1); likväl finns det anledning att se dem 
som två olika verksamheter i och med att de har skilda fokus och syften. I 
kärnverksamheten koncentreras tillverkningen av varor och tjänster, medan 
kunskapsverksamheten inriktas på tillvaratagande, utveckling och 
tillgängliggörande av kunskaper. Vidare har kärnverksamheten sina specifika 
förutsättningar och resultat. Dessa behöver ställas i relation till kunskaps-
verksamheten, dess förutsättningar och resultat så att vi förstår helheten. 
Relationen mellan de båda verksamheterna är av särskild betydelse p g a att det är 
kärnkunskaperna, d v s de kunskaper som används och behövs i kärn-
verksamheten, som sätts i fokus för och i kunskapsverksamheten. Kunskaps-
verksamheters övergripande syfte att säkerställa tillgången till praktiska och 
handlingsbara ”kärnkunskaper”. 

Olika verksamhetsförutsättningar kan vidare stimulera den ena verksamheten, 
samtidigt som den andra hämmas. Detta har fallstudien visat, bl a genom att en 
del normer (förutsättningar till kärnverksamheten) har en negativ effekt på 
kunskapsdelning. Härigenom menar jag att det krävs en form av helhetssyn för att 
kunna utveckla såväl kärnverksamheten och kunskapsverksamheten som enskilda 
delar, som att utveckla organisationen totalt sett. 

Kunskapsverksamheters centrala förutsättningar 
Jag har med stöd i litteraturen och i fallstudien identifierat ett antal centrala 
förutsättningar för kunskapsverksamheten. Kunskapsverksamheter, likt med alla 
andra verksamheter, erfordrar uttalade normer i form av visioner, strategier och 
syften. Det behöver vidare finnas incitament och resurser (framförallt tid) för att 
prioritera kunskapsverksamheten. Exempel på incitament är att medarbetarnas 
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belönings- och utvärderingssystem, samt andra styrsystem (t ex olika enheters 
resultatansvar) behöver inbegripa ett KM-perspektiv. Vidare behöver i princip 
samtliga medarbetare (en kritisk massa) ta ansvar för och vara delaktiga i 
kunskapsfokuserade aktiviteter. Detta är viktigt bl a för att aktörer ska känna att 
dessa aktiviteter ”ger något tillbaka”. Om en aktör delar med sig av sina 
kunskaper, men inte får ta del av andras kunskaper så kommer aktören med stor 
sannolikhet och inom sinom tid upphöra med att dela med sig av sina. Det gäller 
således att både ”dela med sig av” och ”vara öppen för” kunskaper. 

Den kanske mest avgörande förutsättningen för kunskapsverksamheter är, som 
ovan nämnts, aktörernas inställning. Det är svårt att utveckla en 
kunskapsverksamhet så länge som dess aktörer inte inser nyttan av och mervärdet 
i att ägna denna verksamhet tid och energi. Det har dels att göra med prestige i att 
hantera allt själv och rädsla och/eller ovilja att för andra visa sin okunskap, dels 
har det att göra med att aktörer kan ställa sig tveksamma till andras idéer p g a det 
s k ”not invented here syndrome”. Jag har förespråkat att aktörer i första hand ska 
prioritera sina respektive specialistkunskaper och att andra kunskaper inhämtas 
genom andras expertområden. Härigenom finns det förutsättningar att 
organisationer blir effektivare i nyttjandet av kunskaper som finns i 
verksamheten, samtidigt som aktörer i mindre utsträckning uppfinner ”hjulet” om 
och om igen. Därtill borde föreslagen prioritering stimulera till spridning av 
kunskaper och därmed även öka det organisatoriska kunskapandet totalt sett. 

En ytterligare förutsättning är artefakter inklusive infrastruktur som har till syfte 
att stödja kunskapsverksamheten. Primärt handlar det om att kunna lagra och 
tillgängliggöra externaliserade kunskaper samt underlätta för kommunikation och 
sökning efter kunskapskällor. Att teknik finns innebär i sig inte att den 
automatiskt kommer att användas. Fallföretaget är ett konkret exempel på där en 
hel del teknik finns tillgänglig, men inte utnyttjas i särskild stor utsträckning. 
Detta är ytterligare ett exempel som har visat på behovet av ”rätt” inställning hos 
aktörerna. Vidare behövs det metakunskaper, d v s kunskaper om hur en 
kunskapsverksamhet kan bedrivas och vad som involveras. Därtill behövs det 
olika former av uppdrag till kunskapsverksamheten.  

Kunskapsverksamheten bör fokusera på de kunskaper som används, utvecklas 
och behövs i kärnverksamheten, d v s kärnkunskaperna. Detta innebär att 
underlaget för kunskapsverksamheten är kunskaper för kärnverksamheten och 
erfarenheter av kärnverksamheten. Därjämte behöver särskild hänsyn tas till 
kundernas erfarenheter och uppfattningar. Härvid är uppföljningssamtal och 
undersökningar exempel på aktiviteter som kan vidtas för att inhämta kundernas 
kunskaper om och inställning till affärsrelationen och levererade produkter. 
Givetvis är det även viktigt att tillvarata kunskaper från andra affärspartners och 
genom sociala nätverk. Detta sker bl a genom kärnverksamhetens aktiviteter, men 
även i kunskapsverksamheten och då särskilt genom kunskapsvinningsprocessen. 
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Kunskapsverksamhetens kritiska handlingar 
Det framstår inte alltid så klart vad som bör inkluderas och företas inom ramen 
för kunskapsverksamheter. Härav har jag sett behov av att precisera ett antal 
kritiska processer och tillhörande aktiviteter som behöver beaktas och företas. 
Med processer avser jag att kategorisera sammanhängande och relaterade 
aktiviteter, vilka i sig kan vara överlappande. De kunskapsprocesser jag ser som 
centrala inkluderar kunskapsledning, kunskapsplanering, kunskapsvinning, 
kunskapsförädling och kunskapsdelning. Dessa involverar i sig olika aktiviteter 
som jag har beskrivit och sammanfattat i avsnitt 6.5.3 (se särskilt tabell 4). Ett 
villkor för samtliga processer är att de genomförs på ett kvalitetsmässigt sätt. 
Processerna syftar till att säkra ledning, planering, nyutveckling, vidareutveckling 
och delning av kunskaper som är till nytta för verksamheten. 

Ansvaret för kunskapsledningsprocessen ligger primärt på strategisk nivå, medan 
ansvaret för de övriga processerna åvilar både chefer och operativa medarbetare. 
Vidare ser jag kunskapsledning som en process för kunskapsverksamheten, 
medan de övriga är processer i kunskapsverksamheten. Kunskapsplaneringen 
syftar bl a till att kartlägga medarbetarnas kunskaper, ställa dem i relation till 
verksamhetens kunskapsbehov samt planera för erforderlig kunskapsutveckling. 
Kunskapsvinning, kunskapsförädling och kunskapsdelning kan ses som en extern 
kunskapsinput, en intern kunskapsförädlingsprocess respektive en intern 
kunskapsoutput.   

En modell över organisatorisk kunskapsverksamhet 
I syfte att konceptualisera min syn på organisatorisk kunskapsverksamhet har jag 
utvecklat och presenterat en modell (se avsnitt 6.6, figur 15). En av tankarna 
bakom modellen är att beskriva kunskapsverksamheten utifrån en form av 
helhetsperspektiv. Härigenom riktas uppmärksamhet på förutsättningar för, 
aktiviteter i och resultat av både kärnverksamheten och kunskapsverksamheten, 
samt relationerna dem emellan. 

I samband med att jag har prövat modellen och dess ingående kategorier har jag 
kunnat verifiera dess nytta och relevans. Modellen kan med fördel användas för 
att öka förståelsen för vad en kunskapsverksamhet innebär, dess relation till 
kärnverksamheten, samt hur olika ingående delar påverkar varandra. Att använda 
modellen som ett raster för att se på fallstudieobjektet har bl a resulterat i 
identifiering av olika förutsättningar som brister och som behöver utvecklas. 
Därtill finns det en del förutsättningar som stimulerar kärnverksamheten, men 
som till viss del hämmar kunskapsverksamheten. Vidare tydliggör modellen att 
det är kunskaper för, i och av kärnverksamheten som direkt eller indirekt är det 
centrala underlaget för kunskapsverksamheten. Modellen är, enligt min 
värdering, en tydlig illustration av vad en kunskapsverksamhet innebär och 
involverar. Det kan finnas fler viktiga aspekter som jag inte lyckats ”fånga”; 
likväl så omfattar de som jag presenterat en god grund för att få en ökad 
förståelse för organisationers kunskapsverksamheter. 
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7.2 Sammanfattning av primära kunskapsbidrag 
Denna avhandling bidrar till en ökad förståelse för kunskapsmanagement genom 
att: 

• = Kunskapens relation till övriga delar i den organisatoriska förmågan har 
tydliggjorts. 

• = Innebörden av organisatorisk kunskap har konceptualiserats och tydligt 
relaterats till handling. 

• = Begreppet organisatorisk kunskap har relaterats till begreppen information 
och kompetens. 

• = Begreppet organisatorisk kunskap har specificerats genom en klassificering 
i olika former av kunskaper och olika nivåer av kunskapsinnehavet. 

• = Vanliga organisatoriska lärsituationer har klassificerats och relaterats till 
kunskapsverksamheten respektive kärnverksamheten. 

• = Innebörden av organisatorisk kunskapsverksamhet har tydliggjorts och 
konceptualiserats. Detta inkluderar klargörande av kunskapsverksamhetens 
förutsättningar, handlingar (fem processer och tillhörande aktiviteter) och 
resultat, jämte relationen till organisationers kärnverksamhet. 

• = Centrala förutsättningar för och deras inverkan på kunskapsverksamheten 
har lyfts fram. 

• = Såsom ett alternativt begrepp till ”kunskapsmanagement” har jag föreslagit 
användning av begreppet ”kunskapsverksamhet”; detta begrepp klargör på 
ett bättre sätt att det handlar både om att leda kunskapsverksamheten och att 
genomföra de kunskapsfokuserade aktiviteter i sig. 

7.3 Sekundär  kunskapsbidrag 
Avhandlingens primära slutsatser och kunskapsbidrag, som presenterats i avsnitt 
7.1 och sammanfattats i avsnitt 7.2, avser att svara på avhandlingens syfte. 
Därjämte finns ett par andra bidrag som avhandlingsarbetet har genererat och 
som förtjänar uppmärksamhet. 

7.3.1 Rekonstruktion av organisatoriska kunskaper 
I samband med min fallstudie har jag tillsammans med respondenterna 
rekonstruerat deras respektive handlingar (projektfaser och aktiviteter). Denna s k 
handlingsrekonstruktion har varit utgångspunkt för att identifiera vilka 
kunskaper, normer och andra förutsättningar som behövs och styr aktörernas 

a
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handlande. Därtill har en del av projektfasernas potentiella problem och hinder 
identifierats. Jag har därefter sammanställt dessa uppgifter och erhållit en, enligt 
min och även teamchefens bedömning, god överblick över vad olika handlingar 
erfordrar och resulterar i (se bilaga 2). 

Jag ser detta tillvägagångssätt som ett komplement till min modell över 
organisatorisk kunskapsverksamhet. Tillvägagångssättet (se vidare beskrivning i 
avsnitt 3.3.3) underlättar bl a för att kunna identifiera och samtal om existerande 
kunskaper, vilka kunskaper som brister och behöver utvecklas, vilka kunskaper 
som behöver externaliseras och spridas, hur olika normer inverkar på handlandet, 
samt vilka potentiella hinder som kan tänkas uppstå i olika handlingar. 
Tillvägagångssätt kan vidare ses både som en forskningsprocedur i mer generell 
mening och som en procedur för att underlätta för arbetet i kunskaps-
verksamheter. Utifrån tillvägagångssättets dokumentation har jag gått vidare med 
att precisera olika kunskapers innehåll och innebörd (se bilaga 3). Härigenom har 
olika kunskaper tydliggjorts, vilket underlättar för samtal och reflektion över 
kunskaper. 

7.3.2 Kunskapsreflektion och dialog 
En aktivitet i kunskapsverksamheten som jag understrukit är behovet av 
individuell och gemensam reflektion över kunskaper. Inom ramen för fallstudien 
skedde viss individuell reflektion i samband med genomförandet av intervjuerna 
och viss individuell reflektion skedde i samband med de två seminarier som jag 
var med och genomförde för AS-teamet. Det primära syftet med seminarierna var 
emellertid att stimulera till gemensam reflektion och dialog mellan aktörerna. 
Även under dessa seminarier var utgångspunkten aktörernas handlingar (centrala 
projektfaser). 

Seminarierna bidrog bl a till att en del kunskapsbrister och andra behov kunde 
identifieras. Därtill föranledde dialogen ett gemensamgörande av olika aktörers 
erfarenheter och uppfattningar. Under dialogen och den gemensamma 
reflektionen berördes även olika centrala begrepp. En del begrepp gavs olika 
innebörd, men under dialogen gemensamgjordes en del begreppsdefinitioner. Jag 
ser proceduren som använts vid seminarierna som användbar för att få till stånd 
gemensam reflektion. Den är enkel att använda och kräver egentligen inte mer än 
att berörda aktörer är delaktiga i dialogen, samt att det finns en vilja att dela med 
sig av positiva och mindre positiva erfarenheter. 

7.4 Egna reflektioner 
Det har varit oerhört inspirerande att under mina två år som doktorand få 
möjlighet att fördjupa sig i ett ämnesområde som är så intressant som 
organisationers kunskapsverksamheter. Samtidigt har jag upplevt att ju mer jag 
har läst och ju mer empiriska data som samlas in, ju mer har jag insett att jag vill 
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veta. Denna insikt är både frustrerande och stimulerande för ingen av oss blir 
någonsin fullärd. Vi har hela tiden möjligheten att vidareutvecklas kunskaps-
mässigt. Därtill sker det ständigt förändringar i vår omvärld, vilket i sig medför 
att det kontinuerligt kommer nya intressanta aspekter att beakta. 

7.4.1 Begränsningar i frågeställningar och svar 
Det är inte möjligt att beakta alla intressanta infallsvinklar. Denna avhandling 
skulle exempelvis närmare kunnat studera olika lärsituationer, samt fördjupat sig 
i mer beteendevetenskapliga aspekter. Det hade även varit intressant att mer på 
djupet studera medarbetarnas mentala modeller och verksamhetsspråk. Därtill 
finns det behov av att gå vidare med hur organisationer kan rekonstruera 
aktörernas kunskaper. Likväl måste en avhandling begränsas och därav har jag 
valt att fokusera på grundläggande frågor som bl a innebörden av organisatorisk 
kunskap och kunskapsverksamheter. Flera av de frågor som fokuserats är 
genererade från min kritiska analys av KM-relaterad litteratur, vilket enligt min 
mening visar på relevansen i avhandlingens frågor och behovet av att söka svar 
på dem. Mina s k grundläggande frågor är relativt många till antalet och 
omfattande till sitt innehåll. Detta var ett medvetet val i syfte att nå den 
helhetssyn som jag har efterfrågat. En konsekvens av detta val är emellertid att 
jag inte har kunnat ge några definitiva eller fullständig svar, utan mina svar ska 
ses som bidrag till svar på frågorna.  

7.4.2 Begränsningar i metodval 
En begränsning i avhandlingen är det låga antal respondenter och intervjuer. Det 
hade kunnat vara en fördel om t ex ett ytterligare AS-team hade involverats eller 
att ett annat företag hade använts för att pröva modellen. Jag har dock värderat 
empirin som tillräcklig för avhandlingens definierade syften. Detta innebär dock 
inte att det inte finns anledning att fortsätta studera de frågor som häri har 
preciserats. I avsnitt 7.5 redogörs för några tankar jag har på fortsatta studier 
kring området. 

Jag har relativt ingående beskrivit mitt tillvägagångssätt (se avsnitt 3.3.3). Att 
avhandlingsarbetet har inletts med en kunskapsinventering gör givetvis att jag 
införskaffar viss förförståelse för ämnesområdet, vilket även kan inkludera vissa 
”bias” (förutfattade meningar). Min förförståelse kan ha styrt mitt eget seende 
när jag inhämtat avhandlingens empiriska data. Samtidigt, i och med att jag flera 
gånger har växlat mellan att inhämta sekundära respektive primära data så är det 
min uppfattning att det istället har vidgat mitt perspektiv. Jag själv upplever 
kombinationen av en teoretisk och en empirisk ansats som bidragande till att jag 
har fått upp ögonen för nya aspekter och infallsvinklar, både genom 
inhämtningen av sekundära och primära data. 
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Vad gäller avhandlingens validitet är det min uppfattning att jag genom mitt 
tillvägagångssätt har fångat det som åsyftats, d v s avhandlingens inre validitet är 
god. Vad gäller yttre validitet finns vissa aspekter som har försvårat för mig att 
tolka respondenternas inställning och yttranden. Ett exempel är huruvida 
respondenterna ser och använder kunskap som ett maktmedel. Flertalet 
respondenter ifrågasatte varför de skall dela med sig av sina kunskaper. De sa att 
de inte fick något tillbaka och menade därmed att det heller inte fanns anledning 
att ge bort egna kunskaper gratis. Vidare sa flera respondenter att företagets 
satsningar på kunskapsspridning hade misslyckats p g a att andra inte använde 
tekniken som tillgängliggjorts för detta ändamål. Det hade varit enkelt att 
”svälja” respondenternas synpunkter och endast konstatera att kunskapsdelning 
kräver en kritisk massa. Likväl finns det skäl att ifrågasätta om inte framförda 
åsikter kan vara ett sätt att ”dölja en egen ovilja” att dela med sig av kunskaper.  
Detta är ett exempel på problematik när det gäller att tolka empiriska data och 
säkerställa resultatens yttre validitet. 

Vad gäller avhandlingens generaliserbarhet är det svårt att säga att slutsatserna är 
applicerbara på alla typer av verksamheter. Det har främst att göra med att jag 
inte har tillräcklig empiri som verifierar en sådan generalisering. Likväl är det 
min uppfattning att de tankar, klassificeringar, modeller etc som presenterats i 
avhandlingar i mångt och mycket bör kunna gälla i alla verksamheter. Icke desto 
mindre är det min uppfattning att eftersom olika verksamheter har sina specifika 
förutsättningar och miljö kan det finnas behov av att situationsanpassa modeller 
och dylikt så att de lämpar sig för den specifika verksamheten. Ett exempel på en 
slutsats som jag inte anser vara generell, är på vilket sätt olika normer påverkar 
kunskapsverksamheten. De normer jag har identifierat som hämmande för 
kunskapsverksamheten, kanske inte är hämmande i en annan organisation.  

7.5 Förslag till fortsatta studier 
För det första skulle det vara intressant att i fler fallstudier pröva de slutsatser och 
bidrag som presenterats i denna avhandling. Därigenom finns det potential att 
vidareutveckla avhandlingens kunskapsbidrag, framförallt genom att nya aspekter 
kanske kan uppmärksammas i organisationer med andra förutsättningar. 

En annan idé är att djupare studera hur organisationer kan rekonstruera 
organisatoriska kunskaper och mer grundligt undersöka hur organisationer kan få 
sina medarbetare att artikulera sina kunskaper. Härvid skulle det även vara 
intressant att utveckla kunskap om hur organisationer kan bedriva rekonstruktion 
och utveckling av kunskapsverksamhetens processer.  

Ett ytterligare förslag till en fortsatt studie är att fördjupa förståelsen för 
gemensam kunskap. All verksamhet med mer än en aktör ställer krav på 
gemensam kunskap. Hur påverkas olika aktörer av olika typer av 
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verksamhetsobjekt (produkter, tjänster, klienter, eller dylikt) och hur ser 
samspelet ut mellan aktörerna och deras respektive kunskapsinnehav? 

En sista idé är att gå vidare med betydelsen av kommunikation och dialog. En 
hypotes är att om organisationer är framgångsrika i sin kunskapsdialog och 
kunskapsreflektion kan de komma långt med och nå många fördelar genom sina 
respektive kunskapsverksamheter. Vidare kan det finnas ett värde i att artikulera 
och systematisera kunskaper i hur-, vad-, varför- och vem-kunskaper för att 
enklare tillgängliggöra kunskaper och kunna identifiera kunskapskällor. 

Med detta sagt ska jag avrunda denna avhandling med en hypotes: 

Organisationers kunskapsverksamheter handlar om kommunikation. 
Kunskapsverksamheten kräver ett ledningsengagemang och en insikt om 
kunskapsverksamhetens värde och betydelse. Därtill erfordrar en 
framgångsrik kunskapsverksamhet att samtliga aktörer har viljan att dela 
med sig av och söka nya kunskaper, samt att de tar initiativ till att göra 
detta. 
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BILAGA 1  

 

Bilaga 1: Identifierade brister från förstudien 
Kunskapssyn 
Det finns en avsaknad av en gemensam syn på kunskap och hur kunskap i sig kan 
och bör hanteras. En konkret problemställning avser huruvida kunskap kan 
förmedlas på andra sätt än genom personliga kontakter. Kunskap såsom en 
tillgång värderas högt i visionsdokument och av respondenterna. Däremot finns 
det ingen uttalad företagsövergripande strategi eller plan som klargör hur 
kunskaper ska hanteras. 

Erfarenhetsåtervinning och kunskapsspridning 
Det kan vara svårt för (framförallt nya) medarbetare att själva ta reda på vem som 
besitter kunskap, kan svara på frågor etc. Ofta måste medarbetarna fråga någon 
av de seniora medarbetarna för att få information om vem de kan kontakta i olika 
spörsmål. Den kunskapsspridning som sker inom företaget är primärt genom 
informella och personliga relationer. Företaget har ett intranät, men detta används 
endast i begränsad utsträckning för kunskapsspridning. Sammanfattningsvis är 
möjligheter att på ett enkelt sätt nyttja och återanvända tidigare gjorda 
erfarenheter och kunskap som finns inom organisationen är begränsade. 

Arbetsmetodik och arbetsformer  
Olika bolag och team utvecklar egna interna arbetsformer och normer. Därtill 
finns det ett antal olika metoder och modeller inom Konsult AB. Skilda bolag och 
team är fria att utveckla och använda sina egna interna metoder. Att medarbetarna 
är fria att själva välja arbetsmetodik och arbetsform försvårar för samarbeten över 
team- och bolagsgränserna. Möjligheten till fruktbara interna samarbeten inte 
användas i tillräcklig utsträckning, vilket flera av respondenterna påtalade. Vad 
gäller externa samarbeten behöver även dessa utvecklas och breddas. Det är en 
allmän uppfattning att det finns mycket att lära av såväl kunder, leverantörer och 
andra partners. Förutom att skillnaderna i medarbetarnas arbetsmetodik och 
arbetsformer försvårar för interna samarbeten, kan det även medföra att kunderna 
har svårt att känna igen sig och identifiera sig med Konsult AB:s verksamhet. 
Med detta menas att Konsult AB kan utåt sätt upplevas som om det har flera olika 
”ansikten”. 

Dokumentation 
Dokumentationen är bristfällig, framförallt vad gäller erfarenheter och kunskaper 
(positiva som negativa) som erhållits och utvecklats genom projekt och andra 
aktiviteter. Enligt några av respondenterna finns dokumentation inte med som ett 
särskilt moment i alla arbetsmodeller/metoder, alternativt betonas inte 
dokumentationen tillräckligt tydligt. Konsekvensen blir att dokumentering 
prioriteras bort till förmån för andra arbetsuppgifter, ofta nya projekt. 
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Efter att jag tog del av företagets projektstyrningsmodell91 och kunde jag 
konstatera att projektutvärdering är uttalad fas i modellen. Fasen beskrivs relativt 
grundligt och skall resultera till i en projektutvärderingsrapport. Det finns 
dessutom fastställda kriterier för vad som bör inkluderas i rapporten. Ansvarig för 
att ta fram rapporten är huvudprojektledaren (HPL). Denna ansvarsfördelning har 
i många fall resulterat i att HPL på egen hand upprättar utvärderingsrapporten. 
Möjligtvis är detta en bidragande orsak till varför uppgifter om t ex erfarenheter, 
utvecklingsmöjligheter och liknande inte har dokumenterats i önskvärd 
utsträckning. Givetvis får HPL en massa egna erfarenheter genom att leda olika 
projekt, men eftersom det ofta är delprojektledarna (DPL) som praktiskt 
genomför själva projekten så är det kritiskt att även deras erfarenheter tillvaratas. 
Detta innebär i sin tur att respektive DPL behöver reflektera över vad som hänt i 
projekten och detta framstår som något som sällan görs. 

Mätinstrument för humankapitalet 
Inom Konsult AB finns tydliga föreskrifter om att humankapitalet skall mätas. 
Däremot saknas kriterier för hur mätning av humankapitalet i praktiken skall 
tillgå. Är det ett mål att mäta humankapitalet behöver det finnas uttalade syften 
och tillvägagångssätt för detta. 

Kund- och resultatfokuserad utvärdering av medarbetarna 
Minst två gånger per år genomförs personalutvecklingssamtal med medarbetarna. 
Utvecklingssamtalen innefattar en kartläggning av medarbetarens kunskap, 
framtida kunskapsbehov, personlig utvärdering etc. Själva utvärderingen av 
medarbetaren avgörs till stor del genom mått som t.ex. effektivitet och lönsamhet. 
Andra faktorer, exempelvis i vilken utsträckning medarbetarna bidrar till 
spridning och utveckling av kunskap, är inget som direkt används i samband med 
utvärderingen av medarbetarna. Beskrivning av medarbetarnas kunskaper 
dokumenteras i en s.k. kompetensprofil. Denna används primärt gentemot kunden 
för att legitimera medarbetarens deltagande i olika projekt. Huruvida uppföljning 
av medarbetarnas kompetens sker, beror till stor del på chefernas inställning till 
kompetenskartläggning samt deras kunskap om hur det låter sig göras. En del 
anses duktiga på detta, medan andra inte prioriterar och genomför någon 
nämnvärd uppföljning. 

Nyttjande av tekniken 
Teknisk utrustning, som kan användas för att underlätta kunskapsmanagement, 
finns tillgänglig. Likväl utnyttjas inte de fördelar och möjligheter som erbjuds. 
Konsult AB har exempelvis utvecklat ett intranät för att tillgängliggöra texter och 
underlätta kommunikationen mellan medarbetarna. Intranätet används dock inte i 
så stor utsträckning. Ett skäl är att det inte finns några lämpliga sökmotorer och 
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struktur. En annan orsak till att intranätet inte används så mycket anses vara att 
det, vid tidpunkten för förstudien, var relativt nytt. Det kan således kräva viss tid 
innan medarbetarna har institutionaliserat användandet av systemet, vilket i sin 
tur fordrar vissa nya rutiner. 
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Bilaga 3: Sammanställning av centrala kunskapers innebörd. 
I tabellen nedan beskrivs olika kunskapers innebörd i form av de förmågor som 
krävs för att t ex kunna identifiera en kunds verkliga behov. Jag vill poängtera att 
tabell är endast en del av de kunskaper som krävs inom AS-teamet. Skälet till att 
jag utformat tabellen är att visa på ett sätt som kan vara lämpligt att använda då 
kunskaper skall rekonstrueras. Det som är angett inom parenteserna är mina 
kommentarer (grundar sig på respondenternas utsagor) om de olika 
preciseringarna av angivna kunskaper. 

Kunskap Kunskapens preciserade innebörd  
Förmåga att identifiera 
kundbehov 

• =Förmåga att ”ställa rätt” frågor till kunden 
• =Förmåga att kartlägga kundens verksamhetsprocesser och nuvarande IS-

användning 
• =Förmåga att upprätta förståeliga kravspecifikationer 
• =Förmåga att identifiera kritiska framgångsfaktorer (denna instans har 

genererats från ett internt dokument och inte genom någon respondent) 
• =Förmåga att nyttja tidigare erfarenheter  

Förmåga att förhandla • =Förmåga att identifiera kundbehov (svårt och brister emellanåt) 
• =Förmåga att tillse att kundens förväntansnivå är på en rimlig nivå och 

överensstämmer med vad teamet kan leverera, d v s konsulten får ej lova 
för mycket. (kritiskt, men brister) 

• =Förmåga att förklara teamets arbetssätt och att detta erfordrar att kunden 
lägger ner 3 gånger så mycket resurser. (svårt) 

• =Förmåga att involvera DPL (brist) 
• =Förmåga att identifiera potentiella (mål-) konflikter samt hantera dessa 

Förmåga att skriva bra 
avtal 

• =Förmåga att formulera klara direktiv och precision, d v s 
avtalsutformningen och dess innehåll måste vara tydligt och begripligt.  

• =Förmåga att använda avtalsmall (instrument) är viktigt eftersom mallen är 
ett bra hjälpmedel för att säkerställa att väsentliga delar finns med i 
avtalet.  

• =Förmåga att övertyga kunden om att löpande räkning ofta ger en flexiblare 
implementering med högre kvalitet, i jämförelse med fastpriser. 

Förmåga att kundanpassa 
affärssystemet 
 

• =Vetskap om systemets funktionalitet samt kunna använda systemet 
• =Kunskap om hur information hanteras i systemet  
• =Kunskap om relationer mellan olika moduler samt begränsningar i 

systemet 
Förmåga att göra en 
riskbedömning (behov av 
ett instrument för 
riskanalys) 

• =Egenskaper hos kunden som kan användas som indikatorer för en 
riskbedömning är t ex: drivande – icke drivande, entusiastisk – icke 
entusiastisk, hög datormognad – låg datormognad, vana att arbeta i 
projekt – ovan att arbeta i projekt, kundens applikationsmiljö (känd – 
okänd), vana att förhandla – ovana att förhandla, bra på att uttrycka behov 
– svårt för att uttrycka behov92 

Förmåga att skapa 
förtroende hos kunden 

• =Kunskap om vedertagen begreppsanvändning, d v s medarbetaren har en 
begreppsapparat som överensstämmer med den som aktuella 
kundrepresentanter använder 

• =Ställa ”rätt” frågor, medför att kunden får respekt för att medarbetarens 
yrkesexpertis. Här har konsulterna stor hjälp av att använda immateriella 
instrument, t ex checklistor. Exempel på frågor är: Hur vill kunden arbeta 

                                              

92 Risken med ett potentiellt projekt anses av respondenterna reduceras om kunden t ex har hög 
datormognad, är van att arbeta i projekt, förhandla och uttrycka sina behov, samt är entusiastisk och 
drivande.  
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Kunskap Kunskapens preciserade innebörd  
med systemet? Vad vill kunden få ut av systemet? 

• =Verksamhetskunnande, t ex kunskap om hur orderhantering går till i 
praktiken. 

• =Förståelse för kundbehoven 
 

Projektplanering • =Kunskap om avtalsinnehållet (inkluderande kundens krav och 
förväntningar), budgetramar (gäller både tid och personal), eventuella 
tillägg i programvaran, verksamhetsanalys (i den mån en sådan har 
genomförts), liknande kundbehov (erfarenheter) 

• =Förmåga att identifiera kundbehov (det kanske inte är specificerat i avtal 
eller det kanske inte finns någon verksamhetsanalys, då behöver konsulten 
ställa frågor till kunden för att klargöra kravet på den specifika modulen) 

Förmåga att leda projekt • =Förmåga att jobba mot deadlines 
• =Förmåga att kunna hantera problem och avvikelser från det normala.  
• =Förmåga att på ett respektfullt sätt kontrollera att kunden har gjort vad 

som erfordras av denne, d v s sina hemläxor - gäller DPL (ständigt 
problem) 

• =Förmåga att knyta samman och ha ett helhetsperspektiv över samtliga 
delprojekt - gäller HPL 

Förmåga att identifiera 
nytta för kunden 

• =Produktkunskap 
• =Kunskap om hur informationen hanteras i kundens specifika verksamhet 

(detta är den kunskap som av flera anses svårast att ta till sig) 
• =Förmåga att identifiera alternativa lösningar till hur kunden hanterar sin 

verksamhet, rutiner, rapporter etc 
Förmåga att kvalitetssäkra 
produkten, d v s systemet 

• =Förmåga att kontrollera att systemets funktionalitet överensstämmer med 
de funktioner som kartlades i analysen. 

• =Förmåga att kontrollera att menyerna är användarvänliga och praktiska 
• =Förmåga att kontrollera att rapporterna innehåller behövd text 
• =Förmåga att kontrollera designen av formulären 
• =Förmåga att kontrollera funktioner och parametersättning 
• =Förmåga att kontrollera att kundens informationsflöden överensstämmer 

med systemets 
• =Förmåga att kontrollera så att erforderliga tillägg är implementerade 
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Bilaga 4: Sammanställning av seminarierna för projektutvärdering 
Centrala projektfaser och deras 

respektive problem, brister och styrkor 
Förslag till fortsatt arbete och eller 

åtgärder 
Säljfasen 
Hur når vi en lämplig förväntansnivå hos 
kund? 

• =Förbättra pedagogiken gentemot kund 
• =Fler seminarium 
• =Involvera fler konsulter (DPL) i säljfasen 

Hur kan vi identifiera kundens behov och 
förändringsbenägenhet? 

• =Utveckla en ny checklista med 
kontrollfrågor för att klargöra kundens 
behov och systemnytta 

• =Utöka omfattningen av workshops 
• =”Våga” skriva in I avtalet att kunden t ex 

behöver grundläggande datorutbildning 
• =Fundera var I projekten det är lämpligt att 

lägga in workshops 
Upphandlingen som från kundens sida sköts 
av externa konsulter ställer ofta AS-teamet i 
en svårare förhandlingssituation – hur kan 
detta hanteras? 

• =Inga direkta åtgärdsförslag. En fråga att 
arbeta med. 

Det är problematiskt när kunden själv inte 
vet alternativt inte kan förklara hur dennes 
verksamhet fungerar – hur hanteras detta? 

• =Utveckla en metod för att snabbt få en bild 
av kundens verksamhet 

• = 
Avtalsskrivandet och överenskommelser 
Ett grundläggande problem är att klargöra 
vad som ingår i avtalet och det finns behov 
av tydligare och mer preciserade avtal. 
Det behövs en balans i vad som skrivs och 
inte skrivs i avtalet, om alltför mycket ska 
preciseras finns det en risk att kunden blir 
skrämd av ”byråkratin”. Därtill behöver det 
finns ett visst tolkningsutrymme. 
Kunden förstår inte alltid att det krävs en stor 
insats från dennes sida 

• =Utveckla och gemensamgör en checklista 
för avtalsramar 

• =Tydligare klargöra vad som ingår i avtalet 
• =Beakta faserna driftsstart, fullföljande och 

eftermarknaden i avtalet 
• =Överväga att upprätta ett internt avtal som 

mer preciserat anger vad som ingår i 
avtalet 

• =Utforma en övergripande plan för kundens 
inblandning och erfordrad resursinsats och 
presentera denna grafiska för kunden 

Vilken debiteringsprincip är att föredra? 
Löpanderäkning är mer lämpad för Konsult 
AB:s belöningssystem. 

• =Sträva efter att få projekt på löpande 
räkning 

• =Var noga med att I avtalet klargöra om 
fastpris eller löpande pris gäller 

• =Utveckla argument för löpanderäkning, det 
innebär bl a större frihet och effektivare 
genomförande 

Projektstart och projektplanering 
Det är svårt för säljarna att komma ihåg att 
förmedla viktig information till konsulterna. 
Vissa saker finns inte angett i avtalen utan är 
muntliga överenskommelser med kund. 

• =Inför interna uppstartsmöten för att 
klargöra och samtala om 
projektförutsättningar och avtalsvillkor 

• =Viktigt att samtliga konsulter deltar I den 
externa kick-offen 

• =Utforma en projektplan som presenteras 
för alla involverade i samband med kick-
offen. Åskådliggör grafiskt. 
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Centrala projektfaser och deras 
respektive problem, brister och styrkor 

Förslag till fortsatt arbete och eller 
åtgärder 

Det kan vara svårt att säkerställa att ”rätt” 
personer från kundens sida involveras i 
projekten – hur säkerställs detta? 

• =Utgå från funktionerna i systemet och välj 
därefter ut rätt personal 

• =Se till att delprojekten inte omfattar fler än 
3-4 personer från kundens sida 

För varje timma Konsult AB lägger ned i ett 
projekt krävs 3-4 timmar från kundens sida. 
Detta är svårt att få kunden att inse – hur kan 
det göras? 

• =Visa grafiskt vad som händer om kunden 
inte bidrar med och avsätter tid och 
resurser för projekten 

Det finns brister i att planera för oförutsedda 
händelser – hur hanteras detta? 

• =Planera in visst tidsutrymme för t ex 
sjukfrånvaro, semester etc. 

Genomförande 
Genomförandet fungerar oftast bra. 
Emellertid, ett problem är att kunden inte 
alltid gör sin ”hemläxa” – hur kan det följas 
upp? 

• =Överväg att införa timredovisning hos 
kunden 

Det finns behov av bättre koordinering av 
delprojekten. 

• =Skapa utrymme för interna projektmöten 
för att diskutera projektstatus och följa 
upp den grafiska planen 

• =Klargör ersättningsgrund för interna möten
Kvalitetssäkring 
Det är oklart vad kvalitetssäkring innebär. • =Tydliggör tjänsten ”kvalitetssäkring” 

• =Utveckla en metod för kvalitetssäkring 
Projektspurt 
Ofta en problematisk fas i projekten. Den s k 
generalrepetitionen (systemtesten) 
genomförs inte alltid på ett tillfredsställande 
vis. 
Det är ofta någon inblandad får förhinder 
vilken kan förskjuta generalrepetitionen och 
driftsstarten. 

• =Förbättra generalrepetitionerna inför 
driftsstarten 

• =Låt kund ta fram ett testunderlag inför det 
att systemet ska tas i drift (kan ses som en 
form av leveransgodkännande). 

• =Samtliga inblandade projektdeltagare bör 
vara med vid generalrepetitionen 

• =Sätt så tidigt som möjligt ut datum för 
generalrepetitionen 

• =Utveckla en ny checklista över vad som 
bör ingå i generalrepetitionen 

Konsult AB hamnar lätt i underläge i 
samband med projektspurten, bl a p g a att 
kundens förväntningar är för höga – hur kan 
detta hanteras?  

• =Utveckla en plan för kundens driftsstart 
• =Klargör på ett tidigt stadium vilka insatser 

som krävs från kunden respektive från 
Konsult AB 

Projektspurten är ett ypperligt tillfälle för att 
sondera och förbereda för eftermarknaden – 
hur kan detta hanteras på ett bra sätt? 

• =Förbered för eftermarknad med hjälp av 
restlistan 

• =Utveckla en checklista för att säkerställa 
förberedelser för eftermarknaden 

• =Formalisera en projektkatalog 
(projektutbud) 

• =Utveckla en checklista för 
projektutvärdering med kunden 
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Centrala projektfaser och deras 
respektive problem, brister och styrkor 

Förslag till fortsatt arbete och eller 
åtgärder 

Driftsstart 
Konsult AB:s tillgänglighet vid driftsstarten 
är inte helt tillfredsställande – hur hanteras 
det? 

• =Planera för och avtala om tillgänglighet 
• =Avsätt tid för oförutsedda händelser 
• =Samtala med kunden om vilken assistans 

denne önskar och behöver vid driftstarten 
• =Planera och genomför kompletterande 

utbildning 
Tjänsteutbudet i samband med driftsstarten 
är otydligt. 

• =Specificera Konsult AB:s tjänsteutbud 
 

Fullföljande 
Ett problem är restlistan som omfattar 
uppgifter som ännu ej är genomförda. Det tar 
ofta lång tid innan restuppgifterna är 
åtgärdade för ”ingen” vill göra det. 

• =Konsulterna måste ta mer ansvar för att 
fullfölja att alla uppgifter slutförs 

Det är ofta oklart vad som bör finnas med på 
restlistan respektive vad som bör tillhöra 
garantiåtgärder eller eftermarknaden. 

• =Klargör vad som menas med restlista 
• =Kom överens med kunden om vad som 

kvarstår att göra inom ramen för avtalet 
• =Klargör skillnad mellan restuppgifter, 

garantiarbete och eftermarkanden 
• =Byt eventuellt ut ordet ”restlista” till 

”kvarvarande aktiviteter inom 
projektramen”. 

Det tar ofta för lång tid innan ett projekt är 
helt avslutat – hur kan detta hanteras? 

• =Klargör vilka delprojekt som föranlett att 
det finns restuppgifter samt orsaken till 
detta 

• =Klargör ansvar för fullbordande av 
restuppgifter 

• =Reservera tid för genomförande av 
restuppgifter 

• =Fundera på att införa en mer påtaglig 
”kick-out” 

Konsulterna behöver bli bättre på att 
säkerställa eftermarkanden – hur görs det? 

• =Om det blir diskussioner om 
tilläggsfakturering så är det bättre att 
kreditera beloppet, för att istället fokusera 
på eftermarkanden. 

• =Förekom kunden genom att visa intresse 
för hur det går med systemanvändningen 
etc. Ring eller besök kunden efter 
driftstarten.  

Driftöverlämnandet till kunden kan förbättras 
– hur görs det? Driftstödet är oerhört viktigt 
och måste fungera för att säkerställa en god 
relation med kunden. 

• =Utveckla och överlämna 
driftsstartsdokumentationen till kunden 

• =Klargör vilken support som Konsult AB 
erbjuder kunden 

• =Utveckla en checklista för 
driftöverlämnandet samt ett protokoll som 
kunden kan skriva under 

• =Utveckla en mall för driftsstödsavtal 
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Centrala projektfaser och deras 
respektive problem, brister och styrkor 

Förslag till fortsatt arbete och eller 
åtgärder 

Det finns ett stort behov av att börja 
genomföra interna erfarenhetsfokuserade 
projektutvärderingar. 

• =Bestäm datum (strax efter driftsstarten) 
och avsätt tid för projektutvärdering.  

• =Samtliga interna projektdeltagare bör 
delta. 

Eftermarknaden 
Det finns stora brister i hanteringen av 
eftermarknaden och att tillvarata gamla 
kunder – hur förbättras detta? 

 

• =Erbjud tjänsten ”projektutvärdering” till 
kunden 

• =Utveckla en checklista för 
projektutvärderingstjänsten 

• =Utveckla och erbjud koncept för 
vidareutveckling av kundens verksamhet 

• =Besök gamla kunder mer frekvent 
• =Bredda utbudet av seminarium och andra 

aktiviteter för gamla och potentiella 
kunder 

Det finns ett IT-råd inom Konsult AB, men 
det används inte särskilt mycket 

• =Marknadsför tjänster som IT-rådet kan 
erbjuda bättre gentemot kunder 
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Bilaga 5: Sammanfattning av normativa riktlinjer och åtgärdsförslag till 
Konsult AB 
En grundläggande förutsättning som saknas inom Konsult AB är ett tydligt 
formulerat syfte samt riktlinjer för kunskapsmanagement. Eftersom 
företagsledningen själv har uttryckt en intention om att utveckla dess interna 
kunskapsmanagement, fordras att samtliga medarbetare blir informerad om dess 
ändamål. Därtill ligger det på ledningens och chefers ansvar att visa på nyttan för 
såväl hela organisationen, teamen som för den enskilde medarbetaren. I den mån 
medarbetarna kommer till insikt om värdet av att medvetet hantera erfarenheter 
och kunskaper är sannolikheten större att de tar kunskapsrelaterade aktiviteter 
mer på allvar samt själva tar initiativ till att genomföra sådana aktiviteter. 
Förutom avsiktsformuleringar för kunskapsmanagement, finns det anledning att 
se över en del av företagets normsystem. Vissa modifieringar och tillägg kan 
behövas göras för att minimera den begränsade effekt en del normer har på 
kunskapshantering i nuläget. 

En central aktivitet som hitintills inte har genomförts i någon nämnvärd 
utsträckning är reflektion över erfarenheter och kunskaper som erhålls respektive 
används i projekten. Visst individuellt begrundande sker i samband med olika 
aktiviteter, men främst då medarbetarna ställs inför nya situationer. Däremot är 
det sällan medarbetarna tar sig tid att reflektera över vad som har hänt i ett 
projekt, d v s efter handling. Vad som än mindre prioriteras är det gemensamma 
och strukturerade reflekterandet. Detta är kritiskt av flera skäl. För att nämna 
några så underlättar gruppbaserad reflektion utveckling av en gemensam 
begreppsapparat, förståelse och syn på verksamheten. Reflektion stimulerar även 
till identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter för projektgenomförandet 
samt eventuella kunskapsbritser som föreligger. Spridningen och framförallt 
värdering av individuella kunskaper, erfarenheter och idéer är också aktiviteter 
som möjliggörs genom gemensam reflektion. Därtill är reflektion ett steg i att 
kunna externalisera kunskaper (t ex i form av immateriella instrument) som är till 
nytta för verksamheten. Sammanfattningsvis vill jag understryka att gemensam 
reflektion stimulerar i hög grad till ett fördjupat och utvecklat kunskapande. 

För att bättre kunna tillvarata och återanvända kunskaper föreslås två 
tillvägagångssätt. Det ena handlar om att utveckla kompetensprofilerna så att det 
går lättare att lokalisera medarbetare som besitter specifikt och eftersökt 
kunnande. För det andra behöver tekniken utnyttjas i högre utsträckning i syfte att 
tillgängliggöra immateriella instrument, sprida erfarenheter och få svar på frågor. 
Vad gäller immateriella instrument har de en stödjande och påminnande funktion 
för de organisatoriska handlingarna. Det finns framförallt tre argument för en 
ökad instrumentanvändning. Dels underlättar och stödjer den själva 
genomförandet av olika projektaktiviteter. Dels fungerar den som en form av 
kvalitetssäkring genom att aktören kan kontrollera sig själv att denne verkligen 
har det som bör göras. Ett tredje argument är att nya medarbetare har lättare att 
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komma in i verksamheten genom att de snabbare får förståelse för vad och hur 
aktiviteter kan genomföras. 

Ett ytterligare och övergripande klargörande som behöver göras inom Konsult 
AB är att definiera vad som skall hanteras inom ramen för företagets 
kunskapsmanagement. Därtill behöver resurser avsättas och incitament finnas för 
att prioritera kunskapsfokuserade aktiviteter. 
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