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Sammanfattning 
Studiens bakgrund kan summerat sägas grunda sig i en insikt; att kunskap är en central 

verksamhetsresurs. Samt att forskning, speciellt vid mjukvaruutveckling, visar på att det råder 

delade meningar om vad kunskap är och hur den bör hanteras. 

Studiens överordnande vetenskapliga syfte är att explorativt undersöka vad kunskap är inom 

kontexten för mjukvaruutveckling. Det underordnade syftet är att bidra till en begreppsapparat som 

kan användas av praktiker för att underlätta kommunikationen vid mjukvaruutveckling. För att 

uppnå syftet med studien har en multipel fallstudie med en kvalitativ forskningsstrategi och ett 

abduktivt tillvägagångssätt använts. Dessa vägval beror till stor del på att vi uppfattat det som att 

bästa resultat nås genom tolkande och kontinuerligt utvärderande av genomfört arbete, då kunskap 

som begrepp beskrivs vara väldigt svårt att definiera. Till grund för datainsamlingen ligger 

semistrukturerade intervjuer. Dessa har analyserats genom tematisering och kodning. 

Studiens resultat visar på att den egenutvecklade teoretiska förståelsemodellen stöds och att 

kunskap är att betrakta som något subjektivt; en produkt av individers erfarenheter, lärdomar och 

handlingar. Hinder för kunskapsspridning kan därför sägas vara individers attityd samt förmåga till 

att återge och skapa ny kunskap. Möjligheter till kunskapsspridning bör således vara insatser som 

leder till att den personliga förståelsen underlättas och säkerställs. Vidare visar studiens resultat på 

att det kan vara lämpligt att utgå från ett praktiskt perspektiv då kunskap skall studeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kunskap, kunskapsspridning, knowing in practice, tyst kunskap, lärbarhet, 

mjukvaruutveckling. 
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1. Introduktion 
I detta inledande kapitel kommer vi att, utifrån identifierad problembakgrund, presentera 

studiens syfte och frågeställningar. Med problembakgrunden avser vi att tydliggöra var 

forskningsfronten ligger och belysa den kunskapslucka vi har identifierat. Därtill presenteras 

studiens målgrupper och i slutet av kapitlet redogör vi för hur uppsatsen är disponerad. 

1.1 Problembakgrund 

Sättet på vilket vi kommunicerar idag skiljer sig mycket från hur det var för bara några få 

decennier sedan. Likt de tidigare kommunikativa revolutionerna; som utbyggnaden av såväl 

järnvägs- som telegrafinätet, menar Carr (2003) att den informationsteknologiska (IT) 

utvecklingen har inneburit stora förändringar. Det är idag möjligt att utbyta stora mängder 

data över långa geografiska avstånd på mycket kort tid. Som ett resultat av detta har många 

nya digitala tjänster med informationshanteringsinriktning uppstått, vilka tidigare utfördes 

fysiskt (Carr 2003). Det har i sin tur medfört att samhället ofta beskrivs som ett 

informationssamhälle, vilket tydliggör betydelsen av begreppen data och information (Ryan & 

O’Connor 2013). Som en del i informationssamhället lyfts även kunskap fram som en 

väsentlig faktor, sett till verksamheters konkurrenskraft och förmåga till framgång 

(Loebbecke et al 2016; Abdul-Jalal et al 2013; Regab & Arisha 2013; Lindkvist 2001; 

Jonsson 2015). Ryan & O’Connor (2013) beskriver hur dagens globala ekonomi befinner sig i 

en övergång till vad de kallar för en kunskapsekonomi.  

Av ovan fört resonemang borde det vara mycket viktigt att från ett organisatoriskt perspektiv, 

vara medveten om rollen som kunskap har och hur kunskapen som resurs på bästa sätt bör 

hanteras. Extra viktigt anser vi det dessutom vara för organisationer som utvecklar mjukvara1, 

då dessa beskrivs vara kunskapsintensiva (Runeson et al 2012; Vasanthapriyan et al 2015). 

Enligt litteratur på området innefattar även mjukvaruutveckling unika karaktärsdrag vad gäller 

betydelsen av att dela med sig av kunskap för att; lösa problem, hitta nya 

utvecklingsmöjligheter, dela med sig av erfarenheter samt i kommunikationen med kund och 

andra intressenter under utvecklingsprojekt (Ghobadi 2015). Betydelsen av att hantera 

                                                 

 

 

1 I denna studie är begreppen mjukvara (jfr program) och mjukvaruutveckling (jfr programutveckling/ 

programmering) centrala (Wiktorin 2003; Détienne & Bott 2002). Tillsammans med maskinvara/hårdvara kan 

mjukvara sägas utgöra en del av ett datasystem, vilket i sin tur är en precisering av system vilka stödjs av datorer 

(Wiktorin 2003). Då vi fortsättningsvis refererar till mjukvaruutveckling är det tillika utvecklingen av mjukvara i 

sådana system som vi avser. 
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kunskap beskrivs dessutom ha ökat under de senaste åren då metoderna som används 

fokuserar på snabba produktleveranser, genom en inkrementell2 och iterativ3 process 

(Ghobadi 2015; Gulliksen & Göransson 2002). Att allt fler utvecklingsprojekt dessutom sker 

mellan och utanför den egna verksamheten sägs även det bidra till en ökad efterfråga på att 

förmedla och hantera kunskap (Lindkvist 2001; Ghobadi 2015). 

Samtidigt som det finns ett behov av att hantera kunskap inom kontexten för 

mjukvaruutveckling visar litteratur på betydande utmaningar. En problematik vi upplever vara 

frekvent påtalad är den att utvecklarna sägs besitta kunskap som är svår att dokumentera och 

sprida (Desouza 2003; Ghobadi 2015). Kunskap som många forskare väljer att beskriva som 

tyst4 (Walsham 2001; McIver et al 2012; Leistner 2010). Speciellt för mjukvaruutveckling 

tycks även vara ett stort antal andra faktorer som begränsar möjligheterna till produktiv 

kommunikation och  kunskapsspridning. Något som ofta nämns är hur resurs- och 

tidskrävande detta arbete är (Leistner 2010; Rus & Lindvall 2002; Walsham 2001; Ghobadi 

2015). För små och medelstora företag beskrivs möjligheterna som begränsade vad gäller 

implementation av kunskapshanteringsprogram, dels för att ledningen har svårt att uppskatta 

fördelarna och dels för att tiden inte räcker till (Leistner 2010). 

Det är dock inte bara för ledningen som tidsbristen verkar göra sig gällande. Flera forskare 

menar även att tidsåtgången och den vinning utvecklarna gör av att försöka dokumentera sin 

kunskap inte korrelerar (Desouza 2003; Lindkvist 2001; Rus & Lindvall 2002; Walsham 

2001; Ghobadi 2015). Desouza (2003) menar dessutom att system för att dokumentera sådan 

kunskap ofta blir överflödiga, därför att det i de flesta fall är lättare att försöka hitta någon att 

be om råd än att söka efter ett specifikt problem i en databas. Många forskare menar även att 

forskningsfältet för mjukvaruutveckling kännetecknas av väldigt snabba framsteg, vilket gör 

redan dokumenterad kunskap föråldrad (Vasanthapriyan et al 2015). Jonsson (2012) och 

Walsham (2001) framhåller även de begränsningarna av att använda IT-system då kunskap 

skall kommuniceras. 

                                                 

 

 

2 Inkrementell utveckling menas utveckling som delas upp i mindre delar/inkrement (Gulliksen och Göransson 

2002). Dessa utvecklas sekventiellt snarare än parallellt och en fördel med detta är att dra nytta av erfarenheter 

från utvecklingen av tidigare inkrement (ibid). 
3 Iterativ betyder att något repeteras. Uttrycket är vanligt förekommande i modern systemutveckling och 

Gulliksen och Göransson (2002) förklarar att grunden i begreppet är att man ”[…] insikten att man inte kan göra 

rätt från början.” (ibid s. 145). 
4 Tyst kunskap, även kallat implicit kunskap, används i litteraturen som ett uttryck för kunskap som är svår att 

artikulera (Jonsson 2015; Leistner 2010; McIver et al 2012; Nonaka & Takeuchi 1995; Walsham 2001). 
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“Information and communication technologies are not the answer to 

improved knowledge sharing within and between people and organisations. 

They do not replicate or replace the deep tacit knowledge of human beings 

which lies at the heart of all human thought and action.” (Walsham 2001 s. 

607) 

Att det skulle vara svårt att sprida tyst kunskap tycks dock inte vara ett isolerat problem för 

mjukvaruutveckling utan vi uppfattar det som ett mer generellt problem (se t.ex. Braf 2000; 

Rolf 1995; Nonaka & Takeuchi 1995; Walsham 2001). 

1.2 Problemformulering 

Samtidigt som problembakgrunden tydligt pekar på nödvändigheten av att förbättra 

spridningen av kunskap inom kontexten, för organisationer i allmänhet och 

mjukvaruutveckling i synnerhet, uppfattar vi forskningsfältet som spretigt och till viss del 

också splittrat vad gäller synen på kunskap. Anledningen till detta anser vi till stor del bero på 

spridningen av begreppet knowledge management (KM). Ett begrepp som Jonsson (2015) 

menar att många praktiker tenderar att “fastna” i då de intresserat sig för organisatorisk 

kunskapshantering. Knowledge management kan i dagsläget bäst liknas vid ett 

paraplybegrepp med flera olika litterära forskningsgrenar (Arisha & Ragab 2013; Jonsson 

2012). Jonsson (2015) skriver att knowledge management inte har någon klar definition och 

att begreppet snarare har använts som ett modeord (jfr buzzword). Hon beskriver även att det 

ökade intresset för knowledge management ledde till att många teorier och modeller 

utvecklades isolerat, då de inte i tillräcklig grad såg till relaterade forskningsfält (Jonsson 

2015). 

“[…] in order to understand knowledge sharing, it is important to go 

beyond ‘the theoretical limitations’ of knowledge management to fully 

understand how to manage knowledge within a firm.” (Jonsson 2012 s. 55) 

En annan starkt bidragande faktor till denna splittring anser vi vara synen på kunskap som 

bestående, av vad som beskrivs vara tysta och/eller explicita beståndsdelar (Nonaka & 

Takeuchi 1995). Där vi upplever det som att det sistnämnda framförallt går att spåra till 

lanseringen av Nonaka och Takeuchi (1995) SECI-modell, även kallad för kunskapsspiralen, 

som skedde i samband med att knowledge management på allvar började spridas som begrepp 

i mitten av 1990-talet (Jonsson 2012; Rus & Lindvall 2002). Modellen vilken kortfattat 

beskriver olika processer för att sprida kunskap har enligt Walsham (2005) tolkats som att det 

går att objektifiera kunskap. Något som i sin tur kan sägas ha lett till att fokus för 

kunskapshantering ofta har hamnat på tekniska lösningar och lösningar som beskriver 

processer för att hantera dessa (Walsham 2005, Leistner 2010; Jonsson 2013; Lenberg 2015).  
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Med insikten om att kunskap är en central resurs men att forskningen samtidigt visar på en 

splittrad och i viss mån inkonsekvent syn på kunskap vill vi därför undersöka vad som kan 

sägas vara kunskap vid mjukvaruutveckling. Att ha som mål att komma fram till en definition 

eller en “universell sanning” för begreppet anser vi vara naivt och inte heller något som 

denna uppsats syftar till. Likt Alavi och Leidner (1999) menar vi dock att det är bra för 

praktiker och den enskilda förståelsen att vi belyser begreppet och lyfter fram de outtalade 

antaganden som gör det svårt att definiera. Braf (2000) menar även att begreppet inte kräver 

någon utarbetad definition utan att det viktigaste för organisationer är att komma överens om 

en gemensam begreppsapparat; ”[…] så att aktörer kan kommunicera med varandra på ett 

fruktbart sätt” (Braf 2000 s. 129). Ett tankesätt som även stödjs av Davenport och Prusak 

(1998). 

1.3 Syfte 

Studiens överordnande vetenskapliga syfte är att explorativt undersöka vad kunskap är inom 

kontexten för mjukvaruutveckling. Det underordnade syftet är att bidra till en begreppsapparat 

som kan användas av praktiker för att underlätta kommunikationen vid mjukvaruutveckling.  

1.4 Forskningsfrågor 

 Vad är kunskap vid mjukvaruutveckling?  

 Vilka eventuella hinder, mönster och möjligheter finns för kunskapsspridning inom 

kontexten för mjukvaruutveckling? 

1.5 Avgränsningar 

Sett till denna studies avgränsningar vill vi först och främst beskriva varför vi väljer att 

använda oss av uttrycken mjukvaruutvecklare och mjukvaruutveckling snarare än att använda 

systemutvecklare och systemutveckling. Anledningen är i synnerhet att problembakgrunden 

till stor del är grundad i den engelska litteraturen, där författare framförallt hänvisar till 

software- engineer och software-development. Även om vi anser att dessa med fördel kan 

sättas i relation till systemutvecklare och systemutveckling, då det enligt Gulliksen och 

Göransson (2002) är viktigt att se till andra faktorer än bara de tekniska, har vi uppfattat det 

som svårt att tydligt urskilja vilka avgränsningar som dessa författare själva gör. Studien 

fokuserar därför på de kunskaper som kan sägas ligga till grund för att konstruera ett 

mjukvaruprogram.  

En annan avgränsning är att vi i denna studie endast har valt att fokusera på de yrkesgrupper 

vi väljer att kalla för mjukvaruutvecklare och chefer. Vilka olika roller som faller under dessa 

båda yrkesgrupper uppfattar vi som varierande men vår avsikt har varit att fokusera på de som 

faktiskt konstruerar mjukvara. Anledningen till att vi inkluderar chefer grundar sig i vår 

uppfattning om att studiens kvalité kan förbättras genom triangulering och att cheferna kan 
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bidra med viktiga insikter om kontexten och rollen som mjukvaruutvecklare. Till andra 

potentiella yrkesgrupper, vilka hade kunnat delta i studien, ser vi t.ex: projektledare, 

systemarkitekter, testare, systemägare, produktägare, kunder samt andra intressenter.  

1.6 Målgrupp 

Med denna studie avser vi rikta oss till följande två målgrupper: akademiker [1] och praktiker 

[2]. I målgruppen akademiker riktar vi oss till forskare [1.1] och studenter [1.2] som studerar 

informatik. Vi anser dock att även andra akademiker, vars forskningsfält inte är informatik, 

kan finna studien intressant då vi studerar kunskap, ett begrepp som är aktuellt inom samtliga 

forskningsfält. Sett till figur 1 nedan vill vi illustrera att forskare [1.1] är den primära 

målgruppen, och även kan sägas vara de som kan ta del av hela studiens innehåll. Medan vi 

anser att studenter [1.2] och praktiker [2] med fördel kan ta del av utvalda kapitel. 

 

Figur 1 Målgrupper. 

Att hela uppsatsen inte kan sägas rikta sig till praktiker och andra studenter är för att vi anser 

att ämnet karaktäriseras av en hög grad abstraktion Där våra egna subjektiva åsikter och 

reflektioner ges stort utrymme. Reflektion bottnar i vår egen strävan att förstå ämnet bättre. 

Den praktiska relevansen upplever vi dock vara tydlig i uppsatsens inledning (kapitel 1), 

avsnittet i teorin där vi förklarar vår teoretiska förståelsemodell (kapitel 3.4) samt i analysen 

(kapitel 5) och i slutsatsen (kapitel 6). 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt figur 2. Denna kan med fördel användas av läsaren för att 

överskådligt bilda sig en uppfattning om hur studiens olika kapitel hänger samman och vilka 

som kan vara intressanta att läsa. Av naturliga skäl kan dock inte dispositionen likställas med 

en redogörelse för hur vi praktiskt har arbetat. 

1.1 Forskare

1.2 Studenter

2 Praktiker
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Figur 2 Disposition. 

• Problem

• Syfte & forskningsfrågor
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2. Metod
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• Teoretisk förståelsemodell
3. Teori

• Fallbeskrivningar
4. Empiri

• Jämförelse mellan teori & empiri

• Diskussion av forskningsfrågor5. Analys

• Svar på forskningsfrågor
6. Slutsats

• Reflektion och kritik av genomförd 
studie7. Diskussion

• Förslag på vidare forskning
8. Vidare forskning 
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2. Metod 
I kapitlet redogör vi för studiens metod och vilka ställningstaganden vi har gjort. 

2.1 Perspektivanalys 

För att läsaren skall ges möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om hur vi som författare 

kan sägas ha påverkat studiens resultat är det centralt att vara transparent (Bansler 1990; 

Goldkuhl 2011). 

“Perspektivanalys är att artikulera sin förförståelse.” (Goldkuhl 2011 s. 

22) 

Då vi båda har kandidatexamen med inriktning företagsekonomi har vi framförallt fördjupat 

oss inom socialvetenskapliga ämnen. Våra respektive inriktningar skiljer sig något åt. Joakim 

valde att inrikta sig mot internationella affärer och Mathias valde att fördjupa sig inom 

finansiering. Förutom tidigare studier har vi praktiska arbetslivserfarenheter. Joakim har 

arbetat som elektriker och administratör inom apoteksbranschen och Mathias har 

administrativa arbetslivserfarenheter från logistik-, bank- och handelsbranschen. 

Under våra studier på mastersprogrammet vid Institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling (IEI), har vi i synnerhet kommit i kontakt med teorier som berör IT-governance, 

strukturer och aktörers olika roller vid systemutveckling. Vid val av enskilda kurser läste 

Joakim management-inriktade kurser, t.ex. Perspektiv på affärssystem och Leadership and 

Culture. Mathias valde kurser med praktisk IT-inriktning, t.ex. Introduction to Programming 

och IT-strategy. Uppsatsens ämne ser vi som ett resultat av en idéprocess som tog sin början i 

ett gemensamt intresse för hur resurser hanteras vid mjukvaruutveckling. Att vi behandlar 

grundläggande begrepp som kunskap bottnar i att vi läste flera teorier och artiklar som belyste 

problematiken med att tillvarata och sprida kunskap. 

2.2 Filosofiska grundantaganden 

Att utgå från det tolkande perspektivet underlättar att svara på vår forskningsfråga om vad 

kunskap är då denna process möjliggör djupa och rikliga beskrivningar av kontexten (Myers 

2013). Enligt Myers (2013) är det tolkande perspektivet speciellt lämpat för och vanligt för 

studier inom business och management. Som ett kontrasterande alternativ presenteras enligt 

Myser (2013) ofta det positivistiska perspektivet.  Detta perspektiv har framförallt använts 

inom det naturvetenskapliga forskningsfältet, där verkligheten sägs vara oberoende av 

människan (Myers 2013). Ett positivistiskt perspektiv kan med fördel användas för att utgå 

från hypoteser och sedan sträva efter universella generaliseringar (ibid). För att undersöka vad 

kunskap är anser vi det som svårt att upprätta en hypotes eftersom det inte råder någon 

överenskommen definition på vad kunskap är (Jonsson 2012).  
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Att växla mellan studiens empiriska fynd och den teoretiska basen (abduktion) anser vi vara 

nödvändigt för att svara på hur kunskap sprids och för att beskriva vad kunskap är inom en 

mjukvarukontext. Eftersom vi inte utan att konstruera en teoretisk bas och förståelsemodell 

kan bilda oss en egen uppfattning om vad kunskap är. Följande citat från Danermark et al 

(2002) beskriver innebörden av ett abduktivt tillvägagångssätt, som vi har strävat efter att 

följa: 

“[...] en slutledning där nybeskrivning eller rekontextualisering är det 

centrala momentet. Genom abduktion rekontextualiserar och omtolkar vi 

något som något annat, genom att förstå det inom ramen för ett annorlunda 

sammanhang.” (Danermark et al 2002 s. 191) 

Istället för att, som det positivistiska perspektivet förespråkar; att söka en separation mellan 

vad som studeras (objekt) med den som studerar (subjekt) menar det hermeneutiska 

perspektivet snarare att en subjekt-subjekt relation (s.k. dubbel hermeneutik) bör eftersträvas 

(Myers 2013). Myers (2013) beskrivning innebär att det vi tolkar även är en tolkning som den 

som studeras har gjort. Enkelt förklarat innebär det att vi inte bara skall notera vad som sägs 

utan också reflektera djupare utifrån de redogörelser som respondenterna gör. Kontentan är att 

vi själva påverkar kontexten, eftersom vi är en del av den sociala konstruktionen. Det 

hermeneutiska perspektivet förespråkar även att fenomen av social och kulturell karaktär bäst 

studeras “inifrån” (Myers 2013). Det innebär att vi behöver reflektera kring vår egen 

påverkan, i relation till respondenternas uttalanden. För att kunna beskriva vad kunskap är 

inom en mjukvarukontext är det centralt att vi reflekterar kring vår egen påverkan (dubbel 

hermeneutik).  

“Målet för humanvetenskaperna och den hermeneutiska forskningen är att 

förstå handlingar och företeelser sedda var för sig som helheter och i 

relation till allt som är känt omkring dem, för att man genom denna 

kunskap skall få bättre möjligheter att förstå och förhålla sig till andra 

människor och företeelser i deras unika sammanhang.” (Sjöström 1994 

s.77) 

Ett annat perspektiv som hade kunnat användas är det kritiska perspektivet. Precis som det 

hermeneutiska perspektivet utgår även detta perspektiv från att verkligheten är en socialt 

överenskommen konstruktion, uppbyggd av ”[…] languages, consciousness, shared 

meanings, and instruments” (Myers 2013 s. 39). Något vi anser som användbart för att 

studera begreppet kunskap då forskare har svårt att enas kring en definition. Vad vi dock har 

funnit som avgörande är att det kristiska perspektivet förutsätter att forskaren är påläst inom 

området; för att kunna utmana rådande normer och uppfattningar (Myers 2013). Även om 

denna studie kan sägas kräva en gedigen efterforskning anser vi inte det som tillräckligt för att 
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kunna utmana redan etablerade teorier. Dels eftersom uppsatsen är relativt sett begränsad i tid 

och för att vi anser oss själva som novisa på forskningsområdet.  

Denna uppsats innefattar en växelverkan mellan studiens faser av teoretisk insamling och 

empirisk data, vilket går att likna vid den hermeneutiska cirkeln (Klein & Myers 1999). Den 

hermeneutiska cirkeln innefattar reflektioner kring såväl studiens separata delar, som studiens 

helhet (ibid). För att komma fram till vad kunskap är vid mjukvaruutveckling har vi ansett att 

vi har behövt itererat mellan empiri och teori för att succesivt byggt upp vår egen förståelse 

för begreppet. Förutom den hermeneutiska cirkeln (Klein & Myers 1999), har därför ett 

abduktiva tillvägagångssättet varit en  central utgångspunkt (se t.ex. Danermark et al 2002). 

Att använda sig av ett deduktivt tillvägagångssätt anser vi inte vara lika användbart. Därför att 

vi är av förståelsen att en initial hypotes förutsätter en relativt tydlig teoretisk modell.  

I denna studie var inte den teoretiska referensramen färdigställd, den var initierad men inte 

klar. Med tanke på studiens förutsättningar, var det mest gynnsamma tillvägagångssättet att 

påbörja teorin för att senare göra kontinuerliga stickprov. För att undersöka om den redan 

konstruerade teoretiska referensramen är adekvat i förhållande till forskningsfrågan om vad 

kunskap kan sägas vara vid mjukvaruutveckling. Att arbeta i linje med den hermeneutiska 

cirkeln och att iterera mellan teori och empiri har varit väldigt givande och till stor hjälp. Då 

uppsatsens syfte är att konstruera en teoretisk förståelsemodell, anser vi i synnerhet att den 

teoretiska referensramen har varit centralt. Men vi har också influerats av studiens empiriska 

data, som med stor sannolikhet kommer att påverka hur den teoretiska förståelsemodellen 

konstrueras. 

Möjligheterna till generalisering från ett urval till en större population, likt det positivistiska 

perspektivet, begränsas i och med studiens tolkande ansats (Myers 2013). Walsham (1995; 

2006) menar att det är fullt möjligt att generalisera hermeneutiska slutsatser genom att: 

utveckla koncept, skapa teorier, dra specifika implikationer eller genom att bidra med rika 

insikter. Samtliga av dessa kan delas in i generaliseringsmatrisen som Lee och Baskerville 

(2003 s. 233, fritt översatt) kallar för “generalisering från beskrivning (empiri) till teori”. 

Genom att tydliggöra centrala begrepp; som vår egen syn på kunskap, kunde vi formulera och 

anpassa studiens intervjuguide. Något som ligger till grund för ytterligare teoretisering och 

slutligen en tentativ hypotes, om vilka teorier som är adekvata för att svara på vad kunskap är 

inom en mjukvarukontext och hur den sprids. Att successivt utveckla koncept och bidra med 

rika insikter är något som vi  har strävat efter, för att bringa klarhet i vad vi uppfattar som 

filosofiskt inriktade forskningsfrågor. Däremot har vi inte, likt vad det positivistiska 

perspektivet eftersträvar, fokuserat på att komma fram till några universella lagar (Myers 

2013).  
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2.3 Multipel kvalitativ fallstudie 

Med en multipel fallstudie ges vi möjligheten att studera fler än ett fall, vilket kan vara 

användbart för att analysera vad kunskap är inom olika mjukvaruutvecklingskontexter. En 

multipel kvalitativ fallstudie gör det möjligt att identifiera och sedermera utforska mönster i 

samt mellan fallstudierna. Vidare kan vi använda oss av de mönster vi urskilt för att beskriva 

vad kunskap är och jämföra vilka hinder och möjligheter för kunskapsspridning som kan 

sägas existera. En risk med att inkludera multipla fall är att studierna riskerar att bli för ytliga 

och att forskaren missar centrala detaljer (Runeson et al 2012). Dock anser vi att multipla fall 

och ett mer holistiskt tillvägagångssätt är att föredra då kunskap skall beskrivas. Därför att 

teorierna som vi har för avsikt att utgå ifrån även de är holistiska. Ett resonemang som Yin 

(2014) stödjer. Multipla fall kan också vara positivt för de praktiker som intresserar sig för 

denna studie. Eftersom praktikerna ges möjligheten att studera studiens empiriska data från de 

olika fallen och själva urskilja aspekter eller mönster. I figur 3 illustreras studiens 

tillvägagångssätt. Figuren är inspirerad av Yin (2014) och redovisar hur vi ser på studiens 

olika moment. Den streckade linjen visar hur studien har itererat, d.v.s. vi har kontinuerligt 

utvärderat vår teoretiska referensram.  

 

Figur 3 Studiens tillvägagångssätt. 

Yin (2014) noterar att det inte finns något enkelt tillvägagångssätt för hur en metod bör väljas 

och att det är svårt att veta om en fallstudie är den bästa metoden att förhålla sig till. Både Yin 

(2014) och Myers (2013) menar att relevansen för fallstudier ökar då problemformuleringen 

är av utforskande karaktär. Vi anser det som givande att explorativt studera flera olika 

kontexter, då det ger ett omfattande empiriskt material att analysera och underlättar arbetet 
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med att identifiera övergripande mönster. Något vi har ansett som centralt då vi har haft för 

avsikt at själva förstå vad kunskap är. Citatet nedan är en sammanställning som Runeson et al 

(2012) har gjort utifrån flera definitioner av fallstudie som metod. Vi menar att fallstudierna 

går att likna vid Runeson et al (2012) beskrivning, dels eftersom gränsen mellan fenomenet 

kunskapsspridning och kontext inte kan specificeras. 

“Case study in software engineering is an empirical enquiry that draws on 

multiple sources of evidence to investigate one instance (or small number of 

instances) of a contemporary software engineering phenomenon within its 

real-life context, especially when the boundary between phenomenon and 

context cannot be clearly specified.” (Runeson et al 2012 s. 12) 

Undersökningens fallstudier innefattar i synnerhet intervjuer, och enligt Myers (2013) kan 

studier inom området för business och management med fördel begränsas till intervjuer och 

dokument. Eftersom han menar att observationer och fältstudier sällan förekommer (Myers 

2013). Vi anser inte heller de sistnämnda som särskilt lämpliga för att besvara studiens 

forskningsfrågor med tanke studiens tidsbegränsning. Att få tillträde till verksamheter för att 

göra etnografiska studier har vi även det bedömt som svårt. Av samma anledning anser vi inte 

heller att aktionsforskning är lämpligt, då ett sådant tillvägagångssätt förutsätter att vi ges 

möjlighet till att påverka en verksamhets arbete (Myers 2013). Med anledning av att vi avser 

studera ett existerande fenomen anser vi inte heller att det är önskvärt att påverka 

verksamheterna på ett sådant sätt. Hade förutsättningarna varit annorlunda och vi haft mer tid 

på oss hade eventuellt observationer och fältstudier varit adekvata. Dessa hade kunnat styrka 

våra slutsatser och gett oss ett mer omfattande material för att svara på vad kunskap är och hur 

kunskap sprids.  

Vidare rekommenderar Myers (2013 s. 12) användandet av begreppen rigorositet och 

relevans. Rigorositet definieras som: ”[…] research that meets the standards of ´scientific’ 

research; […] (Myers 2013 s. 12)”. Rigorositet innefattar validitet och reliabilitet (ibid). 

Rigorös forskning borde bidra till att möta forskningspraxis med validitet och reliabilitet som 

exempel på forskningspraxis (ibid). Relevant forskning innebär enligt Myers (2013 s. 13): 

”[…] research that is of immediate relevance to business professionals. The results can be 

used right away”. Kontentan är att vi anser att teorier som tolkas och utnyttjas sakenligt, 

d.v.s. inte kompliceras eller sätts i ett komplext sammanhang, är det allra bästa hjälpmedlet 

för att undersöka, tolka och beskriva vad kunskap är. Vi har inte avsiktligen valt ut ”komplexa 

teorier” utan studiens teoretiska urval utgår från våra personliga åsikter om deras relevans. 

2.3.1 Teoribehandling 

Den teoretiska referensramen har använts som ett centralt hjälpmedel för att förstå och 

beskriva vad kunskap är och hur den sprids vid mjukvaruutveckling. I tolkande fallstudier 
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menar både Walsham (1995 s. 76) och Eisenhardt (1989) att teorier går att använda på 

följande tre sätt: 

• […] som en initial guide. 

• […] som en iterativ process, för datainsamling och analys. 

• […] som en slutlig produkt. 

Inledningsvis genomförde vi, som en fortsättning på processen att identifiera ett uppsatsämne, 

en litteraturstudie för att fördjupa oss i centrala teorier på forskningsområdet. Att bilda oss en 

uppfattning om vilka teorier vi anser som lämpliga att utgå från, och dessutom hitta relevant 

litteratur för dessa, har varit en ytterst tidskrävande process. Sett till vårt praktiska 

genomförande kan det övergripande tillvägagångssättet med att samla in och använda teori 

som teoritriangulering (jfr Yin 2014). Vidar har vi tillsammans diskuterat om teorierna är 

lämpade för att besvara vad kunskap är inom mjukvaruutveckling. Eftersom kunskap och 

kunskapsspridning inte nödvändigtvis är begränsat till en mjukvaruutvecklingskontext har det 

varit nödvändigt för oss att inkludera teorier från andra forskningsfält. Även det kan sägas 

vara teoritriangulering (ibid). Exempel på forskningsfält som vi har influerats av och som 

denna studie innefattar teorier ifrån är: kognitionsvetenskap, filosofi, ekonomi och 

systemutveckling.  

För att beskriva och analysera vad kunskap är inom en mjukvaruutvecklingskontext kom vi 

initialt i kontakt med flera olika teorier, ett par teoretiska forskningsfält som vi har inspirerats 

av är: knowledge management, community of practice och organizational learning. Dessa 

kombinerades även av mer systemutvecklingsspecifika sökningar som system development, 

information system development och agile software development. När vi därefter insåg att en 

central problematik gick att urskilja vad gäller användandet av kunskapsbegreppet riktade vi 

in oss på denna problematik. Då började vi söka efter litteratur om tyst och explicit kunskap 

samt relationen mellan kunskap, information och data. Resultatet av denna 

litteraturgenomgång går att likna vid en initial guide (Walsham 1995 s. 76). Vi har genom 

studien influerats av och studerat Jonsson (2012) som har gjort en väldigt omfattande och 

grundläggande sammanfattning av både kunskap och kunskapsspridning. Jonssons (2012) 

verk kan likaså beskrivas som en initial guide i vår process att konstruera en teoretisk bas. I 

studien har vi dessutom strävat efter att komma fram till ett syfte framför en tung teoretisk 

bas, likt Eisenhardt (1989). Ett hinder som vi har identifierat och försökt undvika är att låsa 

oss för mycket vid initiala förklaringsmodeller, (se citatet nedan). Likt hur vi tidigare har 

förklarat vår vetenskapliga syn anser vi det som grundläggande att vi är öppna för nya 

förklaringar och att insikten om att vad vi observerar även bör tolkas i enlighet med det 

hermeneutiska grundantagandet. Inte minst eftersom att beskriva vad kunskap är inom 

mjukvaruutveckling kan sägas vara relativt filosofiskt. Kontentan är att för studera hur 
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kunskap sprids inom kontexten för mjukvaruutveckling har vi behövt ändra våra initiala 

förklaringsmodeller.  

“It is desirable in interpretive studies to preserve a considerable degree of 

openness to the field data, and a willingness to modify initial assumptions 

and theories. This results in an iterative process of data collection and 

analysis, with initial theories being expanded, revised, or abandoned 

altogether.” (Eisenhardt 1989 s. 76) 

Under studiens fortsatta arbete har vi löpande arbetat med att utvärdera och analysera de 

teorier studien innefattar. Det anser vi stämma väl överens med det hermeneutiska 

grundantagandet och ett abduktivt tillvägagångssättet. Att arbeta på ett liknande sätt tycker vi 

också visar på ett tänk som följer den hermeneutiska cirkeln (Klein & Myers 1999). Då vi 

löpande har växlat mellan att studera fenomenet i dess helhet och delar. Varav delarna är det 

teoretiska fundamentet (som har reviderats flera gånger av olika anledningar) vilket leder till 

helheten: att svara på vad kunskap är inom mjukvaruutveckling och hur kunskap sprids.   

2.3.2 Urval & konsekvenser 

Kärnan i urvalet för att identifiera relevanta fall var att utgå från företag vars huvudsakliga 

arbetsuppgift är mjukvaruutveckling. En annan faktor som har påverkat urvalet är den 

geografiska placeringen, då vi huvudsakligen har letat efter fall som var placerade i 

Linköping. Anledningen till detta är därför att eventuella frågor från respondenterna är lättare, 

och framförallt naturligare, att besvara på plats utan några eventuella tekniska hinder. Att 

använda oss av telefon eller liknande har vi försökt undvika då det försvårar möjligheterna att 

ställa följdfrågor vilka baseras på exempelvis kroppsspråk. Det sistnämnda anser vi som 

centralt därför att vi utifrån den hermeneutiska ansatsen avser att tolka respondentens egna 

tolkningar och då är visuell kontakt viktigt (Myers 2013).  

För att identifiera möjliga fall sökte vi på Linköpings företagscenter, (Mjärdevi science park), 

och upptäckte en lista med företag. Utifrån kontakt med flera olika verksamheter från denna 

lista, fick vi medgivande från en verksamhet i Mjärdevi där vi genomförde pilotstudien. De 

resterande fallen hade en av oss haft kontakt med tidigare vilket därav underlättade arbetet 

med att få till stånd moment för empirisk datainsamling. Anledningen till att dessa specifika 

fallföretag berodde till stor del även på att de sades ha möjligheten att ställa upp med både en 

utvecklare och en chef. Vilket var ett av våra huvudsakliga kriterier, förutom att de skulle 

arbeta med mjukvaruutveckling. 

2.3.3 Empirisk datainsamling 

Denna studies empiriska material är insamlat med hjälp av kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer (nästintill ostrukturerade).  Vi valde att använda oss av semi-strukturerade 
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intervjuer eftersom vi utifrån tidigare resonemang har kommit fram till att ett tolkande och 

rikligt beskrivande perspektiv är att föredra. Något som kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer är väl lämpade för (Myers 2013). Med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer har 

vi getts möjligheten att säkerställa så att frågorna rört relevanta teman. Samtidigt som 

respondenten också har getts möjlighet till att utveckla intressanta resonemang. Vi anser även 

att semi-strukturerade frågor har underlättat arbetet med att hitta mönster mellan och i de 

olika kontexterna. Då frågorna har kunnat delas in i olika teman. Vid intervjuerna berättade vi 

initialt om vår bakgrund och syftet med studien, för att minska respondentens nervositet 

(Walsham 2006; Myers 2013). Vi valde även att skicka en redovisning på intervjuguidens 

teman till respondenterna innan intervjuerna. För att minska nervositeten och även förbereda 

respondenterna för vilka slags frågor de kunde förvänta sig. Vi ansåg det dessutom vara extra 

viktigt att förbereda respondenterna då vår forskningsfråga om vad kunskap är kan vara 

väldigt svår att besvara.  

Sammanlagt har sju intervjuer genomförts (se tabell 1). Samtliga fall (förutom Fall 1) 

inkluderar intervjuer med både utvecklare och chefer, som är verksamma inom samma 

verksamhet. Vi anser att det var tillräckligt med sju intervjuer . Då vi bedömer att resultaten 

inte är generaliserbara var det inte nödvändigt att utföra fler än sju. När Fall 1 genomfördes 

var vi fortfarande osäkra på hur bra våra frågor var, vilka som var relevanta, vilka som var 

överflödiga samt hur samtalet skulle fortlöpa. Efter att vi utvärderade Fall 1 var våra 

sammanfattade slutsatser att vi behövde avgränsa oss tydligare samt att forskningsfrågorna 

behövde utvecklas. Vi omarbetade intervjuguiden efter den första intervjun för att göra 

frågorna mer anpassade. Sen har vi använt samma intervjuguide för studiens resterande fall. 

Intervjuerna inleddes med "lättare" frågor, innan vi kom in på frågor om vad kunskap är och 

hur kunskap sprids. Därför att vi bedömde att sådana frågor krävde mer reflekterande svar. 

Nedan visas de övergripande teman intervjuguiden innefattar och därefter en sammanställning 

av studiens genomförda intervjuer: 

• Respondentens bakgrund 

• Organisatorisk struktur (kontextrelaterat) 

• Synen på kunskap samt hur kunskap sprids inom den specifika kontexten.  
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Titel Fall Sektor Datum Plats Intervjulängd  

Chef 1  Fall 1 Privat 18/03-16 Konferenslokal 67 min 

Utvecklare 2 Fall 2 Offentlig 21/03-16 Konferenslokal 55 min 

Chef 2 Fall 2 Offentlig 21/03-16 Telefon 35 min 

Utvecklare 3 Fall 3 Privat 22/03-16 Konferenslokal 65 min 

Chef 3 Fall 3 Privat 22/03-16 Konferenslokal 117 min 

Utvecklare 4 Fall 4 Offentlig 06/04-16 Kontor 47 min 

Chef 4 Fall 4 Offentlig 06/04-16 Kontor 51 min 

    Totalt: 437 min 

Tabell 1 Sammanställning av studiens datainsamlingar. 

Vi använde båda våra mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. En risk med att spela in 

samtal är att det kan påverka respondenters uttalanden på grund av rädsla för att vad som sägs 

kan komma att tolkas ordagrant och att materialet kan komma att spridas (Myers 2013). För 

att balansera detta berättade vi inledningsvis att respondenterna kommer vara anonyma och att 

endast vi kommer att ha tillgång till materialet. Vi berättade att vi kommer att radera 

inspelningarna när studien är slutförd. Att det som sägs kan komma att tolkas ordagrant (ibid), 

anser vi kunna bemöta genom att i studiens analys använda dubbel hermeneutik för att studera 

respondenternas utsagor (Myers 2013). Vad gäller positiva effekter gällande inspelning av 

intervjuer menar Walsham (2006) att återgivningen av vad som sagts blir mer precist. Det har 

också möjliggjort för oss att gå tillbaka och analysera transkriberad empiri samt att plocka ut 

citat som styrkt våra påståenden.  

Att sträva mot intervjuer som går att likna vid vanliga samtal som är dynamiska och “flyter 

på” anser vi likt, Myers (2013) är viktigt för att datainsamlingen skall hålla hög kvalité. För 

att intervjuerna skulle kunna gå att likna vid vanliga samtal bestämde vi på förhand vem som 

skulle ansvara för att upprätthålla ögonkontakt och vem som skulle anteckna. Det här 

tillvägagångssätt bedömer vi som positivt och vår bedömning är att det kan höja kvalitén på 

datainsamlingen. Även om det var en av oss som var ansvarig för att hålla kontakten, försökte 

respondenterna emellertid att ha ögonkontakt med oss båda. Vi menar att det bidrog till bättre 

samtal då samtliga av oss som deltog i samtalet.  
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Då yrkesgruppen utvecklare beskrivs som introverta (se t.ex. PMBOK 2001, Desouza 2003), 

bedömer vi att det är centralt att upprätta en bra dynamik i samtalen. En annan anledning till 

att vi föredrar intervjuer som går att likna vid vanliga samtal är att eventuella hinder och 

möjligheter för att sprida kunskap troligtvis inte är något respondenterna reflekterar över till 

vardags. Därför ansåg vi att intervjuer som liknar vanliga samtal var lämpliga eftersom de fick 

nya insikter allteftersom. När de gavs möjligheten att reflektera över sina utsagor fick 

grundläggande empiri för att besvara vad kunskap är inom en mjukvarukontext och vilka 

hinder och möjligheter som existerar. Kontentan är att även om respondenterna inte initialt 

kunde uttala sig om vad kunskap är, fick vi ändå väldigt intressanta svar då de gavs tid att 

reflektera. Något vi bedömer som en viktig lärdom vid utförandet av kvalitativa intervjuer.  

2.3.4 Hermeneutisk dataanalys 

I arbetet med att analysera empirin anser vi att det abduktiva tillvägagångssättet bör vara 

vägledande, med en växelverkan mellan teori och empiri. Anledningen till detta är för att vi 

ser det som nödvändigt att identifiera kunskapsluckor löpande. Då vi ser det som svårt att 

identifiera vad kunskap är vid mjukvaruutveckling då begreppet beskrivs vara svårt att 

definiera. För att analysera vilka hinder och möjligheter som existerar krävs det enligt vår 

mening också rika beskrivningar. Något som det hermeneutiska grundantagandet sägs sträva 

mot (Myers 2013). Även detta på grund av att begreppet kunskap är svårt att definiera. En 

annan viktig aspekt som vi bedömer vara central är hur vi bör arbeta för att koncentrera oss på 

det som verkligen medför värde för studien. Myers (2013) beskriver hur vanligt det är att 

studier innehåller väldigt mycket data men att endast en begränsad del av det kan vara 

intressant vid analysen och för de som studien riktar sig till. I den här studien har vi behov av 

att analysera en stor mängd data för att få möjlighet att analysera vilka mönster som finns 

mellan de studerade fallen. 

Vidare har vi transkriberat samma dag som vi samlat in den empiriska datan. För att inte tappa 

centrala aspekter, samt för att de anteckningar vi har gjort borde anses vara av större kvalitet 

då de transkriberas så nära inpå intervjun som möjligt. Utifrån det transkriberade materialet 

identifierade vi centrala teman för studien. Initialt letade vi efter mönster och sedermera efter, 

hinder och möjligheter. Avslutningsvis analyserade vi vad kunskap är, då vi ansåg att det 

krävdes att vi gick igenom transkriberingen flera gångar. 

Vi anser att det är viktigt att vi försöker sätta oss in i verksamhetskontexten då tolkningarna 

görs (se också The principle of contextualization, Klein & Myers 1999). Med identifiering av 

centrala teman vill vi lyfta fram vårt praktiska tillvägagångssätt. Då vi dels har utformat 

intervjuguiden och intervjufrågorna efter studiens problemformulering och teori, kan dessa 

teman i viss mening sägas vara grupperade redan i respondenternas svar. Vi har också använt 

oss av kodning (Myers 2013). För att få möjlighet att belysa teman som inte följer vårt tänkta 

upplägg. Därför att syftet med intervjuer i denna studie dels är att beskriva kontexten har vi 
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prioriterat ett dynamiskt samtal framför precisa frågor. Vilket har lett till att vissa delar av de 

teman vi har identifierat går att urskilja från flera delar av det transkriberade materialet. Det 

praktiska arbetet med att koda innefattar att vi har färgmarkerat delar av intervjun som 

beskriver hur personen ser på kunskap och de delar där vi uppfattar att de uttrycker sina 

åsikter om hinder och möjligheter. 

Andras förklaringar är inte nödvändigtvis källan till den kunskap vi söker, något Danermark 

et al (2002 s. 71) exemplifierar väldigt bra med det här citatet: “Allt som oftast förväxlas det 

som skall förklaras med själva förklaringen.” Likt Danermark et al (2002) skriver Myers 

(2013 s. 189): “The double hermeneutic says that the qualitative researcher does not stand, as 

it were, outside of the subject matter looking in.” Det är möjligt att betrakta forskaren och det 

som studeras som i en subjekt-subjekt relation men för att inte gå för djupt in i filosofiska 

resonemang kan vi fastställa att: våra upplevelser av verkligheten är en 

andrahandskonstruktion utifrån respondenternas verklighetsuppfattning. Sammanfattningsvis 

anser vi att ovan presenterade tillvägagångssätt bör underlätta vår förståelse för vad kunskap 

är vid mjukvaruutveckling. Detta eftersom en växelverkan mellan helheten och delarna är 

något som den hermeneutiska cirkeln förespråkar (Myers 2013). Något som stämmer överens 

med vår övergripande förståelse av att ett tolkande perspektiv är bäst lämpat för denna studie.  

2.4 Etik 

Genom att fråga om respondenterna vill vara anonyma har vi inte bara säkerställt vad de 

själva tycker utan också visat på en omtanke vad gäller frågor som kan vara känsliga att svara 

på. Vidare har vi upplyst om hur skriften kommer att publiceras och gett respondenterna 

möjlighet att ta del av materialet innan publicering. Likt Walsham (2006) beskrivning är vi 

fullt medvetna om risken att de beskrivningar vi gör kan komma att avslöja information som 

någondera part anser olämplig. Dock strävar vi efter att arbeta etiskt, vilket för oss innebär att 

inte undanröja mer information än vår överenskommelse med respondenterna tillåter. I vissa 

fall har vi avsiktligen undanhållit information för att inte särskilja synen mellan de deltagande 

organisationerna. 

Gällande publicering av studien tycker vi att Walsham (2006) för ett intressant resonemang 

kring hanteringen av data från organisationer. Walsham noterar att organisationer givetvis inte 

vill att något negativt publiceras som kan härledas till organisationen Det i sig leder till ett vad 

Walsham kallar för moraliskt dilemma (Walsham 2006 s. 328), inte minst eftersom en 

tolkande studie kan leda till slutsatser som inte nödvändigtvis gynnar samtliga respondenter. 

Walsham (ibid) menar att risken finns att respondenten tar illa upp av kritiska kommentarer i 

den slutgiltiga produkten. Det är något som vi reflekterat kring. Eftersom vi vill upprätthålla 

en bra dialog med de personer och organisationer som, till vår glädje, valt att delta i studien 

men även att kritiskt reflektera över studiens empiriska fynd. Walsham (2006) menar att det 

inte är ovanligt att organisationer hinner gå vidare innan studien publiceras. Det innebär att 
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studiens möjliga kritiska resultat inte är något som kommer att påverka dem. Sammantaget 

har vi, likt den universella gyllene regeln förespråkar: "[…] behandla andra som du själva vill 

bli behandlad” (se t.ex. Myers 2013 s. 49).   
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3. Teori 
I följande kapitel presenterar vi resultatet av vår litteraturgenomgång och behandlar teorier 

om mjukvaru-/systemutveckling, kunskap och kunskapsspridning. Då det inte finns någon 

tydlig definition på vad kunskap är har vi valt att löpande redovisa våra egna reflektioner. 

Avslutningsvis presenterar vi vår teoretiska tolkningsmodell, vilket ligger till grund för 

studiens analys. 

3.1 Inledning 

Då uppsatsen är avgränsad till mjukvaruutveckling finner vi det adekvat att initialt beskriva 

denna kontext. Vi avser redogöra kort för både rollen som utvecklare och vilken 

utvecklingsmetod som är aktuell idag. För att läsaren skall ges en bättre förståelse; dels för 

hur vi som författare själva ser på generell mjukvaruutveckling och dels för hur kunskap kan 

relateras till mjukvaruutveckling i allmänhet. Avsnittet om mjukvaruutveckling följs sedan av 

en övergripande redogörelse för kunskap och de olika teman som vi uppfattar vara vanliga, 

vad gäller syn på kunskap. Vi bedömer att det är nödvändigt att redogöra för dessa teman 

eftersom det visar på hur mångfacetterat begreppet är. Vidare avser vi förtydliga vad kunskap 

är, genom att skilja på och definiera; data, information och kunskap.  

Till följd av att ovan beskriven konkretisering mynnar ut i en syn där kunskap är att anse som 

individuell följer vi upp detta med ytterligare ett preciserande avsnitt. De teorier vi 

huvudsakligen väljer att förhålla oss till är de som beskriver: mentala modeller (Détienne & 

Bott 2002; Senge 1990) sense-reading och sense-giving (Walsham 2005; Polanyi 1967b) samt 

tyst kunskap (t.ex. Nonaka & Takeuchi 1995; Polanyi 1967; Walsham 2005). I nästa avsnitt 

redogör vi för knowledge in practice, specifikt den modell som McIver et al (2012) utvecklat, 

och som vi inspirerats av. Eftersom vi uppfattar att många forskare förespråkar att kunskap 

bäst studeras i praktiska sammanhang (t.ex. Braf 2000; Jonsson 2012).  

Avslutningsvis presenterar vi vår egen syn på kunskap, och kunskapsspridning, med en 

egenutvecklad förståelsemodell. Avsikten med denna modell är att tydliggöra hur vi upplever 

att de olika teorierna kan relateras till varandra samt att visa på kopplingen till studiens 

forskningsfrågor. Eftersom den andra forskningsfrågan om hinder och möjligheter vid 

kunskapsspridning är beroende av hur vi teoretiskt ser på kunskap kommer dessa att beskrivas 

sist i kapitlet. 

3.2 Mjukvaru-/systemutveckling 

Historiskt tycks system- och mjukvaruutveckling ha dominerats av planeringsstyrda 

utvecklingsmetoder (Gulliksen och Göransson 2002). En historiskt populär modell som ofta 

nämns är Vattenfallsmodellen (Royce 1970). Denna har ofta kritiserats för att vara en 

"återvändsgränd" då den beskrivs tillämpa ett strikt sekventiellt arbetssätt (ibid). Nerur et al 
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(2005) konstaterar att en fundamental utgångspunkt för sådana metoder är förutsägbara 

system vilka utvecklas genom noggrann planering.  

Metoder som framförallt sägs dominera utvecklingen idag beskrivs vara de som kallas för 

agila metoder (Beck et al 2001). Utvecklingen som dessa metoder förespråkar är de som 

stödjer en mer lättrörlig process, med iterativa och inkrementella inslag (Dingsøyr et al 2012; 

Dybå & Dingsøyr 2008; Gulliksen & Göransson 2002). Agila metoder kan sägas erkänna att 

det föreligger en problematik vad gäller att identifiera alla krav och behov initialt (ibid). 

Utrymme bör istället ges till att identifiera detta löpande (ibid). Gällande det praktiska arbetet 

som mjukvaruutvecklarna utför beskriver Détienne och Bott (2002) hur konstruerandet av 

programmen/mjukvaran kan ses som en problemlösningsaktivitet. En aktivitet som går att 

dela upp i följande tre oberoende faser (ibid s. 22): 

 Förstå problemet 

 Undersöka och utveckla en lösning 

 Kodifiera lösningen 

Vidare menar Détienne och Bott (2002) att denna designprocess ofta är dåligt definierad och 

att, likt andra designaktiviteter (t.ex. arkitektur), att det finns flera olika sätt att lösa ett 

problem på. Vidare beskriver Détienne och Bott två olika typer av situationer för 

problemlösning; där den första situationen fokuserar på själva lösningen och där den 

underliggande proceduren är sekundär och där den andra situationen är tvärt om (ibid). För 

mjukvaruutveckling menar de att det är den sista situationen som överensstämmer bäst, då en 

procedur först utarbetas och sedan omsätts till begrepp eller ett speciellt programmeringsspråk 

(ibid). Détienne och Bott beskriver att det kan sägas råda enighet kring följande tre olika 

sorters kunskap, vilka kan sägas ligga till grund för att skilja en novis utvecklare från en 

expert (Détienne & Bott 2002 s. 23): 

1. Syntaxkunskap. Förståelsen för den form som olika element tar i 

programmeringsspråken. 

2. Semantisk kunskap. Förståelse för de olika begrepp vid programmering. Détienne 

och Bott (2002) beskriver även hur denna kunskap gör det möjligt för individen att 

förstå sammanhanget och även förutsäga vad det skrivna programmet kommer att 

resultera i då det körs. 

3. Schematisk kunskap. Den schematiska kunskapen utgöra kunskap för generiska 

lösningar. Detta kan ställas i relation till hur beroende lösningen är av ett enskilt 

programmeringsspråk (Détienne & Bott 2002). 

3.3 Kunskap 

Någon allmän definition av kunskap tycks inte finnas och läran om kunskap har i sig ett eget 

filosofiskt forskningsfält kallat epistemologi (Alavi & Leidner 1999; Walsham 2001; Regab 
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& Arisha 2013; McIver et al 2012; Braf 2000; Jonsson 2015). Ett fält som har kantats av 

konstant debatt sedan flera tusen år tillbaka (ibid). Braf (2000), i sin licentiatavhandling om 

knowledge management, inleder med ett resonemang om begreppet kunskap genom att gå 

igenom dess svenska innebörd. Jämfört med det engelska ordet knowledge visar Braf på att 

det uttrycket inte alltid inkluderar praktiskt kunnande då det definieras (ibid). I dessa 

sammanhang beskrivs istället kunskap endast innefatta det vi vet (ibid). Följande teman listar 

Alavi och Leidner (1999) som vanliga då begreppet kunskap skall definieras:  

 Kunskap och dess relation till data & information  

 Kunskap som en sinnesstämning  

 Kunskap som ett objekt  

 Kunskap som en process  

 Kunskap som en källa till information 

 Kunskap som en förmåga att påverka en handling  

Av ovan nämnda teman finner vi starka stöd för att fältet skulle gå att delas upp i å ena sidan; 

kunskap som ett objekt, och å andra sidan; kunskap som en process (Jonsson 2012; McIver et 

al 2012). Likt Jonsson (2012) anser vi att dessa båda perspektiv går in för mycket i varandra 

för att vi ska kunna anse det som givande att utgå från en sådan distinktion. Knowledge 

management, som Jonsson (2012) beskriver vara starkt kopplad till objekt-perspektivet, kan 

sägas ha influerats av Nonaka och Takeuchi (1995) och deras SECI-modell. En modell vilket 

vi dels uppfattar lägger stor vikt vid att se på kunskapsspridning som just en process (Nonaka 

& Takeuchi 1995).  

Istället upplever vi att den centrala problematiken snarare rör synen på tyst kunskap och hur 

tyst kunskap skall betraktas; och om det går att objektifiera all kunskap eller bara delar av den. 

Walsham (2005) menar å sin sida att vi helt bör sluta att se på kunskap som något som går att 

objektifiera. Walsham noterar dessutom att kunskap är personlig och att det därmed är något 

som inte går att överföra, fånga eller sammanfatta. Samtidigt anser vi, likt flera författare (se 

t.ex. Braf 2000; McIver et al 2012) att det är tydligt hur en stor del av litteraturen historiskt 

sett har syftat till att förklara hur tyst kunskap kan explicitgöras. Polanyi (1967) som ofta 

nämns som en av förgrundsfigurerna inom den moderna kunskapsforskningen (se t.ex. 

Walsham 2001; Nonaka & Takeuchi 1995; McIver et al 2012) menar att språket inte räcker 

till för att fånga all tyst kunskap. Följande uttryck är ett utav Polanyis mest citerade: 

“We can know more then we can tell.” (Polanyi 1967 s. 4) 

En aspekt vi upplever som starkt bidragande till att kunskap är svårdefinierat och svårtolkat är 

dess relation till de närbesläktade begreppen information och data. Dessa nämns ofta i 

gemensamma sammanhang och trots att en stor del av IS-forskningen kan sägas grunda sig på 

dessa begrepp är det ofta oklart vad de innebär (Braf 2000; Baškarada & Koronis 2013). Att 
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begreppen är viktiga att skilja på är tydligt då vi ser till att flera författare ifrågasätter IT och 

dess roll vid kunskapsspridning (Braf 2000; Walsham 2005). Walsham (2005) är tydlig med 

sin kritik och menar att det råder ett missförstånd om vad kunskap egentligen är och att synen 

på kunskap till stor del har förenklats inom speciellt knowledge management för att passa i ett 

objektifierande perspektiv (ibid). Det är även Leistners (2010) ståndpunkt och följande citat 

avslutar ett resonemang om att det skulle vara möjligt att lagra kunskap med hjälp av ett IT-

system: 

“[…] the fact that knowledge is often seen as an entity that is external to 

human beings is the number-one reason that so-called knowledge 

management projects have failed. It easily leads to people using the terms 

knowledge, information, and sometimes even data as synonyms. [...] I 

usually stop reading once I find that authors are mixing the terms 

information and knowledge as if they were the same thing. For me that is a 

clear indication that they do not understand what knowledge is.” (Leistner 

2010 s. 32) 

Förutom Leistner har vi även noterat att bl. a. Braf (2000), Baškarada och Koronius (2013), 

Braganza (2004), Cooper (2014), Davenport och Prusak (1998) samt Jonsson (2012) uttrycker 

behovet/fördelarna med att precisera dessa begrepp. Vi finner det därför adekvat att fortsätta 

med att klargöra hur de tre begreppen; kunskap, information och data, förhåller sig till 

varandra och hur de kan definieras.  

3.3.1 Data, information & kunskap 

Av begreppen; kunskap, information och data upplever vi det som att begreppet data har 

bredast överensstämmande syn inom forskningsfältet. Utifrån att vi har studerat flera liknande 

definitioner anser vi att data kan beskrivs som ett diskret och osorterad värde vilket behöver 

sättas i ett sammanhang för att få betydelse (Baškarada & Koronis 2013; Devenport & Prusak 

1998; Grover & Davenport 2001; Jonsson 2013). Jonsson (2012 s. 113) ger bland annat 

följande exempel på data: ”fakta, bilder, ljud - obearbetad information”. Devenport och 

Prusak (1998), som sägs vara pionjärer inom forskningen för knowledge management 

(Leistner 2010), exemplifierar data genom att studera processen för att tanka en bil. De olika 

värdena; antal liter bensin, den totala kostnaden per liter, tidpunkt och datum, beskrivs alla 

vara data (ibid). Vi tolkar det som; att få enskild data presenterad för sig, t.ex. antalet liter 

bensin, varken kan ligga till underlag för beslut eller skapa ökad förståelse eftersom det 

samtidigt inte framgår vad det är som har genomförts och varför det har genomförts. 

Trots att data i sig själv inte kan sägas ha ett värde upplever vi det som att data har fått en allt 

större betydelse i dagens samhälle. Big-data, Internet-of-Things och Web 2.0 är alla moderna  

IT-begrepp som har starka kopplingar till utvecklingen av Internet och ett ständigt ökande 
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flöde av data. Atzori et al (2010) menar att Internet-of-Things tillsammans med Web 2.0 

kommer att inleda en ny generation av nätverk vilka beskrivs som mer datacentrerade. Detta 

eftersom kombinationen av nätverksteknologi med smarta objekt, vilka använder sig av 

sensorteknik, sägs leda till mer innehållsrik data (Atzori et al 2010). Baškarada och Koronios 

(2013) exemplifierar data med låg kvalitet som korrupta datafiler, dålig handskrift och 

skadade CD/DVD-skivor.  

Ett vanligt exempel för att förklara information är att se på det i formen av ett meddelande 

(Devenport & Prusak 1998). Likt alla meddelanden, finns det en sändare, en mottagare och 

det kan ta sig i uttryck på flera olika sätt; allt ifrån ett skrivet dokument till en verbal 

framställning (ibid). Devenport och Prusak (1998) framhåller dock att mediet inte är 

meddelandet i sig, även om det kan ha väldigt start påverkan på innehållet. Till skillnad från 

hur vi tidigare beskrev data innehåller även meddelanden av karaktären information en 

mening (Braf 2000; Baškarada & Koronius 2013; Devenport & Prusak 1998).  

Sett till det exempel vi tidigare använde för att förklara data uppfattar vi information, då en bil 

tankas, som när all data sätts samman (t.ex. genom skapandet av ett kvitto) och även skapar en 

mening. Utifrån detta meddelande kan sedan den som tankade bilen, men även andra, skapa 

sig en förståelse för de olika presenterade värdena, vilket i exemplet med att tanka en bil kan 

vara; vad den sammanlagda mängden bränsle kostade och vid vilken tidpunkt. Dock menar vi, 

med stöd hos Walsham (2005), att det förutsätter att personen i fråga har tillräckliga 

kunskaper för att förstå hur meddelandets olika delar skall tolkas. Ponera att en person skall 

läsa ett meddelande som för honom är skrivet på ett främmande språk med främmande tecken 

– kommer detta meddelande då att informera honom om något? Vi menar att om en person 

inte besitter tillräckliga färdigheter för att sätta de olika delarna av ett meddelande i relation, 

och skapa en mening, innebär det att meddelandet snarare bör betraktas som data.  

”Information is meant to change the way the receiver perceives something, 

to have an impact on his judgment and behavior. It must inform; it's data 

that makes a difference.” (Devenport & Prusak 1998, s. 3) 

Utifrån ovan presenterat citat tolkar vi det även som att syfte och mottagarens förmåga till 

förståelse är centrala för om det går att betrakta ett meddelande som information. Något som 

Braf (2000) styrker då hon skriver att information, precis som kunskap, är relaterat till 

människan och är individberoende. Vidare menar Braf (2000) att det går att se på information 

som en källa till kunskap, därför att kunna tolka och ta till sig information även innebär att få 

ett kunskapstillskott. Dock anser vi att sättet på vilket Devenport och Prusak (1998) beskriver 

information (se citatet ovan) skiljer sig gentemot hur Braf (2000) ser på information. Eftersom 

Braf skriver att begreppet endast syftar till att öka mottagarens vetskap om något, ”[…] 

medan kunskapsöverföring syftar till att öka mottagarens förståelse, insikt och 

handlingsförmåga.” (Braf 2000 s. 172). Devenport & Prusak (1998) och deras definition på 
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information tycker vi snarare stämmer överens med hur Braf (2000) beskriver 

kunskapsöverföring.  

Till skillnad mot ovan beskriven relation finner vi den mellan data och information till 

kunskap som betydligt svårare att definiera (Devenport & Prusak 1998; Braf 2000; Baškarada 

& Koronius 2013). Den bakomliggande anledningen till detta upplever vi går att spåra till att 

information är svårt att skilja från vad som historiskt har refererats till som explicit kunskap 

(Braf 2000, Baškarada & Koronius 2013; Leistner 2010). En syn vilket, likt tidigare, går att 

uppfatta som starkt influerat av SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi (1995) (Walsham 

2005; Leistner 2010; McIver 2012). Sett till hur vi tidigare har beskrivit information anser vi 

det även som förståeligt att explicit kunskap blir svårt att skilja från information då båda kan 

sägas anta formen av ett meddelande (Braf 2000; Leistner 2010). Senare forskning har dock 

börjat ifrågasätta den explicita delen av det traditionella kunskapsbegreppet och en utbredd 

syn numera tycks vara att all kunskap, åtminstone till en viss del, alltid är tyst (Walsham 

2005; McIver et al 2012; Jonsson 2012; Wenger 1998). Walsham (2001) hävdar att Nonaka 

och Takeuchi (1995) tolkande Polanyi fel då de konstruerade deras modell och att de inte 

beaktade problematiken vid kunskapsöverföring tillräckligt djupt.  

Istället för att göra distinkta skillnader mellan tyst och explicit kunskap förklarar McIver et al 

(2012) hur explicit kunskap bör ses som i ett beroende av tyst kunskap. Samtidigt som en 

person kan sägas ha enbart tyst kunskap menar de däremot att explicit kunskap alltid kräver 

tyst förståelse. Det finns med andra ord inte någon kunskap som är helt explicit. Braf (2000) 

argumenterar å sin sida för att helt utelämna begreppen explicit och tyst kunskap då hon 

istället förespråkar användandet av begreppen oartikulerad, artikulerad och externaliserad 

kunskap. Bakgrunden till detta bygger till stor del på insikten om att kunskap går att betrakta 

som närmare handling och att information går att skilja från kunskap ”[…] genom att se till 

kriterierna insikt, förmåga, färdigheter och erfarenheter” (Braf 2000 s. 140). Vad vi även 

finner som väldigt intressant i den argumentation som Braf (2000) för är sättet på vilket 

handling skiljer information och kunskap åt. I citatet nedan går att urskilja hur hon menar att 

kunskap är har en närmare anknytning till handling. Vilket vi även anser tala för en stark 

kontextuell och individuell koppling.  

”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.” (Braf 2000 s. 172) 

”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 
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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.” (Braf 2000 s. 141) 

Sett till citatet ovan och dess rena innebörd finner vi resonemanget som rationellt. Dock 

menar vi att detta förutsätter att båda parterna vid kunskapsspridning har samma förståelse, 

vad gäller syftet. Vi menar att om vad som sprids inte leder till handling, därför att mottagaren 

inte förstod syftet, borde inte heller det som har spridits kunna betraktas som kunskap. Att se 

på kunskap enligt detta sätt stämmer dessutom överens med den argumentation som Walsham 

(2001) och Lesitern (2010) för. Följande citat tycker vi förklarar Lesitners syn bra, och det går 

dessutom att sätta i relation till våra tidigare exempel med information och data: 

“[…] it is not possible to ‘transfer knowledge’, at least not in the direct 

sense of transferring an entity from one person to another. What actually 

happens is that person A shares some information, which is then used by 

person B and combined with prior (tacit) knowledge and experiences to 

create new knowledge. […] The knowledge that person A had while sharing 

information and experiences might be somewhat similar to what person B 

recreates out of that shared information, but it will always be different, 

because the framework and the context of prior knowledge and experiences 

will be different.” (Leistner 2010 s. 8) 

Vidare menar Leistner (2010) att kunskap i sig inte går att sprida utan att vad som egentligen 

sprids är information. Något som i sin tur behöver tolkas av mottagaren, för att omvandlas till 

ny kunskap (Leistner 2010). Ny kunskap vilket även är helt personlig, därför att den kan sägas 

vara beroende av individens tidigare kunskaper och erfarenheter (ibid). För att tydliggöra 

relationen mellan de olika begreppen; data, information och kunskap, väljer vi att använda oss 

av den illustration som går att urskilja i . Denna figur visar hur data kan sägas utgör den 

minsta beståndsdelen och att information är data som har satts i ett sammanhang, en mening. 

Kunskap å sin sida är helt skilt från de båda andra begreppen då den är att betrakta som 

personligt hållen.  
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Figur 4 Data, information och kunskap. 

3.3.2 Tolkande och mentala modeller 

För att göra det möjligt att besvara vår forskningsfråga; om vad kunskap är vid 

mjukvaruutveckling, anser vi även att det är bra om personligt hållen kunskap fördjupas. Ett 

exempel som vi illustrerar detta bra är det som Walsham (2005), med inspiration från Polanyi 

(1967b), använder sig av. I exemplet, vilket går att urskilja i figur 5, har Person A (t.ex. en 

resenär) genomfört en aktivitet/varit med om en händelse som denne sedan skall förmedla till 

Person B (t.ex. en bekant) genom att kommunicera detta (t.ex. genom att skicka ett vykort).  

 

Figur 5 Tolka (jfr sense-reading) och återge (jfr sense-giving). Fritt översatt från Walsham (2005 s. 9). 

Modellen vilket Walsham (2005) presenterar är uppdelad i fyra steg. Vi upplever dock att de 

tre initiala faserna endast krävs för att illustrera den centrala innebörden. Faserna kan närmare 

förklaras enligt (Walsham 2005 s. 9):  

1. Person A tolkar (jfr sense-reading) kontinuerligt dennes omgivning och händelser. 

2. Person A återger (jfr sense-giving) upplevelserna vilket gör att de kan kommuniceras. 

3. Person B tolkar (jfr sense-reading) den återgivning som Person A har kommunicerat. 

Likt Leistner (2010), och det citat vi tidigare presenterade, menar Walsham (2005) att det inte 

är den faktiska kunskapen som kan sägas ha överförts mellan de båda personerna i exemplet 

ovan. Walsham (2005) noterar hur resenärens intryck är beroende av personens tysta kunskap: 

“They perform integrations, based on their tacit power, to create sense out of what is 

happening to them and around them.” (Walsham 2005 s. 8). Något som även får till följd av 

att mycket kunskap förblir tyst: “[...] the meaning of the output to Person A remains rooted in 

their tacit knowing” (ibid s. 9).  

En viktig del att ta hänsyn till då en kontext skall studeras är att vara medveten om att 

kontexten är under konstant förändring (se t.ex. Orlikowski 2002; Kalling & Styhre 2003; 
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McIver et al 2012). Vi finner det även givande att använda oss av följande citat från 

Watzlawick et al (2011) för att tydliggöra hur en kontext aldrig är varaktig:  

“[...] no matter how one may try, one cannot not cummunicate. Activity or 

inactivity, words or silence all have message value: they influence others 

and these others, in turn, cannot not respond to these communications and 

are thus themselves communicating.” (Watzlawick et al 2011 s. 49) 

Sett till denna studies kontext beskriver Détienne och Bott (2002) hur mjukvaruutveckling 

och kunskap förknippad med sådan går att dela upp i minst två olika kunskapsdomäner: dels 

kunskap om det aktuella problemet samt kunskap i termer av praktisk mjukvaruutvecklingen, 

d.v.s. förmågan att konstruera ett dataprogram genom att skriva kod. Erfarenheter inom dessa 

områden menar de sedan ligger till grund för de mentala modeller som personen konstruerar 

(se även Senge 1990). Mentala modeller är en faktor som vi anser grundar sig i aktörers 

förmåga att tolka och formulera eftersom våra subjektiva mentala modeller ligger till grund 

för hur vi upplever världen, och de påverkar vårt beteende (Senge 1990).  

Värt att nämna är också att vi finner stöd i de resonemang som både Senge (1990), ”Den 

lärande organisationen”, och Wenger (1998), ”Community-of-practice”, framhåller vad 

gäller vikten av dialog och samspel med andra. Genom att socialisera med andra uppfattar vi 

det som lättare att tolka och förmedla erfarenheter. Speciellt om kommunikativa hjälpmedlen 

minimeras. Erfarenheter vilket dock kan sägas grunda sig i en större mängd tyst kunskap 

kvarstår dock fortfarande som svår att förmedla. Genom kontinuerlig interaktion med andra 

personer som redan har kunskapen, borde det vara lättare att lära sig. 

3.3.3 Knowing in practice 

Något som är avgörande för att studera kunskap i praktiken, inom vilket erfarenheter äger 

rum, är att se till den övergripande kontexten och att studera dessa aktiviteter, d.v.s. vad 

aktörer gör på daglig basis och vilka organisatoriska faktorer som påverkar arbetet (Jonsson 

2012; McIver et al 2012; Orlikowski 2002).  

“[…] knowing the agenda for a meeting is quite different from the practice 

of orchestrating a group of employees as they engage in complex decision 

making activities. In other words, merely knowing does little good unless 

that knowledge can be applied through practice.” (McIver et al 2012 s. 89) 

McIver et al (2012) som vi tycker för ett bra resonemang om varför kunskap bör ses i dess 

praktiska sammanhang (se t.ex. citatet ovan) har dessutom utvecklat en ny modell för att 

betrakta kunskap, i vilket de introducerar begreppet lärbarhet (jfr learnability). Anledningen 

till att de väljer att kombinera både graden av tyst kunskap (jfr tacitness) med lärbarhet är för 
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att de menar att tidigare forskning inom knowledge management har förbisett lärbarhet, något 

som går att utläsa från citatet nedan:  

“[...] there is an implicit assumption within some of the knowledge 

management literature that tacit know-how implies or is synonymous with 

difficult to learn and information is associated with being easy to grasp.” 

(McIver et al 2012 s. 87) 

Sammantaget innefattar knowing in practice hur stor ansträngning som krävs för att skapa sig 

en förståelse för den information och sakkunskap som en viss praktik innefattar (McIver et al 

2012). Vidare beskriver McIver et al (2012) att tyst kunskap inom knowledge in practice 

handlar om expertiskunskap inom olika aktiviteter som inte går att observera och som 

vanligtvis är avhängig en specifik praktik/organisatorisk kontext. Således utgår McIver et al 

(2012) från att all kunskap till viss del innefattar tyst kunskap. Ett synsätt som även går att 

styrka med all den argumentation vi tidigare har fört i detta kapitel. Nedan presenteras deras 

definitioner på lärbarhet och graden av tyst kunskap: 

"Difficult to learn (low learnability) knowledge-in-practice is the 

information and know-how involved in the sequences, routines, capabilities, 

or activity systems in an organization that is complex, causally ambiguous, 

inconsistent, and deep in volume." (McIver et al 2012, s. 93) 

"Tacit knowledge-in-practice is the know-how involved in the sequences, 

routines, capabilities, or activity systems in an organization that is 

unobservable, difficult to teach, unspecifiable, and highly embedded in the 

practice and/or setting." (McIver et al 2012 s. 92) 

Utifrån ovan nämnda definitioner noterar McIver et al (2012; 2013) slutligen att den 

identifierade praktiska kunskapen går att placera in i en modell, vilket är illustrerad i figur 6 

nedan. 
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Figur 6 KIP-modellen, McIver et al (2016 s. 57). 

Av modellen framgår också att de har utvecklat fyra olika generella kunskapstyper, vilka 

förklaras mer ingående nedan (McIver et al 2013): 

Fastställd information 

Låg grad av tyst kunskap 

Hög grad av lärbarhet 

Kunskap vilket bedöms falla inom denna kategori varierar 

väldigt lite och går därför att lära sig genom att följa väl 

etablerade arbetssätt. Information beskrivs utgöra en mall för 

både kunnande och praktisk handling.  

Exempel på yrken: kassörska, servitris, standardiserade 

industriarbeten och brevbärare. 

Lärlingskunnande 

Hög grad av tyst kunskap 

Hög grad av lärbarhet 

I likhet med fastställd information beskrivs även 

lärlingskunnande vara relativt lätt att lära sig. Den centrala 

skillnaden är att den tysta kunskapen är överhängande och att 

denna praktik är svår att observera. Lärande sker genom att 

repetitioner och återskapande av aktiviteten.  

Exempel på yrken: elektriker, mekaniker, pilot och 

socialarbetare. 



30 

 

Ackumulerad information 

Låg grad av tyst kunskap 

Låg grad av lärbarhet 

Till denna kategori hör praktik som utgörs av en stor mängd 

informationsbaserad kunskap, vilket både beskrivs vara komplex 

och konstant föränderlig. Lärande inom denna kategori beskrivs 

ofta ta väldigt lång tid och trots att målen beskrivs vara relativt 

tydliga är processen för att nå dessa osäker. 

Exempel på yrken: ingenjör, jurist, finansiell analytiker och IT-

problemlösare. 

Talang & intuitivt kunnande 

Hög grad av tyst kunskap 

Låg grad av lärbarhet 

Likt lärlingskunnande beskrivs denna kategori bestå av tyst 

kunskap till en hög grad. Skillnaden är att praktik som faller 

inom denna kategori beskrivs vara svår att lära sig och sprida. 

Kunskapen beskrivs i högsta grad vara individuell och beskrivs 

endast gå att lära sig genom egenartade upplevelser. 

Exempel på yrken: artister, designers, elitidrottare och 

uppfinnare. 

Tabell 2 KIP-modellens fyra karaktärsdrag. 

3.3.4 Hinder mot & möjligheter till kunskapsspridning 

Leistner (2000) tar upp brist på tid som en framstående barriär (se också Sverlinger 2000; 

Davenport & Prusak 1998; Riege 2005). På andra plats hamnar bristande kunskap om 

knowledge management initiativ (Leistner 2000). Tillsammans uppgick responsen för dessa 

båda till 70 procent i undersökningen som Leistner (2000) genomförde. Vidare menar han att 

brist på tid möjligtvis går att tolka som bristande prioriteringar då de organisationer som 

uttryckligen avser att förbättra sin kunskapsspridning dessutom behöver prioritera hur de ska 

gå tillväga vid utförande (ibid). Han noterar även att ett sätt för organisationer att prioritera 

kunskapsspridning är att sätta upp tydliga mål eller initiera en process som lättare ska kunna 

bidra till förändring (Leistner 2000). Nedan återges den lista som Leistner (2000) har 

sammanfattat, och som även Jonsson (2012) refererar till (fritt översatt från Leistner 2010 s. 

94): 

1. Brist på tid 

2. Bristande insikt om knowledge management 

3. Bristande insikt om den egna kunskapen 

4. ”Kunskap är makt” 

5. Brist på belöningssystem 

6. Ingen transparens 

7. Specialisering 
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8. Otillräcklig IT-infrastruktur 

9. Ingen organiserad kunskapsöverföring 

10. Olämplig företagskultur 

Listan från Leistner (2000) tycker vi är en klar vägvisare vad gäller hinder mot 

kunskapsspridning. Värt att trycka extra på är att flera forskare lägger tonvikten vid vad vi 

upplever vara tre aspekter; individuell attityd, organisatorisk struktur och kultur. Bristande 

belöningssystem, som Leistner (2000) listar som ett centralt hinder, är något som även 

Sverling (2000) lyfter fram (jfr Lack of reward for knowledge sharing). Vad gäller en 

bristande företagskultur är det något som både Riege (2005) och Jonsson (2012) framhäver. 

Leistner (2000) exemplifierar med att aktörer inte är medvetna om att kunskapsspridning är en 

del av deras arbetsuppgifter: ”They think it is something extra that they do on a Friday night, 

when their day job is done.” (ibid s. 95). För att motivera den organisatoriska kärnan menar 

han att det borde ingå i deras arbetsbeskrivning samt att bonus som ett incitament för att 

sprida kunskap kan vara aktuellt (Leistner 2000). 

Motivation, samt individers attityd till att sprida och ta till sig kunskap uppfattar vi som 

väldigt central. Jonsson (2012) som introducerar begreppet ”struKULtur” är en stark 

förespråkare av att det krävs en kombination av både organisatorisk struktur, kultur och att det 

ska vara kul. Detta tycker vi talar för att kunskap i grunden är att anse som individuell. Vad 

gäller individers attityd finner vi att Desouza (2003) samt Rus & Lindvall (2002) framhåller 

en intressant aspekt; att mjukvaruutvecklare inte gärna vill se sig själva som experter på ett 

område. De menar att om så är fallet riskerar personerna att hamna i ett “fack” och deras 

personliga utveckling kan komma att hindras.  

“Once titled an expert, software engineers find themselves being allocated 

to projects based on their past experiences, rather than those that may be 

more intellectually challenging and have room for learning.” (Desouza 

2003 s. 100)  

För att bli mer medveten om sin egen kunskap föreslår Leistner (2000) en ökad transparens 

för att göra aktörer medvetna om när deras kunskap har förmedlats och används. Enligt 

Leistner (2000) borde det leda till att aktörerna motiveras till att kontinuerligt sprida kunskap. 

Ett annat hinder är enligt Riege (2005) att det inte existerar några formella eller informella 

platser där ny kunskap kan florera eller där aktörer kan samlas och reflektera. Vidare noterar 

Riege (2005) att eventuell problematik troligtvis inte går att härröra till endast ett hinder, utan 

det handlar snarare om en kombination av hinder. Tidiga förespråkare för kommunikation 

inom organisationer är Shannon och Weaver (1949). Vars modell för kommunikation bygger 

på att en sändare skickar ett meddelande till en mottagare varpå meddelandet påverkas av 

störningar - en bruskälla. Meddelandet kan vara ett pappersark, det kan även vara ett muntligt 

framförande. Eller i en mjukvarukontext, ett IT-verktyg (t.ex. Skype, Google Docs etc.). Vi 
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uppfattar denna modell som relevant för att analysera hur kunskap sprids inom en 

mjukvarukontext. Den är väldigt enkel i jämförelse med nyare modeller, exempelvis KIP-

modellen. Vad vi finner intressant är bruskällan, som kan störa det eventuella budskapet och 

leda till missförstånd. Kommunikationsmodellen kan enligt Shannon och Weaver (1949) 

användas både för teknik och verbal kommunikation. Vi anser därtill att den är fruktbar för att 

analysera eventuella hinder i en mjukvarukontext - som ett komplement till de andra, mer 

avancerade modellerna.  

Vi har också inspirerats av Riege (2005) som illustrerar tre aspekter som kan möjliggöra att 

kunskapsspridning blir en del av det dagliga arbetet. (fritt översatt från Riege 2005 s. 31): 

1. "[...] motivation, uppmuntran, och stimulering av enskilda anställda att målmedvetet 

fånga, sprida, överföra och tillämpa befintlig och nyligen genererade användbar 

kunskap." 

2. "[...] platta och öppna organisationsstrukturer som underlättar transparent 

kunskapsflöden, processer och resurser som ger en lärande organisationskultur 

kontinuerlig, tydlig kommunikation av företagets mål och strategi länka 

kunskapsdelning metoder och fördelar för dem, och ledare som leder genom exempel 

och ger tydliga anvisningar och feedback processer.” 

3. "[...] modern teknik som integrerar mekanismer och system vilket ger upphov till en 

lämplig plattform som är tillgängligt för alla som är i behov av kunskap från olika 

interna och externa källor." 

3.4 Teoretisk förståelsemodell 

Då vi är av uppfattningen att begreppet kunskap är väldigt svårt att förstå, finner vi det 

nödvändigt att försöka sammanfatta vår övergripande syn i en mer visuell modell. För 

enkelhetens skull väljer vi att dela upp modellen. Därför att vi uppfattar att det då blir lättare 

att förstå hur vi ser på kunskap hos en enskild person (se figur 7), och hur vi ser på 

kunskapsspridning när fler än en person är inblandad (se figur 8).  

 

Figur 7 Teoretisk förståelsemodell 1. 

Till att börja med har vi utgått från det resonemang vi förde i kapitel 3.3.1 om data, 

information och kunskap då vi började illustrera figur 7. Vi är av uppfattningen att kunskapen 

som Person A har är personligt hållen och att detta bäst illustreras med ett moln. Vad gäller 
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innehållet i detta moln har vi utgått från det resonemang vi förde i kapitel 3.3.2 om att ny 

kunskap kan ses som konstruerandet av mentala modeller, vilka grundar sig i tidigare 

erfarenheter (Détienne och Bott 2002; Senge 1990). I figur 7 har vi försökt att illustrera detta 

genom att Person A konstruerar ett hus (mental modell) utifrån tidigare erfarenheter av att 

bygga hus (erfarenheter och tidigare kunskaper).  

Vad vi försöker att illustrera i figur 7 är hur Person A ständigt tolkar sin omgivning. En 

omgivning vilket vi i kapitel 3.3.2 resonerade oss fram till är under ständig förändring och där 

personen ständigt kan sägas kommunicera (Watzlawick et al 2011). Den dubbelriktade pilen 

som vi kallar för handling är en del av detta resonemang. Vad vi vill illustrera med de båda 

bubblorna är att all kunskap till viss del är tyst (Polanyi 1967; Walsham 2005). Eftersom vi 

har uppfattat det som att oavsett vilken handling som Person A har varit med om, har 

personen gjort en kognitiv tolkning (jfr sense-reading) av vad som skett. En tolkning vilket 

mynnar ut i en mentall modell/en mening (Détienne & Bott 2002; Walsham 2005). Huruvida 

den mentala modellen som Person A sedermera skapar upplever vi därtill vara beroende av 

hur lätt det är att lära sig (jfr lärbarhet) den enskilda aktiviteten (McIver et al 2012). 

Om vi ser till figur 8 som illustrerar kunskapsspridning tillkommer ytterligare ett 

kunskapsmoln som föreställer Person B. Därtill har vi även valt att lägga till en ny 

kommunikationscirkel vilket illustrerar en ny kontext och nya handlingspilar och 

tolkningsbubblor. 

 

Figur 8 Teoretisk förståelsemodell 2. 

För enkelhetens skull har vi valt att illustrera ett liknande scenario i figur 8 som det med 

resenären som Walsham (2005) använder sig av. Med tanke på denna studie anser vi dock att 

figur 8 med fördel även kan sägas beskriva kunskapsspridning då en utvecklingschef skall 

underrätta en mjukvaruutvecklare, om vad som behöver utvecklas. För att förstå 

händelsekedjan bättre har vi valt att dela upp resonemanget i en lista, som beskrivs nedan: 

1. Utvecklingschefen (Person A) har sedan tidigare skapat sig en mental modell över vad 

som behöver göras. En mental modell vilket har konstruerats i utifrån personens tidigare 

erfarenheter och äldre kunskaper.  

2. I handling 2 försöker chefen att återge (jfr sense-giving) denna mentala modell som kan 

spridas. Chefen kan betraktas som en sändare (Shannon & Weaver 1949). Vi är av 
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förståelsen att kunskapen kan sägas konkretiseras till information. Beroende på 

kunskapens karaktär (graden av tyst kunskap och graden av lärbarhet) ter sig denna 

information olika och är olika svår att återge. 

3. I handling 3 tar mjukvaruutvecklaren (Person B) emot denna information och gör i sin tur 

en egen tolkning (jfr sense-reading) av allt som kommuniceras. Mjukvaruutvecklaren kan 

betraktas som en mottagare (Shannon & Weaver 1949). Vad vi upplever som viktigt i 

detta steg är att tolkningarna som mjukvaruutvecklaren gör inte bara är knutna till själva 

informationen utan även hur tolkningarna framställs. Samt om det går att tolka något 

utöver själva informationen. Som Devenport och Prusak (1998) skriver, är inte mediet i 

sig själva meddelandet även att det kan påverka innehållet. 

Avgörande i exemplet ovan upplever sammanfattat vara: 

 Chefen (Person A) och dennes förmåga och attityd till att återge (jfr sense-giving) sin 

mentala modell och kommunicera den till mjukvaruutvecklaren. 

 Om det föreligger några kommunikativa hinder, (jfr störningar, Shannon & Weaver 

1949). 

 Mjukvaruutvecklaren (Person B) och dennes förmåga och attityd till att tolka (jfr 

sense-reading) vad chefen (Person A) har kommunicerar. 
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4. Empiri 
I kapitlet presenteras de fyra olika fall som tillsammans utgör studiens empiri. Respektive fall 

presenteras utförligt och översiktligt för att läsaren skall kunna bilda sig en generell 

förståelse för kontexten inom vilket mjukvaruutvecklarna är verksamma. Som går att urskilja i 

empirin skiljer sig underrubrikerna sig något åt mellan Fall 1 och de övriga fallen. Detta 

beror, som vi tidigare har nämnt, på att intervjuguiden omarbetades efter den första 

intervjun. Empirikapitlet tillsammans med föregående teorikapitel kommer att ligga till grund 

för den efterföljande analysen. 

4.1 Inledning 

Att rubrikerna i denna skiljer sig något åt, mellan Fall 1 och de andra fallen, beror på att vi 

fick nya insikter efter att vi genomfört den första intervjun (pilotstudien). Vilket i sin tur 

innebar att vi rekonstruerade intervjuguiden något, vilket går att urskilja i Bilaga 1. Att vi 

ändå väljer att inleda med Fall 1 beror likt ovan på att vi anser att läsaren på ett bättre sätt kan 

bilda sig en uppfattning om hur vår förståelse har vuxit med tiden. Samtliga fall presenteras 

därför efter den ordningen som de har genomförts och transkriberats. 

Initialt i bakgrunden till respektive fall presenterar vi vart företaget är lokaliserat, vad de 

utvecklar för produkter och andra relevanta faktorer. Vi ger även en kort introduktion av 

respondenten i respondentbeskrivning där vi beskriver dennes bakgrund, hur många är hen 

arbetat i företaget etc., detta för att läsaren ska kunna skapa sig en bättre bild av de aktörer 

som deltagit i studien. Under rubriken projektgrupper och motivationsfaktorer presenterar vi 

hur verksamheterna arbetar rent praktiskt, i projektgrupper och om rollerna är tydliga. 

Anledningen till att vi valde att inkludera denna rubrik är för att den data vi fick gällande 

projektgrupper underlättar för oss att svara på vår andra forskningsfråga. Eftersom 

kunskapsspridningen påverkas av hur projektgrupperna arbetar och hur grupperna är 

organiserade vilket kan möjliggöra eller hindra flödet av kunskap. 

Att vi frågade om motivationsfaktorer är eftersom vi fick väldigt relevant data som beskrev att 

kunskapsspridning till stor del är avhängig individens attityd – vilket sammanfaller med vår 

andra forskningsfråga gällande hinder och möjligheter för spridningen av kunskap (mer om 

det i analysen). Det var även en fråga där vi kunde kontrastera utvecklare mot chefer och hitta 

intressanta mönster som vi presenterar i nästa kapitel. Utvecklingsprocess fokuserar på vilken 

metodik verksamheterna använder vid utveckling, majoriteten sägs sträva efter ett agilt 

tillvägagångssätt. Kommunikationskanaler valde vi att inkludera för att kunna utröna vilka 

plattformar som används när aktörer kommunicerar – vanliga exempel är t.ex. möten och 

andra digitala plattformar som e-mail och diverse verksamhetsspecifika verktyg. Genom att 

undersöka hur verksamheter arbetar med Dokumentation har vi fått data som hjälpt oss att 

besvara båda våra forskningsfrågor. Problemhantering handlar till stor del om studiens andra 
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forskningsfråga, där fick vi möjlighet att urskilja mönster, hinder och möjligheter för 

kunskapsspridning då aktörer hamnar i problem som behöver hanteras. Avslutningsvis 

presenterar vi respektive respondents kunskapssyn som till stor del bidrog till att svara på vår 

första forskningsfråga gällande: vad som är kunskap vid mjukvaruutveckling. 

4.2 Fall 1 (Pilotstudien) 

Företaget är lokaliserat i både Linköping och Stockholm och all utveckling sker på uppdrag 

av deras kunder. Skillnaden gentemot de andra fallen i studien är att Fall 1 är ett 

konsultföretag. Respondenten menar att det inte finns något enkelt svar frågan om vilka 

system de utvecklar. Hen menar att utvecklingen huvudsakligen styrs utifrån deras kunder och 

att uppdragen varierar men att de dels syftar till att hjälpa kunderna på chefsnivå men att 

mjukvaran huvudsakligen återfinns i tekniska produkter, t.ex: obemannade farkoster, bilar och 

mobiltelefoner. Mjukvaran förekommer även i administrativa system t.ex: e-handelslösningar 

eller system för skadehantering hos försäkringsbolag. Vidare utvecklar företaget också 

mjukvara till affärssystem men enligt respondenten det finns ett tydligare fokus på 

tekniklösningar, även om utvecklingen gått från att fokusera på tekniska produkter till 

verksamhetsstädjande system och e-handelslösningar (Chef 1).  

4.2.1 Respondentbeskrivning 

Chef 1 har jobbat på företaget sedan 2005, är en av grundarna och har tidigare arbetat som 

VD men titulerar sig numera: vice VD/marknadschef. Respondenten har dock haft flera 

uppdrag. Hen har arbetat som konsultchef, med försäljning av konsulttjänster och med 

rekrytering. Respondenten är utbildad inom teknisk fysik och har studerat tillämpad fysik och 

doktorerat samt disputerat inom materialteknik. Respondenten har inte jobbat med någon 

teknisk utveckling inom företaget eller som programmerare. Efter disputationen arbetade 

respondenten som konsult och beskriver att den tekniska bakgrunden har varit till stor hjälp, 

inte minst för att få insikt i vad kunderna håller på med.  

4.2.2 Utvecklingsprocess 

Enligt respondenten varierar uppdragen därför att de är ett konsultbolag och arbetssättet även 

är beroende på om de arbetar under kundens projektledning eller på företagets egna kontor i 

Linköping eller Stockholm (Chef 1). När de själva får välja menar dock respondenten att de 

föredrar att arbeta utefter ett agilt arbetssätt (ibid).  

“När vi själva kan välja och kunden accepterar, så vill vi jobba agilt. Det 

ger bäst resultat och det är störst chans att lyckas leverera det som kunden 

vill ha.” (Chef 1) 

Respondenten beskriver att ett typiskt projekt pågår mellan 6 månader och 2 år. Vanligtvis 

menar hen att säljarna/utvecklarna själva letar upp kunderna, genom att ta kontakt med 



37 

 

företag, för att få möjlighet att komma på besök och presentera vad de kan bidra med. Om 

kunden sedan accepterar är nästa steg att resonera kring olika lösningsförslag. Det innebär 

oftast att: “[…] en erfaren konsult kommer in som tekniskt säljstöd för att förstå vad kunden 

har för behov. Det kan också vara en systemarkitekt som analyserar kundens generella behov 

och krav” (Chef 1). När kraven är insamlade och en analys av företagets egna kvalitetskrav är 

uppfyllda börjar en eller flera utvecklare tillsammans eller under systemarkitektens ledning att 

utveckla. Kravinsamlingen sker till stor del utifrån kundens önskemål, och ibland kommer 

med en lista på krav, i mindre projekt kan det vara mer informellt; vilket innebär att kraven de 

utgår från i synnerhet presenteras på möten.  

Vid en precisering av frågan om hur de inom verksamheten går tillväga då de samlar in krav 

menar respondenten att det huvudsakligen sker genom dialog och intervju med kunden. Att de 

själva observerar användarna, d v s sitter bredvid och iakttar, menar respondenten 

förekommer väldigt sällan (Chef 1). Respondenten beskriver även att de ibland får ta in 

utomstående konsulter som stöd för utvecklingsprocesser som de själva inte anser sig vara 

tillräckligt kunniga inom. Då vi bad respondenten att utveckla denna förklarade hen att de i ett 

projekt tog in konsulter vilka hade expertis inom user-experience (UX) och 

användargränssnittsdesign, för att utveckla ett lättanvänt, pedagogiskt och estetiskt tilltalande 

användargränssnitt (Chef 1).  

Då vi frågar om rollerna och ansvarsområden är tydliga beskriver respondenten att så är fallet 

eftersom konsulterna är utvecklare i grunden. De mer erfarna har dessutom andra roller, 

respondenten beskriver att en systemarkitekt också arbetar som mjukvaruutvecklare och 

ansvarar för både arkitektur, design och utveckling. Roller och ansvarsområden är till största 

del avhängiga erfarenheten och kunskapen.  

“De formella rollerna är utvecklare eller senior utvecklare. Man jobbar 

inte bara med systemarkitektur. Team och projektledare har vi men man är 

aldrig endast projekt eller team ledare det är en kombinerad roll.” (Chef 1)  

Naturliga roller i ett team är: team leader, systemarkitekt och utvecklare (Chef 1). Men dessa 

roller kan förändras helt och hållet i ett annat projekt; det beror på kundens behov samt 

individernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Generellt är de inte är strikta med formella 

roller utan strävar snarare mot att få medarbetarna att växa i sina roller och få mer ansvar - 

“Det blir både effektivast och bäst så.” (ibid).  

4.2.3 Kommunikationskanaler 

Vad gäller kommunikationskanaler är det oftast samma person som ansvarat för 

kravinsamlingen som också dokumenterar och förmedlar denna kunskap till de andra 

utvecklarna (Chef 1). Rent praktiskt innebär det att en backlog skapas och sen används user 

stories för att exemplifiera vad som behöver göras. Respondenten beskriver att ett agilt 
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arbetssätt kännetecknas av förändringar gällande krav och prioriteringar - det innebär att den 

initiala kravinsamlingen kan vara viktig men snabbt komma att förändras (ibid).  

När vi frågar hur utvecklare kommunicerar med varandra och vilka verktyg de använder 

svarar respondenten att: “Mail, diverse chattverktyg, Trello och Skype är vanliga verktyg” 

(Chef 1). Vidare beskrivs företaget som Google-fierade där ett vanligt verktyg är Google 

Drive och Google Docs som respondenten tycker är smidiga att arbeta med (ibid). Vidare 

används ordinära Scumboards i synnerhet när utvecklarna sitter tillsammans rent fysiskt. När 

de sitter på olika orter ändras förutsättningarna och då används istället elektroniska lösningar 

(ibid). Respondenten menar att framförallt är viktigt att träffas fysiskt i början av ett projekt 

och sedan följa upp med flera andra under det fortsatta arbetet (ibid). Respondenten beskriver 

också att video-möten fungerar men är inte lika bra som fysiska träffar (ibid). Vad gäller 

generella framgångsfaktorer för kommunikation säger respondenten följande:  

“Utan regelbunden och tydlig kommunikation kommer man ju inte framåt 

det är helt säkert. Det är ju en ganska självklar sak. Jag skulle inte säga att 

det är någon nyckelfaktor heller. Allt samarbete som ska resultera i vettiga 

resultat kräver att man kommunicerar med varandra, på ett tydligt sätt.” 

(Chef 1) 

4.2.4 Dokumentation 

Sett till den övergripande dokumentationen säger respondenten att det finns mycket 

dokumenterat, i synnerhet vad gäller företagets arbetssätt. Dels används en intern Wiki och 

hemsida, på hemsidan går det att hitta mycket dokumentation kring företagskulturen och hur 

man bör agera som konsult. Vad gäller programmeringen finns det en 

programmeringshandbok, och generella programmeringstips - respondenten beskriver att 

Wikin och hemsidan kan beskrivas som en uppslagsbok. Dock lär sig ingen utvecklare 

företagskulturen explicit genom dokumentation utan i synnerhet genom kontakt med 

kollegorna. Företaget har också en personalhandbok och citatet nedan förklarar hur denna 

används: 

“[...] den beskriver hur vårt företag fungerar och hur vi jobbar med 

kompetensutveckling. Det är väldigt mycket som är dokumenterat. Vi litar 

inte bara på ad-hoc eller mun-till-mun metoden.” (Chef 1) 

Mycket av dokumentationen syftar till att beskriva best-practice - respondenten liknar det vid 

en sammanställning av erfarenheter, saker som både ger bra resultat och effektivitet. 

Dokumentationen är generellt något som bidrar till en enhetlighet - “det ska vara lätt för 

någon att ta vid där någon annan har slutat [...] har man ett någorlunda gemensamt sätt att 

programmera på är det möjligt” (Chef 1). Respondenten beskriver att viktiga dokument 

granskas av flera personer - om det skulle finnas några otydligheter är det viktigt att 
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ifrågasätta om alla har tolkat det på samma sätt. Vem som tolkar varierar beroende på vilken 

typ av dokument det handlar om. Gäller det en funktion i ett programsystem är det den 

ansvarige utvecklaren som behöver komma underfund med hur det ska fungera. Handlar det 

om mer övergripande aspekter är det systemarkitekten som behöver säkerställa att den 

informationen som har samlats in från kunden överensstämmer med kundens krav och att de 

har förstått varandra. Chef 1 sammanfattar det på ett utmärkt sätt:  

“Det enkla svaret är att alla som berörs av en viss typ av information måste 

ha förstått vad den faktiskt innebär.” (Chef 1) 

4.2.5 Problemhantering 

När respondenten ställs inför frågan om hur mycket tid som ges till reflektion får vi till svars 

att företaget samlas på en vår- och höstkonferans där medarbetarna får både möjlighet att 

reflektera men även att diskutera med varandra. På konferensen gör de även grupparbeten 

kring kompetensutvecklingsfrågor, arbetssättet, konsultrollen, och vilka utvecklingsverktyg 

de ska använda. Det är ett sätt att förankra sättet de jobbar på hos medarbetarna och ett 

tillfälle att samla in synpunkter och kunskaper. Vilka dokumenteras för att inte explicit 

ledningsgruppen ska få ta del av upplysningarna: “Dom här konferenstillfällena två gånger 

om året ges vi möjlighet till diskussion och reflektion kring arbetssätt, processer och 

strukturer” (Chef 1). För att en nyanställd utvecklare ska komma in i organisationskulturen 

och företagets arbetssätt får utvecklaren jobba med någon mer erfaren och initialt på något av 

företagets kontor. Respondenten beskriver att det är nödvändigt att växa in i: ”konsultrollen 

och företagskulturen”; och att initialt arbeta tillsammans med någon/några andra från 

företaget för att komma in i det organisationsspecifika tänket.  

Andra metoder för att undvika problem är att nyanställda får arbeta tillsammans med en 

mentor, det gäller i synnerhet yngre och nyanställda. Mentorn arbetar företrädesvis inom 

samma projekt som den nyanställde och fungerar som ett bollplank - ofta träffar den nya 

utvecklaren sin mentor över en lunch och diskuterar hur det fungerat i projektet och i rollen 

som konsult. Gällande avsatt tid för mentorskap, finns det ingen formell tid avsatt till 

handledning, respondenten beskriver det snarare som “frihet under ansvar, inställningen ska 

vara att man ska vårdar den debiterbara tiden, man ska arbeta i kunduppdrag så mycket som 

möjligt och rimligt men då man har en mentor roll måste mentorn även lägga tid på att 

handleda och stötta sin adept” (ibid). Anledningen till att det inte finns några tydliga ramar 

(t.ex. avsatt tid) är därför att mycket handlar om sunt förnuft, att mentorn/den nya utvecklaren 

själva ska ha möjlighet att avgöra vad som är rimligt. Dock blir det ofta inte mycket tid över, 

kanske några/någon timme i veckan under de första månaderna. Handledningen sker också 

utanför arbetstid och då bjuder företaget stundom på lunch som en uppmuntrande gest - något 

respondenten 1 beskriver som väldigt effektivt (ibid). 
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4.2.6 Kunskapssyn 

Respondentens generella syn på kunskap är att det är något som ska kunna omsättas och 

utnyttjas för att lösa problem och att kommunicera lösningen för att omvärlden ska kunna ta 

del utav den (Chef 1). För att överhuvudtaget ha nytta av kunskap behövs förmågan att 

omsätta den till en lösning på ett givet problem och färdigheten att kommunicera den (ibid). 

Gällande hinder för kunskapsspridning, menar Chef 1 att en central förutsättning är attityden 

och att de som jobbar tillsammans utgår från att ta till sig ny kunskap, att lyssna på andra, 

samt att ha den generella inställningen att det finns andra runtomkring som kan inneha andra 

relevanta kunskaper och att vara mottaglig för deras synpunkter och lösningar (Chef 1). 

Sammanfattningsvis beskrivs den attityd respondenten menar med följande ord: “Att det inte 

bara är jag som kan någonting här, utan att man är mottaglig för vad andra tycker och 

tänker. Det attityden tror jag är viktig för att få kunskapsspridning. Sen gäller det förstås att 

som individ vara villig att dela med sig av sin kunskap” (ibid). Respondenten beskriver att 

hyra ut en konsult är som att dela med sig av sin expertis. Företaget strävar efter att dela med 

sig av sin kunskapsbas till sina kunder eftersom det är att incitament för att kunden ska välja 

dem som konsulter nästa gång. Därför att de är generösa och delar med sig av kunskap, samt 

att företaget strävar efter en kultur där lärdomar delas med såväl kunder som kollegor - “det 

är ett sätt att växa […] Kunskapsspridning tror jag är en attitydfråga. Både från givaren och 

tagaren, att man måste vara öppen för det” (ibid). 

Vidare beskrivs kunskapsdelning som en del utav företagets kultur, de anställda uppmuntras 

att dela med sig av kunskapen till andra och det ingår som en del av kompetensutvecklingen. 

När en medarbetare t.ex. läst en bok eller varit på kurs. Då håller de ofta ett föredrag om det 

för sina kollegor för att sprida lärdomarna. Respondenten beskriver att de ger 

utvecklarna/konsulterna tid och att de uppmuntrar till sådant - och kompetensspridningen är 

något som fungerar väldigt bra. 

Vad som motiverar konsulterna/utvecklarna att dela med sig av kunskap beskriver 

respondenten med en analogi som hen kallar för ”[…] det öppna fönstrets princip” (Chef 1):  

“Det finns betydligt mycket mer utifrån som kan flyga in genom det öppna 

fönstret än vad det finns som kan flyga ut, från det rum som du sitter i. Om 

du själv är villig att dela med dig av din kunskap så är det extremt mycket 

mer som du kan få igen utav andra. De flesta av våra medarbetare har den 

attityden.” (Chef 1) 

4.3 Fall 2 

Verksamheten finns i Linköping, Motala och Norrköping. Utvecklarna på 

systemutvecklingsenheten är placerade på samtliga orter, i Linköping sker arbetet i synnerhet 

i deras egna lokaler men de är flexibla och det händer att de behöver åka ut i andra delar av 
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verksamheten, för att komma slutanvändarna närmare (Utvecklare 2 & Chef 2). De egna 

lokalerna beskrivs som öppna kontorslandskap, fördelade på ett mindre antal rum (ibid). 

Verksamheten består av ungefär 25 utvecklare, och dessa kan i sin tur delas in i flera roller 

t.ex.: IT-arkitekter, Business Intelligence (BI)-utvecklare och systemutvecklare (Chef 2). 

Verksamheten utvecklar system som kan delas upp i två olika huvudgrupper: den ena är 

stödsystem till den egna IT-organisationen och den andra är system avsedda för vården (Chef 

2). Vidare beskriver Chef 2 att enheten har tre teknikspår: Webbutveckling, Business 

Intelligence (BI) och Integration (ibid). Utvecklare 2 förklarar att de webbapplikationer och 

applikationsstjänster som utvecklas syftar till att hjälpa alla som finns i organisationen, i 

synnerhet vårdpersonal men också annan personal inom organisationen “Jag håller just nu på 

med en check-in applikation för patienter, man ska checka-in utan att gå till receptionen“ 

(ibid).  

4.3.1 Respondentbeskrivning 

Av de bägge intervjuade respondenterna är det Chef 2 som har arbetat längst i verksamheten. 

Respondenten började arbeta på systemutvecklingsenheten i september 2012. Tidigare har hen 

arbetat som projektledare i en global organisation, varit ansvarig över systemutvecklar-

utbildningen på ett universitet i Sverige samt arbetat som officer i kustartilleriet. I sin 

nuvarande anställning har hen inte arbetat som utvecklare utan har varit i rollen som chef hela 

tiden (Chef 2). Utvecklare 2 å sin sida beskriver hur hen har arbetat som utvecklare tidigare 

men i denna verksamhet anställdes hen först som projektledare för att, som respondenten 

arbetar med nu, övergå till att utveckla webb- och applikationssystem. Respondenten 

beskriver även hur hen som person har lätt att säga ifrån och att detta är en egenskap som 

denne tror att chefen uppskattar (Utvecklare 2). 

4.3.2 Projektgrupper och motivationsfaktorer 

Projektgrupperna på systemutvecklingsenheten beskrivs variera mycket i storlek beroende på 

vad för uppdrag som behandlas. Enhetschefen beskriver hur åtta till nio systemutvecklare 

deltog i ett BI-projekt men att detta var ett projekt som hen väljer att beskriva som tillhörande 

den övre gränsen för vad som är hanterbart. Den optimala storleken på antalet 

projektdeltagare beskrivs som mellan två till sju och då systemutvecklaren uppfattar det som 

att projekten ofta innehåller ungefär två till tre systemutvecklare tycks det som att de ofta 

håller sig inom det spannet för vad enhetschefen beskriver som optimalt. Den intervjuade 

utvecklaren var under intervjutillfället delaktig i två olika projekt: ”Ett av dom är 

rättningsvarv i tre olika verktyg, och ett annat är framtagning av ett nytt incheckningssystem” 

(Utvecklare 2). 

Då vi frågar om rollerna och ansvarsområdena är tydliga får vi till svar av båda 

respondenterna att utvecklarna inte kan sägas vara det. Chef 2 menar att gruppen med 
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arkitekter går att ses som tydliga vad gäller deras roll och ansvar men att utvecklarna delas in 

efter projektens karaktär och deras respektive tekniska bakgrund. Utvecklare 2 betonar en 

potentiell brist i detta då hen ser att förväntningarna inom en projektgrupp kan upplevas skilja 

sig mellan de deltagande rollerna. Exempelvis när såväl projektledare som systemutvecklaren 

förväntar sig mer av den andra parten än vad aktören anser sig ha möjlighet till att själv 

prestera. Sett till deras övergripande arbetssätt beskriver Chef 2 det som att enheten strävar 

efter att arbeta agilt. Samtidigt menar respondenten att det är svårt eftersom de inte är någon 

uttalad utvecklingsorganisation (Chef 2).  

Respondenternas svar på frågan om vad de tror motiverar utvecklare i deras yrke visade 

svaren från båda respondenterna att närheten till slutanvändarna var av betydelse. Chef 2 

menade att en primär motivationsfaktor för utvecklarna är: ”[...] nya och intressanta projekt” 

samt att få jobba med kundnära projekt. Utvecklare 2 svarade något utförligare men till 

skillnad från Chef 2 visade dennes svar på en mer problemlösande aspekt, vilket kan urskiljas 

i citatet nedan. 

”Att få fram funktioner som är precis det man själv tyckte och sen lyckas 

sälja idén förhoppningsvis, om man behöver övertyga någon att det var 

precis det här som du ville ha - och inte alls det där som du säger att du vill 

ha. Men att se det användas det är nog den stora drivkraften.” (Utvecklare 

2) 

4.3.3 Utvecklingsprocess 

Den generella utvecklingsprocessen utgörs av nyutveckling och förändringar av befintliga 

system. Verksamheten åtar sig både stora och små uppdrag. Chef 2 menar att 

systemutveckling kan utgöra hela eller delar av större projekt. 

“I de större projekten är det en heltidsanställd projektledare hos oss som 

leder det och vi/jag allokerar utvecklare. Beroende på hur projektet ser ut 

allokerar jag scrummaster.” (Chef 2) 

Som citatet illustrerar jobbar enheten delvis efter Scrum. Respondenten nämner även change 

som används inom ITIL, vilket innefattar: “förändringar och förbättringar av befintliga 

system” (Chef 2). Att verksamhetens produkter främst utnyttjas av vården och andra aktörer 

inom regionen innebär enligt Utvecklare 2 att hen behöver förklara en hel del - inte minst 

efter respondenten själv även arbetar som kravhanterare. Respondenten nämner att det tar tid 

att förklara för t.ex. läkare eller sköterskor, och att inte heller alltid ges tillfälle att prata med 

kunden som utvecklare.  



43 

 

“Man märker upp saker på olika sätt, så ska vi göra det digitalt på något 

sätt och visa för 'Kunden'. Det är väldigt mycket som man får förklara.” 

(Utvecklare 2) 

4.3.4 Kommunikationskanaler 

Båda respondenterna menar att möten är en viktig del av den löpande verksamheten. Dessa 

tillfällen är till för att utvecklare ska få möjlighet att diskutera generella frågor och ta upp 

eventuell problematik som berör hela gruppen, vilket uppmuntras av enhetschefen (Chef 2). 

Det är dock inte alla som känner sig bekväma med att ta upp frågor under dessa möten enligt 

(Utvecklare 2). Båda respondenterna säger att antalet möten är i överkant, däremot anser de 

att det är ett centralt kommunikationsmedium. Dessutom menar Chef 2 att mötena inte alltid 

har en klar agenda. Möten som enhetschefen däremot anser som väldigt viktiga är de som är 

förenade med att samla in krav. Enheten utnyttjar till stor del även informella möten, 

exempelvis: fika- och lunchraster, på vilka utvecklingsarbete diskuteras flitigt enligt 

Utvecklare 2. 

”Vissa veckor är helt tomma och det är jätteskönt då kan man jobba.” 

(Utvecklare 2) 

Vidare berömmer Chef 2 enheten eftersom hen menar att deras regelbundna möten håller en 

relativt hög standard: “Man ska lära sig någonting, man ska förstå något, man ska lyssna på 

någon, man ska tillföra något. Man sitter inte bara där för att det är spännande. Jag tycker att 

vi har en väldigt bra nivå på våra möten” (Chef 2). Lite mer specifikt anser enhetschefen att 

möten inte borde pågå längre än sextio minuter därför att under en timme hinner vanligtvis 

eventuella frågor diskuteras och behandlas. Att enhetschefen cirkulerar på daglig basis bland 

utvecklarna och håller sig uppdaterad - minskar också nödvändigheten av kontinuerliga möten 

- eftersom det gör att hen kan lösa problemen efter hand (ibid) Problematik som enhetschefen 

kan hjälpa till att hantera rör vanligtvis inte själva utvecklingen utan det är snarare 

managementinriktade problem, exempelvis att någon är svår att få tag i (ibid). Dessutom 

försöker enhetschefen minska antalet administrativa uppgifter för utvecklarna därför att de då 

istället kan fokusera på utvecklingen en mjukvara.  

Enligt chefen i Fall 2 används alla möjliga IT-verktyg för att kommunicera, hen menar dock 

att mail är den överlägset största. Vidare används videokonferens, eftersom flera av 

utvecklarna är placerade i Motala är det praktiskt kommunikationsmedium. Enheten använder 

också andra system som Lync och Sharepoint som tillåter användarna att kommunicera och 

dela med sig av dokument etc. Ett annat system som används är Jabber som används för att 

prata med varandra och dela bilder - trots att enheten utnyttjar flertalet fruktbara IT-system 

menar utvecklaren i Fall 2 att:  
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“Men pratar med varandra, peka och titta är framförallt de sätten som vi 

använder oss av.” (Utvecklare 2)  

4.3.5 Dokumentation 

På enheten används bland annat kod dokumentation och dokument som beskriver hur 

tillvägagångssättet för att skriva en applikation (Utvecklare 2). Chefen i Fall 2 säger att 

styrande dokument är något som används främst när nya utvecklare ska komma in i sin roll. 

När en aktör introduceras på enheten är ett av de initiala stegen att gå igenom styrdokumenten 

(Chef 2). Chef 2 ger även följande exempel på styrande dokument och manualer som används 

i verksamheten:  

“[...] vi har en kodstandard, vi har ett antal dokument som beskriver hur 

man ska personshantera hur man ska brancha, checka in, checka ut etc. 

Dessutom har vi ett releaseverktyg som vi använder som gör det enklare att 

releasa. Vi har dokument som beskriver hur man ska förflytta sig mellan de 

olika miljöerna.” (Chef 2) 

Gällande själva dokumentationsprocessen är praxis att större saker alltid dokumenteras; att 

dokumentera rent praktiskt innebär följaktligen att: “Man gör en beskrivning av vad som 

hände och varför, för att åtgärda för att det inte ska hända igen” (Chef 2). Sammantaget avser 

dokumenteringen att en annan utvecklare ska kunna ta vid där den förra avslutat - och 

samtidigt kunna förstå varför vad och varför den förra utvecklaren gjort (ibid). Att 

dokumentera är i synnerhet centralt när funktionerna är komplexa att utvecklaren inte kan 

förstå dess innebörd genom att studera redan skriven kod (ibid). Eftersom vissa kodrader i sin 

ursprungliga form är relativt intetsägande, vilket kräver att affärslogiken framgår. Även 

Utvecklare 2 anser att det är fundamentalt att notera affärslogiken:  

”Själva koden är rätt ointressant. […] Bara man sätter ett annat namn på 

det enskilda projektet kan man bara bolla runt på tegelstenarna (de olika 

delarna av koden). Bara jag vet exakt hur modulen fungerar.” (Utvecklare 

2) 

Att konsulter emellertid är involverade i utvecklingen gör att det blir extra viktigt att 

dokumentera. Kontentan är att dokumentationen syftar till att göra koden underhållsbar (Chef 

2). En central fråga som vi redan har berört gäller själva dokumentationen en annan vad som 

är bra dokumenterad kod? Vi har konstaterat att affärslogiken är fundamentalt enligt båda 

respondenterna. För att precisera vad som anses vara bra dokumentation använder vi oss av en 

sammanfattande beskrivning av utvecklaren: 
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“Den ska ju vara kommenterad. Funktionerna i koden så att man hittar 

tillbaka. Sen tycker jag att helhetsfunktionen ska finnas beskriven i ett icke 

tekniskt dokument. En användarhandledning.” (Utvecklare 2) 

Ett problem som Utvecklare 2 lyfter är att vägen till konsensus emellanåt kan vara lång och 

att dokumentation kan vara en faktor som minskar komplexiteten: “Folk måste diskutera 

väldigt mycket, vi har inte sådana här saker nedtecknade Det ska vara konsensus beslut på 

allting.” (Utvecklare 2). 

4.3.6 Problemhantering 

Då vi frågade respondenterna hur utvecklarna går till väga då de ställs inför problem och de 

behöver söka efter svar på en lösning anger båda att Google och online-communitys är 

centrala kunskapskällor. Genom att använda sig av sådana forum kan utvecklarna hitta svar på 

liknande problem som andra har haft (Chef 2). Tillvägagångssättet för att lösa praktiska 

utvecklingsproblem beskriver utvecklaren: 

“Google is your best friend! Stackoverflow och Google är den största 

vännen vi har tror jag. Jag frågar naturligtvis kollegorna också. [...] Man 

frågar någon och har inte de svaret, då Googlar man. Men är det bara en 

fråga som man har kört fast på för tillfället då är Google snabbare än att 

fråga kollegan.” (Utvecklare 2) 

Utvecklare 2 belyser även vikten av att kunna hitta rätt person i organisationen. Chef 2 säger 

bland annat att: “Har man jobbat ett tag då vet man vilka som är duktiga inom vad. Då pratar 

man med dom”. Samtidigt som respondenten också menar att det är viktigt att låta 

utvecklarna själva få tid till att lösa problem på egen hand:  

”Att man låter den som jobbar skjuta sig lagom mycket i foten. så att man 

inte hjälper till med saker som är självklara utan att man lär personen att 

bli självlärande.” (Chef 2)  

Utvecklarmöten används i verksamheten, under dessa uppdagas eventuella problem bland 

utvecklarna. Mötena förekommer dels till för att informera andra utvecklare, och enligt 

Utvecklare 2 är det inga problem att gå upp och berätta sin åsikt om potentiella brister i 

utvecklingsprocessen. Chef 2 berättar att de ungefär varannan vecka har utvecklarmöten där 

verksamhetens utvecklare sammanstrålar och diskuterar: metodik, ramverk och generella 

problem. En intressant analogi som tas upp av Chef 2 är att vara öppen med sina misstag:  

“Jag försöker vara tydlig med att man ska ha pilottänket: ‘Skjuter man sig i 

foten, då ser man till att alla vet om det och vad man gjort för fel så att 

ingen gör samma’. Men man ska vara tydlig att här gjorde vi något som 

inte var bra, vi skulle gjort såhär från början” (Chef 2) 
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När respondenterna ställs inför frågan om hur mycket tid som utvecklarna har till att 

reflektera över genomfört arbete, svarar båda att ganska lite tid ägnas åt reflektion: “Två 

timmar i veckan. Tyvärr är vi väldigt belastade. Två timmar ska man arbeta med rena 

kvalitets-grejer” (Chef 2). Utvecklare 2 säger däremot att ingen formell tid finns avsatt:  

“På pappret har vi ingenting. Men alltså det står ju inte tid för reflektion, 

slutrapport eller så. Det är projektledaren som ska skriva en sådan. Vi ska 

bara leverera, dokumentera och leverera Men under dokumentationen tar 

man sig en funderare, det gör man under utvecklingen också. Man sitter 

liksom och funderar en stund, framförallt på; Vad är det nu som blir bäst 

för slutanvändaren?” (Utvecklare 2) 

När Utvecklare 2 menar att det är i synnerhet på fika- och lunchrasterna samt under vissa 

möten som tillfälle ges till reflektion. Vidare menar Utvecklare 2 att det är centralt att kunna 

läsa andras kod, i synnerhet då man jobbar i samma team.  

4.3.7 Kunskapssyn 

Utvecklare 2 menar att det finns en viss grundkunskap samtidigt uppfattar vi att båda anser att 

det är viktigt att vara intresserad och att hålla sig uppdaterad inom yrket som 

mjukvaruutvecklare.  

”Den viktigaste förmågan är att inhämta mera kunskap. […] Man är 

allmänt intresserad. Håller sig uppdaterad. Läser artiklar.“ (Chef 2) 

Utvecklare 2 uttrycker sig enligt följande: ”Någonstans finns en grundkunskap som krävs för 

att kunna använda sig av all kunskap. […] Kunskap kan delas in i väldigt många olika nivåer. 

Men man har en grundkunskap, jag som inte har kodat på 20 år, kan fortfarande koda. Jag 

slutar inte kunna cykla bara för att jag inte har cyklat på 15 år” (ibid).  

Utvecklare 2 noterar att viktig kunskap i rollen som utvecklare är förståelsen för hur kod är 

konstruerad. Samt att vara matematiskt och kunna urskilja den logiken i komplex kod (ibid). 

Aspekter som psykologi är mindre viktig i rollen som utvecklare eftersom man i yrket, om än 

väldigt förenklat: arbetar i synnerhet med ettor och nollor. Kontentan är att fundamental 

kunskap inom kodning, strukturer etc. är viktig - eftersom många andra aspekter går att lösa 

genom att Googla (ibid). 

Båda respondenterna överens om att kunskapsspridning i synnerhet innebär att understödja 

varandra. Diskrepansen är att Chef 2 menar att chefs roll innebär att “[...] gå runt bland 

utvecklare och försöka hjälpa till där jag kan”. Utvecklare 2 menar att kunskapsspridning 

både är att dela med sig av det man förstår men även det som man inte förstår. Hen anser att 

det är viktigt att bekräfta ens förståelse. Ett intressant citat finner vi även vara: “[…]. För att 

om någon har förstått det på ett sätt och någon annan har förstått det på ett annat sätt 
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betyder ju inte att någon av oss har fel” (Utvecklare 2). I vissa fall har båda rätt, men någon 

har ett smartare tillvägagångssätt. 

Viktig kunskap att sprida är enligt Chef 2 är hur projekt och uppdrag ska fortskrida för att de 

ska få optimala förutsättningarna att leverera i tid. Samt att produktägaren är delaktig, 

eftersom de då kan bolla frågor med denne vars uppgift är att prioritera i sprintarna. Som svar 

på frågan när det är viktigt att sprida kunskap noterar Utvecklare 2:  

“Alltid, precis alltid. Förutom fredagar eller måndagar vid fikat. Jag tror 

att det är viktigt att göra det jämnt. Både att berätta av egna saker men 

framförallt att lyssna. På något sätt att hjälpa andra människor genom att 

lyssna på dem.” (Utvecklare 2) 

Generellt anser Chef 2 att organisationen i sig är ett hinder för spridningen av kunskap. 

Utvecklare 2 menar att det största hindret är individens ovilja att ta till sig kunskap, snarare än 

tekniska hinder.  

4.4 Fall 3 

Bolaget är ett privatägt företag som grundades år 2004 och utvecklar mjukvarusystem för 

telecom- och tv-operatörer. Verksamheten bedrivs i lokaler, i centrala Linköping, där samtliga 

av företagets över 30 anställda arbetar (Utvecklare 3). Utvecklare även beskrivs sitta i vad 

som beskrivs vara öppna kontorslandskap med avgränsande skärmar. Förutom utveckling som 

avser nya produkter har verksamheten även en dedikerad avdelning för underhåll av befintliga 

system och vid sidan av dessa båda enheter utgörs verksamheten även av sälj, 

produktmanagement och support (Utvecklare 3).  

4.4.1 Respondentbeskrivning 

Av de bägge intervjuade respondenterna är det Utvecklare 3 som har arbetat längst i 

verksamheten. Utvecklare 3 beskriver hur hen började arbeta i verksamheten, ca år 2006, 

direkt efter studierna, som inriktade mot datavetenskap. När hen började arbeta på företaget 

var utvecklaren verksamhetens första dedikerade utvecklare. Idag arbetar respondenten 

fortfarande som utvecklare men rollen har tillsammans med verksamheten i övrigt utvecklats 

över tiden. Idag menar respondenten utvecklingen fördelas mer mellan utvecklarna och att de 

som arbetar som systemarkitekter till större grad försöker att ”[…] göra saker likadant” 

(Utvecklare 3). Specifikt arbetar Utvecklare 3 med utvecklingen av nya produkter, vilket hen 

också beskriver som sitt informella ansvarsområde (ibid).  

Vad gäller Chef 3 anställdes hen för ca fyra år sedan och har den nuvarande positionen sedan 

drygt ett år tillbaka. Trots att Chef 3 inte har arbetat som utvecklare inom bolaget har 

respondenten arbetat som utvecklare ungefär fyra år tidigare (Chef 3). Chef 3 säger sig vara 

ansvarig för hela den tekniska utvecklingen, förutom Product Management, och allt 
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däromkring som har att göra med rekrytering och utbildning på dennes avdelning. Hen 

försöker även aktivt arbeta med att ställa krav på den systembeskrivning som skall finnas, 

vilken testning som skall göras samt hur transparens i systemen kan uppnås, vilket till stor del 

var ett ansvar som låg på produktledningen/produktchefen innan ändringen i organisationen 

(Chef 3).  

4.4.2 Projektgrupper och motivationsfaktorer 

Vid frågor om som rör det praktiska arbetet och projektgrupper får vi till svar av båda 

respondenterna att dessa vanligtvis utgörs av några få (en till tre) dedikerade utvecklare samt 

en utvecklare med arkitektansvar. Arkitekten skiljer sig från de övriga utvecklarna då Chef 3 

menar att rollen tillhör en egen grupp och vilka har ett övergripande ansvar, för att säkerställa 

att system och produktarkitekturen är någorlunda färdigställda innan utvecklarna börjar med 

den faktiska utvecklingen (Chef 3).  

Förutom dessa roller säger sig Chef 3 även vara involverad i projekten själv. Den intervjuade 

utvecklaren påpekar även att det är product management som initierar projekten genom att 

sammanfatta behov och krav, efter vad respondenten kallar för en vision (Utvecklare 3). Vid 

frågan om respondenterna tycker att rollerna är tydliga inom projektgrupperna har båda en 

överensstämmande syn om att de är något otydliga, även om de, som Chef 3 menar, är lätta att 

beskriva. Anledningen är enligt Chef 3 att arbetet i praktiken är komplext och att det därför är 

svårt att veta vad som faller inom vilket ansvarsområde (Chef 3). 

Då vi ställde frågan om vad de uppfattar vara som motiverar utvecklare i deras roller, innehöll 

både Utvecklare 3 och Chef 3 svar som fokuserade på ett tekniskt intresse. Båda framhöll 

också att det var en motivationsfaktor att arbeta med komplexa system och lösa svåra 

problem. Utvecklare 3 har en mer praktisk utvecklingssyn där ”[…] att utveckla är ett 

hantverk som man måste tycka är roligt för att arbeta med” och ”[…] man blir motiverad av 

att man får ha en egen idé, en vision man får förverkliga” (Utvecklare 3). Chef 3 som har en 

mer övergripande åsikt om vad som motiverar hen i sin roll, menar även att utvecklarna kan 

sägas motiveras av liknande faktorer. 

 ”[…] att man löser problem som inte är triviala, att man känner att man 

har en påverkan på vad vi levererar, vilka produkter vi levererar ut.” (Chef 

3) 

”Jag skulle kunna lägga 20h per dag och jag skulle ändå inte kunna göra 

allt som finns att göra. Det handlar verkligen om att på något sätt tänja på 

komplexiteten och försöka välja ut rätt saker att göra som ger effekt och 

som gör något för företaget också.” (Chef 3) 
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4.4.3 Utvecklingsprocess 

Övergripande beskrivs inte utvecklingsprocessen följa någon specifik modell. Dock 

framhåller Utvecklare 3 att verksamheten tidigare arbetade efter modellen Scrum men att de 

idag bara använder utvalda delar av modellen, t.ex. dagliga möten. Utvecklare 3 framhåller 

även hur hen ibland kan känna att det saknas tydliga processer, framförallt vad gäller 

utveckling av nya produkter. Orsaken kan enligt respondenten bero på att verksamheten 

fortfarande är relativt liten och att sådant behöver mogna, samt att processer även om de är 

bra för att de ”[…] tvingar en att ligga lite före och planera lite noggrannare” också kan 

begränsa (Utvecklare 3).  

Då samma fråga ställs till Chef 3 menar hen att det är en stor spridning på personer och 

konstellationer men att en gemensam utmärkande faktor för verksamheten är att de försöker 

arbetar riskminimerande. Vilket respondenten förtydligar genom att framhålla vikten av att 

samla tillräckligt med information och kunskap tidigt under projektets arbete och att fokus bör 

ligga på att diskutera och genomlysa det komplexa och svåra i ett projekt först, snarare än att 

faktiskt börja utveckla och lösa oklara problem direkt (Chef 3). Respondenten förklarar även 

hur de arbetar med systembeskrivningar och mile stones men att det sistnämnda är svårt att 

förhålla sig för strikt till då förändringar av grundläggande krav får stor effekt längre fram i 

planeringen (ibid).  

En problematik som Chef 3 ser med att ta med utvecklare för mycket och för tidigt är att de 

kan börja utveckla innan centrala delar i uppgiften har fastställts och att sådant arbete därför 

behöver göras om (ibid). En anledning är att det är få utvecklare som anser att de gör något 

produktivt då de inte faktiskt producerar kod och att de tänker ”[…] det här kommer vi 

definitivt att ha nytta av.” (ibid). Chef 3 betonar detta resonemang flera gånger under 

intervjun och framhåller det som viktigt för utvecklare att utveckla för att det ska vara lätt att 

göra om (ibid). 

”Jag insåg inte det i början men efter några år förstår man hur mycket 

energi som har lagts på saker som aldrig borde ha gjorts.” (Chef 3) 

Hen ser dock fördelar med att ta med både utvecklare och arkitekter tidigt men att 

engagemanget bör ökas med tiden (Chef 3). Ett eftersträvansvärt arbetssätt sammanfattar Chef 

3 enligt:  

“Man bör först beskriva vad som ska åstadkommas och sen, i liten grupp, 

hitta rätt väg framåt och ta bort osäkerheter. Innan man trycker gasen i 

botten och skalar upp teamet för att skapa en viss lösning. Man bör komma 

så långt innan uppskalning att den grundläggande arkitekturen håller och 

att det finns uppgifter i projektet som till stor del kan ses som oberoende av 

resten av det som håller på att tas fram.” (Chef 3) 
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4.4.4 Kommunikationskanaler 

Vad gäller olika kanaler för kommunikation framhåller båda respondenterna vikten av 

personlig kontakt och även muntliga samtal. Som redan har nämnts tidigare deltar utvecklarna 

i dagliga möten och dessa beskriver respondenten som relativt korta, mellan 15 minuter och 

en timme (Utvecklare 3). De möten som utvecklarna deltar i förklarar Chef 3 vara 

uppföljningsmöten, där fokus i grunden är på projekten, de saker som görs samt vilka 

möjligheter och problem som finns. Det överensstämmer med synen som Utvecklare 3 har. 

Utvecklaren menar att mötena kan användas för att hjälpa andra men att de ger mycket mer 

när de som deltar arbetar inom samma projekt, hen beskriver det som svårare att hjälpa andra 

när de inte arbetar med samma saker.  

Tidigare säger även Utvecklare 3 att de använde sig mer av olika presentationer som olika 

personer, efter att de hade gjort något, höll i. En annan reflektion är att hen anser att de kunde 

vara bättre på att följa upp efter möten och att vad som sägs sällan skrivs ned (ibid). Viktigt 

att poängtera är att båda respondenterna också betonar vikten av informell kommunikation - 

att kunna kommunicera med personer kontinuerligt, utvecklingschefen uttrycker vikten av att 

ha en aktiv dialog - vilket underlättar för företaget eftersom utvecklare då lättare förhåller sig 

till den process som är adekvat. 

“Oftast adresseras ju mail, även om alla har intresse av det går det ju inte 

till alla. Vilket är både bra och dåligt, ibland blir det säkert också fel.” 

(Utvecklare 3) 

Förutom möten betonar även båda respondenterna användandet av mail. En fördel med mail 

enligt Utvecklare 3 är att det är lätt att söka i historiken. Två andra verktyg som respondenten 

tar upp men som däremot inte nämns av Chef 3 är att de också använder sig av ett 

chattverktyg och ett verktyg för att revidera genomförda arbeten (ibid). Chattverktygen 

beskriver respondenten kan användas för att ställa en fråga till alla utvecklare, “Sen kan de 

som vill svara” (ibid). Utvecklare 3 tror att verktyget fungerar hyffsat men att det är vanligare 

att de pratar muntligt istället. För nya medarbetare tror hen att det kan fungera bättre därför att 

de inte kan vad folk har för bakgrund (Utvecklare 3). Revideringsverktyget beskriver hen att 

det har som syfte att utvecklarna skall gå igenom varandras arbeten för att ha möjligheten att 

föreslå ändringar, godkänna alternativt klaga. Respondenten beskriver att de inte är tvingade 

till att göra ändringar som någon annan föreslår och att arbeten som är för stora sällan gås 

igenom (Utvecklare 3). 

4.4.5 Dokumentation 

Synen på och användandet av dokument beskriver Chef 3 som av större betydelse desto 

längre in i projektet arbetet fortlöper. Respondenten säger att det är svårt att skriva ner allt, att 

det är väldigt kostsamt för företaget, och att det i början av projekten är viktigare att ha möten, 
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diskutera samt att verifiera när något väl presenterar (Chef 3). Samtidigt säger respondenten: 

“[...] ska man ha en chans att uppnå något måste man dokumentera syftet” (ibid). Båda 

respondenterna beskriver vikten av en övergripande dokumentation av systemen, då Chef 3 

pratar om initiala systemskisser och Utvecklare 3 pratar om arkitekturdokumentation (på 

högnivå) som förklarar om objekten och den konceptuella designen.  

Förutom manualer som supporten använder sig av, vilket Utvecklare 3 menar kan användas 

av utvecklarna för att förstå helheten, dokumenterar de även i en intern databas, en s k Wiki 

(Utvecklare 3). Respondenten menar dock att; “[...] information i den tenderar att ruttna. 

Man skriver in en sak som är väldigt aktuellt när man skriver in det och sen ligger det där i 

flera år. Alla känner till det problemet” (ibid). Något som dock verkar fungera hyffsat är den 

delen av programmet som är dedikerat för hur utvecklingen skall bedrivas, ett exempel som 

hen betonar är versionshanteringssystemet (Utvecklare 3). Vad gäller den dokumentation som 

utvecklarna gör i relation till den kod de skriver menar båda respondenterna att det inte finns 

några riktlinjer. Utvecklare 3 beskriver hur denna dokumentation skiljer sig väldigt mycket åt 

mellan de olika utvecklarna och att det kan vara svårt att lägga sig på rätt nivå. Båda är dock 

av uppfattningen att bra skriven koden inte skall behöva mycket  dokumentation därför att den 

bör vara läsbar av sig själv.  

“Med kod är det väldigt mycket namngivning. Man ska inte behöva tänka, 

vad betyder det här?” (Utvecklare 3) 

4.4.6 Problemhantering 

Då vi frågade respondenterna hur utvecklarna går till väga då de ställs inför problem och de 

behöver söka efter svar på en lösning anser båda att en primär källa är andra utvecklare och att 

studera deras kod. Hur utvecklare löser praktiska programmeringsproblem inom den egna 

verksamheten beskriver Utvecklare 3 som att: “Det ligger bara i luften på något sätt”. 

Internet och även sökmotorer anses utgöra en viktig källa för att lösa problem och även fast vi 

ställde en ledande fråga till utvecklaren betonade hen andra aspekter som att: “Alla frågor har 

ett svar, alltid är det någon som har haft ett liknande problem tidigare” (Utvecklare 3) samt 

att det till stor del är erfarenheter som avgör vad för information som kan sållas bort och inte, 

några riktlinjer finns inte (ibid). Utvecklare 3 förklarar även hur hen hur det handlar om att 

analysera ett problem och att förstå det. Hen menar att erfarenheter och kunskaper spelar in 

men att ofta behöver respondenten lära sig nya saker, en process som hen menar sker 

dagligen. Respondenten fortsätter även med ett resonemang om att försöka undvika att 

kopiera för mycket befintlig företags kod och att istället utveckla sig själv och sin förmåga att 

lösa problem (ibid). 

Båda respondenterna säger även att verksamheten använder sig av mentorer då nya 

medarbetare skall introduceras i verksamheten. Utvecklare 3 förklarar att detta fungerar mer 
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som på “on-demand” och att nya utvecklare får en person som de kan bolla med och ställa 

frågor till då sådana uppkommer. För Chef 3 är det viktigt att nya medarbetare att veta hur de 

tar sig framåt i olika processer, att de ska veta vilka personer som de kan ställa frågor till, och 

att de får mer avgränsade uppgifter att arbeta med. 

När respondenterna ställs inför frågan om hur mycket tid som utvecklarna har till att 

reflektera över genomfört arbete, svarar båda att ganska lite tid ägnas åt reflektion, sett till 

hela gruppen. Utvecklare 3 menar att det hela tiden finns en press att börja på nästa projekt 

och Chef 3 menar att det är svårt att minnas allt som har hänt under arbetets gång. Dock 

menar båda respondenterna att reflektion är något som sker kontinuerligt och Utvecklare 3 

säger att det inte är några problem, att under det dagliga arbetet, fördjupa sig i något problem 

och att läsa om det; “Man får göra lite på sidan om, så att säga” (Utvecklare 3). Chef 3 säger 

också att de “[...] försöker att hålla en levande diskussion och att återkoppla ganska 

frekvent”. Vad gäller utbildningsmöjligheter, noterar respondenterna att verksamheten 

erbjuder olika kurser och konferenser som utvecklarna kan ansöka till att få gå. I praktiken 

förklarar Chef 3 att det är väldigt få som söker dessa. Chef 3 säger att kurserna kan vara bra 

men:  

“Man måste bygga in kunskapsbyggandet i det dagliga arbetet annars kan 

man inte hänga med i kunskapsarbetet.” (Chef 3) 

4.4.7 Kunskapssyn 

Respondenternas generella syn på begreppet uppfattar vi vara att kunskap är grundat på 

tidigare erfarenheter. Chef 3 säger att kunskap är ett brett begrepp som “[...] omfattar allt i 

princip”. Respondenten väljer att förklara det som dels en förutsättning för att kunna 

genomföra arbetet, “[...] utan ganska mycket kunskap kan man inte göra grundläggande 

saker på högteknologiska bolag”, och dels som en förmåga för att kunna ha mer komplexitet i 

själva produkten och att genomföra en uppgift fortare.  

“Färdigheterna man har, det påverkar förmågan att genomföra saker.”  

(Chef 3) 

Vad vi dock upplever som något av en motsägelse är att Chef 3 samtidigt, vid ett 

exemplifierande, säger att genomförandet av en beskriven förändring inte var det svåra utan 

att “[...] ta reda på alla förutsättningar så att man vågade göra en förändring, så att man inte 

tog sönder något för kunden” var det svåra (Chef 3). Förmågan menar respondenten även 

påverkar ens flexibilitet, något som också får organisatoriska följder färre personer kan utföra 

ett projekt och mindre beslut behöver övervägas. Utvecklare 3 anser att mycket av ens 

kunskap går att spåra tillbaka till tidigare studerade teorier, som respondenten läst på 

universitetet, men även praktiska erfarenheter, “[...] man har en massa färdiga lösningar som 

man kan plocka fram på något sätt” (Utvecklare 3). Båda respondenterna beskriver också 
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utvecklarrollen som ett hantverk. Chef 3 säger att viktig kunskap i rollen som utvecklare är att 

vara duktig på det du gör och att ha olika verktyg, att respondenten provat ut en massa 

teknologier som gör att utvecklarna vet vad som är möjligt och inte.  

Vad gäller våra frågor om att sprida kunskap menar båda respondenterna att mycket ligger 

hos mottagaren och att de ofta behöver göra misstag själva för att förstå. Utvecklare 3 säger; 

“Alla måste gå på samma minor ungefär. [...] Väldigt mycket kunskap kommer genom att 

man praktiserar den.” medan Chef 3 säger: “[...] de måste ta en massa felsteg själva och 

definiera det själva”. Som svar på frågan när det är viktigt att sprida kunskap säger 

Utvecklare 3 att det främst är vid större incidenter och att kunskap med fördel kan förmedlas 

över gemensamma kommunikationsytor. Chef 3 betonar dock att kunskap egentligen borde 

spridas hela tiden men att den centrala problematiken ligger i att avväga och bedöma när det 

går att sprida kunskap på ett tydligt och effektivt sätt.  

“Sen tror jag inte att om jag har grubblat på något i ett halvår som är 

jättetydligt och inte går att missförstå. När man överför den saken har man 

inte överfört berget under med saker som man vet inte fungerar [...]” (Chef 

3) 

En risk som Chef 3 ser är att om kunskap förmedlas för abstrakt då riskerar den att leda till 

fel, att arbetet behöver bearbetas igen- Därför att den inte tolkas på rätt sätt. Utvecklare 3 

styrker detta påstående:“Jag tycker ofta att när saker blir för luddiga eller abstrakta då är det 

svårt att ta till sig. Jag vill gärna att jag förstår hur det ska fungera hela vägen”. Chef 3 

menar att det i dessa fall kan vara bra att vänta och försöka formulera det för sig själv först. 

Respondenten förklarar även att många inte tänker på att de tekniska begrepp som används 

inom branschen ofta uppfattas olika mellan olika personer. Utvecklare 3 menar att det 

egentligen inte finns några direkta hinder mot kunskapsspridning. Vad respondenten dock 

väljer att åter reflektera om är problematiken med att utvecklare inte ges utrymme till att delta 

under den initiala diskussionen, “Bästa sättet att lära sig är ju att vara delaktig i en 

diskussion” (Utvecklare 3).  

I en avslutande reflektion berättar Utvecklare 3 om att dennes syn på utvecklare är att de är ett 

“skeptiskt släkte” och att de gärna håller fast vid sina gamla principer. Anledningen till detta 

tror respondenten beror på att utvecklare känner sig trygga i vad de redan kan och kanske 

också för att de är stressade och åsidosätter sin egen utveckling. 

4.5 Fall 4 

Organisationen består av fyra olika områden; Applikationsområdet, Infrastrukturområdet, 

Kvarter IT-området och Serviceområdet (Chef 4). Respondenterna arbetar båda inom området 

för Applikationsutveckling, där Chef 4 även är områdesansvarig och Utvecklare 4 är 

mjukvaruutvecklare. Området kan i sin tur delas in i Applikationsenheten och Projekt- och 
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utvecklingsenheten (ibid). Uppgifter som området huvudsakligen arbetar med är att designa, 

utveckla, förvalta och underhålla de IT-applikationer som universitetet använder sig av (ibid). 

Idag beskrivs området bestå av 13 medarbetare, med personer som har kompetens inom “[...] 

systemutveckling, integrationskonsult-IT, arkitekt, DBA och projektledning” (Chef 4). 

Mjukvaruutvecklarna menar Utvecklare 4 uppgår till ca sex till sju personer. Sett till våra 

egna iakttagelser sitter de samlade i en byggnad på universitetsområdet, där de har egna 

kontor eller delar med ett fåtal andra. Chef 4 beskriver även hur de delvis har arbetat med 

konsulter på annan ort, bland annat med utvecklare i Indien. Storleken på utvecklingsgruppen 

i Indian sades variera något i storlek men som mest uppgick den till ca fem utvecklare (Chef 

4). 

4.5.1 Respondentbeskrivning 

Av de bägge intervjuade respondenterna är det Utvecklare 4 som har arbetat längst i 

verksamheten. Utvecklare 4 som tidigare arbetat som matematiker beskriver att hen halkade 

in på systemutveckling år 2004. Vidare har respondenten arbetat som utvecklare inom 

organisationen sedan ca år 2008 (Utvecklare 4). Då var de endast två utvecklare och de största 

utmaningarna för respondenten låg i att lära sig alla nya system och begrepp (ibid). På frågan 

om vilka system respondenten anser att de utvecklar svarar hen att det främst rör sig om 

administrativa system, “[...] för hantering av lokaler, kurser och vad vi nu har”, och att 

respondenten för tillfället arbetar med att utveckla en ny/uppdaterad webbplats.  

Vad gäller Chef 4 började hen arbeta inom organisationen först som konsult år 2007 i rollen 

som projektledare, och anställdes 2009 sedan dess har respondenten haft diverse 

chefsbefattningar. Respondenten har sedan år 2013 varit chef för IT-avdelningen vilket också 

är dennes nuvarande tjänst. Innan respondenten hade en formell chefsposition på IT-

avdelningen arbetade hen med arbetsuppgifter som relaterar till styrning av projekt och 

prioriteringar. Vad gäller bakgrunden som Chef 4 har, är det värt att nämna att respondenten 

inte har arbetat som programmerare. Respondenten är av åsikten att tekniska problem är något 

som utvecklarna får försöka lösa sinsemellan och att rollen som hen besitter snarare är att vara 

med då övergripande prioriteringar skall göras, se till att förutsättningar finns för att lösa 

problem och att bedöma kompetensen i verksamhetens resurser och personal. Speciellt viktigt 

anser respondenten att det är då hårda prioriteringar måste göras; “[...] då är det alltid jag 

som tar det arbetet. För dessa prioriteringar kan skapa missnöje och då måste man stå för 

dom val man gjort och det gör jag.” (Chef 4). Respondenten beskriver även hur roligt det är 

att arbeta med väldigt kompetenta människor då hen inte behöver göra något åt deras dagliga 

arbetsfördelning, detta är något som hen menar att de sköter själva. 

“Jag är bra på den större bilden; vart vi ska gå, vad vi borde sluta att göra, 

vad vi ska satsa mer på och sådana saker.” (Chef 4) 
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4.5.2 Projektgrupper och motivationsfaktorer 

På de frågor som vi ställde angående projektgruppers vanliga storlek fick vi skilda svar från 

respondenterna. Utvecklarens svar var väldigt kortfattat och förklarade att projektgrupper ur 

dennes syn oftast utgjordes av en (respondenten själv) tillsammans med en projektledare, som 

mest kanske sex personer, “Sen är det andra också, men de träffar jag sällan” (Utvecklare 4). 

Från Chef 4 får vi en mycket mer nyanserad bild där projektgruppernas storlek sägs variera 

beroende på projektens omfattning. Normalt menar respondenten att projektgruppers storlek 

brukar vara fem till tio personer i de större projekten och en till fem i den mindre projekten 

(Chef 4). De mindre projekten beskriver respondenten till största delen utgörs av uppdrag från 

interna kunder (d v s andra universitetsanvändare), där den praktiska kravinsamlingen sker 

genom dialog och sedan utför en utvecklare detta i stort sätt ensam (ibid). De större projekten 

exemplifieras med utveckling av ett helt nytt system, där ett team byggts upp med 

projektledare, testledare, testare, flera utvecklare samt Scrummaster (ibid). Respondenten 

förklarar även hur hens roll skiljer sig åt beroende på vad det är för projekt. Från att delta vid 

vecko- och avstämningsmöten för universitetets integrationsplattform till projekt i vilka 

respondenten har varit lite mer av en projektledare, och bestämt vilka funktioner som skall 

utvecklas först samt planering av uppföljningar och avstämningar (ibid). ”[...] fast inte riktigt 

så djupt engagerad som om det faktiskt vore mitt projekt som jag drev.” (ibid).  

Sett till svaret som de båda respondenterna ger angående rollers tydlighet och även 

ansvarsområde förklarar Chef 4 detta i samband med vad som ovan redan beskrivits; att det 

till största delen är beroende på projektens storlek och vad de innefattar. Utvecklare 4 

upplever inte att det går att skilja rollernas tydlighet från vad som ingår i uppgiften. Det 

sistnämnda anser hen dock ofta vara tydligt definierade. Samtidigt uppfattar vi det som att 

Utvecklare 4 säger emot sig själv vad gäller uppgifternas tydlighet då respondenten vid 

frågan; om det är tydligt vad de ska göra, svarar hen; “Nej, det är oftast väldigt otydligt. [...] 

Vi får ofta ett diffust formulerat krav, ‘vi ska göra såhär’” (Utvecklare 4).  

På frågan om vad utvecklaren tycker är roligt med mjukvaruutveckling svarade hen att “[...] 

det är någon form av tankeverksamhet i alla fall” (Utvecklare 4) men att utvecklaren 

ifrågasatte hur roligt det egentligen var; “Jag skulle inte säga att det är något som jag tycker 

är speciellt roligt, det är ett jobb för mig” (ibid). Vad respondenten dock svarade som 

motiverande i dennes arbete var upplevelsen av att göra något nyttigt, “Något som andra 

känner sig glada med, ‘Det tycker vi är bra, det vill vi ha’” (ibid).  

4.5.3 Utvecklingsprocess 

Den övergripande utvecklingsprocessen menar Chef 4 inte som speciell sett till vad hen 

beskriver som en rådande trend inom systemutveckling. Respondenten förtydligar med att 

beskriva hur de har gått från att utveckla system enligt mer traditionell vattenfallsmetodik till 

ett mer agilt inriktat arbetssätt (Chef 4). Vilket stämmer överens med den syn som Utvecklare 
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4 har då hen använder sig av begreppet Scrum för att beskriva deras generella 

utvecklingsprocess. Viktigt att belysa finner vi det dock är att utvecklaren till en början hade 

svårt att förstå vad vi menade med frågan om vad som utmärker deras sätt att arbeta. Samt att 

denne förklarade att endast delar av Scrum kunde sägas användas inom verksamheten.  

“Scrum-manualer brukar tydligt ange att om man tar bort något från Scrum 

så är det inte Scrum. Men vi har Scrum i den meningen att vi har dagliga 

möten, att vi har lyssnat på vad det är för uppgift och att vi kan diskutera 

vad vi har gjort.” (Utvecklare 4)  

Vidare betonar respondenten att det endast är aktuellt när det är större projektgrupper. Då hen 

upplever att det oftast brukar vara en utvecklare i projekten, brukar sådana diskussioner 

snarare vara av karaktären att respondenten går till närmaste kollega för att bolla en fråga 

(Utvecklare 4). Respondenten förklarar att det handlar mer om att utveckla för att lösa 

specifika fall. Som tidigare nämnt var det Utvecklare 4 åsikt att uppgifterna var “[...] väldigt 

otydliga” men under själva arbetet beskriver respondenten att detaljerna får ett större fokus. 

Utvecklare 4 förklarar det enligt följande: “Det är inte så att man får en fullständig 

specifikation när man startar. Det är bara en grov uppfattning om hur det skall göras. Sen får 

det utvecklas under tiden” (Utvecklare 4). Respondenten beskriver att utvecklingen sker 

utifrån vad utvecklaren tror är rätt, tills dess att lösningen visas för beställaren. Utvecklare 4 

anser inte heller att denne utvecklar för att det ska bli perfekt, då risken för att göra om något 

är stor. 

4.5.4 Kommunikationskanaler 

Vad gäller olika kanaler för kommunikation framhåller Chef 4 följande: muntliga samtal, 

daily scrums, email, dokument, Wiki och chatt som exempel på vad de använder sig av mest. 

Chatt och videokonferenser menar Chef 4 används i störst utsträckning då utvecklingen sker 

på annan ort. Utvecklare 4 beskriver också att Scrummöten och annan elektronisk 

kommunikation (t.ex. Lync och mail) används.   

I exemplet med att delar av utvecklingen sköttes i Indien tar Chef 4 upp följande exempel på 

problemområden: tekniska problem (ljud- och bildkvalitet), konversationer på engelska (olika 

dialekter) och kultur vad det gäller arbetssätt. Det sistnämnda exemplifierar respondenten med 

att utvecklare inom den egna organisationen (i vår kultur) är det mer accepterat att ifrågasätta, 

“[...] vänta nu, det här tror jag inte är det bästa. Då säger jag det tillbaka. [...] Den typen av 

dialog hade vi väldigt svårt att få igång med de indiska kollegorna” (Chef 4). Tidsskillnaden 

ansåg hen däremot inte var något problem. 

Vad gäller respondenternas syn på möten anser Chef 4 att det är viktigt att hålla nere dessa för 

utvecklarna till det nödvändiga. Viktiga möten anser respondenten är dagliga Scrummöten, 

träff med användarna och andra typer av avstämmningsmöten. Det överensstämmer med 
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Utvecklare 4 som upplever att det inte ägnas mycket tid åt möten och att de möten som hen i 

synnerhet deltar i är: dagliga Scrummöten, genomgång av nya arbetsuppgifter, tidssättning av 

scrummötena samt etc. Utvecklare 4 uttrycker en klar skepsis till möten och som svar på 

frågan vad respondenten får ut av möten säger hen: “Uppriktigt sagt inte så mycket.” 

(Utvecklare 4). Respondenten exemplifierar med att om en systemägare har gjort en ny user-

story, då kommer hen se detta under mötet men också när respondenten ska göra den. 

Respondenten för sedan en reflektion kring att mötet mest är till för systemägarna, då:  

“Vår uppgift är ju mest att tidsätta den. Vad ger det mig egentligen? Men, 

det är mer för att det ska ge systemägaren något - hur lång tid det kommer 

att ta.” (Utvecklare 4) 

4.5.5 Dokumentation 

Sett till den övergripande dokumentation (externa dokument) som utvecklarna sägs göra är 

det Chef 4 uppfattning att sådant “[...] inte får samma kärlek som själva kodandet”. 

Anledningen tror respondenten ligger lite i den personlighet som systemutvecklarna ofta har 

och att underliggande faktorer som tid självklart spelar in (Chef 4). Dock anser Chef 4 att en 

viktig resurs för nya medarbetare är den gemensama Wiki som beskriver de olika system som 

de använder, “[...] ett medium där vi håller information”. Respondenten uppfattar samtidigt 

att det är olika hur mycket de övriga medarbetarna använder sig av den. Vid frågan om hur 

mycket Utvecklare 4 använder sig av deras interna Wiki får vi till svar att det är i proportion 

till antalet supportärenden som respondenten får på olika system, “Om jag får ett 

supportärende för ett system så måste jag gå in på det för att se hur man ska göra” 

(Utvecklare 4). En viktig insikt som Chef 4 framhåller är att det finns en risk att glömma 

centrala aspekter och att man då måste gå tillbaka till det som har dokumenterats. 

Vad gäller bra dokumenterad kod beskriver menar Utvecklare 4 att koden generellt sätt är 

relativt dåligt dokumenterad. Det finns dock viss dokumentation som ända håller en relativt 

hög standard, exempelvis enskilda metoder eller funktioner. Framförallt borde den 

övergripande strukturen i systemet dokumenteras enligt (Utvecklare 4). Avslutningsvis 

beskriver Chef 4 att dokumentationsprocessen påverkade deras sätt att organisera arbetet när 

de samarbetade med utvecklare från Indien i den meningen att såväl systemarkitekten som 

projektledaren:  

“[...] anpassade sig till ett större mått av dokumentation än vad vi skulle 

använt om alla suttit här tillsammans. Det blev mer skriftligt än vad vi har 

för vana annars.” (Chef 4) 
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4.5.6 Problemhantering  

Då vi frågade respondenterna hur utvecklarna går till väga då de ställs inför problem och hur 

problemen uppmärksammas och delas svarar båda att eventuell problematik ofta tas upp 

under enhetens dagliga Scrummöten - som inträffar varje morgon. Om Utvecklare 4 

uppmärksammar ett problem är det första steget att försöka läsa det helt enkelt. Men är det 

något som respondenten inte klarar av, då kanske någon annan tar över. Ett annat alternativ är 

att presentera problematiken på morgonmötet. I synnerhet då det är något som kan vara 

användbart för hela gruppen (Utvecklare 4). När Utvecklare 4 själv blir informerad om ett 

problem gällande det program som hen utvecklar sker det företrädesvis via rapporter eller att 

respondenten själv uppmärksammar det. (ibid). Vissa problem händer det att respondenten 

uppmärksammar på sin fritid men förklarar då att det endast är under kortare stunder kanske 

femton eller fem minuter (ibid).  

Andra metoder för problemhantering är att ha en kontinuerlig dialog, vilket företrädesvis sker 

via verbal kommunikation eller genom Skype samtal/chatt (Chef 4). Vad gäller 

organisatoriska problem, är det något som lyfts till styrgruppen. Andra frågor tas upp av Chef 

4 i egenskap som ansvarig över IT-kontoret via IT-direktören – frågas som diskuteras mellan 

dem kan exempelvis vara: omorganisationen eller resursförstärkningar. Vidare anger båda 

respondenterna kollegor och Internet som primära källor för problemlösning. Utvecklare 4 tar 

förutom dem även upp trial-and-error. Någon policy för vart de ska leta efter svar på Internet 

sägs inte finnas och Utvecklare 4 menar kort och koncist att det är sökmotorns (Google) 

resultat som styr vart utvecklaren letar efter sina svar. LIU-IT utnyttjar även mentorer, dock 

säger respondenten att de två senast anställda utvecklarna inte har haft någon sådan, eftersom 

de arbetat under stor tidspress den senaste tiden. Dock berättar Chef 4 om hur 

systemutvecklare hjälper varandra för att de som tar över ansvaret för ett system lättare kan 

sätta sig in i vad arbetet innebär. Följande citat belyser olika sätt att hantera problem: 

“[…] flera gånger om dagen. Att leta efter svar helt enkelt. Undersöka 

systemets beteende - titta i loggar. Se om man hittar någon som har haft 

liknande problem, hur de har löst det. Att försöka lära sig av andra helt 

enkelt.” (Utvecklare 4) 

När respondenterna ställs inför frågan om hur mycket tid som utvecklarna har till att 

reflektera över genomfört arbete, skiljer sig deras svar åt. Utvecklare 4 anser att reflektera är 

någonting som görs i princip hela tiden och Chef 4 säger att det skulle behövas mer tid att 

laborera och testa nya saker. Egentligen handlar en stor del av utvecklarnas arbete om att 

reflektera, Utvecklare 4 exemplifierar med buggar i systemet som innebär att respondenten 

behöver reflektera över en eventuell lösning. Chef 4 föreslår att varje fredag kan kallas för: 

happy friday, vilket innebär att utvecklarna, ett par timmar varje fredag kan testa på nya 

intressanta saker. I synnerhet de positiva aspekterna menar Chef 4 är viktiga att lyfta fram: 
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“Men just att kunna ha lite tid att reflektera över saker som har gått bra - kanske allra helst 

över det som gått bra” (Chef 4). Dock säger respondenten i nästa mening att det oftast 

fokuseras alltför mycket på vad som gått dåligt snarare än vad som gått bra. “Men jag har 

tänkt att vi egentligen borde göra tvärtom för varje projekt innebär nya förutsättningar. Då 

kan det vara bättre o ta fasta på vad som funkar bra” (Chef 4).  

Chef 4 beskriver att efter varje projekt skriver projektledaren där slutsatser och andra 

lärdomar noteras, samtidigt menar Utvecklare 4 att det inte ges något tillfälle att reflektera 

över det egna arbetet efter ett projekt slutförts. Istället menar respondenten att när ett projekt 

har slutförts, initieras ett nytt relativt omgående. Vad gäller utbildningsmöjligheter, berättar 

Chef 4 att de har individuella kompetensutvecklingsplaner. Som handlar om var de anställda 

befinner sig i dagsläget, vad de kan, vad som förväntas av dem i framtiden, mycket av 

ansvaret ligger hos utvecklarna själva. Respondenten förklarar att det handlar om att: Ta 

initiativ, hitta något att brinna för. (Chef 4). Utvecklare 4 är tveksam till om utbildningarna 

verkligen är kompetenshöjande och tvivlar på vem det är som ska besluta om vilken 

kompetens som respondenten borde skaffa sig: ”Det faller lite mellan två stolar där” 

(Utvecklare 4). Vissa är kanske det inte krävs någon kompetensutveckling överhuvudtaget 

förutom kompetensområdesträffarna naturligtvis, förklarar Chef 4. Som också säger att 

utbildningar och studiesaker kanske inte alltid bidrar till att höja den tekniska förmågan men 

påpekar att: “För de flesta är det viktigt att veta inom vilket sammanhang de verkar. man får 

en större förståelse för användarna - vilket gör dig till en bättre utvecklare” (Chef 4). 

4.5.7 Kunskapssyn  

Respondenternas generella syn på begreppet är att kunskap inte går att sammanfatta på ett 

enkelt sätt, vilket följande citat visar: 

“Jag ser det som att det är allt i den här branschen, det är oerhört viktigt.” 

(Chef 4) 

“Kunskap kan ju vara att veta något eller att en förmåga att utföra det eller 

en förmåga att kommunicera. Det finns flera möjliga sätt att se på kunskap. 

Kunskap kan vara väldigt mycket helt enkelt.” (Utvecklare 4) 

Viktig kunskap som utvecklare anser Chef 4 är att ha kunskap om de verktyg man använder 

och det menar respondenten delvis hänger samman med den erfarenheten utvecklaren har 

byggt upp. Respondenten beskriver även hur s k förstagångsmisstag är en slags erfarenhet 

som leder till kunskap (Chef 4). Vidare menar hen att det är viktigt att vara prestigelös: “[...] 

att våga leta efter svar någon annanstans [...] Det är en väldigt stor community av utvecklare, 

man kan ju inhämta mycket från andra. Också kunskapen att avgöra: att nu är det dags för 

mig att gå ut bredare” Viktig kunskap för Utvecklare 4 är vad respondenten liknar vid 

induktiv kunskap, vilket hen även beskriver: 



60 

 

“[...] kunna se ett specialfall för en kod - om man ska lära sig ett ramverk. 

Då går man in och försöker lära sig - hitta något, förmodligen någon som 

har gjort en skivdatabas, men man ska göra det själv. Då ska man försöka 

lista ut - utifrån deras lösning - hur ska jag lösa mitt problem.” (Utvecklare 

4) 

Vad gäller våra frågor om att sprida kunskap menar respondenterna att det innebär att 

kommunicera sin egen syn till andra. Chef 4 säger att det är något som får andra att växa. 

Respondenten kallar det för en slags generositet och storsinthet och omtanke om andra. 

Utvecklare 4 menar att det framförallt handlar om att skapa kanaler för att sprida kunskap. Att 

få andra att bli intresserade av den kunskapen man delar med sig av. Vad gäller primära 

kanaler för att överföra kunskap menar Utvecklare 4 att en viktig egenskap är att den kanal 

som nyttjas bör vara beständig (d.v.s. inte muntlig) och lätt att hitta (d.v.s. inte utspridd på 

flera ställen eller svårtillgängliga platser). Respondenten menar även, likt vad Chef 4 också 

har nämnt, att det är en stor risk att glömma bort saker. Samtidigt menar respondenten att det 

är svårt att säkerställa att andra förstår kunskapen, men hoppas på att de frågar om de inte 

förstår (Utvecklare 4). Chef 4 noterar även att det är centralt att inte endast några få personer 

sitter på massvis med kunskap, utan att den också överförs till andra. Självklart inom vissa 

gränser noterar respondenten, för att som hen förklarar behöver inte alla kunna lika mycket 

om allt. Kontentan är att:  

“Det gör oss naturligtvis mindre sårbara - i och med att det finns folk som 

kan ta över om någon blir sjuk och såna saker. Men också att det höjer 

kvalitén på det vi gör [...] Vi kan spara tid att inte många sitter och begår 

samma misstag.” (Chef 4) 

Gällande speciella tillfällen då det är extra viktigt att sprida kunskap menar Utvecklare 4 att 

dessa är när många håller på med ungefär liknande saker. Då andra kommer att ha nytta av 

den kunskapen som en person redan tillförskaffat sig. Respondenten menar att om varje 

person arbetar i sin bubbla med speciella system och metoder, kommer troligen inte heller 

andra att vara speciellt intresserade. (Utvecklare 4). 

Ingen av respondenterna anser att det finns några generiska hinder mot att sprida kunskap. Det 

handlar snarare om brist på tid, är en utvecklare pressad med något som behöver bli klart som 

är ens huvudsakliga ansvar kan den pedagogiska aspekten bli lidande, d.v.s., att det inte läggs 

lika mycket tid på att hjälpa andra eller förklara för andra. Det handlar om att prioritera 

samtidigt som Chef 4 anser att vissa individer är väldigt duktiga på vad de gör men inte lika 

bra på att förklara och sprida kunskapen. Exempelvis om en fråga ställs om varför någon tänkt 

på ett speciellt sätt, exemplifierar Chef 4 med: nej… men jag bara tänkte så - som ett exempel 

på hinder för kunskapsspridning. Det är även denna hen refererar till som en pedagogisk 

aspekt. Utvecklare 4 instämmer i att det egentligen inte existerar några hinder förutom 
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intresse och organisationsform: “Det måste finnas en klar och uttalad metod - det ingår ju i 

organisationen att sprida kunskap. Annars är det ju en risk att det bara falnar ut och slutar 

att spridas och att man bara arbetar för sig själv.” (Utvecklare 4). Ett annat exempel är när 

respondenten själv tog initiativ till ett forum som var avsett för att sprida kunskap och 

diskutera: [...] det har sällan tagit sig. Bara försvunnit ut till intet. Det är svårt att säga varför 

det är så. Jag har inte insisterat helt enkelt. (Utvecklare 4). 

Vad gäller incitament för utvecklare att sprida kunskap säger Chef 4 att det finns en uttalad 

policy när någon åker iväg, ska personen också dela med sig - det ingår i resa bort konceptet.  

Något som samtliga på enheten känner till, en annan metod som Chef 4 använder för att 

motivera är att helt enkelt i sina samtal med medarbetare uppmuntra till att dela med sig av sin 

kunskap.  

“Kan inte du berätta det här för Per, för jag undrar om inte det var det han 

funderade på häromdan, att försöka slussa folk till varandra. Eller att: 

‘amen spring upp o snacka med Ted för jag tror att då kan ni lösa det 

här.’” (Chef 4) 

Enligt Utvecklare 4 är tack ett incitament för att sprida kunskap. Vidare säger respondenten 

att något annat incitament vore att ha som arbetsuppgift att sprida kunskap, något som 

utbildningssamordnaren på avdelningen gör i dagsläget. När vi frågar respondenten om något 

speciellt tillvägagångssätt ifall hen hade haft kunskapsspridning som primär arbetsuppgift får 

vi till svars att respondenten själv noterar konstigheter i systemet på ett digitalt forum. Där 

skriver respondenten upp aspekter som är svåra att lista ut på egen hand och som borde 

intressera andra, dock är det osäkert ifall någon annan läser inläggen eftersom ingen har 

kommenterat hittills Att systemet gör något konstigt kallar respondenten för obskyrt beteende 

vilket beskrivs som att systemet säger att det ska göra på ett sätt men gör på ett annat. “Om 

det inte berättar hur det ska göra då är det inte en bugg utan ett egendomligt beteende” 

(Utvecklare 4). 

I en avslutande reflektion berättar Utvecklare 4 att trial-and-error är ett sätt att få kunskap 

men att annat som respondenten tycker är bra är att arbeta med någon annan. Respondenten 

säger att det är guld värt i synnerhet då det ges tillfälle att sitta bredvid någon annan.  
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5. Analys 
Kapitlet syftar till att jämföra insamlad empiri med tidigare presenterad teori. Med 

utgångspunkt i de respektive fallen fokuserar analysen på att studera de mönster vi tycker oss 

kunna se.  

5.1 Inledning 

Då vi har arbetat efter en iterativ process finner vi det lämpligt att åter presentera studiens två 

forskningsfrågor:  

 Vad är kunskap vid mjukvaruutveckling?  

 Vilka eventuella hinder, mönster och möjligheter finns för kunskapsspridning inom 

kontexten för mjukvaruutveckling? 

Eftersom den andra forskningsfrågan kan sägas vara beroende av den första kommer vi inleda 

med att analysera vad kunskap är vid mjukvaruutveckling. Sedan breddas analysen till att 

innefatta kunskapsspridning, där identifierade hinder och möjligheter analyseras. I respektive 

avsnitt har vi utgått från identifierade mönster i empirin, analyserat hur dessa stämmer 

överens med tidigare presenterad teori samt fört en egen diskussion. 

5.2 Kunskap vid mjukvaruutveckling 

Samtliga av de studerade fallen visar på en problematik vilket liknar den som vi tidigare har 

behandlat i både bakgrund och teori. De initiala resonemangen då respondenterna har ställts 

inför frågan om vad de uppfattar att kunskap är har alla varit inkluderande snarare än 

exkluderande. Följande citat tycker vi åskådliggör detta: "Kunskap kan vara väldigt mycket" 

(Utvecklare 4) och "[…] omfattar allt i princip" (Chef 3). Att kunskap som begrepp, och 

forskningen kring knowledge management, går att betrakta likt ett paraplybegrepp (se t.ex. 

Jonsson 2012) finner vi förståeligt. Sett till denna studies tillvägagångssätt, att beskriva fallen 

rikligt, finner vi det dock mer intressant att analysera hur respondenterna utvecklar ovan 

exemplifierade resonemang. Resonemang om vad kunskap är men även hur vi tolkar att de 

redogör för den egna verksamheten. Då respondenterna vidare försöker att konkretisera vad 

kunskap är visar vår empiri att begreppet ofta sätts i erfarenhetsbaserade sammanhang. Detta 

anser vi, likt Braf (2000), tyder på att begreppet borde inkludera både vetande (know-what) 

och praktiskt kunnande (know-how). Något som indikerar att ett praktiskt perspektiv, d.v.s. att 

studera kunskap genom att se till utförda handlingar (se t.ex. Jonsson 2012; McIver et al 

2012), är givande.  

Vidare går det att urskilja hur samtliga utvecklare betonar förståelsen för kod som en central 

grundkunskap. Att se på dessa kunskaper likt Utvecklare 3, att det är: "[…] färdiga lösningar 

som man kan plocka fram" tycker vi stämmer bra överens med de redogörelser som Détienne 

och Bott (2002) gör för mentala modeller och de olika kunskapstyperna; Syntaxkunskap, 
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Semantisk kunskap och Schematisk kunskap. Samt kunskap som är specifikt för en viss domän 

(ibid). Att kunskap går att knyta till individers specifika erfarenheter anser vi dock inte som 

tillräckligt för att svara på vår forskningsfråga om vad kunskap är. För att göra detta finner vi 

det givande att utgå från teorin om knowledge in practice och även analysera de olika 

aktiviteterna som mjukvaruutvecklarna deltar i (McIver et al 2012). 

Utifrån insamlad empiri uppfattar vi det, likt Détienne och Bott (2002), som att utvecklingen 

av mjukvara kan sägas fokusera kring att lösa problem. Sett till de olika fallen beskriver 

respondenterna hur utvecklingen främst är fokuserad till att utveckla nya system eller 

underhålla redan befintliga system. Detta för att underlätta eller skapa mervärde för 

slutanvändarna/kunderna. Den övergripande problematiken för mjukvaruutvecklingen ligger i 

att identifiera slutanvändarnas krav och behov samt utveckla en lösning som på bästa sätt 

tillmötesgår dessa. Samtliga fall visar att krav och behov kan vara svåra att identifiera. Sett till 

de tre programutvecklingsfaserna som Détienne och Bott (2002) beskriver; förstå problemet, 

undersöka och utveckla en lösning och kodifiera lösningen, anser vi att empirin i huvudsak 

indikerar att den generella mjukvaruutvecklingsrollen fokuserar på de två sistnämnda. Detta 

diskuteras nedan. 

Ur empirin går att urskilja hur riktlinjerna för utvecklingen ofta blir presenterad för 

utvecklarna utan att dem själva har varit med och identifierat problemet. Utvecklaren i Fall 3 

beskriver en viss problematik med att uppgifterna som denne oftast ställs inför är 

ofullständiga. Vad som dock framgår i samma fall är att chefen framhåller riskerna med att 

börja utveckla en lösning för tidigt, då problemet inte i tillräcklig grad har preciserats. Sett till 

vår förståelsemodell (se figur 7) skulle det kunna förklaras med att slutanvändaren/kunden 

själv har svårt att förklara vad det är som de själva behöver, d.v.s. sense-reading (Walsham 

2005). Ur en mer holistisk syn anser vi utifrån presenterad teori även att det kan bero på 

skillnader i de mentala modellerna (Détienne & Bott 2002; Senge 1990). Förutsatt att 

slutanvändarna och utvecklarna inte är desamma menar vi att dessa båda grupper skiljer sig 

vad gäller bakgrund. Som påverkar deras mentala modeller, eftersom erfarenheterna skiljer 

sig. Det går att urskilja i empirin då Utvecklare 2  beskriver hur en del av arbetet kan sägas 

vara att förklara tekniken för slutanvändarna. Vad som är intressant är hur utvecklaren själv 

beskriver hur denne försöker övertyga slutanvändarna om att det som utvecklats är en bättre 

lösning än vad användaren själv har förmått beskriva. Något som vi även anser styrka vad 

Polanyi (1967b) och Walsham (2005) framhåller vad gäller tyst kunskap, sense-reading och 

sense-giving. Detta går att härleda till vår teoretiska förståelsemodell (figur 7), där 

utvecklaren har gjort en kognitiv tolkning, vilket leder till att utvecklaren avser övertyga 

slutanvändaren om att det är en adekvat lösning.  

Ovan fört resonemang anser vi stämmer överens med vad Walsham (2005) samt Détienne och 

Bott (2002) säger, men även med Wenger (1998) och dennes tankar om socialt lärande och 
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gemensamma erfarenheter. Sett till graden av tyst kunskap visar empirin på att denna är 

betydande i faserna för att förstå problemet och att undersöka och utveckla lösningen. Då det 

går att urskilja hur verksamheterna strävar efter att låta personer med mer erfarenhet ansvara 

för dessa faser anser vi att det indikerar en kontext med låg grad av lärbarhet. Vilket stöds av 

att samtliga fall beskriver det som vanligt och fördelaktigt att använda mentorprogram. Vidare 

beskriver utvecklarna att de ständigt behöver söka svar på frågor över Internet. Sett till 

McIver et al (2012) och deras modell skulle praktiken, sett till faserna förstå problemet och 

att undersöka och utveckla lösningen, därmed kunna förklaras passa in i karaktärstypen:  

Talang och intuitivt kunnande. Följande utfall stödjer Utvecklare 2 som i en redogörelse 

beskrev hur hen och en kollega utvecklade två olika lösningar på samma problem, men där 

kollegans lösning kunde sägas vara mycket bättre. Likt Détienne och Bott (2002) beskriver 

Chef 3 och Utvecklare 4 hur utvecklingslösningarna kan variera i kvalité och betonar 

samtidigt att det viktigaste är att lösa problemet. 

Vad som dock verkar utmärka rollen som mjukvaruutvecklare är att ovan förda resonemang 

endast delvis stämmer in på de beskrivningar som studiens olika respondenter gör, över vad 

som generellt kan sägas ingå i rollen. Snarare förefaller det som att mjukvaruutvecklarnas 

primära uppgift är att kodifiera en lösning vilket redan är framtagen och på ett problem som 

redan är identifierat. Sett till normalfallet tycks dock strävan mot att presentera en fullständig 

lösning på ett tydligt problem inte vara enkelt och utvecklarna kan därför sägas sakna mycket 

av det underlag som de upplever att de behöver för att genomföra utvecklingen. Något tillika 

talar för skillnader i mentala modeller över vad som behöver finnas med i 

problembeskrivningen (Détienne och Bott 2002; Senge 1990). För enkelhetens skull kan vi 

dock förutsätta att materialet vilket utvecklarna får är fullständigt. I detta fall förefaller deras 

uppgift handla om att enbart översätta en lösning så att den blir kodifierad. Det är sedermera 

vår uppfattning att denna kan sägas innehålla en lägre grad av tyst kunskap eftersom vad som 

skall göras redan har fastställts. Vad vi dock fortfarande uppfattar som viktigt är hur 

utvecklaren tolkar (jfr sense-reading) vad uppdragsgivaren har återgett (jfr sense-giving). 

Förutsatt att båda har liknande bakgrunder vad gäller kultur och språk är det vår uppfattning 

att denna process är relativt störningsfri och lätt att explicitgöra. Såvida kommunikationen 

inte innehåller störningar (Shannon & Weaver 1949).  Något som vi tycker att Chef 4 

framhåller då hen beskriver utveckling som har skett på annan ort. Förutom språk och kultur 

beskrevs även tekniska störningar försvåra arbetet. Då även ovan redogjorda 

mjukvaruutvecklingsroll placeras in i McIver et al (2012) och deras kunskapsmodell (se figur 

6) finner vi Ackumulerad information som den karaktärisering vilket vi tycker 

överensstämmer bäst med vårt resonemang. Att lärbarheten fortfarande är att anse som låg 

motiverar vi likt tidigare med att den underliggande tekniken beskrivs vara komplicerad och 

samtidigt omfattande. Att respondenterna ständigt söker efter svar på Internet är likt tidigare 

en av de största indikationerna på detta. 



65 

 

Sett till insamlad empiri finner vi det som att rollen som mjukvaruutvecklare och vad kunskap 

i rollen som mjukvaruutvecklare är skiljer sig väldigt mycket åt. Dels inom de respektive 

fallen men även då dessa jämförs med varandra. Fall 1 som vi tycker sticker ut något 

beskriver Chef 1 hur samtliga av verksamhetens konsulter kan sägas vara utvecklare i 

grunden. Att systemarkitekter och projektledare är roller som innefattar praktisk 

mjukvaruutveckling tycker vi visar på en utvecklingsroll som är svår att beskriva. De övriga 

fallen anser vi som något mer homogena. Till hur stor del är svårt att avgöra från studiens 

empiriska data, då den är relativt holistisk. Likt tidigare resonemang uppfattar vi att 

mjukvaruutvecklingsrollen lutar något åt den sistnämnda där kodifieringen är i fokus. 

Förutom ovan nämnda försök till kunskapskaraktäriseringar finner vi även stöd för de bägge 

andra som McIver et al (2012) tar upp. Anledningen är att lärbarheten i de olika moment som 

beskrivs finnas i rollen som mjukvaruutvecklare sägs variera. Att utvecklarna söker svar på 

Internet eller genom att studera andra utvecklares kod tycker vi talar för att vissa uppgifter är 

lättare att lära sig än andra. Eftersom mjukvaruutveckling är ett brett begrepp finner vi det 

rimligt att anta att enskilda roller, med tillhörande utvecklingsspråk och uppgifter, inte kan 

sägas vara lika komplexa som andra. Från empirin går att urskilja hur verksamheterna och i 

synnerhet cheferna förespråkar en ökad grad av standardisering för att öka graden av 

lärbarhet. Den främsta anledningen exemplifieras bra av Chef 4 som menar att det inte är bra 

för verksamheten att enskilda individer besitter mycket kunskap - kunskap som dessutom kan 

vara svår att förmedla. Ett resonemang vilket även utgör en del av bakgrunden till varför vi 

valde att genomföra denna studie. Vad chef 4 menar är att kunskapen behöver spridas ut bland 

aktörerna, likt figur 8. Där vi beskriver hur en aktör med sina erfarenheter, återger dessa 

(sense-giving). Vad vi kan konstatera är att chef 4 vill att flera mjukvaruutvecklare ska sprida 

kunskap (sense-giving), denna kunskap kan med fördel spridas till fler än en utvecklare. Vad 

som är centralt är att flera aktörer är villiga att ta emot det som förmedlas (sense-reading), 

något vi får anledning att återkomma till i hinder och möjligheter för kunskapsspridning.  

5.2.1 Hinder mot kunskapsspridning 

På en organisatorisk nivå pekar båda respondenterna i Fall 4 på att det behöver finnas en klar 

och uttalad metod för att kunskap ska kunna spridas. I teorin tar Leistner (2010) upp ett hinder 

som han kallar: otillräcklig IT-infrastruktur samt olämplig företagskultur. Utvecklare 4 menar 

att en uttalad arbetsuppgift möjligtvis hade varit en lösning. En faktor som kan hindra 

kunskapsspridningen är brist på tid något som båda respondenterna i Fall 4 anser vara ett 

centralt hinder, vilket överensstämmer med teorin (Davenport & Prusak 1998; Leistner 2010). 

Vidare skriver Leistner att brist på tid kan sägas bero på bristande prioritering. Om 

verksamheten verkligen vill förbättra sin kunskapsspridning borde inte brist på tid vara ett 

primärt hinder. Kanske är det som Leistner skriver att det är brist på prioritering som är det 

som hindrar verksamheterna. Sett till vår egenkonstruerade förståelsemodell tycker vi att brist 
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på tid även indikerar kunskaper som är svåra att lära ut (jfr låg grad av lärbarhet, McIver et al 

2012). 

Empirin pekar även på att stress är ett hinder - vilket leder till att utvecklarna stundom 

tenderar att utveckla lösningar, innan kundens krav och behov tillräckligt har klargjorts och en 

lämplig lösning har tänkts ut och presenterats. Tydliga mål är en organisatorisk faktor som 

borde bidra till att aktörerna kan initiera en förändringsprocess (Leistner 2010). Även om 

empirin generellt inte kan sägas illustrera några verksamheter med formella mål, finns det 

enligt Chef 1 en uttalad strategi mot att dokumentera stora delar av organisationskulturen. En 

aspekt som vi tror är väldigt viktig, och Jonsson (2012 s 207) noterar exempelvis att det: […] 

måste finnas en glädje, en passion, i arbetet och en vilja att bidra till samt att få vara del av 

en stark lärandekultur." Sammantaget tolkar vi det som att kunskapsspridning påverkas av 

flera faktorer, såväl organisatoriska som individuella.  

Sett till tidigare resonemang om att mjukvaruutvecklare lär sig genom att praktisera yrket 

beskriver Chef 2 hur det är viktigt att sprida kunskap därför att inte andra ska begå samma 

misstag. Flera utvecklare menar att kunskapsspridning är svårt därför att det är svårt att ta till 

sig kunskap som inte direkt berör en själv. Snarare anser flera respondenter (t.ex. Chef 2; 

Chef 3; Utvecklare 3) att misstag är en nödvändighet för att kunskapen skall uppdagas. Det 

tycker vi talar för att aspekter av själva utvecklingen är svår att sprida. Det indikerar också, 

likt tidigare resonemang, att flera aspekter av utvecklingen utgörs av stora delar tyst kunskap. 

Sammantaget borde inte aktörerna se trial-and-error som något hinder. Utan det hinder som 

går att urskilja är just att praktiken i sig kan sägas bestå av kunskap vilket är svår att återge 

(jfr sense-reading) och tolka (jfr sense-giving). Vilket stämmer överens med vad både Polanyi 

(1967b) och Walsham (2005) beskriver. 

Generellt då eventuella hinder eller problem upptäcktes beskriver utvecklarna hur sådana 

oftast löses genom att studera andra personers kod, söka svar på Internet, interna uppslagsverk 

(Wiki) eller fråga andra kollegor. Hur utvecklarna praktiskt går tillväga vid dessa tillfällen 

tycks inte någon av respondenterna kunna ge svar på. Vår uppfattning är att interna 

uppslagsverk bättre lämpar sig för verksamhetsstödjande aktiviteter, som att upprätta 

dokumentation och hur det praktiska arbetet skall struktureras. Eftersom t.ex. Utvecklare 3 

beskriver att praktiska programmeringsproblem behandlas; "Det ligger bara i luften på något 

sätt". Grundat i såväl det faktum att kraven utvecklarna arbetar efter är osäkra och att de 

ständigt söker efter svar tycker vi visar på ett stort behov av att utveckla inkrementellt och 

iterativt. Något vi konstaterat att teorin stödjer, en adekvat lösning borde vara att utgå från 

Jonsson (2012) tankar om "struKULtur", hon konstaterar att en struktur är central för att 

målen ska konkretiseras och en kultur för att uppmuntra till fortsatt lärande och att det ska 

vara "kul" med kunskapsöverföring. 
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Den typ av kultur som Jonsson (2012) beskriver borde även innefatta aspekter som gör 

kunskapsspridning till en del av aktörernas dagliga arbete – och som Jonsson noterat: något 

som aktören finner glädje i. Vi uppfattar det som såväl oklara mål som en oklar 

utvecklingsprocess kan sägas utgöra hinder för utbyte av kunskap. Då dessa rimligtvis även 

gör det svårt att avgöra vad för kunskap som andra aktörer behöver öka sin förståelse kring. 

Vi anser inte att det ska krävas en uttalad arbetsuppgift för att sprida kunskap, utan det borde 

vara något som sker naturligt. Något som organisationen uppmuntrar till och som individen 

finner givande. Det ska snarare vara som Leistner (2010) noterat, en del av aktörernas 

arbetsuppgifter, och som Jonsson (2012) skriver; en del av en lärande- ”struKULtur”. Även 

Riege (2005) är inne på samma spår, och menar att ett organisatoriskt hinder eventuellt kan 

vara att företagskulturen inte stödjer spridningen av kunskap. Kontentan är att 

mjukvaruutvecklares arbetsuppgifter till stor del innefattar att utveckla diverse program – men 

för att denna utvecklingsprocess ska underlättas anser vi likt vad teorin pekar på - att 

kunskapsspridning behöver vara en del av utvecklarens arbetsuppgifter.  

Vi menar att de organisatoriska faktorer och aspekter som vi har analyserat ovan, kan sägas 

relatera till mjukvaruutvecklarens attityd till att både sprida och ta till sig kunskap. Attityden 

är ett hinder som empirin indikerar gälla för samtliga verksamheter - vad som hindrar 

spridningen är att någondera av parterna inte vill, eller finner någon orsak att dela kunskap, 

eller ta till sig av den kunskapen som andra delar med sig av. Empirin indikerar att det är ett 

process likt Shannon & Weavers (1949) kommunikationsmodell som innefattar en mottagare 

och en sändare5, även nyare teorier, exempelvis Walshams (2005) sens-reading och sense-

giving två aktörer (a och b) som kommunicerar, delar och tar emot kunskap. Attityden går att 

härröra till vad vi redan konstaterat: viljan att dela med sig och/eller ta till sig av kunskapen. 

Även om viljan finns att dela med sig av kunskap, indikerar empirin att kontexten spelar en 

avgörande roll, eftersom aktörer sägs ha svårt att ta till sig det som "inte berör en själv". Vi 

har även identifierat ett mönster i teorin som pekar på att mottagaren behöver vara öppen för 

att ta emot ny kunskap samt att ha ett intresse för det tekniska, att vilja lära sig nya saker. Det 

grundläggande är att aktören "sändaren" ska ha viljan att dela med sig av kunskapen – vilket 

vi anser går att härröra till aktörernas attityd i frågan om kunskapsspridning.  

Att attityden hindrar kunskapsspridningen kan sägas utgå från vad vi tidigare exemplifierat i 

teorin med stöd av bland annat Polanyi (1967) som skriver att, all kunskap har sina rötter i tyst 

                                                 

 

 

5 Teorin innefattar även ett "brus" som stör kommunikationen mellan sändaren och mottagaren.  
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kunskap. Vi ser också ett samband med Walshams (2005) teori där personen i fråga tar in nya 

upplevelser/händelser vilket grundar sig enligt Walsham (2005) i aktörens tysta kunskaper. 

Det innebär att baserat på en persons tysta kunskaper; tolkar hen nya upplevelser och 

händelser (ibid s. 9). Vi har tidigare illustrerat Walshams (2005) tankar med en figur (se figur 

5) som beskriver denna process i fyra steg, hur en person handlar och tar in nya intryck och 

sen återger dessa till person (b) som tolkar framställningarna. Vi förutsätter att person (b), 

som i denna analys är en mjukvaruutvecklare; är öppen för att ta till sig vad person (a) 

försöker framställa - annars utgår vi från att attityden är ett hinder. Vi har sett antydningar på 

att attityden kan vara ett eventuellt hinder – ett mönster vi lyckats utröna från empirin är att 

det handlar om att endera part inte väljer att medverka i kunskapsutbytet.  

För att återkoppla till Walshams (2005) tankar innebär det att en person antingen försöker 

framställa sina upplevelser till någon som inte är intresserad eller någon som har en attityd 

som hindrar kunskapsspridningen. Vidare kan en anledning vara att person (a) eller (b) inte är 

villig att ta emot framställningarna. En förutsättning är att den som har informationen eller 

kunskapen även har förmågan och viljan att dela med sig av den. Det kan även ligga något i 

vad Shannon & Weaver (1949) beskriver som "ett brus" som stör kommunikationen mellan 

sändaren och mottagaren. Då vår empiri är begränsad kan vi inte uttala oss om någon specifik 

bruskälla som kan störa kommunikationen mellan sändaren och mottagaren. Det är dock 

elementärt att poängtera att det kan finnas andra hinder än enbart en persons ovilja. 

Chef 4 nämner att verksamheten har en uttalad policy när någon åker iväg ska denne också 

dela med sig av kunskapen. Sammantaget är det likt vad Walshams (2005) teori förespråkar, 

en process som innefattar åtminstone två personer – om personen i Fall 4 som har åkt bort 

kommer hem och ska presentera sina iakttagelser, förutsätter det att kollegorna har en öppen 

attityd och viljan att ta till sig av vad som förmedlas. Det är som respondenterna i Fall 2 

uttryckte det: organisationen (Chef 2) eller; individens ovilja att ta till sig kunskapen som är 

de primära hindren (Utvecklare 2). Samtidigt som vi behöver påminna oss om att det finns 

andra "brus" som påverkar kommunikationen, och som Watzlawick et al (2011) skriver är 

kommunikation en kontinuerlig process – och som vi själva antyder, en process som påverkas 

av eventuella kontextuella hinder. Vilket för oss in på den avslutande delen i analysen, som 

behandlar möjligheterna att sprida kunskap. 

5.2.2 Möjligheter till kunskapsspridning  

Alla fall beskrivs följa eller sträva mot en mer agil utvecklingsmiljö vilket talar för en relativt 

homogen syn på mjukvaruutveckling. Till vilken grad de olika verksamheterna kan sägas 

arbeta agilt finner vi dock svårt att uttala oss om då vi anser att det kräver en mer djupgående 

studie. Vad som dock går att urskilja är att samtliga respondenter beskriver hur processen går 

att likna vid Scrum men att endast delar av utvecklingsmetoden används. Framförallt verkar 

korta dagliga möten förekomma, med avsikt att diskutera vad som ska göras och om någon 
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vill lyfta ett problem som denne står inför. Även om dessa möten fått kritik från vissa 

respondenter ser vi ett övergripande positivt mönster. Eftersom det är under dessa formella- 

och informella möten som kunskapen sprids - exempelvis beskriver en respondent 

möjligheten att sprida kunskap vid fika- och lunchrasterna. Även teorin förespråkar såväl 

informella som formella platser där aktörer kan reflektera och där ny kunskap kan bli en 

produkt av mötet två personer emellan (Riege 2005 s. 26). Det råder ingen brist på 

möjligheter att sprida kunskap, även om verksamheterna inte har någon formell avsatt tid till 

reflektion, har vi fått beskrivet för oss att det är något som utvecklarna gör på daglig basis. 

Flera av de intervjuade cheferna har även ställt sig positiva till att utvecklarna ska få mer tid åt 

reflektion, t.ex. ansåg Chef 4 att det vore positivt om de ägnade sig åt en liknande aktivitet en 

dag i veckan.  

Själva utvecklingsprocessen beskrivs annars översiktligt utgå ifrån en back-log, där det 

framgår vad som skall göras, och sedan tycks utvecklarna till stor del arbeta enskilt för att lösa 

dessa. Då problem uppdagas beskriver utvecklarna hur sådana oftast löses genom att studera 

andra personers kod, söka svar på Internet eller fråga andra kollegor. Hur utvecklarna 

praktiskt går tillväga vid dessa tillfällen tycks inte något fall kunna ge svar på, även fast det är 

vanligt med interna uppslagsverk (Wiki). Vår uppfattning är att dessa interna uppslagsverk 

bättre lämpar sig för verksamhetsstödjande aktiviteter, som att upprätta dokumentation och 

hur det praktiska arbetet skall struktureras. Exempelvis noterar Utvecklare 3 hur praktiska 

programmeringsproblem behandlas; "Det ligger bara i luften på något sätt". Ovan förda 

resonemang tycker vi visar på att det finns ett behov av att utveckla inkrementellt och iterativt 

vilket i sin tur indikerar oklara mål samt en oklar process för hur målen ska nås. Utifrån 

empirin har vi konstaterat att samtliga fall arbetar med modern teknik och olika plattformar 

för att sprida information. Dock är det som vi tidigare nämnt, individens attityd som kan 

beskrivas som den avgörande faktorn för hur användbara dessa plattformar kan sägas vara. 

Har inte individen motivationen att utnyttja tekniken, då spelar det ingen roll hur tekniskt 

avancerad plattformen är, den kommer ändå inte att användas för ändamålet att sprida 

kunskap. Sammantaget finns möjligheterna, samtidigt som det finns hinder som påverkar 

utförbarheten.  

Överlag är det vår uppfattning att samtliga verksamheter beskrivs sträva mot en högre grad av 

kontinuitet vad gäller mjukvaruutvecklarnas arbetssätt. Det anser vi huvudsakligen kommer 

till uttryck i empirin som beskriver verksamheternas dokumentation men även sett till att alla 

respondenter förklarar hur de försöker arbeta efter mer standardiserade agila metoder. Vidare 

visar empirin att det framförallt är aktiviteterna, exkluderat själva programmeringen som kan 

sägas ligga i fokus för dokumentation och standardisering i samtliga av de studerade fallen. 

Chef 1 beskriver hur företagskulturen är väl dokumenterad och hur utvecklarna skall agera i 

rollen som konsulter. I både Fall 2 och Fall 3 beskrivs hur större händelser dokumenteras samt 
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hur olika övergripande moment i arbetet skall struktureras, t.ex. systemskisser och 

versionshanteringen.  

Avslutningsvis överensstämmer både Riege (2005) och Jonsson (2012) och deras tankar om 

möjligheter för kunskapsspridning med den insamlade empirin och studiens teoretiska 

förståelsemodell. Då samtliga fall beskriver hur det är upp till individen att själv sprida och ta 

emot kunskap. Något som vi tycker talar för att motivation som faktor är att anse som väldigt 

viktig. Den teoretiska förståelsemodellen tycker vi även stödjs då denna utgår från att all 

kunskap är personligt hållen. Likt Jonsson (2012) tänker vi oss att verksamheter, som 

utvecklar mjukvara, bör sträva efter en verksamhetskultur där det är roligt att dela med sig 

och ta del av andras erfarenheter. Förutom möjligheten att försöka påverka utvecklarnas 

attityd anser vi även att det finns organisatoriska och tekniska möjligheter till att sprida 

kunskap. Framförallt att göra det möjligt för utvecklarna att själva skapa egna erfarenheter 

men även skapa tillfällen då utvecklarna kan komma i kontakt med andra personer (som kan 

”sprida” sina kunskaper). Platta organisationer som Riege (2005) nämner är ett bra exempel 

på hur dessa tillfällen kan skapas. Vad gäller tekniska verktyg så ser vi även dem, likt Riege 

(2005), som möjligheter. Vi vill dock betona att synen på kunskap som personligt hållen och 

att tekniken därför endast kan sägas sprida information. Vilket i sin tur kan leda till att ny 

kunskap bildas. 
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6. Slutsatser 
I kapitlet presenteras studiens slutsatser.  

6.1 Kunskap vid mjukvaruutveckling 

Sett till tidigare förd analys är vår primära slutsats den, likt vad de flesta andra forskare redan 

kan sägas ha konstaterat, att kunskap är ett ytterst svårhanterbart begrepp. Att prata om 

kunskap i generella termer anser vi vara väldigt svårt då begreppet kan sägas innefatta väldigt 

mycket, och betyder olika för olika personer. Istället finner vi det mer givande att, likt vad 

både Jonsson (2012) och McIver et al (2012) förespråkar, konkretisera vad som menas med 

kunskap genom att se till individers handlande och de enskilda aktiviteter som utgör själva 

mjukvaruutvecklingen.  

Vad som komplicerar resonemanget är att rollen som mjukvaruutvecklare beskrivs vara 

relativt otydlig. Eftersom den innefattar flera olika aktiviteter. Något som vi uppfattar går att 

spåra till i vilken utsträckning utvecklarna är involverade i de kunskapssorter som Détienne 

och Bott (2002) beskriver: att förstå problemet och att utforska och utveckla en lösning. En 

grundkunskap anser vi vara förståelsen för koden och detta är något som fallen beskriver som 

de nyanställda utvecklarnas primära fokus. Att grundkunskapen kan betraktas som en tröskel 

för att kunna utveckla mjukvara, samt i kombination av att en stor del av rollen sägs fokusera 

på att öka förståelsen. Anser vi indikera en, i de studerade fallen, komplex roll med låg 

lärbarhet. Vi upplever att graden av tyst kunskap är beroende av hur stor skillnad det är mellan 

uppdragsgivarens och utvecklarens mentala modell. Något som vi upplever får till följd att 

utvecklarna behöver sätta sig in i slutanvändarens problematik och tolka dennes 

framställningar. Vilket vi att döma av; de olika fallens förespråkande av agila metoder, det 

frekventa nyttjandet av formella och informella möten samt i kombination med bristfällig 

dokumentation talar för att aktiviteten till hög grad är bestående av tyst kunskap. 

Kunskap vid mjukvaruutveckling uppfattar vi vara ytterst kontextberoende då såväl tidigare 

erfarenheter och problemets karaktär beskrivs vara varierande. Sett till den generella 

processen för att utveckla mjukvarulösningar är det vår uppfattning att de primära 

kunskaperna är att anse som karaktäriserade av låg lärbarhet och en tendens till hög grad av 

personlig tyst kunskap. 

6.1.1 Hinder mot kunskapsspridning 

Utifrån analyserad empiri och teori har vi kommit fram till att det finns ett par centrala hinder 

i de studerade fallföretaget. Dessa hinder kan framförallt sägas grunda sig i individens attityd, 

då en elementär förutsättning för att kunskap ska spridas är att åtminstone två aktörer är öppna 

för att dela med sig och ta emot ny kunskap. Det är även en följd av tidigare presenterad 

slutsats om att kunskap kan sägas vara individuell och att individers kunskap till största delen, 
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om inte helt, utgörs av tyst kunskap. Den första och kanske också allra viktigaste slutsatsen 

vad gäller hinder för kunskapsspridning är att: 

 Kunskapsspridning beror på aktörens attityd/inställning. 

Från studiens resultat kan vi även konstatera att ett annat hinder kan sägas vara att förståelse 

för vad som kommuniceras eller ska kommuniceras. Denna förmåga anser vi baseras på 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Vår uppfattning är att trots att utvecklaren är villig att ta 

till sig eller sprida kunskap kan aktören inte alltid göra det eftersom lärbarheten är för låg. 

Studiens andra slutsatser vad gäller hinder för kunskapsspridning är: 

 Sändarens förmåga till att återge. 

 Mottagarens förmåga till att tolka. 

 Kommunikationen är bristfällig. 

6.1.2 Möjligheter till kunskapsspridning 

Sett till möjligheter för att sprida kunskap anser vi att dessa blir en konsekvens av tidigare 

konstaterad syn på kunskap och hinder för kunskapsspridning. Möjligheter anser vi vara: 

 Insatser som påverkar individens attityd till att vilja dela med sig av sina, men även 

viljan att ta till sig av andra personers, tidigare erfarenheter och kunskaper. 

 Insatser som förbättrar sändarens förmåga till att återge. 

 Insatser som förbättrar mottagarens förmåga till att tolka. 

 Insatser som säkerställer kvalitén på kommunikationen. 

Då studien har visat att tyst kunskap är en central problematik anser vi att en möjlighet är eget 

praktiskt utövande. Något vi upplever går att relatera till samtliga av ovan nämnda insatser. 

Personens förmåga till förståelse (kunskap) tydliggörs då handlingar och dess utfall kan 

studeras i ett praktiskt sammanhang (t.ex. vid programmering). Detta underlättar sändarens 

förmåga till att återge. Då sändaren kan justera sin kommunikation baserat på hur hen tolkar 

mottagarens handlingar (kommunikation).  
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7. Reflektion 
I kapitlet reflekterar vi över studiens genomförande och kritiserar löpande de olika vägval 

och arbetssätt som har föranlett det slutliga resultatet. Avslutningsvis reflekterar vi över 

studiens bidrag. 

Som vi noterat (i kapitel 3.3) har kunskap diskuterats i flera tusen år och det råder fortfarande 

stor oenighet om hur begreppet ska definieras. Litteraturen på området är väldigt omfattande 

och ett problem som vi ställdes inför redan under författandet av bakgrunden var hur vi skulle 

avgränsa studien. En risk som vi har strävat efter att minimera är att blanda in för många 

teorier och begrepp. Då vi uppfattar att allt för många teorier kan göra det svårt att tolka det 

empiriska materialet och att förmedla en slutsats som kan sägas rikta sig till både akademiker 

och praktiker. En åsikt som även legat till grund för presenterandet av en egen teoretisk 

förståelsemodell. Att använda oss av ett iterativt tillvägagångssätt och kontinuerligt utvärdera 

tidigare uppfattningar anser även ha minimerat ovan nämnda risk. Tilläggas bör dock att valda 

arbetssätt har varit väldigt tidskrävande. Att kontinuerligt utvärdera vår teoretiska 

förståelsemodell har lett till otaliga omskrivningar av det teoretiska kapitlet. En central 

problematik som legat till grund för de flesta av dessa omskrivningar har varit osäkerheten i 

hur tyst kunskap kan beskrivas.  

Sett till studiens relevans anser vi att praktiker kan använda sig av studiens slutsats omgående. 

Detta grundar vi i att studiens slutsats ställer sig till de teorier som beskriver kunskap som 

något individuellt, vilket får till konsekvens att kunskapsspridning som begrepp kan sägas bli 

innehållslöst. Då vi istället anser att kunskapsspridning handlar om att skapa förutsättningar 

för att skapa ny kunskap. Vår uppfattning är att det inte är kunskap som sprids, utan 

information. Då vi med denna studie syftar till att utveckla en mer enhetlig begreppsapparat 

anser vi att denna insikt kan vara av relevans för praktiker. Att kunna skilja på information 

och kunskap och vad begreppen innefattar är därför något vi anser vara ytterst relevant för 

praktiker. Vidare menar Myers (2013) att nyttan med kvalitativ forskning i synnerhet är att 

bidra med relevant forskning som berör komplexa fenomen. Vi bedömer att denna studie 

delvis lyckats med denna bedrift. Därför att vi har studerat något som praktiker i viss mån kan 

sägas ta för givet men som är ytterst komplext. För att konkretisera och skapa relevans för 

praktiker anser vi därför att de kan använda sig av vår förståelsemodell. För akademiker blir 

denna förståelsemodell ytterligare ett argument för varför kunskap är att betrakta som 

personligt hållen.  

När det gäller denna studies rigorositet har vi förhållit oss till väl etablerade metoder för hur 

forskning inom forskningsfält skall bedrivas. Likt vad Myers (2013) skriver har det 

hermeneutiska perspektivet vuxit i användande inom business och management-forskningen. 

Att vi har följt metodråd för hur studiens olika moment (t.ex. litteraturstudie, empiriinsamling 

och analys) skall bedrivas anser vi talar för en hög grad av rigorositet. Våra personliga åsikter 
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vad gäller det tolkande perspektivet är dock att det öppnar för en relativt ostrukturerad 

forskningsmetod. Då forskarens tolkningar är i fokus har vi upplevt att det emellanåt är svårt 

att förhålla sig till en tänkt metodik. Speciellt under den empiriska insamlingen då vi till stor 

del kan sägas ha vägletts av vad respondenterna själva har funnit som intressant att diskutera.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet bedömer vi att slutsatserna med fördel kan användas, 

likt (Myers 2013), till att generalisera från empiri till teori. Vi menar att studien kan bidra med 

att ytterligare belysa begreppet kunskap samt att slutsatserna kan användas av både forskare 

och praktiker. Då studien utgår ifrån ett holistiskt perspektiv ser vi dock även möjligheter till 

att generalisera till en mer övergripande population. Eftersom slutsatsen visar på att kunskap 

vid mjukvaruutveckling är personligt hållen, grundad i erfarenheter, finner vi det även rimligt 

att testa om så är fallet även utanför mjukvaruutveckling som kontext.  

Vad gäller forskningsmetoden upplever vi att denna har gjort det möjligt att komma till denna 

generaliserbara slutsats. Att studera multipla fall anser vi ha hjälpt oss att förstå den 

omfattande mängden teori som legat till grund för denna studie, samt i arbetet med att avgöra 

vilka teorier som kan sägas vara relevanta att fördjupa sig inom. En risk kan dock vara att vi 

för godtyckligt kan ha använt oss av olika teorier för att ”forma studien efter vår egen initiala 

uppfattning”. Denna problematik menar vi att det tolkande perspektivet svarar emot då det 

just sägs utgå från att verkligheten är en social konstruktion (Myers 2013). Att vi har tolkat 

och bildat oss en egen uppfattning av empiri och teori ser vi därför bara som positivt. Hade ett 

positivistiskt perspektiv använts, som lägger större tonvikt vid; generalisering (från urval till 

population), skapandet av ”universella lagar” och initiala hypoteser hade detta kunnat vara ett 

större problem (Myers 2013). 

7.1 Studiens bidrag 

Summerat är vi av uppfattningen att studien bidrar med ett perspektiv på kunskap, som 

styrker befintliga teorier om att kunskap är att betrakta som individuellt hållen. Samt att denna 

kunskap därav bäst kan sägas studeras i dess praktiska sammanhang. Vidare kan studiens 

teoretiska förståelsemodell bidra med ny kunskap, som visar på hur flera teorier inom 

forskningsfältet relaterar till varandra.  

Sett till syftet med studien har kunskap undersökts explorativt och ovan nämnd bidrag anser 

vi med fördel kan användas till att utveckla en gemensam begreppsapparat vid 

mjukvaruutveckling. Om praktiker enas kring uppfattningen att kunskap är individuellt hållen 

menar vi att det borde leda till; kommunikation med högre kvalitet samt att betydelsen av 

egna erfarenheter stärks. Med högre kvalitet menar vi kommunikation som innehåller fler 

återkopplingar, för att säkerställa den individuella förståelsen. Vad gäller akademiker anser vi 

att studiens bidrag kan användas för att skapa en mer enhetlig syn på vad kunskap är. Utifrån 

studiens slutsats, och presenterad teoretisk förståelsemodell, kan såväl forskare som studenter 

använda sig av dessa för att studera andra eller liknande kontexter.  
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8. Vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning föreslår vi framförallt studier som utgår från och i större grad 

testar KIP-modellen, som McIver et al (2012) har utvecklat. Anledningen till detta är för att 

vår studie visar på att kunskapen i sig är svår att studera då den är personligt hållen och starkt 

anknuten till tidigare kunskaper och erfarenheter. Vårt förslag är därför att studier bör 

fokusera mer på de handlingar som kunskapen ger upphov till. Vad vi även finner intressant 

och som vi bara ytligt har behandlat i denna studie är begreppet lärbarhet som McIver et al 

(2012) introducerar. Att studera om det är relevant att reflektera över både lärbarhet och tyst 

kunskap finner vi intressant. Som ett resultat av att denna studie visar på att kunskap är 

individuellt hållen kan det även vara intressant att studera hur verksamheter säkerställer att 

information tolkas på rätt sätt. 

Då vi med denna studie har utgått från ett holistiskt perspektiv, dels för att själva bringa 

klarhet i begreppet kunskap, finner vi även att vidare forskning med fördel kan avgränsas till 

färre fall. För att få en ännu mer detaljerad beskrivning av ett specifikt fall. Något som skulle 

kunna användas för att ytterligare bilda sig en förståelse för om kunskap vid 

mjukvaruutveckling faktiskt bör ses som något endast individer besitter. Det hade också varit 

intressant att genomföra en studie som studerar om synen på kunskap skiljer sig mellan chefer 

och utvecklare inom samma kontext. För att ytterligare påvisa om begreppen som används 

skiljer sig åt.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Introduktion (5 min) 

 Berätta kort om vilka vi är: 

o Bakgrund och vem som gör vad under intervjun. 

 Studiens syfte: 

o Att undersöka vad kunskap är vid mjukvaruutveckling 

o Vilka hinder, mönster och möjligheter som går att urskilja vid 

kunskapsspridning. 

 Är det ok om vi spelar in intervjun? 

 Vill du vara anonym? 

 Får vi nämna företaget vid namn? 

 
 

Personbeskrivning (5 min) 

 Berätta om din bakgrund? 

 Har du arbetet som utvecklare? 

 
 

Verksamhet & systemutveckling (30 min) 

 Vad för system utvecklar ni? 

o Vad är syftet? 

 

 Frågor som relaterar till den övergripande strukturen för systemutveckling: 

 

o (*) Hur ser vanligtvis en projektgrupp ut? 

 Vilka roller deltar? 

 Finns tydliga roller och ansvarsområden? (Hierarki) 

 Hur stora är utvecklingsgrupperna? 

 Vart är de placerade, geografiskt? 

 Skiljer det sig mellan projekten? 

 

o Vad utmärker ert sätt att arbeta? 
 Använder ni några specifika metoder, modeller eller processer? 

 

 (C) Hur arbetar ni för att underlätta för nyanställda utvecklare att komma in i 

sin roll och i organisationsstrukturen? 

 

(U) Hur upplevde du att verksamheten arbetade för att underlätta för dig att 

lära dig rollen och att komma in i organisationsstrukturen? 
 

 Hur lär sig utvecklare (vart söker de svar på frågor/problem): 

 

o Utvecklingsmetoden? (Metoden som används för utveckling) 

 Ex. Manualer & personlig kontakt? 

 

o Praktisk utveckling? (Lösa praktiska utvecklingsproblem) 
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o (U) Stötte du på några problem under ditt förra projekt, hur löste du dem 

och vart vände du dig för att hitta lösningen? 

 Ex. Manualer, databaser, personlig kontakt eller internet (Google). 

 

o Uppgiftsrelaterade? (Att förstå vad som ska göras) 

 Hur blir nya projekt presenterade? 

 Vilka möten / dokument används 

 

 (C) Hur mycket tid finns för att reflektera under och efter genomfört arbete? 

 

(U) Hur mycket tid hade du avsatt för reflektion under och efter ditt senaste 

projekt? 
 

 Hur uppmärksammas problem vid utveckling?  
 

 Vilka kommunikationsvägar används vid utveckling? 

o Vilka IT-system används? 

o Hur stor del av tiden ägnas åt möten? 

 

 Finns det några gemensamma riktlinjer för utveckling och dokumentation av 

kod? 
 

 Vilka utbildningsmöjligheter ges utvecklarna? 

o (*) (U) Vad motiverar dig i din roll? 

 

 

Kunskap & kunskapsspridning (20 min) 

 Hur ser du på kunskap? 

o Vad är viktig kunskap i rollen som en utvecklare? 

 

 Vad innebär det att sprida kunskap? 

o När anser du att det är viktigt att sprida kunskap? 

 Ser du några hinder mot att kunskap skall spridas? 

 

 (C) Hur arbetar ni för att motivera utvecklare till att sprida kunskap? 

 (U) Får du någon belöning då du delar med dig av din kunskap? 

o Belönas personer som tar initiativ till kunskapsspridning?  

 

 Avslutande reflektioner? 

 Vad tycker du om oss som intervjuare - konstruktiv kritik? 
 

 

(*) Dessa båda frågor lades till efter att Fall 1 (pilotstudie) hade genomförts. 

(C) Frågor specifikt ställda till de respondenter vi benämner som chefer. 

(U) Frågor specifikt ställda till de respondenter vi benämner som utvecklare. 


