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Sammanfattning 
I dagens allt mer globaliserade företagsklimat är det viktigt att på ett optimalt sätt hantera 
informations- och kunskapsrelaterade frågor. I takt med den ständiga förändringen som 
pågår så har begreppet Knowledge Management (KM) blivit ett populärt ämnesområde. 
KM kan enligt oss vara hur en organisation arbetar och hanterar kunskap för att kunna öka 
sin konkurrenskraft. 

Vårt syfte med denna kandidatuppsats har varit att undersöka hur den mestadels engelsk-
språkiga litteraturen inom ämnesområdet KM går att applicera på svenska organisationer. 
Detta med avsikt på att kunna mäta en organisations KM-tillstånd. Vårt forskningsarbete 
har även målsättningen att generera förändrings- och förbättringsförslag åt en global orga-
nisation som vårt referensföretag. 

För att uppfylla syftet har vi valt att utföra en surveyundersökning som bygger på Bukowitz 
och Williams bok, The Knowledge Management Fieldbook (1999). Med hjälp av denna lit-
teratur kan läsaren undersöka och mäta hur en vald organisation hanterar kunskap. 

Vår forskning visar att den valda undersökningsformen går att använda på svenska organi-
sationer men att den besitter vissa brister. Bland förslagen vi tagit fram för att förbättra 
surveyundersökningen finns förändringar i språkbruket och möjlighet att dela upp under-
sökningen i mindre avsnitt. 

Trots undersökningens brister har vi fått fram ett antal förändrings- och förbättringsförslag 
åt vårt referensföretag. Surveyundersökningen indikerar bland annat på att respondenterna 
saknar en helhetssyn och en förståelse för organisationens syn på KM. Vidare tyder resulta-
tet på att organisationen hade kunnat bli ännu mer konkurrenskraftig genom att tillsätta 
specialisttjänster i form av till exempel en Knowledge Manager.  
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Abstract 
The environment of organisations is today becoming more globalized and it is important to 
optimize the ways of handling with information and knowledge. In this constant change 
that is going on has the concept Knowledge Management (KM) become popular. KM can 
according to us be how an organisation work and handle knowledge in order to strengthen 
their competitiveness.  

Our purpose with this paper has been to examine how KM is described in the, in most 
parts, English literature and how it can be applied to Swedish organisations in order to 
measure the KM-condition. The aim of this research project is also to generate changes 
and improvement suggestions for a global organisation such as our reference organisation. 

In order to obtain our purpose we have chosen to execute a survey investigation that is 
built on “The Knowledge Management Fieldbook” (1999) authored by Bukowitz and Wil-
liams. With this literature the reader is given an opportunity to investigate and measure 
how a chosen organisation handles knowledge. 

The research shows that the chosen investigation form is possible to use on Swedish or-
ganisations even though there are some shortages. Among our proposals, to improve the 
survey investigation, are a change of language use and to make it possible for the investiga-
tor to divide the investigation into smaller parts. 

Despite the shortages in the investigation have we been able to produce a number of sug-
gestions for our reference organisation to work with. These suggestions are for example  
about changes and improvement in KM handling. The survey investigation indicate among 
other things that the respondents lack an overall picture and understanding for the organi-
sations vision of KM. Furthermore our result indicates that the organisation could be able 
to become even more competitive through appointing specialist posts like for example a 
Knowledge Manager. 
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1 Inledning och bakgrund 
Vi har valt att arbeta med och döpa denna kandidatuppsats till; Strategisk planering av Knowled-
ge Management. Knowledge Management (KM) är ett flitigt använt begrepp inom näringslivet 
och handlar om hur väl företag och andra organisationer hanterar kunskap. ”Även om människor 
har försökt utnyttja och utveckla kunskapen under historiens gång blev termen ”knowledge ma-
nagement” populärt först på 1990-talet. Knowledge Management (KM), eller kunskapsstyrning, 
är nu ett viktigt område av den organisatoriska praktiken och en betydelsefull akademisk underdi-
sciplin.” (Alvesson, 2004, s. 156) 

Vi lever idag i ett kunskapssamhälle där kunskap har blivit ett nyckelord och fått stor betydelse 
för företags konkurrensförmåga. Det svåra med kunskap är enligt oss att identifiera den och nå ut 
med kunskapsöverföring till andra personer i en organisation. Kunskapshanteringen på företags-
nivå är därför av yttersta vikt för att kunna uppnå lönsamhet och flexibilitet. Dessa åsikter är ock-
så något som Alvesson (2004) instämmer i när han bland annat beskriver betydelsen av kunskap i 
nutida affärs- och arbetsliv. 

För att en organisation skall ha fungerande processer kring KM krävs det att företagsledningen 
föregår med gott exempel och ytterst har ansvaret för att KM inte bara blir ett begrepp utan in-
nebörd. KM är ett ämnesområde som företag bör arbeta kontinuerligt med och således göra till 
en levande dokumentation. Ytterst handlar det om att ta tillvara på människors kunskap, inte bara 
kunskapen som finns i hjärnan utan även kunskapen som finns i händerna. ”Beroende på kun-
skapsfenomenets komplexa och implicita karaktär och dess ”utspridda närvaro” finns det en 
spänning mellan kunskap och management.” (Alvesson, 2004, s. 172) 

Via tidigare moment inom programmet Informationslogistik (140 p), har vi kommit i kontakt 
med begreppet KM. KM är, enligt oss, ett intressant ämnesområde och anledningen till att vi valt 
att fokusera och lära oss mer inom området är bland annat kopplingen mellan kunskap och in-
formationsöverföring. Detta faller väl inom den yrkeskategori vi valt att utbilda oss inom, nämli-
gen Informationslogistik. ”Rätt information, till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats i rätt tid och 
till rätt kostnad blir allt viktigare framöver. Uppgiften att skapa effektiva informationsflöden inför 
framtiden är mycket stor.” (www.cil.se, 2006)  

Kunskapshantering är en av nycklarna till framgång då samhället successivt har blivit mer och 
mer kunskapsintensivt. Vi anser att det är ett mycket intressant ämne att forska vidare inom. För 
att kunna möta kundernas önskemål och förväntningar i framtiden är det av yttersta vikt att han-
tera sin kunskap på ett strategiskt sätt. Därför borde KM vara ett prioriterat område för vårt refe-
rensföretag vilket det går att läsa om i en av företagets trycksaker. ”Och hur entusiastiskt vi ser 
fram emot utmaningen att möta våra kunders framtida behov och förväntningar.” (Referensföre-
tag, 2006, s. 3) 

1.1 Problembakgrund 
Tillsammans med avdelningschefer på vårt referensföretag, där vi tidigare utfört analyserande 
rapporter, har vi sett ett behov av att undersöka ämnesområdet KM ytterligare inom valda delar 
av organisationen. Kunskapshantering är ett viktigt instrument inom näringslivet och på företaget 
föreligger bland annat ett antal pensionsavgångar inom en snar framtid, och att personal byter ar-
betsuppgifter. Därför ses det av yttersta vikt inom organisationen att bevara, tillvarata och över-
föra den kunskap som finns till en gemensam kunskapsbank. 

För att utvinna ovan nämnda information kommer vi att genomföra en surveyundersökning (en-
kät) som aldrig tidigare, i sin helhet, genomförts i Sverige. Ett av våra syften med arbetet är att 
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utvärdera om surveyundersökningen fungerar att använda på svenska organisationer och om den 
ger ett tillämpningsbart resultat. Samtidigt vill vi utvärdera vårt referensföretags position som 
kunskapshanterare. Via undersökningen vill vi se eventuella framtida behov och projektinsatser 
inom området kunskapshantering på företaget. Den teori vi analyserar ämnar vi omsätta till prak-
tiska utvecklingsprojekt på valt referensföretag och på så vis bli grunden i en strategisk planering 
av KM, vilket också ger oss titeln på denna kandidatuppsats. 

För framtagandet av denna kandidatuppsats har vår handledare vid Växjö Universitet, Jan Aide-
mark, varit ett stort stöd och inspirationskälla. Surveyundersökning och analys har gjorts möjligt 
tack vare ett positivt samarbete med referensföretaget.  

1.2 Syfte 
Då KM är viktigt för dagens moderna organisationer är det intressant att se hur anpassat det, i 
stora drag, engelskspråkiga litteraturutbudet går att använda på svenska organisationer. För att ut-
reda detta ämnar vi se hur man kan arbeta med och eventuellt förändra det engelskspråkiga mate-
rialet för att i framtiden stämma bättre överens med våra svenska förhållanden. 

Vi inriktar oss på att undersöka om surveyundersökningar generellt är ett bra verktyg för att arbe-
ta med KM relaterad utveckling. För att kunna göra denna bedömning avser vi att utföra en un-
dersökning av ett referensföretags kunskapshanteringsprocess med hjälp av en surveyundersök-
ning.  

1.3 Frågeställning 
För att kunna uppfylla tankegångarna i vårt syfte ställer vi två frågor. 

1. Hur bra fungerar, i grunden engelskspråkiga, surveyundersökningar när man skall utvärdera 
och utvinna information om ett specifikt ämnesområde, KM, ur en organisation? 

2. Går det med hjälp av surveyundersökningar att generera förändrings- och förbättringsförslag 
gällande KM åt en organisation? 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att inte låta hela organisationen på referensföretaget genomföra surveyundersökningen 
då vi vill utföra den på en mindre referensgrupp. Det finns en viss tidsbegränsning för vår kandi-
datuppsats och detta ligger således också till grund för vald storlek på referensgruppen som om-
fattar 32 respondenter. 

Surveyundersökningen bygger på begreppet kunskapshantering (KM) och det är inom detta äm-
nesområde som vi avgränsar vår analys. Vi tar inte hänsyn till andra närliggande ämnesområden 
och vi bygger vår uppsats genom att fokusera på Bukowitz och Williams bok  ”The Knowledge 
Management Fieldbook” (1999). 

1.5 Målgrupp 
Vi har fokuserat på tre målgrupper i denna kandidatuppsats. Dessa är referensgruppen bestående 
av två avdelningar på vårt referensföretag, andra studenter och även intressenter inom den aka-
demiska världen. 
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1.5.1 Referensföretag 

Det referensföretag vi valt att arbeta mot är en global organisation med ett antal olika tillverk-
ningsenheter. Den tillverkningsenhet vi valt att undersöka består av omkring 550 anställda. De 
avdelningarna på referensföretaget som innefattas i vårt arbete är en logistikavdelning och en re-
servdelsavdelning. I denna uppsats väljer vi att inte skriva företagets riktiga namn, utan väljer 
istället att kalla det för referensföretaget. 
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2 Metod 
Under detta kapitel kommer vi att förklara vad vi har gjort och hur vi har gått till väga för att komma fram till 
vårt resultat, genom att beskriva vårt vetenskapliga förhållningssätt. För att förklara det vetenskapliga förhåll-
ningssättet inleder vi kapitlet med ett citat som tydliggör vad vetenskaplig data är. 

”Vetenskapliga data måste kunna prövas och reproduceras intersubjektivt: upprepade observatio-
ner av samma fenomen gjorda av olika observatörer bör ge samma data.” (Kvale, 1997, s. 65) 

2.1 Vetenskapsteori  
”Vetenskapsteori behandlar hur vetenskaplig kunskap bildas och prövas samt dess roll i samhäl-
let.” (Wallén, 1996, s. 11). 

Thurén (2004) menar att vi genom vetenskapen försöker att tolka och förstå det vi undersöker. 
Detta kan göras antingen genom att hitta den absoluta sanningen eller de som anser att alla sidor 
är lika mycket värda. Dessa två olika vetenskapsteorier kallas för positivism respektive hermeneu-
tik. 

2.1.1 Positivism 

”Man menade att vetenskaplig kunskap uttrycks i språkliga satser som skall kunna visas sanna i 
den meningen att de överensstämmer med verkliga förhållanden.” (Wallén, 1996, s. 16) En posi-
tivists synsätt kan enligt oss beskrivas med följande liknelse, att om det är molnfritt på morgonen 
är det stor sannolikhet att det inte blir någon nederbörd.  

En positivist anser sig kunna uppnå en absolut sanning genom bland annat experiment, kvantita-
tiva mätningar och logiska resonemang. En positivist bygger sin syn på ett objektivt synsätt. Detta 
innebär att studierna genomförs utan påverkan på omgivningen. Människor har två källor till 
kunskap. Dels genom våra sinnen och dels genom vårt logiska tänkande. Den fakta som kommer 
fram kan sedan analyseras för att dra slutsatser. (Thurén, 2004) 

2.1.2 Hermeneutik 

Ordet hermeneutik betyder tolkningslära. Hermeneutisk forskning bygger på att skapa en förstå-
else av andra människor och deras situation genom att på olika sätt tolka beteende och reaktio-
ner. Till skillnad från en positivist så bygger hermeneutik på ett subjektivt synsätt. Det innebär att 
en hermeneutiker använder sig av sina egna upplevelser och sin egen förmåga för att tolka och på 
så sätt förstå situationen och beteendet. (Thurén, 2004) 

Bryman (2002) menar med begreppet hermeneutik att en person som analyserar en text skall 
kunna förstå upphovsmannens innebörd utifrån de perspektiv denne haft. 

2.1.3 Val av vetenskapsteori 

I detta arbete utgår vi från ett positivistiskt synsätt. Detta med anledning av att vi utför en sur-
veyundersökning där vi kvantitativt mäter svaren och utifrån det drar logiska slutsatser. Eftersom 
hermeneutiker bygger sin ansats på att tolka människor och uppkomna situationer, anser vi att 
detta inte överensstämmer med vår forskning. 
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2.2  Vetenskapligt angrepp 
Inom forskningen angrips den empiriska verkligheten antingen genom en deduktiv-, induktiv- el-
ler hypotetiskt-deduktiv ansats. Induktion bygger på empiri och deduktion på logiskt tänkande 
och hypotetiskt-deduktiv bygger på hypoteser som det görs deduktiv slutledning på. (Thurén, 
2004) 

2.2.1 Induktion 

Inom forskning med induktivt angreppssätt dras allmänna och generella slutsatser utifrån de em-
piriska fakta som föreligger. Detta innebär att vi inte kan vara helt säkra på utfallet då det bygger 
på slutsatser som inte kan garanteras vara hundraprocentigt sanna. (Thurén, 2004) 

Begreppet induktion är, enligt oss, exempelvis att ett föremål som täcks av snö kommer att synas 
när snön smälter. Slutsatsen är då att det som göms i snö kommer fram i tö.  

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är induktion en vetenskaplig metod där man bildar en teoretisk 
uppfattning med hjälp av en faktisk kunskap. 

2.2.2 Deduktion 

Begreppet deduktion bygger på ett logiskt samband och för att uppnå ett visst mål måste vissa 
förutbestämda delmål uppfyllas. Först måste A göras klart innan B kan påbörjas och så vidare. 
Slutsatserna behöver dock inte överensstämma med den faktiska verkligheten. (Thurén, 2004) 

Jacobsen (2002) gör gällande att deduktion är att gå från teori till empiri. Det vill säga att först 
skaffa sig en förväntning av verkligheten för att sedan se om verkligheten är som man förväntat 
sig. 

2.2.3 Hypotetiskt-deduktiv 

Enligt Holme och Solvang (1997) är det hypotetiskt-deduktiva vetenskapliga angreppssättet den 
mest frekvent använda teoribildningen för att göra vetenskapliga analyser. Vidare menar förfat-
tarna att en teori aldrig blir fullständig utan kan alltid vidareutvecklas med följdfrågor. 

Wallén (1996) menar att ett hypotetiskt-deduktivt vetenskapligt angreppssätt utgår från att teorin 
är viktigare och har en starkare och mer självständig ställning än vid ett induktivt angreppssätt. 

2.2.4 Val av vetenskapligt angrepp 

Av ovan nämnda vetenskapliga angreppssätt anser vi att detta arbete bygger på ett hypotetiskt-
deduktivt resonemang. Detta då vi utgår från en befintlig vetenskaplig teori (surveyundersökning) 
och undersöker om den fungerar tillfredsställande i en svensk företagsorganisation. I vår survey-
undersökning försöker vi finna logiska samband som bygger på de resonemang som undersök-
ningen har som bas. Det material vi får fram avser vi skall kunna ligga till grund för en framtida 
vidareutveckling av referensorganisationens kunskapshantering eller av surveyundersökningen i 
sig. 

2.3 Vetenskaplig metod 
Inom vetenskapen används två olika metoder, med utgångspunkt på vilken sorts information 
som undersöks. Metoderna som finns är kvantitativa- eller kvalitativa där den kvantitativa meto-
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den bygger på att forskaren prövar teorin och den kvalitativa på att forskaren har ett mer flexibelt 
angreppssätt. (Holme & Solvang, 1997) 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden bygger på i förväg bestämda frågor och svarsalternativ som vare sig re-
spondent eller forskaren kan ändra. Forskaren står inte själv för informationsinsamlingen utan 
detta görs ofta via exempelvis en enkät av standardformat, istället omvandlar forskaren informa-
tionen till siffror och gör analys av dem. En styrka i detta angreppssätt är att den insamlade data-
mängden möjliggör att det går att göra generaliseringar inom ett valt område. (Holme & Solvang, 
1997) 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Vid ett kvalitativt angreppssätt måste forskaren kunna vara flexibel och således förändra den 
tänkta frågeställningen efter den situation som uppstår. Kvalitativa metoder är forskarens upp-
fattning eller tolkning av information och visar på en totalsituation där saker är bra eller dåliga. 
Att kunna ändra sina frågeställningar vid undersökningstillfället för att passa på den uppkomna 
situationen är en styrka med detta angreppssätt. (Holme & Solvang, 1997)  

2.3.3 Forskningsmetoder 

I detta arbete kombinerar vi den vetenskapliga forskningen med att genomföra en undersökning 
som skall kunna bistå till referensorganisationens framtida förbättrings- och förändringsåtgärder 
inom KM. Det innebär att vi även gör en så kallad aktionsforskning som är inriktad mot vårt re-
ferensföretag. 

”Aktionsforskning gäller processer eller företeelser som inte skulle komma till stånd utan att 
forskarna påverkar eller startar ett skeende (en aktion).” (Wallén, 1996, s. 111) 

Det traditionella vetenskapliga arbetet innebär en undersökning där det fastställs om den utförda 
enkätundersökningen fungerar under svenska förhållanden. Samtidigt med detta analyseras nulä-
gessituationen i företagsorganisationen. (Holme & Solvang, 1997) 

2.3.4 Val av vetenskaplig metod 

Vår forskning bygger på en surveyundersökning med fastställda frågor och svarsalternativ. Detta 
gör att vårt arbete har en kvantitativ ansats där vi omvandlar de svar vi får in till generella mätba-
ra tal. Under undersökningen gör vi inga förändringar av de påståenden och svarsalternativ som 
är fastlagda, därför kan vi inte heller anse att vårt arbete utförs med en kvalitativ metod.  

Vi väljer i vår kandidatuppsats att utföra såväl en traditionell vetenskaplig forskning som syftar till 
att utveckla det vetenskapliga ämnesområdet samt en aktionsforskning där fokus ligger på att ge-
nerera förändrings- och förbättringsförslag åt referensföretaget.. 

2.4 Surveyundersökning 
För att kunna analysera och få fram användningsbar information om referensföretagets nuvaran-
de tillstånd inom ämnesområdet KM använder vi en surveyundersökning. I samband med detta 
arbete analyserar vi vald undersökning för att kunna utvärdera om den passar in på svenska för-
hållanden. 
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Anledningen till att vi har valt att göra en surveyundersökning istället för exempelvis intervjuer är 
möjligheten att ha standardiserade påståenden och svarsalternativ och att kunna nå ut med sam-
ma undersökning till fler personer under en kortare tid. 

Då vi i detta arbete utgår från en befintlig surveyundersökning (Knowledge Management Dia-
gnostic, KMD), gjord av Bukowitz och Williams (1999), förutsätter vi att vi genom de svar som 
inkommer från respondenterna, kommer att kunna utvinna meningsfull information och kunskap 
för att uppnå syftet med vår kandidatuppsats. 

Vi väljer att använda surveyundersökning för att kunna få in standardiserad information och ut-
ifrån det ge råd åt referensföretaget. Validitet försöker vi uppnå genom att dela upp undersök-
ningen med split-half. ”…’split-half’, vilket betyder att ett test delas i två halvor, vilka innehåller 
ungefär samma frågor e d. Om man testar en hel grupp kan man slumpvis fördela två likartade tes-
ter i gruppen för att kontrollera deras reliabilitet mot varandra.” (Arbnor, Bjerke, 1994, s. 248) I 
vår surveyundersökning innebär detta att undersökningens påståenden på förhand är uppdelade i 
två olika delar. På detta vis provar vi om surveyundersökningens påståenden är likvärdiga genom 
hela undersökningen. 

”En survey grundar sig i allmänhet på ett urval av individer, hushåll, företag eller andra enheter. 
Urvalet blir utsatt för någon form av observation, utfrågning eller, allmänt, ”mätning”. Från mät-
ningarna från urvalet (folks svar på frågor) vill man dra slutsatser eller göra uttalanden om den 
population från vilken urvalet dragits…” (Wärneryd, 1993, s. 12)  

En av fördelarna med en surveyundersökning är att man får in standardiserat material och att det 
går att jämföra svaren samt bearbeta dem statistiskt. Negativa aspekter kan vara att det kan ta tid 
att få in alla svar och att man inte kan förändra undersökningens utseende efter det är distribuerat 
till respondenten. 

2.4.1 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär hur pass korrekta mätningarna som gjorts är, om de är tillförlitliga eller inte. 
Validitet visar på hur väl man undersökt det man ämnat undersöka. (Thurén, 2004) 

För att minimera risken för eventuella slumpmässiga fel är vår undersökning uppdelade i två så 
kallade split-half. Det innebär att de påståenden som surveyundersökningen är uppbyggd på 
slumpmässigt är uppdelat på två halvor som respondenterna genomför. Detta bör ge likvärdiga 
resultat mellan de båda undersökningarna och ligga till grund för att stärka reliabiliteten och vali-
diteten. ”Det kan låta märkligt, men ett slumpurval är det som garanterar det mest representativa 
urvalet.” (Jacobsen, 2002, s. 341) 

I detta fall anser vi att det går att belysa reliabiliteten ur två aspekter. Om man ser den svenska 
organisationen som en helhet så utförs undersökningen bara på en bråkdel av de anställda. De 
utvalda respondentavdelningarna utgör cirka sex procent av den totala personalmängden. Reliabi-
liteten för organisationen som helhet ger då en sämre tillförlitlighet om hur hela företaget arbetar 
med KM. Om vi istället belyser reliabiliteten på de avdelningar som utfört undersökningen upp-
nås en svarsfrekvens på 75 procent vilket ger en klart högre tillförlitlighet. 

Via vår analys har vi för avsikt att kunna validera om surveyundersökningen ger oss relevant och 
likvärdig information i de två split-half samt om det utifrån de inkomna svaren går att få fram 
underlag för förbättrings- och förändringsåtgärder. ”I vanliga ordböcker hänför sig ”validitet”, 
”giltighet”, till sanningen och riktigheten hos ett yttrande. Ett giltigt argument är hållbart, väl-
grundat, försvarbart, vägande och övertygande.” (Kvale, 1997, s. 215) 
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2.4.2 Svarsbortfall 

För att kunna se om antalet inkomna respondentsvar är i tillräcklig mängd för att få ett underlag 
att genomföra en relevant analys på tar vi hjälp av Bryman och Bell enligt citatet nedan där man 
kan konstatera att över 70 % är ett bra resultat. 

”Mangione (1995, s. 60-61) har kategoriserat svarsprocenten när det gäller andelen besvarade en-
käter på följande ungefärliga sätt: 

Över 85 procent: utmärkt 
70-85 procent:  bra 
60-70 procent:  acceptabelt 
50-60 procent:  knappt godkänt 
Under 50 procent:  oacceptabelt” 
(Bryman & Bell, 2003, s. 164) 

2.4.3 Svarsalternativ 

Respondenten ges fyra svarsalternativ i surveyundersökningen. Dessa är; håller helt med, håller 
delvis med, tar delvis avstånd ifrån och tar helt avstånd ifrån. Baktanken till att det finns fyra al-
ternativ är för att respondenten skall ”tvingas” ta ställning till för eller emot respektive påstående 
i surveyundersökningen. 

Vissa respondenter har valt att inte svara på alla påståenden. Deras svar har vi i efterhand lagt in i 
ett svarsalternativ som vi kallat ”Ej svarad”. 

2.4.4 Gruppseminarium 

För att informera respondenterna om vilka vi som utför denna kandidatuppsats och undersök-
ning är och hur vi planerat tillvägagångssättet med surveyundersökningen har vi genomfört 
gruppseminarium vid två skilda tillfällen på de av företaget utvalda respondentavdelningarna. På 
dessa seminarium presenterade vi således oss själva samt undersökningens upplägg med angivna 
hålltider. 

2.5 Genomförande 
Efter en tidigare genomförd praktikperiod på referensföretaget uppmärksammades problem 
inom området KM. Utifrån dessa problemområden diskuterade vi tillsammans med en represen-
tant från organisationen en möjlig inriktning på vår kandidatuppsats. Efter ett godkännande om 
att gå vidare med våra tankegångar hade vi ett möte med vår handledare från Växjö Universitet. 
Vid detta möte föreslogs ett antal möjliga tillvägagångssätt för att kunna genomföra denna upp-
sats och samtidigt analysera och hjälpa den valda organisationen med förändrings- och förbätt-
ringsförslag. Det förslag som vi valt att arbeta med och som även godkändes av representanter 
för referensföretaget bygger på Bukowitz och Williams bok, The Knowledge Management Field-
book (1999). 

För att informera de valda respondentavdelningarna på företaget anordnades två seminarium där 
vi gavs möjlighet att presentera oss själva och den valda undersökningsmetoden. Ytterligare 
aspekter var att få respondenterna att känna delaktighet med oss och att skapa en möjlighet att få 
in svaren på surveyundersökningen inom sju arbetsdagar. I samband med detta gavs det möjlighet 
för respondenterna att ställa frågor och enkäterna lämnades ut. 
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Med hjälp av personal på respektive avdelning fick vi hjälp med insamlingen av materialet och 
även med påminnelser till personer som inte lämnat in svaren. 

Efter insamlandet av informationen bearbetades den med hjälp av Microsoft Excel där vi utfört 
beräkningar för att kunna fastställa logiska samband. 

2.5.1 Utvärdering av surveyundersökning 

För att kunna utvärdera de inkomna svaren på surveyundersökningen har vi manuellt samman-
ställt alla svar i ett Microsoft Excel dokument. Där har varje split-half haft ett eget blad och med 
hjälp av omvandlingsnycklar, som vi fått från Växjö Universitets översättning av Bukowitz och 
Williams surveyundersökning, har vi sorterat undersökningens påståenden och tack vare det kun-
nat göra en vidare analys. 

I vårt arbete med uträkningarna för de olika analyserna har vi tilldelat de fyra olika svarsalternati-
ven olika poäng för att kunna särskilja positiva och negativa synpunkter från respondenterna. Vid 
valet av vilken poäng respektive svarsalternativ fått har vi rådfrågat vår handledare och tillsam-
mans kommit fram till nedanstående poängsystem. 

Poängsystem: 

• Håller helt med har tilldelats 5 poäng 

• Håller delvis med har tilldelats 4 poäng 

• Tar delvis avstånd ifrån har tilldelats 2 poäng 

• Tar helt avstånd ifrån har tilldelats 1 poäng 

• Ej svarad har tilldelats 0 poäng 

2.5.2 Utvärdering av aktionsforskning 

För att kunna generera förändrings- och förbättringsförslag till referensföretaget kommer vi att 
sammanställa enkätsvaren och ur dessa förhoppningsvis hitta variabler som har större brister än 
andra variabler beträffande KM. Efter vår genomförda utvärdering av surveyundersökningen har 
vi uppmärksammat de för analysen mest intressanta variablerna (de med lägst procentuella värde). 
Dessa kommer vi att gå in och göra en djupare analys av för att hitta de underliggande problem-
områden som finns till varje variabel. När dessa har identifierats kommer vi att granska de aktuel-
la påståendena för att se om vi kan hitta en gemensam nämnare och skapa möjlighet att komma 
med förändrings- och förbättringsförslag åt vår referensorganisation. 
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3 Referensram 
Under detta kapitel kommer vi att gå igenom den teoretiska referensram som vi valt att utgå ifrån i denna kandi-
datuppsats. Vi kommer således att presentera olika författares åsikter om kunskapshantering (KM). För att se 
om vårt resultat stämmer överens med vald teori väljer vi att skapa större förståelse genom nedanstående citat.  

”För det första hjälper studiens resultat till att bekräfta att teorin håller i såväl detta nya fall som i 
tidigare tillämpade fall. För det andra, genom att tillämpa allmän teori på ett specifikt fall, får kun-
skaparen hjälp till att tolka resultaten, dvs varför man har fått de resultat man fått.” (Arbnor, 
Bjerke, 1994, s. 101)  

För att kunna belysa att vårt resultat stöds av den teoretiska referensramen kommer vi nedan att 
presentera olika teorier om kunskapshantering (KM) och dess värde i dagens moderna organisa-
tioner. Vi har för avsikt att titta närmare på ämnesområdet genom att studera tre olika litterära 
verk.  

De litterära verk vi valt att studera närmare är; 

• Kunskapsarbete och kunskapsföretag (Alvesson, 2004) 

o Mats Alvesson är organisationsforskare vid Lunds Universitet och har under en 
mängd år studerat kunskapsföretag. (Alvesson, 2004) 

• Den femte disciplinen (Senge, 2001)  

o Peter Senge är en erkänd och omtalad pionjär, teoretiker och författare inom äm-
nesområdet KM. 

• The Knowledge Management Fieldbook (Bukowitz & Williams, 1999) 

o Wendi Bukowitz och Ruth Williams sitter med i ledningsgruppen i ”The Intellec-
tual Asset Management (IAM) group at PricewaterhouseCoopers” där de omsät-
ter det intellektuella kapitalet till värdefull information för organisationer. (Buko-
witz & Williams, 1999) 

3.1 Kunskapsarbete och kunskapsföretag 
Alvesson (2004) menar att KM kan anses vara en mycket viktig funktion inom dagens organisa-
tioner. Detta då alla organisationer på något sätt alltid bygger sin verksamhet på kunskap. Där-
emot gör han gällande att intresset för ämnesområdet KM varierar mycket mellan organisationer 
bland annat beroende på dess storlek och kunskapsområde. 

Vidare påpekar Alvesson att litteraturen om KM ofta gör gällande att fokus ligger mer på kun-
skap än på management. Författaren anser själv att kunskap är en kärnfråga men att det föreligger 
ett frågetecken kring om kunskap kan isoleras och i sig göras till ett objekt för styrning. 

Författaren tydliggör att KM inte enbart handlar om att få tillgång till, dela och utnyttja den kun-
skap som finns utan även på ett effektivt sätt använder den tillgängliga tekniken i form av söksy-
stem, databaser och kommunikationssystem. 

Enligt Alvesson (2004) fokuseras det på två strategier inom KM. Den ena har ett kognitivt per-
spektiv med fokus på informationsteknologins möjligheter och den andra strategin fokuserar mer 
på arbetets sociala aspekter. Sett till det kognitiva perspektivet ingår där bland annat kodifiering 
av kunskap och dess beteendeaspekter och möjligheten att lagra kunskapen i databaser. Personifi-
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ering som det andra perspektivet kan kallas handlar mer om personers individuella kunskap och 
överföringen från en individ till en annan. 

I viss mån förskjuts fokus i dessa strategier från kunskap och kunskapsproduktion till manage-
ment, styrning och ledning och KM blir på så sätt ett styrverktyg. 

Författaren menar också att KM, som begrepp, emellanåt används för frekvent och på ett missvi-
sande sätt genom att man inte tar hänsyn till de nackdelar som finns. Bland annat anser han att 
många omvandlar kunskap till information och management i stor utsträckning till administra-
tion. Detta förklarar inte tillräckligt att kunskap är svår att komma åt samtidigt som den är svår 
att styra. 

3.2 Den femte disciplinen 
Senge (2001) talar om fem discipliner som håller på att växa fram för att skapa en lärande organi-
sation och på så sätt skapa ett effektivt sätt att arbeta med KM. De fem disciplinerna som Senge 
syfta på är: 

• Systemtänkande – bygger på att människan kan förstå hur till exempel ett oväder är upp-
byggt om människan förstår sambanden mellan de olika inblandade komponenterna. Det 
räcker inte att enbart förstå de olika komponenterna var för sig utan de måste tillsammans 
ses och förstås och hur de påverkar slutresultatet. 

• Personligt mästerskap – innebär att i varje unik situation skapa sig en uppfattning om vad 
som är viktigast, dels för individen men även för organisationen. Författaren syftar till att 
individen kontinuerligt och hängivet försöker lära sig nya saker och på så sätt bredda sin 
och organisationens kompetens. 

• Tankemodeller – bilder som hjälper individen att förstå världen och hur man skall bete 
sig i denna värld 

• Gemensamma visioner – förmågan att samla människor runt en gemensam tanke och ett 
gemensamt mål. Detta mål bör delas och engagera de flesta individerna inom organisatio-
nen för att på så sätt öka produktiviteten. 

• Teamlärande – dagens moderna organisationer är uppbyggda så att utbildning och en stor 
del av arbetsuppgifterna sker i grupper. Att arbeta och fungera i team, där gruppens sam-
lade kompetens överstiger den enskilde individens kompetens, är en hörnpelare i dagens 
organisationer.  

När Senge (2001) talar om de fem disciplinerna syftar han på att disciplinerna är en väg mot ut-
veckling för individen och således organisationen. Författaren syftar på utveckling avseende 
kompetens och färdigheter genom att med övning nå färdighet. Det som i huvudsak skiljer dessa 
fem discipliner från andra är att dessa är personliga discipliner som har att göra med hur männi-
skor tänker, viljan att uppnå ett mål samt hur vi samverkar. Svårigheten att arbeta efter de fem di-
sciplinerna är att de olika disciplinerna måste utvecklas som en helhet. ”När människor i ett före-
tag koncentrerar sig enbart på sin egen arbetsuppgift har de ingen känsla för helheten, det gemen-
samma resultatet. Det är också svårt att veta vad som är fel när slutresultatet inte är tillfredsstäl-
lande. Man antar att någon annan har gjort fel.” (Senge, 2001, s. 30) Författaren visar på vikten av 
att en organisation kan ta till sig, utveckla och förmedla kunskapen. Senge menar även att det är 
av yttersta vikt för en lärande organisation att kunna förändra sig så att kunskaperna kan tillämpas 
och bli en konkurrensfaktor. 
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3.3 The Knowledge Management Fieldbook 
”Knowledge management is the process by which the organization generates wealth from its 
knowledge or intellectual capital.” (Bukowitz & Williams, 1999, s. 2) Citatet visar på Bukowitz & 
Williams definition av KM. Författarna menar att om organisationen har en fungerande KM så 
leder det till kostnadsreducering bland annat i form av att man inte behöver göra om samma sak 
en gång till eftersom man redan har en lösning som fungerar tillfredsställande. Ytterligare kost-
nadsreduceringar är att man snabbare hittar det man söker, produktens leveranshastighet reduce-
ras till slutkund och betalningsflödet optimeras. Detta sammantaget ger ett snabbare och positiva-
re penningflöde samt en ökad kundtillfredsställelse. KM är enligt författarna ett viktigt instrument 
för att se till så att organisationen inte behöver upprepa tidigare gjorda misstag samt säkerställa att 
organisationen inte går miste om viktig information och kunskap i framtiden.  

Bukowitz och Williams (1999) ser på kunskapshantering på två olika sätt. Dels genom ”taktiska 
marknadsdrivna möjligheter/behov” och dels ”strategi, triggade av händelser i macromiljön” Den 
taktiska processen handlar om, för den enskilde individen, att samla in marknadsdriven kunskap, 
använda sig av kunskapen samt att lära sig och dela med sig av sina nyvunna kunskaper. Den stra-
tegiska processen handlar om, för organisationen, att sammanstråla den strategiska hanteringen 
av kunskap med organisationens övergripande affärsmål.  

Vi finner att Bukowitz och Williams bok ”The Knowledge Management Fieldbook” (1999) i stor 
utsträckning kan ses som en handbok inom KM. Med hjälp av boken vill författarna att läsaren 
stegvis skall kunna undersöka sin organisations tillstånd inom sju olika variabler och via exempel-
vis fallbeskrivningar få förslag på lämpliga åtgärder. 

3.4 Surveyundersökning – Bukowitz och Williams 
Under denna del av kapitlet kommer vi att tolka och förtydliga den surveyundersökning vi gjort och som bygger på 
Bukowitz och Williams bok ”The Knowledge Management Fieldbook”. Vi kommer även att ge ett par exempel 
på påståendeformuleringar inom varje del av undersökningen.(Surveyundersökningen kommer att bifogas i sin hel-
het som bilaga 1 till denna kandidatuppsats). 

Författarna bedömer respondenternas ställning som kunskapshanterare enligt nedanstående sju 
variabler. 

1. Get – insamling av information 

2. Use – användandet av nyvunnen information/kunskap 

3. Learn – öppenhet för kontinuerlig inlärning 

4. Contribute – dela med sig personifierad information 

5. Assess – bedöma vikten av kunskapshantering 

6. Build/Sustain – utveckla och förvalta för framtida konkurrenskraft 

7. Divest – dela med sig av företagsspecifik kunskap och information 

3.4.1 Surveyundersökningens uppbyggnad 

Bukowitz och Williams surveyundersökning av kunskapshantering bygger på totalt 140 påståen-
den. Dessa påståenden är i sin tur slumpmässigt uppdelade på två split-half (surveyundersökning-
ar) med vardera 70 påståenden. De två olika undersökningarna som nu bildats blir således de två 
split-halfen som vi valt att döpa till ”Medarbetare” respektive ”Vi gör”. Anledningen till dessa 
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benämningar är för att kunna skilja på de olika split-halfen på ett logiskt sätt. Split-halfet ”Medar-
betare” har ett inledningspåstående som börjar med ordet medarbetare och split-halfet ”Vi gör” 
inleds således med orden vi gör. För att respondenterna inte skall kunna utläsa vilken av de sju 
variablerna respektive påstående handlar om har de slumpmässigt blandats och spridits ut över de 
70 påståenden som finns. Således ligger inte påståenden i någon logisk ordning utan de sju variab-
ler som bedöms är utspridda över hela enkäten. Rubrikerna nedan kommer att ge en förklaring 
över de sju olika variablerna i surveyundersökningen. 

3.4.2 Get – insamling av information 

”Getting information is nothing new to organizations. What has changed is that we have moved 
from an era of not enough information to an embarrassment of inforiches.” (Bukowitz & Willi-
ams, 1999, s. 35) 

Citatet ovan visar på svårigheterna med att utvinna relevant information i den ständigt växande 
informationsmängden i dagens globaliserade samhälle. Författarna menar att man kan analysera 
hur väl respondenterna klarar av att inhämta information genom fem olika parametrar; 

• Articulation (språk) – individers förmåga att kunna förklara informationsbehov. 

• Awareness (medvetenhet) – individers kunskap om var de söker information. 

• Access (åtkomst) – har personerna de verktyg som krävs för att hitta och ta till vara på in-
formation. 

• Guidance (vägledning) – har det genom nutida organisationsförändringar skapats befatt-
ningar som stödjer informationssökning. 

• Completeness (fullständighet) – undersöker hur omfattad och välorganiserad infrastruktu-
ren för kunskapshantering är. 

Exempel på påståenden under variabeln ”get”: 

Organisationen har skapat både elektroniska och pappersbaserade verktyg som hjälper en att hitta tillgängliga in-
formationsresurser. 

Vi har etablerat rutiner för hur man ska dokumentera och dela med sig av information och kunskap. 

3.4.3 Use – användandet av nyvunnen information/kunskap 

”Once knowledge has been located and obtained, people are faced with the challenge of applying 
it rapidly to their specific situation. At this stage of the knowledge management process the focus 
is on the customer – what does the customer want and how can the organization use its knowl-
edge to meet these demands?” (Bukowitz & Williams, 1999, s. 93) 

Vi tolkar att författarna syftar på hur nyvunnen information och kunskap används på ett effektivt 
sätt för såväl individer som organisationen i sin helhet. I surveyundersökningen fokuserar Buko-
witz och Williams på två parametrar för att kunna använda kunskap effektivt; 

• Permeability (genomslagskraft) – hur idéer flödar in och ut genom organisationen och hur 
individer utsätts för olika möjligheter. 

• Freedom (frihet) – hur tillfreds och trygga personer är när de agerar med nya idéer. 

Exempel på påståenden under variabeln ”use”: 
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Kontorsutrymme används inte som statussymboler inom organisationen. 

Vi har rätt nivå av säkerhet på de rutiner som hanterar organisationens känsliga information. 

3.4.4 Learn – öppenhet för kontinuerlig inlärning 

”Learning is important to organizations because, along with contribution, it is the transition step 
between the application of ideas and the generation of new ones.” (Bukowitz & Williams, 1999, s. 
132) 

Enligt citatet ovan anser vi att författarna pekar på vikten av att kontinuerligt arbeta med  kun-
skapsrelaterade frågor inom en organisation. För att analysera detta används två parametrar; 

• Visibility (synlighet) – hur tydlig länken är mellan organisationens strategi och det konti-
nuerliga lärandet genom vardagliga handlingar. 

• Habituation (att bli van) – hur organisationen och individer, i det normala arbetet, utnytt-
jar uppkomna situationer för att lära mer.  

Exempel på påståenden under variabeln ”learn”: 

Vi utvecklar modeller som ett stöd till beslutsfattande för att bättre förstå den aktuella problemsituationen. 

Den första reaktionen vid misslyckande är inte att peka ut syndabockar. 

3.4.5 Contribute – dela med sig personifierad information 

”’How can we get people to share?’ It is the perennial lament of the knowledge practitioner, and 
thousands flood knowledge management conferences every year looking for an answer.” (Buko-
witz & Williams, 1999, s. 165) 

Contribute anser vi handlar om att se fördelar med att dela sig av sin personliga kunskap till me-
darbetare och övriga organisationen för att stärka konkurrenskraften och nå fortsatt framgång. 
Författarna analyserar denna variabel genom tre parametrar; 

• Motivation (motivation) – hur väl medarbetare vill dela med sig av sin kunskap. 

• Facilitation (förenkla) – hur organisationens system och struktur är uppbyggt för att stöd-
ja medarbetarnas vilja att dela med sig av personlig kunskap. 

• Trust (tillit) – hur organisationen gynnar, respekterar och förstår värdet på delgiven  per-
sonlig kunskap. 

Exempel på påståenden under variabeln ”contribute”: 

Medarbetare kan identifiera andra i organisationen som kan ha nytta av deras kunskaper. 

Kunskapsspridande aktiviteter uppmuntras offentligt inom organisationen. 

3.4.6 Assess – bedöma vikten av kunskapshantering 

”In an economy where value and competitive advantage are increasingly derived from the man-
agement of intangible assets, rather than the ownership of physical or financial capital, organiza-
tions are inventing new approaches to understanding and monitoring how well they build the 
right mix of knowledge-based assets.” (Bukowitz & Williams, 1999, s. 220) 
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Detta anser vi visar på vikten av att organisationens kunskapsbas växer och att det är värt inve-
steringen i kunskapshanteringsåtgärder i form av konkurrensmässiga fördelar som stärker organi-
sationen. Två parametrar ligger till grund för att analysera detta; 

• Perspective (perspektiv) – hur väl organisationer omvandlar teori till kunskap som ökar 
organisationens prestationsförmåga. 

• Integration (samverkan) – hur organisationen förenar den övergripande ledningsproces-
sen med ny struktur, nya processer och utvärdering av organisationens hela tillgångsbas. 

Exempel på påståenden under variabeln ”assess”: 

Vi ger ut en extern rapport som visar på hur bra vi administrerar vår kunskap. 

Ledningsmedlemmar talar ofta om kunskap när de talar om tillståndet i organisationen. 

3.4.7 Build/Sustain – utveckla och förvalta för framtida konkurrenskraft 

”Organizations must do more than get today’s job done well. They must also integrate the strate-
gic activities of growth and renewal into the course of everyday work. When an asset is as volatile 
as knowledge, strategic activities cannot take a back seat to the exigencies of the moment.” (Bu-
kowitz & Williams, 1999, s. 263) 

Här visar författarna på vikten av att göra mer än de vardagliga arbetsuppgifterna. Ledningens 
strategi och ambitionsnivå angående kunskapshantering måste ses i ett vidare perspektiv och 
ständigt vara en fortlöpande process och således byggas upp och underhållas. Här använder sig 
författarna av fyra parametrar i analysen; 

• Direction (ledning) – hur resurser är organiserade så att kunskap såväl kan återvinnas som 
nyskapas. 

• Connection (anknytning) – hur organisationen bygger upp relationer för att främja dess 
mål inom kunskapshantering. 

• Recognition (förmåga att se) – hur organisationen klarar av att utvinna den inbäddade 
kunskapens värde.  

• Reciprocity (ömsesidighet) – hur regler, procedurer och kulturella normer stödjer över-
enskommelser mellan organisationen och dess medarbetare. 

Exempel på påståenden under variabeln ”build/sustain”: 

Våra produkter eller tjänster ger ett mycket högre värde som ett resultat av den kunskap som är investerad i dem. 

Våra IT-system underlättar bildandet av olika nätverk mellan olika individer och grupper. 

3.4.8 Divest – dela med sig av företagsspecifik kunskap och information 

”To divest knowledge without sliding into organizational, anorexia, leadership must be able to 
envision a continuous flow of knowledge into, through and out of the organization. Focus can-
not be directed toward any one place in the flow, but must scan the entire stream.” (Bukowitz & 
Williams, 1999, s. 324) 

Här visar författarna på vikten av att förmedla information och kunskap till, igenom och ut ur 
den egna organisationen. Det handlar med andra ord om att dela med sig av företagsspecifik kun-
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skap och information till hela organisationen och dess omgivning för att uppnå effektivitet och 
konkurrensfördelar. Detta mäts i två parametrar; 

• Forbearance (tålmodighet) – förmåga att se att onödig kunskap inte behövs utan ger stör-
re nytta om den delas med andra. 

• Conversion (omvänt förhållande) – hur kunskap som uppfattas som onödig för organisa-
tionen omvandlas till värde för andra aktörer i omgivningen. 

Exempel på påståenden under variabeln ”divest”: 

När en ny möjlighet dyker upp så försöker vi först utveckla vår befintliga kompetens hellre än att anställa ny per-
sonal. 

Vi hyr eller lånar ut personal till andra organisationer för att ta reda på om vi behöver förnya oss inom ett visst 
kompetensområde. 
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4 Empiri 
Under punkten empiri kommer vi att förklara hur vårt arbete med denna kandidatuppsats har fortlöpt. Dessut-
om presenterar vi information om den aktuella situation som surveyundersökning ger oss. Vi kommer även att 
komma med egna reflektioner och iakttagelser som vi gjort under tiden arbetet med denna kandidatuppsats pågått. 
För att förtydliga begreppet empiri väljer vi att inleda kapitlet med Arbnor och Bjerkes tolkning. 

”Vad som utgör ”verklighet” och vad som utgör erfarenhet av denna verklighet, dvs ”empiri”, är 
en fråga som har debatterats av filosofer sedan årtusenden. När man i dagligt tal refererar till 
”verklighet” och ”erfarna upplevelser”, brukar man avse den yttre verkligheten, dvs den vi har 
omkring oss, samt sinnesintryck av denna verklighet.” (Arbnor, Bjerke, 1994, s. 39) 

Efter tidigare genomförda projekt på referensföretaget har det uppmärksammats ett behov av att 
gemensamhetsgöra och förbättra kunskapshanteringen, KM. Vid samtal med logistikchefen och 
en annan representant i chefsposition på referensföretaget beslutades att vi i surveyundersök-
ningen skulle använda två avdelningar, logistikavdelningen och reservdelsavdelningen. (Personlig 
kommunikation, 2006-09-05) 

Referensföretaget bad oss att presentera den tänkta undersökningsmetoden för utsedda avdel-
ningar. Detta gjorde vi i form av två seminarier. Först presenterade vi upplägget för framtagandet 
av vår kandidatuppsats hos reservdelsavdelningen. I samband med detta delade vi även ut sur-
veyundersökningen till respektive respondent och gav dem möjligheter till att ställa frågor. Till-
sammans med respondenterna beslutades att undersökningen skulle vara genomförd inom en ar-
betsvecka. Detta med anledning av den begränsade tidsramen för kandidatuppsatsen (september 
2006 till januari 2007) och för att påskynda processen och ge oss möjlighet att snabbt samla in 
materialet och komma vidare med analysen. Ytterligare en tanke med den snabba inlämningen var 
att respondenterna skulle genomföra den så snart som möjligt efter vår genomgång så att den inte 
föll bort i glömska eller prioriterades bort om arbetsbelastningen blev för hög. Vårt andra semi-
narium genomfördes på Centrum för Informationslogistik, Ljungby, där logistikavdelningen för-
lagt sitt avdelningsmöte. Processen här var likvärdig med den på reservdelsavdelningen förutom 
att vi presenterade surveyundersökningen med en Microsoft PowerPoint presentation och att en-
käterna istället distribuerades ut nästföljande dag med hjälp av en av logistikavdelningens 
medarbetare.  

Vid presentationen på reservdelsavdelningen fick vi blandade spontana reaktioner från respon-
denterna. Någon tyckte att detta var ett bra initiativ, andra tyckte frågorna verkade svårförstådda 
och ytterligare reaktioner var att det finns behov av denna undersökningsform. Vid presentatio-
nen på logistikavdelningen fick vi ytterst få reaktioner från medarbetarna. Detta kan vi tänka oss 
berodde på att vi då stod i en föreläsningssal istället för att som på reservdelsavdelningen sitta 
med vid deras fikabord. 

För att kunna dra generella slutsatser och skapa möjligheter att utföra detta arbete inleds vår sur-
veyundersökning med ett försättsblad, bilaga 1, där respondenten ges möjlighet att svara på ett 
antal frågor. Dessa frågor handlar om respondenternas bakgrund i form av ålder, anställningstid 
med mera. Svaren som framkommer från dessa frågor ligger till grund för vårt fortsatta analysar-
bete. 

Som avslutning på surveyundersökningen har vi valt att genom ett eftersättsblad, bilaga 1, ge re-
spondenten möjlighet att komma med egna reflektioner och synpunkter. Detta gällande enskilda 
frågor i undersökningen eller frågor som respondenten inte upplevt kommit fram i undersök-
ningen. Förutom redan nämnda möjligheter att lämna synpunkter ges även möjlighet att skriva 
kommentarer gällande den surveyundersökning vi utför. 
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Vårt önskemål om att få in materialet inom en arbetsvecka lyckades inte till fullo infrias. Vi var 
tvungna att skicka påminnelse vid ett antal tillfällen, dels via e-post och dels per telefon, för att få 
in fler svar. Efter omkring tre veckor hade vi fått in 75 % av undersökningarna och övriga re-
spondenter som fått surveyundersökningen har valt att inte genomföra vår undersökning. 

Den insamlade informationen har vi bland annat bearbetat med hjälp av Microsoft Excel. Där 
har vi utfört beräkningar som ligger till grund för vår analys och kommande resultat samt möjlig-
heten att kunna fastställa logiska samband. Med logiska samband menar vi hur vi i den vetenskap-
liga analysen gått till väga för att utvärdera om man via surveyundersökningen kan få fram rele-
vant information för framtida förändringar och förbättringar på såväl undersökningen som ett 
eventuellt referensföretag. Här har vi således jämfört resultatet i de båda split-halfen för att kunna 
observera eventuella skillnader och även sett på det totala resultatet för de båda split-halfen. 

Gällande aktionsforskningen har vi räknat ut ett procentuellt värde och på så vis observerat de 
variabler som är i mest behov av förändringar och förbättringar. Därefter har vi i respektive vari-
abel gått igenom dessa tjugo ingående påståenden för att kunna hitta den eller de kategorier som 
har mest missnöje och således lägst procentuella värde. Utifrån  resultatet har vi studerat påståen-
deformuleringarna för att kunna hitta förslag till förändrings- och förbättringsförslag åt vårt refe-
rensföretag. 

För att erhålla någon form av respons på vårt resultat gentemot referensorganisationen har vi valt 
att personligen presentera de enligt oss viktigaste förändrings- och förbättringsförslag som vi ge-
nererat. Vi presenterade våra förslag för de båda respondentavdelningarnas chefer på ett gemen-
samt möte hos företaget. Förslagen som vi delgav dem mottogs med intresse och mycket av den 
information som vi berörde upplevde vi att de var bekanta med sedan tidigare. 
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4.1 Logistikavdelningen 
Logistikavdelningen bestod vid undersökningstillfället av 18 medarbetare vilka var fördelade på 
två olika avdelningar. Dessa avdelningar är lokaliserade på olika platser inom organisationen och 
har olika arbetsuppgifter, dels orderavdelning men även skeppningsavdelning. Utav dessa 18 me-
darbetare fick vi svar från 15 respondenter (83 %) varav 10 personer var tjänstemän och reste-
rande 5 kollektivanställda.  

Bland tjänstemännen på logistikavdelningen konstaterar vi att 50 % av respondenterna har någon 
form av högskoleutbildning. Av den kollektivanställda personalen har samtliga utbildningsnivå i 
paritet med realskola/gymnasieutbildning. Nedan följer ett antal tabeller som bygger på den in-
formation vi fått fram genom vårt försättsblad. 

Logistikavdelning, tjänstemän, ålder
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Tabell 1, Logistikavdelning, tjänstemän, ålder 

Tabellen ovan visar på åldersfördelningen bland tjänstemän på logistikavdelningen. Antalet tjäns-
temän var vid undersökningstillfället 10 stycken. Noterbart är att 30 % är över 55 år och har såle-
des en mängd information/kunskap som är viktigt att försöka delge sina övriga medarbetare 
inom organisationen. I övrigt finns det personal som täcker hela undersökningens spektra av 
valmöjligheter. 

 

Logistikavdelning, 
kollektivanställda, ålder
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Tabell 2, Logistikavdelning, kollektivanställda, ålder 

Tabell 2 visar åldern på de kollektivanställda på logistikavdelningen. Detta omfattar fem medarbe-
tare och man kan konstatera att hela 60 % av de kollektivanställda befinner sig i åldersintervallet 
35-45 år. Övriga inom respondentgruppen är yngre och befinner sig i intervallet 25-35 år. 
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Logistikavdelning, totalt, ålder
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Tabell 3, Logistikavdelning, totalt, ålder 

Om man ser till hela logistikavdelningen visar tabell 3 att åldersnivåerna skiftar med en majoritet 
av personalen i intervallet 35-45 år. Dock kan det konstateras att hela 20 % av respondenterna är 
55 år eller äldre. Detta visar på att ett antal personer besitter en stor kunskapsmängd som inom 
en överskådlig tid kommer att försvinna om inte företaget kan utvinna och hantera den på ett för 
organisationen effektivt sätt. 

 

Logistikavdelning, tjänstemän, anställningstid
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Tabell 4, Logistikavdelning, tjänstemän, anställningstid 

40 % av tjänstemännen på logistikavdelningen har varit anställda inom organisationen i minst 18 
år. Som en kontrast till denna höga siffra kan det konstateras att lika många procent, 40 %, är re-
lativt nyanställda, i intervallet under 1 år och upp till 3 års anställningstid. 
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Logistikavdelning, 
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Tabell 5, Logistikavdelning, kollektivanställda, anställningstid 

De kollektivanställda, fem stycken, inom logistikavdelningen har alla varit anställa inom organisa-
tionen under en längre tid. 60 % har en anställningstid som är 18 år eller mer. 

 

Logistikavdelning, totalt, anställningstid
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Tabell 6, Logistikavdelning, totalt, anställningstid 

När man slår samman logistikavdelningens två grupper till en respondentgrupp finner man att 
hela 47 % av personalen har en anställningstid på 18 år eller mer. 
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Logistikavdelning, tjänstemän, anställning nuvarande tjänst
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Tabell 7, Logistikavdelning, tjänstemän, anställning nuvarande tjänst 

Bland tjänstemännen har 40 % av respondenterna en anställningstid på sin nuvarande tjänst som 
är upp till ett år. Noterbart är att anställningstiden varierar stort inom avdelningen vilket vi ser 
som positivt, eftersom kunskapsutbytet mellan äldre och nyutexaminerade akademiker kan opti-
meras. 

 

Logistikavdelning, kollektivanställda, anställning nuvarande tjänst
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Tabell 8, Logistikavdelning, kollektivanställda, anställning nuvarande tjänst 

Tabell 8 visar att respondenterna som är kollektivanställda har en skiftande anställningstid på sin 
nuvarande tjänst. 20 % har varit anställda i 18 år eller mer, medan 40 % av respondenterna i prin-
cip är nya på sin nuvarande tjänst. 
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Logistikavdelning, totalt, anställning nuvarande tjänst
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Tabell 9, Logistikavdelning, totalt, anställning nuvarande tjänst 

Intressant att utläsa av tabell 9, där alla respondenter inom logistikavdelningen är medräknade, är 
att 41 % av dem har varit anställda på sin nuvarande tjänst så pass kort tid som under ett år. 
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4.2 Reservdelar 
Reservdelsavdelningen bestod vid undersökningstillfället av 14 medarbetare med tjänstemannabe-
fattning. Utav dessa fick vi svar från nio respondenter (64 %). 22 % av medarbetarna som utför-
de enkäten har genomfört någon form av högskolestudier. 

Reservdelsavdelningen, ålder
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Tabell 10, Reservdelsavdelningen, ålder 

Respondenterna inom reservdelsavdelningen på referensföretaget är alla 35 år eller äldre. Noter-
bart är att av de 14 medarbetarna som svarat på enkäten är 33 % 55 år eller mer. Denna avdelning 
kan tänkas sitta på, en för organisation, stor mängd ovärderlig kunskap. Kunskapen som dessa 
medarbetare besitter bör inom en snar framtid bearbetas för att komma hela avdelningen och or-
ganisationen till godo. 

 

Reservdelsavdelningen, anställningstid
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Tabell 11, Reservdelsavdelningen, anställningstid 

Anmärkningsvärt är att en klar majoritet av respondenterna på reservdelsavdelningen har varit 
anställda inom organisationen i 18 år eller mer och att ingen inom avdelningen har en kortare an-
ställningstid än 6 år.  

 



 

 28

Reservdelsavdelningen,
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Tabell 12, Reservdelsavdelningen, anställning nuvarande tjänst 

Nästan hälften (45 %) av respondenterna har innehaft sin nuvarande tjänst i minst 18 år. Enligt 
oss är detta en anmärkningsvärt hög siffra och något som organisationen bör tänka på.  
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4.3 Sammanställning av surveyundersökningen 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera en sammanställning av resultaten från surveyundersök-
ningen i form av tabeller. När vi har sammanställt enkätsvaren har vi använt oss av fyra olika 
”poäng” för de olika svarsalternativen; håller helt med 5 poäng, håller delvis med 4 poäng, tar 
delvis avstånd ifrån 2 poäng och tar helt avstånd ifrån 1 poäng. Poängsystemet bygger på att vi 
skall få en skillnad mellan positivt- (5 och 4 poäng) och negativt synsätt (2 och 1 poäng) på de 
olika påståenden som enkäten bygger på. Redovisningen kommer att presenteras efter de sju vari-
ablerna som undersökningen bygger på; get (insamling av information), use (användandet av ny-
vunnen information/kunskap), learn (öppenhet för kontinuerlig inlärning), contribute (dela med 
sig av personifierad information), assess (analysera vikten av kunskapshantering), build/sustain 
(bygga upp och underhålla för framtida konkurrenskraft), divest (dela med sig av företagsspecifik 
kunskap och information). Tabellerna kommer också att visa andelen blanka svar som är inläm-
nade. Blanka svar är sådana där respondenten valt att inte svara på något av påståendena i respek-
tive avdelning inom surveyundersökningen. I tabellerna har vi gjort tre olika uträkningar i de fall 
då det behövts. Det första är att procentuellt räkna ut tillståndet bland respondenterna inklusive 
de som lämnat blanka svar (Inkl blanka), efter det har vi gjort samma beräkning men utelämnat 
de blanka svaren (Exkl blanka) och sist har vi räknat ut hur stor procentuell andel blanka svar 
som inkommit (Andel blanka). Ett högt procenttal tyder på ett tillstånd inom variabeln som är 
bra, ett lägre procenttal indikerar således på att eventuella åtgärder bör vidtas. 

I vår sammanställning över enkätsvaren kommer vi att presentera två olika uträkningar. Dels en 
som inriktar sig på resultaten som kommer att ligga till grund för vårt traditionella vetenskapliga 
arbete i form av utvärderingen av surveyundersökningen och dels en sammanställning som foku-
serar på tillståndet avseende KM hos vårt referensföretag och således blir en aktionsforskning. 

4.3.1 Sammanställning av enkätsvar (vetenskapligt) 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de fakta som framkommit genom surveyundersök-
ningen med fokus på det traditionella vetenskapliga arbetet. Genom tre diagram visar vi utfallet 
på de två olika split-half som enkäten varit uppbyggd på och en total sammanställning av hela re-
spondentgruppen, 24 respondenter. 

Tabell, split-half, "Medarbetare"
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Tabell 13, Split-half, “Medarbetare” 

I vår surveyundersökning har 13 respondenter utfört det split-half som vi valt att kalla ”Medarbe-
tare”. Över 20 % av enkätens påståenden är obesvarade i alla sju variabler som undersökningen 
bygger på. Detta innebär att det skiftar mycket i resultaten när man studerar siffrorna gällande 
”Inkl blanka” och ”Exkl blanka”. Högst nöjdhet finns inom variabeln Get och lägst i variabeln 
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Divest. Under variabeln Assess har så mycket som 31,5 % av surveyundersökningens påståenden 
blivit obesvarade. 

 

Tabell, split-half, "Vi gör"
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Tabell 14, Split-half, “Vi gör” 

Det split-half som vi valt att kalla ”Vi gör” har utförts av 11 respondenter. Anmärkningsvärt är 
att det i detta split-half är ytterst få påståenden som blivit obesvarade. Skillnaderna mellan uträk-
ningarna ”Inkl blanka” och ”Exkl blanka” är därför närmast obefintlig. 

Assess är den variabel som fått lägst procenttal och indikerar att tillståndet kunde ha varit bättre. 
Högst procentsiffra bland variablerna har det blivit på Build/Sustain. 
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Tabell 15, Totalresultat på sammanslagna split-half 

Tabell 15 visar totalresultatet på de sammanslagna split-halfen. Totalt bygger underlaget på 24 re-
spondenter. 

Det syns tydliga skillnader mellan procentsatserna inom de olika variablerna beroende på om be-
räkningarna är gjorda med eller utan de blanka svaren. Konstateras kan även att de tre sista vari-
ablerna har en högre andel obesvarade påståenden. 
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4.3.2 Sammanställning av enkätsvar (aktionsforskning) 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de fakta som framkommit genom surveyundersök-
ningen med fokus på vårt referensföretag genom en så kallad aktionsforskning. Här kommer vi 
att presentera avdelningarna var för sig men även sammanslagna som en helhet. Logistikavdel-
ningen presenteras även uppdelad på tjänstemän och kollektivanställda men även med de två 
grupperna sammanslagna. 

 

Logistikavdelningen, tjänstemän
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Tabell 16, Logistikavdelningen, tjänstemän 

Bland de 10 tjänstemän som genomfört undersökningen finns det i de flesta variabler runt 20 % 
obesvarade påståenden. Högst svarsfrekvens finns det inom variablerna Learn och Contribute 
och flest andel blanka svar finns inom kategorin Assess. När vi studerar tabell 16 ser vi att varia-
beln Get har högst procenttal och indikerar således att man inom denna variabel har ett funge-
rande arbetssätt. Lägst procenttal återfinner vi i variabeln Assess där svarsbortfallet som nämnts 
tidigare varit högst. 

 



 

 32

Logistikavdelningen, kollektivanställda
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Tabell 17, Logistikavdelningen, kollektivanställda 

Tabell 17 ser något annorlunda ut mot de andra. Detta beroende på att respondenterna som är 
kollektivanställda har genomfört surveyundersökningen i sin helhet, det vill säga inga påståenden 
har lämnats obesvarade.  

Lägst procenttal finner vi inom variabeln Learn och högst inom Contribute. 
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Tabell 18, Logistikavdelningen, tjänstemän & kollektivanställda 

Logistikavdelningens båda grupper hopslagna ger oss en bild av hur avdelningen som en helhet 
fungerar gällande KM frågor. Här konstaterar vi att variabeln Assess gett lägst procenttal och va-
riabeln Get den högsta. 
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Reservdelsavdelningen
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Tabell 19, Reservdelsavdelningen 

Bland de nio respondenterna inom reservdelsavdelningen har mellan 10-18 procent av surveyun-
dersökningens frågor blivit obesvarade i respektive variabel. Det finns således skillnader i pro-
centsatserna beroende på om vi inkluderar de blanka svaren eller ej. Lägst procenttal hittar vi i va-
riabeln Assess och högst i Build/Sustain. 
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Tabell 20, Totalt, avdelningarna sammanslagna 

Då reservdelsavdelningens och logistikavdelningens 24 respondenter ytterst har samma chef kan 
det vara av intresse att se de båda avdelningarnas sammanslagna resultat. Variabeln Assess visar i 
denna sammanslagning på högst andel obesvarade påståenden och lägst procentuellt tal oavsett 
om vi räknar med de blanka svaren eller inte. 

4.3.3 Eftersättsblad 

Surveyundersökningen har även innehållit ett eftersättsblad där respondenterna givits möjlighet 
att lämna synpunkter, förtydliganden, kommentarer och övriga reflektioner angående upplägget 
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på undersökningen. Detta som ett sätt att få in spontana reaktioner och värdefull information för 
att om möjligt kunna optimera enkäten och göra den mer användningsbar för svenska organisa-
tioner. Tio av undersökningens 24 respondenter har valt att utnyttja denna möjlighet att lämna in-
formation. Många av dessa har påpekat att de påståenden som surveyundersökningen omfattar är 
svårtolkade och inte helt anpassade för organisationen. (Se bilaga 1) 

4.4 Sammanfattning 
”Vi tar hänsyn till våra kunders behov i allt vi gör. Det låter självklart, men ställer stora krav på 
oss alla och på vår kunskap, personliga utveckling, ansvarskänsla och kommunikation.” (Refe-
rensföretag, 2006, s. 12) 

Citatet ovan visar hur viktigt vårt referensföretag anser att kunskapshantering är för att vara kon-
kurrenskraftiga i det globaliserade samhället. Men det visar utöver det att man som organisation 
satsar på kompetensutveckling såväl på individnivå som gruppnivå och hela organisationen som 
helhet. 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att anställningstiden hos respondenterna i många fall är 18 år 
eller mer. Detta är även något som det talats om vid de möten vi haft på vårt referensföretag. När 
man iakttar och lyssnar på personer från referensföretaget har vi svårt att utläsa om de anser att 
det är positivt eller negativt med denna höga medelanställningstid. De två avdelningar som ligger 
till grund för undersökningen verkar stämma väl överens med den övriga organisationen beträf-
fande personalens anställningstid. Denna erfarenhet har vi även fått från tidigare arbeten gjorda 
på referensföretaget och besök där olika personer i ledningsbefattning påpekat att medelanställ-
ningstiden för tjänstemän i organisationen är cirka 18 år. 

Av totalt 32 utlämnade surveyundersökningar fick vi in 24 respondentsvar. Det ger en svarsfre-
kvens på 75 %, vilket vi anser är lågt med tanke på att ledningen för avdelningarna såg denna un-
dersökning som ett prioriterat område att arbeta med. Anmärkningsvärt beträffande inkomna 
svar från de två olika avdelningarna är att 83 % av undersökningarna som utlämnades på logistik-
avdelningen besvarades, vilket är hela 19 % mer än på reservdelsavdelningen. 

Via surveyundersökningen har vi bland annat fått information om åldersfördelningen på respon-
denterna på de olika avdelningarna. Här konstaterar vi att cirka en tredjedel av respondenterna är 
55 år eller äldre. Vi förutsätter att denna grupp av medarbetare besitter en stor mängd organisa-
tionsrelaterad kunskap som bör vara väsentlig för företagets utveckling och fortsatta konkurrens-
förmåga. Metoder för kunskapshantering vad gäller att utvinna, hantera och kommunicera dessa 
individers omfattande kunskap kommer att bli en framtida utmaning för organisationen. 

När man gör en jämförelse mellan de två respondentavdelningarna finner vi en klar skillnad be-
träffande personalens anställningstid på sin nuvarande tjänst. På reservdelsavdelningen har hela 
45 % av respondenterna haft samma tjänstebefattning i minst 18 år. Detta kan jämföras med lo-
gistikavdelningens siffra som istället ligger på 10 %. Detta ger oss en indikation på att avdelning-
arna kan ha olika problematik att arbeta med bland annat gällande ledningsfrågor, kompetensut-
veckling och kunskapshantering. 

Då vårt arbete bygger såväl på ett traditionellt vetenskapligt arbetssätt och en aktionsforskning 
gentemot referensföretaget har vi gjort ett antal olika uträkningar som ligger till grund för den 
kommande analysen. Ur det vetenskapliga synsättet är det intressant att split-half ”Medarbetare” 
har ett klart mycket större antal påståenden som lämnats obesvarade (Andel blanka). Vi konstate-
rar i vår jämförelse mellan split-halfen att ”Vi gör” ger ett högre procentuellt medelvärde när man 
slår samman de sju variablerna och även räknar med de blanka svaren. Om man istället utelämnar 
de blanka svaren i uträkningen blir siffrorna betydligt jämnare, även om split-half ”Vi gör” även 
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här ger ett högre resultat. Oavsett om vi räknar med de blanka svaren eller ej så följer totalresulta-
tet samma mönster. Assess, där man utvärderar betydelsen av kunskapshantering, har lägst pro-
centtal och Build/Sustain, där man ser till påståenden gällande hur organisationen utvecklar och 
förvaltar kunskap för framtida konkurrenskraft, har högst värde. 

Intressant när vi summerar vår aktionsforskning är att de fem respondenterna bland de kollektiv-
anställda på logistikavdelningen har svarat på samtliga påståenden. Bland tjänstemännen är det 
inom fem av de sju variablerna över 20 % obesvarade påståenden. Vid en jämförelse mellan logis-
tikavdelningens båda avdelningar konstaterar vi att de sju variablernas procenttal skiljer sig väldigt 
lite åt bland de kollektivanställda (41,7 % - 47,7 %, Exkl blanka) medan tjänstemännens siffror är 
betydligt mer utspridda (53,2 % - 72,5 %, Exkl blanka). När logistikavdelningen summeras finner 
vi att variabeln Get har högst procenttal med 59,1 % och Assess ligger lägst med 48,5 %. Vid en 
jämförelse med reservdelsavdelningen konstaterar vi att variabeln Assess även här ligger lägst 
medan variabeln Build/Sustain har det högsta talet. 
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5 Analys 
I kapitlet analys avser vi att besvara frågorna som vi beskriver i syftet och problemformuleringen. Detta genom att 
analysera den empiri som vi funnit och jämföra den gentemot den teoretiska referensramen som föreligger intressant 
för vår kandidatuppsats.Citatet nedan förklarar enligt oss på ett bra sätt vad analysfasen i en vetenskaplig under-
sökning innebär. 

”Analysfasen kan indelas i ett beskrivande och ett analyserande moment, och syfta till att klargöra 
om det empiriska materialet stödjer den uppställda hypotesen.” (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 100) 

5.1 Vetenskaplig analys av surveyundersökningen 
Efter granskning av empirin har vi kunnat konstatera att 75 % av våra utlämnade surveyunder-
sökningar har besvarats. Det föreligger en liten skillnad mellan de två split-halfen där det inkom-
mit 13 svar från split-half ”Medarbetare” och 11 svar från split-half ”Vi gör”. Ett första konstate-
rande från vår sida är att det borde ha inkommit mycket fler svar än de 24 som nu är fallet. Detta 
med bakgrund av att vår undersökning är förankrad inom ledningen för avdelningarna och att 
avdelningarnas högsta chef varit med vid fastställandet av inriktningen på denna kandidatuppsats 
och med tillvägagångssättet vid vår surveyundersökning. Ledarskapet i dagens och framtidens or-
ganisationer är viktig vid all form av arbete vilket vi anser citatet nedan tyder på. 

”Ledarskap i den lärande organisationen är att vara formgivare, förvaltare och lärare. Genom le-
darskap skall man utveckla organisationer där människor ständigt kan utveckla sin förmåga att 
förstå komplexitet, klargöra sina visioner och förbättra sina gemensamma tankemodeller – ledar-
skap är att ta ansvar för utvecklingen” (Senge, 2001, s. 301) 

I vår analys med att utröna om surveyundersökningar är ett smidigt tillvägagångssätt för att skaffa 
information om tillståndet inom en organisation har vi valt att använda oss av den information vi 
har fått där de blanka svaren inkluderas (Inkl blanka). Detta med anledning av att vi anser att det 
måste vara av värde och intresse att få med alla svar, även sådana där respondenten valt att inte 
svara på något påstående, när vi gör analysen med det traditionellt vetenskapliga synsättet. Då vi 
anser att respondenter som lämnat blanka svar ändå tagit del av undersökningen och gjort ett 
ställningstagande, att inte svara på alla påståenden, kan resultatet vi fått fram genom att analysera 
påståenden utan blanka svar (Exkl blanka) ge missvisande information. 

Vid vår analys av surveyundersökningen som Bukowitz och Williams utvecklat hittar vi såväl för- 
som nackdelar. En stor fördel är att enkäten täcker hela organisationens eller en specifik avdel-
nings KM-tillstånd genom sina sju variabler. På så vis framkommer ett resultat som indikerar 
inom vilka områden som en organisation behöver förbättra sig men även inom vilka variabler 
som de arbetar bra inom. Vidare anser vi att det är en fördel att underundersökningen är uppde-
lad i två split-half vilket innebär att respondenterna inte har tillgång till samma påståendeformule-
ringar utan måste ta ett eget ställningstagande. Nackdelar med vår valda surveyundersökning är 
den stora mängden påståenden (70 stycken) som respondenten måste ta ställning till. Språket i 
enkäten anser vi vara allt för svårformulerat med långa meningar och svåra ord. Detta gör att re-
spondenterna måste läsa påståendena ett flertal gånger för att kunna förstå innebörden och skapa 
sig en egen uppfattning. Undersökningen tar således förhållandevis lång tid att genomföra och 
denna tid kan vara svår att hitta för en högt arbetsbelastad individ. Vi finner stöd för dessa tanke-
gångar när vi läser Wärneryd med flera (1993) där det framkommer att om en undersökning in-
nehåller många svåra ord kan respondenten bli osäker och avogt inställd. Författarna menar även 
att resultatet kan försämras om en undersökning innehåller för många svåra ord. Dessa argument 
till trots så fick vi motsatt feedback från en respondent som nyligen blivit nyutexaminerad från 
den akademisak världen. Respondenten poängterade att språkbruket inte var för avancerat. (Per-
sonlig kommunikation, 2006-10-12) 
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Samtidigt som vi anser att det är en fördel med en heltäckande undersökning så upplever vi det 
som att tre av de sju variablerna (Assess, Build/Sustain och Divest) är mer inriktade på personal i 
ledningsbefattning. Påståenden inom dessa variabler kan således vara svårtolkade för responden-
ter som inte har inblick i dessa ledningsfrågor. 

Vi finner, mycket överraskande, att de båda split-halfen skiljer sig avsevärt åt beträffande andelen 
obesvarade påståenden. Split-half ”Vi gör” har endast ett fåtal obesvarade påståenden medan siff-
ran för ”Medarbetare” ligger på över en femtedel obesvarade påståenden per variabel. Frågan 
man ställer sig är hur detta kan ske när split-half rimligen borde vara likvärdiga beträffande språk-
utformning, antal frågor och innehåll. Våra tankegångar kring det försättsblad som vi konstruerat 
ger oss i dessa fall värdefull information för att kunna dra slutsatser om varför det finns skillnader 
mellan de båda split-halfen. Vi får härigenom fram ett antal aspekter som vi tar hänsyn till i jäm-
förelserna och analysen av empirin och som behandlas nedan. 

5.2 Orsaker till skillnader i split-half 
I vår analys väljer vi att åskådliggöra ett antal aspekter som kan ligga till grund för de skillnader 
som vi funnit i split-halfen. Först väljer vi att nämna dessa möjliga orsaker i punktform för att 
längre fram i kapitlet ha en mer utförlig analys av respektive aspekt. 

De aspekter vi funnit mest anmärkningsvärda och möjliga att påverka utfallet är; 

• Åldersskillnader 

• Anställningstid 

• Befattning 

• Utbildningsnivå 

• Genus 

• Avdelning 

• Påståendeformuleringar 

5.2.1 Åldersskillnader 

Med hjälp av surveyundersökningens försättsblad har vi kunnat analysera åldersskillnader på re-
spondenterna mellan de två split-halfen. Vi konstaterar bland annat att split-half ”Vi gör” har ut-
förts av fler individer som är 55 år eller äldre jämfört med ”Medarbetare”.  

Av respondenterna som utfört split-half ”Medarbetare” befinner sig fem av respondenterna i ål-
dersintervallet 45-55 år samtidigt som ”Vi gör” endast har en respondent i samma intervall. Detta 
är de två mest framträdande skillnaderna mellan split-halfen när man studerar de åldersskillnader 
som föreligger.  

5.2.2 Anställningstid 

En annan skillnad mellan split-halfen är att åtta av respondenterna som gjort ”Medarbetare” har 
varit anställda minst 18 år inom organisationen. Motsvarande siffra för ”Vi gör” är fem individer. 
Detta kan enligt oss vara en viss del i förklaringen till de skillnader som förekommer där split-half 
”Medarbetare” har högre bortfall i svarsfrekvensen. Med ett flertal respondenter som varit an-
ställda länge inom organisationen kan det förekomma att man tar saker för givet och att mycket 
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av informations- och kunskapshanteringen sitter i ryggmärgen. ”man lär sig genom erfarenhet 
mer än genom läroböcker och handböcker. Och man är ofta inte medveten om att man kan upp-
fatta verkligheten på något annat sätt eller göra på något annat sätt än man gör.” (Thurén, 2004, s. 
73) 

5.2.3 Befattning 

Intressant att belysa är även hur lång tid respondenterna i de båda split-halfen har innehaft sin 
nuvarande befattning, eftersom den upplysningen tillsammans med respondentens anställningstid 
kan ge oss indikationer på svarsbortfallet. Efter många år inom samma organisation och arbets-
plats kan det eventuellt bli svårare att tolka den akademiska text som undersökningen är upp-
byggd kring och det kan samtidigt finnas ett mått av ointresse att göra förändringar. Den tid re-
spondenterna i de båda split-halfen haft sin nuvarande tjänst följer delvis anställningstiden. Det 
vill säga att det är fler individer som varit anställda 18 år eller mer som gjort ”Medarbetare”. Vi-
dare finner vi det intressant att det inom samma split-half finns betydligt fler respondenter med 
kort anställningstid, upp till tre år, vilket kan vara en bidragande orsak till det högre svarsbortfal-
let. 

5.2.4 Utbildningsnivå 

En trolig anledning till skillnaden mellan split-halfen skulle ha kunnat bero på skiftningar i utbild-
ningsnivå. Om ett av split-half hade haft en betydligt högre andel respondenter som studerat på 
högskolenivå vore det rimligt att dessa skulle ha haft lättare att tolka språket i påståendena. I vår 
analys visar det sig dock att det är ytterst få skillnader i utbildningsnivå mellan respondenterna i 
de båda split-halfen. 

5.2.5 Genus 

”De här skilda kulturella och sociala betydelserna av könstillhörighet, och konsekvenserna av 
dem, sammanfattas i dag i begreppet genus.” (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler,  2005, s. 
596) En av de individuella skillnader som skulle kunna föranleda effekten mellan split-halfen är 
respondenternas kön. Sett till genusperspektivet så har ”Medarbetare” till 69 % utförts av kvinnor 
och 45,5 % kvinnor har utfört split-half ”Vi gör”. Vi konstaterar att det finns en förhållandevis 
stor skillnad gällande kön beträffande genomförandet av de olika split-halfen. Däremot anser vi 
att mängden respondenter är för liten för att vi skall kunna fastställa att de föreliggande skillna-
derna mellan split-halfen beroende på ett genusperspektiv. Det är dock intressant att se att ”Me-
darbetare”, där de flesta av de obesvarade påståendena finns, till en klar majoritet är utförd av 
kvinnor. 

5.2.6 Avdelning 

Intressant är att ”Medarbetare” har utförts av sju respondenter från logistikavdelningens tjänste-
mannasida medan samma siffra för split-half ”Vi gör” endast är tre. Detta kan, enligt oss, vara en 
bidragande orsak till de skillnader som föreligger i utfallet mellan de två split-halfen. Vi kan även 
konstatera att tjänstemännen inom logistikavdelningen är de som lämnat flest påståenden obesva-
rade. Detta indikerar att respondenterna av någon anledning inte kunnat eller haft möjlighet till 
att utföra surveyundersökningen i sin helhet. 
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5.2.7 Påståendeformuleringar 

En annan orsak till de skillnader som föreligger mellan split-halfen kan tänkas vara hur surveyun-
dersökningens påståenden är formulerade. Med tanke på att de 140 påståenden som undersök-
ningen bygger på är slumpvis fördelade på respektive split-half borde detta inte vara fallet.  

För att kunna analysera denna aspekt har vi själva värderat svårighetsgraden på respektive påstå-
ende och kontrollerat hur många påståenden i respektive variabel och split-half som vi anser är 
svåra respektive enkla att förstå. Vidare har vi även kontrollerat hur många frågor i varje variabel 
som finns bland de tio sista då man på slutet av en så pass omfattande surveyundersökning som 
denna kan ha svårt att koncentrera sig till fullo på det man läser.  

”Det finns två olika, och i viss mån motsägande, hypoteser om sambandet mellan vissa svarsef-
fekter och intervjufrågornas placering i intervjun. Enligt den ena hypotesen minskar underrappor-
teringen mot slutet av intervjun och intervjupersonerna utför sin uppgift bättre ju närmare inter-
vjuns slut man kommer. Enligt den andra hypotesen gör tröttheten att deras prestation blir sämre 
mot slutet på intervjun.” (Wärneryd, 1993, s. 174) 

Vid en genomläsning av surveyundersökningens påståenden konstaterar vi att ett stort antal på-
ståenden är svår formulerade vilket kan innebära tolkningsproblem för respondenterna. Inom 
split-half ”Vi gör” upplever vi att de sju variablernas påståenden är mera blandade, så att exem-
pelvis ingen variabel har ett större antal frågor bland de tio sista. Den enda variabel helt utan på-
ståenden mot slutet (påstående 61-70) är Use. Påståendena inom detta split-half anser vi är 
förhållandevis lätta att tolka och förstå men vi upplever däremot att variablerna Assess och 
Divest har ett större antal svårformulerade påståenden. Överlag kan det påpekas att vi anser att 
frågorna blir mer lättförstådda desto fler gånger man läser igenom dem. I split-half ”Vi gör” fann 
vi femton påståenden som var svårtolkade vilket är drygt 21 %. Denna information kan vara en 
orsak till att undersökningen blir jobbig att utföra eller svår att svara på och att en viss motvilja 
kan skapas. Detta leder enligt oss till den förhållandevis stora mängden blanka svar och att inte 
mer än 75 % av enkäterna lämnades in. 

Vi konstaterar i vår analys av split-halfen att ”Medarbetare” är något annorlunda uppbyggt än ”Vi 
gör”.  Exempelvis är det anmärkningsvärt att i ”Medarbetare” har variablerna Get (tre stycken) 
och Divest (4 stycken) betydligt fler påståenden bland de tio sista än de övriga variablerna. Dessa 
båda variabler har även ett relativt högt svarsbortfall som kan bero på denna aspekt. 

Mer anmärkningsvärt är att vi i split-half ”Medarbetare” upplever att hela 27 av de 70 påstående-
na är svårtolkade. I de variabler där vi funnit ett flertal svårformulerade påståenden upplever vi 
det som att respondenterna i högre grad valt att avstå från att svara vilket inte minst märks i vari-
abeln Assess, där antalet svåra påståenden enligt oss är nio av tio och svarsbortfallet omkring 31,5 
%. Det finns även en hög grad av obesvarade påståenden i de tre sista variablerna (Assess, Bu-
ild/Sustain och Divest). Detta anser vi beror på att många av respondenterna har svårt att utvär-
dera om påståendena stämmer eller ej då de till stor del riktar sig mot strategiska områden som 
mer berör personal i ledningsfunktion. 

5.2.8 Exempel på påståenden 

Vi har observerat att variabeln Assess innehåller ett stort antal svårtolkade påståenden som borde 
förändras för att ge ett bättre undersökningsmaterial inför framtida forskningsprojekt. Ett fre-
kvent återkommande uttryck i påståendeformuleringarna är ”kunskapsadministrativa aktiviteter”. 
Detta uttryck upplever vi som svårt att ta till sig vilket även visar sig i det relativt höga svarsbort-
fallet som finns inom variabeln Assess. Begreppet som sådant finns på ett flertal platser inom de 
olika variablerna men inte lika frekvent som i variabeln Assess i split-half ”Medarbetare”. I ”Me-
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darbetare” återkommer uttrycket vid ett tiotal tillfällen medan det i ”Vi gör” endast finns med vid 
hälften så många tillfällen. 

Exempel på svårtolkade påstående; 

”Själva processen för att mäta kunskap bidrar till att ge oss en bättre förståelse för vad vi försöker 
administrera.” (Påstående nummer 29 i split-half”Medarbetare”, 5 av 13 respondenter svarade ej 
på detta påstående) 

Förslag till förändring på ovan svårtolkade påstående; 

”Vårt sätt att hantera kunskap ger en bättre förståelse vid överföring av kunskap mellan indivi-
der/avdelningar inom organisationen.” (Förändrat påstående nummer 29 i split-half ”Medarbeta-
re”) 

Exempel på svårtolkade påstående; 

”Vi har kartlagt processflödet hos våra kunskapsadministrativa aktiviteter.” (Påstående nummer 4 
i split-half ”Medarbetare”, 6 av 13 respondenter svarade ej på detta påstående) 

Förslag till förändring på ovan svårtolkade påstående; 

”Vi har kartlagt hur kunskap hanteras inom organisationen.” (Förändrat påstående nummer 4 i 
split-half ”Medarbetare”) 

Exempel på mer lättolkade påståenden; 

”Ledningsmedlemmar talar ofta om kunskap när de talar om tillståndet i organisationen.” (Påstå-
ende nummer 48 i split-half ”Vi gör”, 11 av 11 respondenter svarade på detta påstående) 

”Vi ger ut en extern rapport som visar på hur bra vi administrerar vår kunskap.” (Påstående 
nummer 34 i split-half ”Vi gör”, 11 av 11 respondenter svarade på detta påstående) 

5.3 Analys av eftersättsblad 
En bekräftelse på att många av surveyundersökningens påståenden är svårt formulerade får vi ge-
nom att analysera det eftersättsblad som undersökningen omfattat. Vi hade visserligen förhopp-
ningar om att få in ännu fler kommentarer och reflektioner om undersökningen, för att på så sätt 
kunna optimera den för en framtida användning. Detta såväl inom svenska organisationer som 
för en fortsatt vetenskaplig användning. Trots de begränsade kommentarerna får vi ändå indika-
tioner på hur surveyundersökningen uppfattas av respondenterna. 

De reflektioner vi har fått har till största delen handlat om språkbruket. Surveyundersökningen 
har uppfattats innehålla allt för långa meningar med svåra ord och därför svårtolkade påståenden. 
Vissa respondenter efterlyser en enklare utformning som dessutom borde ha varit mer organisa-
tions- och avdelningsanpassad. 

Vi håller delvis med i kritiken mot Bukowitz och Williams surveyundersökning i form av att vi 
själva upplever det svenska språkbruket som akademiskt utformat och svårtolkat. Detta gör att 
många påståenden blivit svårtolkade för respondenterna ute i arbetslivet. Undersökningen är inte 
helt anpassat för just vårt referensföretags båda respondentavdelningar. Däremot anser vi att de 
påståenden som används är av så generell karaktär att de skall gå att använda på de flesta svenska 
organisationer för att på så sätt få en bedömning av tillståndet inom området kunskapshantering, 
KM. 
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5.4 Analys av split-half sammanslagna 
För att kunna utvärdera om surveyundersökningar i stort och Bukowitz och Williams i synnerhet 
går att applicera på moderna svenska organisationer är det av vikt att se om de båda split-halfen 
vi använt, tillsammans, ger någon vägledning om en organisations tillstånd beträffande KM. 

Vi ser direkt skillnader i de sju variabler som analyseras i denna undersökning. Där kan vi konsta-
tera att det går att få en fingervisning om vilka variabler som organisationen är bra respektive 
mindre bra på. Vi konstaterar i detta sammanhang att procenttalen (Inkl blanka) går från runt 40 
% till drygt 58 %.  Dessa siffror ligger inom ramen för vad Bukowitz och Williams undersökning-
ar fastslagit. När de utfört surveyundersökningen fick de resultat från 30 % till 70 % med ett me-
delvärde på 55 %. (Bukowitz & Williams, 1999)  

Sett ur vår synvinkel anser vi att det blivit ett utfall som visar att surveyundersökningen kan vara 
ett underlag att bygga ett förbättrings- och förändringsarbete kring. Det framkommer tydligt att 
referensorganisationen exempelvis är mindre bra på kunskapshanteringsfrågor inom variabeln 
Contribute (dela med sig av individuell kunskap) och Assess (bedöma vikten av kunskapshanter-
ing) medan Build/Sustain (utveckla för framtiden) och Get (insamling av information) har fått re-
lativt hög procentsats. Genom att utföra surveyundersökningen och studera de resultat som gene-
reras går det att skapa sig en generell syn på en organisations förmåga att hantera, i vårt fall, KM. 

Vår referensgrupp innehåller inte många personer i ledande befattning vilket, enligt vårt tidigare 
resonemang, borde ha inneburit att variablerna Assess, Build/Sustain och Divest (dela med sig av 
företagsspecifik kunskap) skulle ha varit svårare att svara på än de övriga variablernas påståenden. 
Det som är något överraskande för vår del är att variabeln Get har det tredje högsta svarsbortfal-
let, över 15 %. Det borde egentligen ha varit de tre ovan nämnda variablerna som skulle ha erhål-
lit de högsta svarsbortfallen då majoriteten av respondenterna bör ha sämre insyn i dessa påstå-
enden. Som vi ser det kan det höga svarsbortfallet i variabeln Get bero på att slumpen har gjort 
att fem av tjugo påståenden befinner sig i intervallet 61-70. Vår reflektion är att när respondenten 
kommit till slutet av undersökningen faller motivation, engagemang och fokusering varför det 
genererar ett högre svarsbortfall. Detta stämmer även väl in på variabeln Divest som har ett ännu 
högre svarsbortfall, 16,3 %, och som har fem påståenden i intervallet 61-70. Bland de övriga vari-
ablerna finns ett färre antal påståenden i nämnda intervall och detta gör att vi bland dem kan ha 
fått en högre svarsfrekvens. 

Den variabel som sticker ut från mängden gällande svarsbortfallet är Assess. Här finns endast två 
av tjugo påståenden i det sista intervallet men trots det är hela 17,5 % av variabelns påståenden 
obesvarade. Enligt oss är en rimlig anledning till detta att variabelns påståenden innehåller svåra 
meningsuppbyggnader och svårtolkade ord. När vi studerar de tjugo påståenden ingående i varia-
beln bedömer vi att hela fjorton av dem är svåra att ta till sig och förstå.  

Enligt oss skulle surveyundersökningen som Bukowitz och Williams arbetat fram underlättas att 
genomföra om ett antal påståenden formulerades om, vilket vi nämnt tidigare i detta kapitel. Vår 
bedömning är att drygt 40 av de 140 påståenden som undersökningen omfattar borde omarbetas 
för att bli lättare att ta till sig. Detta skulle troligtvis leda till ett mindre svarsbortfall och en högre 
tillförlitlighet totalt sett. Jacobsen, D I (2002) anser att ett frågeformulär bör vara kort för att ge 
en hög svarsfrekvens, vilket indikerar att antalet påståenden i vår genomförda surveyundersök-
ning är för omfattande. Sannolikt skulle svarsfrekvensen ha ökat vid färre antal påståenden sam-
tidigt som de blanka svaren borde ha minskat i antal. 

Utöver att vissa påståenden har svår meningsuppbyggnad och är långa finns det även ett antal 
stavfel i surveyundersökningen. Även om dessa inte är många till antalet finns det uppenbar risk 
att respondenten mister koncentrationen vid genomläsandet av ett påstående med stavfel, vilket 
kan leda till ett missvisande svar. 
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Vid val av referensgrupp bör de som utför undersökningen även kunna välja vilka variabler ur 
undersökningen som skall tas med, så att det passar den valda referensgruppen. Exempelvis bör 
således, enligt oss, inte variablerna Assess, Build/Sustain och Divest vara med när respondenter-
na inte innehar någon tjänst i ledningsfunktion. 

5.5 Analys av aktionsforskningen  
”En lärande organisation är alltså en organisation som ständigt utvidgar sina möjligheter att själv 
skapa sin framtid. För en sådan organisation räcker det inte med att bara överleva. Överlevnads-
förmåga är naturligtvis en nödvändighet med det måste samtidigt finnas en förmåga att generera 
skaparkraft.” (Senge, 2001, s. 26) I dagens samhälle är det viktigt att se över sina möjligheter att 
själva påverka framtiden och stärka sin konkurrenskraft, vilket ovanstående citat indikerar. Därför 
är det av yttersta vikt att analysera och tolka hur den interna informationen och kunskapen kan 
hanteras för att organisationer skall utvecklas och stärka sin maktposition. 

I aktionsforskningen har vi beslutat att fästa störst vikt vid de faktiska svar som kommit oss till 
handa. Det vill säga att vi valt att fokusera denna del av vår analys på de resultat vi fått fram ge-
nom att endast studera de påståenden som besvarats (Exkl blanka), för att på så sätt kunna få 
fram relevant information som leder oss vidare till ett resultat med eventuella förbättrings- och 
förändringsförslag åt referensföretaget som följd. Anledningen till att vi valt att bortse från obe-
svarade påståenden (Inkl blanka) är att vi vill kunna bortse från eventuella felaktigheter som upp-
stått då respondenter av olika anledningar valt att inte svara, exempelvis på grund av tidsbrist, 
ointresse, hög arbetsbelastning och problem med att förstå vissa påståenden i surveyundersök-
ningen. 

Procenttalen för respektive variabel blir i dessa fall betydligt högre än när vi tidigare använt sva-
ren där vi räknat med de blanka svaren. När vi analyserar svaren från undersökningen, gällande 
aktionsforskningen vi utför, anser vi att ett procenttal över 55 % på en variabel indikerar ett för-
hållandevis bra tillstånd och lämnas därför av oss utan några förbättrings- och förändringsförslag. 
Detta procentuella tal har vi valt med anledning av att Bukowitz & Williams (1999) har fått ett 
genomsnittligt värde på 55 % när de genomfört surveyundersökningen.  

Som vi nämnt tidigare i denna uppsats bygger surveyundersökningen och analysen av densamma, 
på att mäta tillståndet i sju olika variabler som bygger på Bukowitz och Williams syn på KM. De 
variabler som mäts är insamling av information (Get), användandet av nyvunnen information och 
kunskap (Use), öppenhet för kontinuerlig inlärning (Learn), dela med sig personifierad informa-
tion (Contribute), bedöma vikten av kunskapshantering (Assess), utveckla och förvalta för fram-
tida konkurrenskraft (Build/Sustain) och dela med sig av företagsspecifik kunskap och informa-
tion (Divest). 

När vi genomförde surveyundersökningen på referensföretaget bestod de båda respondentgrup-
perna, logistikavdelningen och reservdelsavdelningen, av 32 personer och av dessa fick vi in 24 
svar (75 %). Vi upplever att mängden inkomna svar borde ha varit fler eftersom avdelningsche-
ferna varit med vid beslutandet om inriktningen på denna kandidatuppsats. 

5.6 Logistikavdelning  
Inom logistikavdelningen genomförde 15 medarbetare surveyundersökningen. Av dessa var tio 
tjänstemän och resterande fem kollektivanställda. Vid analys av den fakta som framkommit kon-
staterar vi att de kollektivanställda överlag anser att avdelningens tillstånd inom de sju variablerna 
är sämre än vad tjänstemännen anser. När man slår ihop de olika kategorierna av medarbetare ser 
vi dock att de kollektivanställdas svar inte förändrar det totala utfallet gällande det aktuella till-
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ståndet av KM. Vidare kan vi konstatera att det finns en procentuell skillnad mellan de sju variab-
lerna men att de ändå är förhållandevis likvärdiga. För vår analys väljer vi dock att fokusera på de 
fyra variabler som fått lägst resultat vid undersökningen. Dessa fyra variabler är Assess (48,6 %), 
Divest (51,6 %), Contribute (51,8 %) och Learn (54,3 %). De förbättrings- och förändringsförslag 
som vi kommer att presentera i denna analys av aktionsforskningen kommer således att handla 
om frågor som rör hur man delar med sig av sin individuella kunskap till sina medarbetare och 
andra inom organisationen (Contribute) samt hur medarbetare tar till sig den fortlöpande kun-
skapsutvecklingen (Learn). Vidare kommer vi att arbeta fram åtgärdsförslag gällande hur organi-
sationen bedömer vikten av att kontinuerligt arbeta med kunskapshantering (Assess) samt även 
belysa hur organisationens mått av intresse av att dela med sig av företagsspecifik kunskap och 
information till andra intressenter för att kunna effektivisera organisationen (Divest). Dessa åt-
gärdsförslag kommer vi att presentera längre fram i detta kapitel efter att vi analyserat även re-
servdelsavdelningens tillstånd. Anledningen till detta är att vi först vill utröna om de olika avdel-
ningarna har liknande struktur på sina bra respektive mindre bra variabler. 

5.7 Reservdelsavdelning 
Surveyundersökningen genomfördes av nio respondenter från reservdelsavdelningen. Detta är 
endast 64 % av avdelningens totala arbetsstyrka vilket vi anser är en anmärkningsvärt låg svars-
frekvens eftersom ledningen för avdelningen varit med och beslutat om vald undersökningsform. 
Anledningar till det förhållandevis låga svarsintresset kan vara att ett flertal av medarbetarna har 
haft sin anställning inom organisationen och sin nuvarande tjänst i minst 18 år. Detta kan enligt 
oss tyda på en negativ inställning till förändringar då rutiner med mera är inlärda och sitter i 
ryggmärgen. 

Den fakta som vi får fram i vår analys av de sju variablerna från reservdelsavdelningen visar att 
procenttalen ligger betydligt mycket lägre än vad de gör för logistikavdelningen. Detta tyder enligt 
oss på att avdelningens position som kunskapshanterare har svagheter som vi avser analysera 
närmare och eventuella åtgärder bör därefter vidtagas. Vi konstaterar att utfallet liknar det på lo-
gistikavdelningen genom att variablerna Assess (41,4 %), Contribute (43,0 %), Divest (45,5 %) 
och Learn (47,9 %) även här har fått lägst procenttal. Detta innebär att vi i vår analys kan fokuse-
ra på likvärdiga förändrings- och förbättringsförslag för de båda avdelningarna. Inom reservdels-
avdelningen kommer detta då att innebära förslag som rör såväl individuell kunskap som organi-
sationsspecifik kunskap, men även hur avdelningen arbetar kontinuerligt med KM och inlärning. 

5.8 Förbättrings- och förändringsförslag 
Vår analys visar att de båda referensavdelningarna innehar likvärdiga områden där förbättrings- 
och förändringsinsatser bör vara av intresse. Detta gör att vi kan presentera och utvärdera samma 
variabler för de båda avdelningarna då respondenternas åsikter visar att totalsituationen gällande 
KM är likvärdiga. Nedan presenterar vi vår analys av de fyra variabler som erhållit lägst procentu-
ella tal hos de båda respondentavdelningarna. 

5.8.1 Assess – bedöma vikten av kunskapshantering 

Variabeln Assess ger oss perspektiv på hur väl organisationen omvandlar teori till kunskap som 
ökar organisationens prestationsförmåga. Det visar även hur väl organisationen samverkar och på 
så vis förenar den övergripande ledningsprocessen med ny struktur och nya processer. Detta skall 
resultera i en utvärdering av organisationens hela tillgångsbas. 

Exempel på påståenden under variabeln ”Assess”: 
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Vi ger ut en extern rapport som visar på hur bra vi administrerar vår kunskap. 

Alla inom organisationen förstår de mått som används för att mäta de kunskapsadministrativa aktiviteterna. 

När vi studerar och analyserar totalresultatet för denna variabel har vi observerat de påståenden 
som erhållit mest missnöje hos respondenterna. För att kunna generera förändrings- och förbätt-
ringsförslag har vi konstaterat att det är påståenden som rör hur organisationen och dess avdel-
ningar samverkar och utnyttjar den faktiska kunskap som finns. Vi tolkar det som att medarbetare 
inom organisationen saknar förståelse för den uppställda strategin om hur organisationen arbetar 
med kunskapshantering. Vidare ger oss vår analys en indikation på att organisationen bör arbeta 
mer med frågor som rör samarbete och kunskapsutbyte, dels mellan individer inom samma av-
delning, men även mellan de olika avdelningarna som finns inom organisationen. Vi upplever det 
också som att personalen inte är medveten om vad deras individuella kunskap och kunskapsutby-
te mellan varandra resulterar i, för organisationens och individens framtida utveckling. Analysen 
tyder även på att det kan föreligga behov av att tydligare förklara KM begreppet och innebörden 
av detta för att skapa en helhetsförståelse för vikten av kunskapsutbyte. 

Ovanstående tankegångar stämmer även överens med resultatet vi får fram vid analysen av re-
servdelsavdelningen. Däremot föreligger en skillnad vid analysen av logistikavdelningen där resul-
tatet tyder på att avdelningen även saknar en helhetsförståelse av kunskapsbegreppet och inte hel-
ler vet hur kunskap värderas och prestationer belönas. Vidare finner vi genom analysen att det 
kan behövas beskrivningar alternativt processkartor som visar på organisationens mätmetoder 
och arbetsstruktur gällande kunskapshantering. 

Ett alternativ för organisationen att begrunda kan vara att göra något liknande som Bukowitz och 
Williams (1999) presenterar i praktikfallet med Skandia. Denna organisation var förhållandevis ti-
dig med att inse vikten av den mänskliga kunskapen. För att förtydliga dess betydelse skapade 
man en bilaga till årsredovisningen som syftade till att belysa företagets kunskapskapital. På detta 
vis synliggjorde organisationen såväl internt som externt att kunskap är en framgångsfaktor och 
ett prioriterat område.  

5.8.2 Contribute – dela med sig personifierad information 

Variabeln Contribute handlar bland annat om hur motiverade medarbetare är på att dela med sig 
av sin kunskap. Men den förklarar även hur organisationens system och struktur är uppbyggt för 
att förenkla och stödja medarbetarnas vilja att dela med sig av sin personliga kunskap. Vidare in-
går det i variabeln hur organisationen gynnar, respekterar och förstår värdet på delgiven personlig 
kunskap. 

Exempel på påståenden under variabeln ”Contribute”: 

Medarbetare deltar i många olika arbetsrelaterade nätverk, vilket underlättar för spridning av kunskap inom hela 
organisationen. 

Det finns speciella administrativa chefsroller inom organisationen som har till uppgift att understödja kunskaps-
spridande processer t.ex. "Knowledge Manager" eller "Knowledge Coordinator". 

Efter att vi har analyserat variabeln Contribute finner vi att referensorganisationen har behov av 
att förenkla och förtydliga strukturen och arbetssätten för hur organisationen arbetar med kun-
skapshantering. Vidare konstaterar vi att företaget på ett tydligare sätt bör uppmuntra medarbe-
tarna till att dela med sig av sin personliga kunskap. Ett led i detta resonemang är att individerna 
måste få en förståelse för hur deras kunskap kan ge organisationen och övriga individer ett mer-
värde. För att en individ skall dela med sig av sin personifierade kunskap bör ledningen på olika 
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sätt uppmuntra kunskapsspridning så att medarbetarna skall kunna se de gemensamma fördelar-
na. 

En annan åtgärd för att aktivt arbeta med kunskapsåtervinning och dess hantering skulle kunna 
vara att tillsätta specialisttjänster för detta ändamål. Förslag på specialisttjänster är till exempel 
”Knowledge Coordinator” eller ”Knowledge Manager”. Vi kommer nedan att exemplifiera vad 
dessa tjänster skulle kunna innehålla för arbetsuppgifter för vårt referensföretag med hjälp av Bu-
kowitz och Williams (1999) förklaringar. 

En ”Knowledge Coordinator” skulle enligt förslagen nedan kunna ha ansvar för administration 
gällande IT-relaterade frågor och dess uppbyggnad. 

• Ansvar för att rätt kunskap kommer till rätt kunskapskategori i IT-systemet 

• Sköta om kunskapsbanken så den innehåller relevant och aktuell information 

• Uppdatering och upplägg av medarbetare med tillgång till kunskapsbanken  

• Skapa tillgänglighet och säkerhet kring IT-systemet så att medarbetare kommer åt syste-
met  

• Handledning för nya medarbetare och vara behjälplig med fortlöpande frågeställningar 

En ”Knowledge Manager” anser vi enligt förslagen nedan skulle kunna ha ett mer övergripande 
ansvar gällande kunskapsrelaterade frågor i såväl dåtid, nutid som framtid. 

• Ansvar för att informationsflöde i form av frågor, svar, diskussioner och exertutlåtande 
kommer alla tillhanda med hjälp av IT-systemet 

• Ha ansvaret för att underlätta kommunikation som rör kunskap och föra diskussioner vi-
dare, ställa egna frågor och göra sammanfattningar av uppkommna ämnesområden 

• Omvärldsbevakning genom att till exempel studera organisationen och andra organisatio-
ners lyckade arbetsinsater (”Best Practice), uppkommna nyheter i till exempel tv, radio 
och tidningar samt deltaga i olika utbildningsinsatser 

• Ansvar för att berörd person kommer i kontakt med rätt kunskapsförmedlare eller annan 
kunskapskälla 

• Skall ha en helhetssyn över organisationen och i tid kunna uppmärksamma organisatio-
nens totala kunskapsbehov 

Vi tolkar resultatet från surveyundersökningen som att organisationen saknar specialister eller ut-
talade tjänster inom områden som främjar kunskapshantering och projektledning. Vid analysen av 
denna variabel framkommer det att brister bland annat finns i de verktyg och den dokumentation 
som organisationen använder sig av vid lagring av kunskapsrelaterad information och kunskap 
som framkommer genom olika projektarbeten. Analysen tyder även på att samarbetet mellan så-
väl individer som olika avdelningar bör förbättras och underlättas bland annat genom en gemen-
sam kunskapsbank (server) med ”Best practices” och gränsöverskridande projektgrupper. 

”Genom att använda lyckosamma organisationers praxis som måttstock eller referenspunkt 
(”benchmarking”, en punkt där någon aspekt av företagets uppförande bedöms, på engelska 
”best practices”), kan organisationen signalera till omgivningen att också den är framgångsrik, 
och på så sätt säkerställs den sociala legitimitet som är nödvändig för att locka till sig resurser.” 
(Hatch, 2002, s. 130) 
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På logistikavdelningen tyder vår analys på att medarbetarna önskar återkommande avdelningsmö-
ten där man skapar möjligheter att diskutera genomförda och lyckade eller misslyckade praktikfall 
för att på så sätt utveckla såväl individ som avdelning. Genom möten av denna typ skapas möj-
ligheter att bli en mer lärande organisation där man hjälper varandra att utveckla och förbättra 
avdelning, individ och organisation. Vi upplever det som att avdelningen behöver ett gemensamt 
utrymme där man fritt kan prata om arbetsrelaterade frågor men även frågor av social karaktär 
för att på så sätt stärka ”vi-känslan” och samhörigheten. 

5.8.3 Divest – dela med sig av företagsspecifik kunskap och information 

Variabeln Divest bygger på organisationens förmåga att se att onödig kunskap inte behövs utan 
ger större nytta om den delas med andra inom och utom organisationen för att på så sätt komma 
fler till godo och skapa möjlighet för effektiviseringar.  

Exempel på påståenden under variabeln ”Divest”: 

Oavsett vem som framför ett förslag så kan det få stöd. 

Den kunskap vi skaffar oss väljer vi med tanke på den nytta vi kan ha av den inom andra verksamhetsområden. 

Vid analys av variabeln divest konstaterar vi, som vi tidigare nämnt, att dessa påståenden till stor 
del är riktade mot organisationens ledning. Detta gör att informationen som vi utvinner är svår-
tolkad och därför svår att omvandla till konkreta förändrings- och förbättringsförslag. Ett flertal 
av de påståenden som finns under variabeln divest bygger på information som inte i så stor ut-
sträckning berör respondenterna i vår surveyundersökning och detta föranleder med stor sanno-
likhet till att variabeln får ett så pass lågt procentuellt värde. Det går dock att utläsa att medarbe-
tare delvis saknar stöd från ledningen när de lämnar förslag till förbättringar och förändringar. 
Vidare tolkar vi informationen som att medarbetarna önskar mer information om organisationens 
kunskapsstrategi samt ett mer utvecklat samarbete mellan individer och avdelningar. Innebörden 
av ämnesområdet kunskapshantering är något som organisationen bör informera medarbetarna 
om. Majoriteten av medarbetarna saknar en helhetsförståelse för området KM. För att kunna ge-
nerera nytta för organisationen krävs det att medarbetarna ges rätt förutsättningar från första bör-
jan. 

5.8.4 Learn – öppenhet för kontinuerligt lärande 

I dagens globaliserade samhälle och den förändringstakt som råder är det av yttersta vikt att da-
gens organisationer kontinuerligt arbetar med kunskapshantering och att kunna lära av den ut-
vunna kunskapen. Variabeln Learn belyser sambandet mellan strategi och det kontinuerliga läran-
det inom organisationen samt hur organisationen och dess individer använder uppkomna situa-
tioner för att skaffa sig själv och organisationen mer kunskap. 

Exempel på påståenden under variabeln ”Learn”: 

Innan någon löser ett problem så undersöks problemet ur ett helhetsperspektiv. 

Vi avsätter ordentligt med tid till att utvärdera avslutade projekt för att förstå vad som gick fel och hur saker kan 
göras bättre. 

Analysen av variabeln Learn tyder på att organisationen behöver förbättra sina rutiner vid pro-
jektarbeten. Vid ett projektslut är det av yttersta vikt att utvärdera vad som gått bra respektive 
mindre bra för att kunna lära för framtiden. Denna form av utvärdering måste även dokumente-
ras på ett standardiserat och elektroniskt vis för att komma övriga organisationens medarbetare 
tillhanda. 
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Något som referensföretaget kan ha i beaktande är att utse eller anställa en individ som har det 
yttersta ansvaret för projektledning och frågor gällande projektarbeten. Denna tanke är även nå-
got som vi får stöd av ifrån litteraturen vi studerat. 

”Företrädarna för projektledningsläran förenas kring en gemensam ambition att genomföra pro-
jektuppdrag framgångsrikt. Genom att finna generella principer, metoder och tumregler för pro-
jektledning i olika typer av situationer söker man åstadkomma ett effektivare och mer störnings-
fritt projektarbete och i förlängningen av detta fler framgångsrikt genomförda projekt.” (Engwall, 
2003, s. 165) 

Informationen som vi utvinner vid analysen av variabeln Learn indikerar på att organisationen 
och dess medarbetare saknar ett helhetsperspektiv vid exempelvis problemlösning. Vi upplever 
att medarbetare endast ser till sitt ansvarsområde och avdelning, och därmed missar möjligheten 
att generera nytta för organisationen totalt sett genom samarbete med andra individer och avdel-
ningar. Genom surveyundersökningen framkommer även att det saknas tid till att reflektera, ut-
värdera och dokumentera arbetsrelaterade insatser.  

Vi utläser av analysen att samarbeten hade kunnat underlättas om personal hade haft överlappan-
de ansvarsområde så att man genom meningsskiljaktigheter och utbyte mellan varandra kunnat 
skapa en möjlighet att lära av varandra och på så vis utveckla individen, avdelningen och organi-
sationen. Vidare utläser vi att information som kommer från kunder inte till fullo tas tillvara. Det-
ta kan innebära att viktig information kan gå förlorad för organisationen. 

Eftersom vi konstaterar att medarbetare inom organisationen saknar en helhetssyn kan detta leda 
till att medarbetare inte har full förståelse för de konsekvenser av de beslut och handlingar som 
vederbörande utför resulterar i. Detta kan i slutändan leda till att kunden blir drabbad i form av 
till exempel förseningar och missförstånd. Medarbetare bör ges möjlighet att få en vidare förståel-
se för organisationens helhet och insikt i att medarbetare på andra avdelningar skall se kollegor 
som interna kunder vilka blir berörda av beslut och förändringar. 

Vi upplever det som att individer har svårt att se hur de förändringar som de utför i exempelvis 
affärssystemet kan orsaka problem för andra avdelningar inom organisationen och för kunder till 
företaget. 

5.9 Sammanfattning 
”När en teknisk uppfinning utvecklas till en innovation kopplas olika ”tekniska komponenter” 
samman. Dessa komponenter, utvecklade var och en på sitt håll, bildar ett system där varje kom-
ponent är avgörande för att helheten skall bli en framgång. Innan detta system av samverkande 
komponenter är bildat kan inga verkliga resultat uppnås.” (Senge, 2001, s. 19) I vår analys har vi 
bland annat påträffat att det finns behov av skapa en helhetssyn om KM, vilket Senge förklarar 
vikten av i citatet ovan. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att vi endast erhållit en svarsfrekvens på 75 % och i samman-
hanget kan nämnas att reservdelsavdelningen endast hade en svarsfrekvens på 64 %. Vi konstate-
rar vidare att surveyundersökningens omfattning har både negativa som positiva aspekter. En po-
sitiv aspekt är till exempel att undersökningen täcker in hela organisatioens tillstånd gällande kun-
skapshantering och ger oss en indikation inom vilka områden man behöver göra eventuella åtgär-
der. En viktig negativ aspekt får vi bland annat genom de reflektioner vi fått från respondenterna. 
Där indikeras att språkbruket är för komplicerat och detta bekräftas även av vår egen analys. 
Denna aspekt är en bidragande orsak till den anmärkningsvärda skillnaden mellan de två olika 
split-halfen som surveyundersökningen är uppbyggd kring. 
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Av de sju olika variablerna som undersökningen omfattar har vi efter vår analys valt att fokusera 
på de variabler som fått lägst procentuellt värde. Vi har valt att sätta gränsen vid 55 % och de va-
riabler som analyserats är: Assess – bedöma vikten av kunskapshantering, Contribute – dela med 
sig av personifierad kunskap, Divest – företagsspecifik kunskap och infomation och Learn – öp-
penhet för kontinuerligt lärande. 
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6 Resultat 
Under resultatkapitlet kommer vi att presentera vad vi har hittar för styrkor och svagheter med den enkätstudie vi 
genomfört. Vi kommer även att påvisa vad den utförda undersökningen kan ge vårt referensföretag för vinning in-
för framtiden. 

En av frågorna i denna kandidatuppsats har varit att utröna om enkäter generellt är ett bra verk-
tyg för att skaffa fram relevant information om KM-tillståndet i en organisation. Enligt oss har 
vår undersökning visat på att det i surveyundersökningen som är framtagen av Bukowitz och Wil-
liams går att få fram relevant information som går att omvandla till förbättrings- och förändrings-
förslag. Däremot upplever vi att det finns ett antal brister i vår valda enkätundersökning som bör 
tas i beaktande. Ett av våra förslag är att kunna anpassa surveyundersökningen för vald målgrupp. 
På så sätt skulle undersökningen kunna bli mer organisations- och avdelningsanpassad. I vårt fall 
skulle vi exempelvis kunnat utelämna variablerna Assess, Build/Sustain och Divest som enligt oss 
är mer fokuserade på frågor som berör personal i ledande ställning. Genom att utelämna dessa tre 
variabler skulle surveyundersökningen ha blivit mindre omfattande då 30 påståenden skulle ha 
försvunnit och enkäten borde rimligtvis ha blivit lättare att genomföra. Vidare har vi konstaterat 
att det i de ovanstående tre variablerna finns en stor mängd svårformulerade påståenden som re-
spondenterna nu skulle besparas ifrån. Respondenter som ej finns i en ledande befattning har ofta 
dåligt insikt i hur organisationen arbetar och tänker kring ledningsfrågor genom att utelämna de 
tre variabler som fokuserar på påståenden kring ledningsuppgifter blir surveyundersökningen 
även mer avdelningsanpassad. 

Det är viktigt att fråga sig hur tillförlitligt det framkomna resultatet är. Faktorer som enligt oss 
påverkar tillförlitligheten är bland annat den rådande arbetsbelastningen och respondenternas in-
tresse att genomföra undersökningen för att på så sätt generera förändrings- och förbättringsför-
slag. Vidare framkom det i vår analys att påståendeformuleringar i många fall innehåller svåra 
meningsuppbyggnader och ord. Detta innebär att ett antal påståenden är svårtolkade och har på 
så vis gjort respondenter mindre positiva till att utföra surveyundersökningen. För att förbättra 
undersökningen, dels för den framtida forskningen, och dels för att underlätta för respondenter-
na inom en organisation, har vi i vår analys lämnat åtgärdsförslag som bland annat går ut på att 
förenkla språkbruket.  

Vårt syfte är som tidigare nämnts att undersöka den av Bukowitz och Williams framtagna och 
Växjö Universitet översatta surveyundersökning. Därför har vi valt att inte göra några förändring-
ar i undersökningen. Det kan tyckas att vi själva borde ha studerat och eventuellt korrigerat sur-
veyundersökningen innan utlämnandet för att minimera problem och misstolkningar men då an-
ser vi att vårt syfte inte skulle blivit uppfyllt.  

6.1 Resultat vetenskaplig forskning 
Vi konstaterar att surveyundersökningar är en lämplig och smidig metod för att snabbt kunna ut-
vinna värdefull information från ett antal respondenter. I vårt fall är enkäten uppdelad i två olika 
split-half där det föreligger skillnader. En skillnad är bland annat att formuleringarna är mer svår-
tolkade i split-half ”Medarbetare” vilket ger ett större svarsbortfall.  

Sett till de aspekter som vi kunnat få fram via vårt försättsblad konstaterar vi att genusperspekti-
vet kan vara en av orsakerna till split-halfens olika utfall där ”Medarbetare” har utförts av en stor 
majoritet kvinnor. Utöver denna aspekt kan även respondenternas anställningstid vara en orsak 
till skillnaderna i utfallet. Split-half ”Medarbetare” har genomförts av åtta medarbetare som har 
varit anställda i mer än 18 år. Samtidigt som det är många respondenter som varit anställda länge 
så har även split-half ”Medarbetare” utförts av ett stort antal respondenter med kortare anställ-
ningstid. Detta tolkar vi som att det kan föreligga ett visst ointresse, till de eventuella förändrings-
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åtgärder som undersökningen kan resultera i, hos de med lång anställningstid samtidigt som de 
med kort anställningstid inte har tillräcklig kunskap om organisationen och då har svårigheter att 
utföra undersökningen. 

Vår åsikt är dock att den störst bidragande orsaken till split-halfens skillnader beror på att  ”Me-
darbetare” till större del bygger på mer antal svåra påståendeformuleringar. Detta är enligt oss en 
anledning till att respondenter har haft en ovilja att utföra undersökningen.  

Fler förslag till förbättringsåtgärder för surveyundersökningen är att infoga en begreppsförklaring 
i anslutning till försättsbladet för att skapa en större förståelse och minska risken för misstolk-
ningar. Denna begreppsförklaring kan behövas även om undersökningens språkbruk förändras 
enligt de förslag vi exemplifierat i analysen.  

Ytterligare åtgärdsförslag är att skapa förutsättningar för att kunna välja vilka variabler som är ak-
tuella för vald målgrupp. Detta för att kunna göra en mer anpassningsbar surveyundersökning 
och därmed skapa möjligheter till en större tillförlitlighet. 

De viktigaste aspekterna att förändra inför framtiden är således; 

• Anpassa för vald målgrupp 

o Välj bort variabler som inte är intressanta för vald målgrupp 

• Formulera om påståenden 

o Ändra språkbruket 

• Begreppsförklaring 

o För att underlätta förståelsen av svåra ord och begrepp 

6.2 Resultat aktionsforskning 
Resultatet för aktionsforskningen kommer vi att presentera genom att förklara och belysa de fyra 
variablerna vi valt att fokusera vår analys på. Till varje variabel presenterar vi ett antal åtgärdsför-
slag i punktform.  

Ledningen har en viktig roll när en omfattande undersökning om organisationens tillstånd inom 
ett speciellt område skall genomföras. I vårt fall kunde vi tillsammans med avdelningschefer ha 
gjort ett något annorlunda upplägg redan vid de två seminarier där vi presenterade arbetsgången. 
Där kunde det tydligare ha framkommit att det är referensföretaget i samarbete med oss som är 
initiativtagare till denna forskning och att organisationen ser ett behov av undersökningen och är 
ytterst intresserade av resultatet för att kunna skapa förbättrings- och förändringsåtgärder. Ge-
nom att ännu tydligare påpekat för respondenterna att ledningen anser detta vara ett prioriterat 
arbetsområde borde svarsfrekvensen blivit högre och således tillförlitligheten ännu bättre.  

Vi anser att analysen ger organisationen hjälp med att konstatera viktiga förbättrings- och föränd-
ringsområden för att fortlöpande kunna utveckla organisationen i den ökade globala konkurren-
sen. I resultatet har vi valt att fokusera på de fyra lägsta procenttalen bland variablerna.  

6.2.1 Assess – bedöma vikten av kunskapshantering 

Efter vår analys anser vi att referensföretagets båda respondentavdelningar har vissa brister som 
behöver ses över gällande hur man arbetar med kunskap och dess hantering. Personalen måste få 
en större förståelse om att organisationens ledning anser att kunskapsutbyte är viktigt för att följa 



 

 51

med förändringar i den förändrade organisationsstrukturen och den globalisering som råder. Med 
andra ord behövs förklaringar på hur kunskap mäts och beskrivs samtidigt som det exemplifieras, 
dokumenteras och skapas rutiner och förutsättningar för rapportering. För att underlätta och in-
tensifiera individers vilja att dela med sig av sin personifierade kunskap till andra personer och 
avdelningar inom organisationen kan det vara aktuellt att på något sätt belöna duktiga medarbeta-
re. Detta kan vara i form av löneökning, större ansvarsområden, andra typer av bonussystem eller 
rabatter samt större möjligheter att avancera i hierarkin. Nedan exemplifieras de förslag som vi 
utarbetat inom variabeln Assess. 

• Förklara innebörden och vikten av begreppet kunskap samt en beskrivning av de mätme-
toder som organisationen använder 

o Ger en bättre helhetssyn på organisationen och dess kunskapsbas 

o Ger en förståelse hos medarbetarna hur en individs prestation och kunskap vär-
deras 

• Kunskapsinfo – skriven info/rapport fortlöpande ex. kvartalsvis 

o Bör på sikt ge utökat samarbete mellan individer och avdelningar 

• Belöningar 

o Ökar intresset hos individer att bidra med sin egen kunskap 

• Rapportsystem 

o Skapar möjlighet att fånga upp utförda kunskapsutbyten och ligga till grund för en 
skriven rapport och eventuella personal- och avdelningsbelöningar 

• Processbeskrivning 

o För att åskådliggöra och gemensamhetsgöra arbetssättet med kunskapshantering 

6.2.2 Contribute – dela med sig personifierad information  

I vår analys av variabeln Contribute konstaterar vi att det finns likvärdiga brister inom de båda re-
spondentavdelningarna beträffande hantering och främjande av kunskapsspridning mellan indivi-
der och avdelningar. Vi upplever det som att personalen anser att organisationen saknar någon 
individ som har ett övergripande ansvar och helhetssyn för KM och de projekt som organisatio-
nen arbetar med. Det kan således behövas hjälp och styrning i arbetet med att förändra det sätt 
som avdelningarna arbetar med att ta till vara på kunskap och hjälpa varandra att utvecklas. Vida-
re kan en utveckling av dagens IT-lösning vara en hjälp och uppmuntran till personal att såväl bi-
dra med kunskap som söka efter kunskap i en gemensam kunskapsdatabas. Nedan exemplifieras 
de förslag som vi utarbetat inom variabeln Contribute. 

• Best Practice 

o Ta tillvara på lyckade eller misslyckade projekt och insatser för att bli effektivare 

• Specialisttjänster 

o Tillsätta exempelvis en ”Knowledge Manager” med ansvar för organisationens 
kunskapshantering och en ansvarig för projektledning 

• Möten 
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o Återkommande avdelningsmöten där man belyser genomförda aktiviteter och 
därigenom lär av varandra 

o Gemensamt utrymme, exempelvis fikarum, är en viktig plats där medarbetare kan 
ventilera arbetsrelaterade frågor samt vara social och således stärka ”vi-känslan” 

• Gränsöverskridande projekt 

o Samarbete mellan olika avdelningar genom att arbeta i och utvinna kunskap ur 
projekt samt eventuellt skapa kunskapsprojekt där representanter från olika av-
delningar diskuterar ämnesområdet kunskap och lär av varandra 

• Verktyg 

o Utveckla de befintliga IT-lösningarna för att främja och gemensamhetsgöra kun-
skap och dess överföring mellan individer och avdelningar 

6.2.3 Divest – dela med sig av företagsspecifik kunskap och information 

Vid analys av variabeln Divest kan vi konstatera att personalen önskar att få mer information och 
kunskap om organisationens strategi angående kunskapshantering samt en förståelse för begrep-
pet KM. Analysen tyder på att medarbetare inom organisationen upplever att det finns en brist 
hos ledningen med att uppmuntra och ge belöning när personalen kommer med förändrings- och 
förbättringsförslag. Nedan exemplifieras de förslag som vi utarbetat inom variabeln Divest. 

• Helhetsstrategi 

o Mer information till medarbetare skapar en större förståelse, såväl internt som ex-
ternt 

• Uppmuntran 

o Vid förändrings- och förbättringsideér skapar delaktighet 

6.2.4 Learn – öppenhet för kontinuerligt lärande 

Vi tolkar analysen som att organisationen behöver utveckla sina rutiner och arbetssätt beträffande 
projektarbeten. Medarbetare måste ges möjlighet att utvärdera, dokumentera och reflektera över 
de utfall som arbetsinsatsen givit. Samtidigt som detta kan det även behövas en utveckling av da-
gens befintliga IT-stöd. Vidare anser vi att personalen bör få inblick i andra avdelningars arbets-
sätt och på så vis skapa förutsättningar för en större helhetsförståelse. Att såväl inom som mellan 
avdelningar skapa överlappande ansvarsområden kan vara en del av lösningen för att få ett bättre 
samarbete och helhetssyn inom organisationen. 

Analysen ger oss även indikationer på att organisationen saknar rutiner för att ta tillvara och do-
kumentera den information och kunskap som kommer från kunder. Nedan exemplifieras de för-
slag som vi utarbetat inom variabeln Learn. 

• Helhetsförståelse 

o Arbetsrelaterade spel för att förstå vad ett enskilt beslut kan resultera i för organi-
sationen 

o Samarbeten och projektgrupper 
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• Utvärdera projekt och arbetsinsatser 

o Reflektera över vad som lyckats respektive misslyckats 

o Dokumentera resultat i IT-system för enklare åtkomst 

• Överlappande ansvarsområden 

o Ger större helhetssyn och bättre samarbete mellan avdelningar 

• Kundfeedback 

o Dokumentera och diskutera på avdelningsmöten för att effektivisera avdelningens 
och organisationens arbetsrutiner 

o Kan ge möjlighet att uppfatta omvärldsförändringar i ett tidigt skede för att snab-
bare kunna möta kundens krav och förväntningar 

6.3 Sammanfattning av aktionsforskningens resultat 
Av de ovan nämnda förslagen kommer vi här att presentera de förbättrings- och förändringsför-
slag som vi kommer att delge vårt referensföretag. Analysen har givit oss ett antal aspekter som vi 
har omarbetat till åtta åtgärdsförslag som vi anser vara mest relevanta för berörd organisation. Ut-
ifrån vår genomförda analys har vi uppmärksammat en mängd organisationsområden som vi be-
dömer att organisationen bör arbeta vidare med. Åtgärdsförslagen är inte tagna ur vår referenslit-
teratur utan är grundade på vår tolkning och bearbetning av de inkomna svaren som surveyun-
dersökningen har givit oss. 

1. Förståelse 

a. Förklara begreppet Knowledge Management, KM 

2. Helhetssyn 

a. Hur ser organisationen på KM? 

b. Processbeskrivning av arbetssätt inom KM 

3. Verktyg 

a. Utveckla ett IT-stöd för att rapportera, utvärdera och dokumentera arbets- och 
projektgruppsinsatser 

b. Utveckla rutiner för att ta till vara på feedback från kunderna 

4. Samarbete 

a. Skapa gränsöverskridande projektgrupper 

b. Överlappande ansvarsområden för att skapa större samarbete inom och mellan 
avdelningar 

5. Belöning 

a. För att uppmuntra medarbetare att dela med sig av sin individuella kunskap un-
derlättar belöningar av olika slag 
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De fem punkterna ovan är något som organisationens medarbetare naturligtvis måste arbeta med 
kontinuerligt, men vi anser att det övergripande ansvaret bör ligga hos ledningen. För att under-
lätta denna utveckling av KM skulle företaget kunna vara hjälpt av att tillsätta en specialisttjänst i 
form av en Knowledge Manager med ett övergripande ansvar för frågor gällande 
kunskapshantering.   

Utöver de ovan nämnda aspekterna upplever vi det som att organisationen kan behöva utse eller 
anställa en person med ansvar för företagets projektledning så att medarbetare har en specialist 
inom området att rådfråga. ”En bra projektledare bör exempelvis vara en skicklig tekniker, ha ut-
präglade ledaregenskaper, vara älskad av sina medarbetare, ha förmåga att kommunicera med sina 
över- och underordnade, kunna representera projektorganisationen utåt, ha helhetssyn och inte 
gräva ned sig i detaljer, ha initiativförmåga och vara självständigt men samtidigt också vara flexi-
bel och smidig.” (Engwall, 2003, s. 68) Ett prioriterat uppdrag för de ovanstående tjänsterna bor-
de vara att skaffa fram best practicefall såväl internt som externt. Detta för att ta till vara på lyck-
ade arbetsinsatser och lösningar som organisationen har gjort, eller externa aktörer åstadkommit, 
för att på så sätt slippa uppfinna nya lösningar varje gång. 

En sista aspekt vi väljer att ta upp i resultatet är vikten av att distribuera ut kunskapsrelaterad in-
formation till alla medarbetare. Detta för att tydligare åskådliggöra hur organisationen arbetar 
med kunskapsfrågor och samtidigt nå ut med lyckade insatser inom området. Förslagsvis kan det-
ta göras via organisationens personaltidning, genom interntelevisionen eller på företagets intranät. 
Ett alternativ kan även vara att göra ett informationsblad som exempelvis går ut till medarbetarna 
en gång per kvartal.  
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7 Slutord 
Under detta kapitel kommer vi att göra en kortare sammanfattning av den surveyundersökning som vi utfört och 
analyserat. Vi kommer också att delge information som framkom vid presentationen på referensföretaget. 

”Det är förvisso viktigt med kunskap, men den är svår att definiera eller beskriva och med sin 
delvis implicita karaktär blir den svår att komma åt och ännu svårare att styra.” (Alvesson, 2004, 
s.176) 

Citatet ovan visar på svårigheten med att förmedla kunskap så att övriga medarbetare och organi-
sationen i stort kan få ta del av den. Vår surveyundersökning handlade i stora drag om kunskaps-
hantering i olika aspekter där det bland annat framkom att vår referensorganisation har likartade 
problem. Det vill säga att utvinna den kunskap som individer eller projektgrupper besitter. 

Vi upplever att surveyundersökningen som är framtagen av Bukowitz och Williams går att appli-
cera på svenska organisationer. Men som den är utformad i dagsläget skapar den problem för 
många respondenter. Bland problemen kan nämnas det stora antalet påståenden där många dess-
utom är svårformulerade och således svårtolkade. Detta kan leda till ett visst ointresse och ovilja 
att till fullo genomföra undersökningen vilket även bekräftas då vi i vår surveyundersökning hade 
25 % svarsbortfall. 

Vi konstaterar i denna kandidatuppsats således att surveyundersökningen som vi genomfört på 
vårt referensföretag visserligen går att använda i sitt nuvarande skick, men den skulle bli mer an-
vändarvänlig och lättare för respondenterna att genomföra om förändringar genomförs. Exempel 
på förändringar skulle kunna vara att ändra formuleringen på ett stort antal påståenden samt att 
välja vilka variabler som skall användas i undersökningen för vald målgrupp. På så vis får man två 
olika vinster, dels en mer lättolkad surveyundersökning och dessutom en mindre omfattande un-
dersökning innehållande färre antal påståenden.  

För att få en bekräftelse på att de resultat vi fått fram kan användas, till förbättrings- och föränd-
ringsåtgärder på referensföretaget, presenterade vi våra förslag för avdelningscheferna för de båda 
respondentavdelningarna. Av de åtta apekterna vi tog upp upplevde vi att det spontant inte var 
några direkta nyheter för dem. Vårt samtal i samband med genomgången kom att handla mycket 
om förslaget med att skaffa en Knowledge Manager och att distribuera ut kunskapsrelaterad in-
formation. Kunskapshantering ansåg cheferna är ett mycket viktigt område som väl genomfört 
kan spara tid och pengar åt organisationen. Därför var intresset av en Knowledge Manager stort 
men samtidigt fanns önskemål om att få en större beskrivning av kvalifikationerna för denna 
tjänst med tillhörande tjänste- och organisationsbeskrivning. Vidare ansåg en av cheferna att or-
ganisationen redan skulle kunnat ha börjat med förberedelser för en tjänst som denna. 

Angående informationsspridning ställdes frågor om vilken eller vilka som informationen skall dis-
tribueras ut till och vad organisationen skall fokusera på för sorts kunskapsrelaterad information. 

En för oss intressant kommentar var att flera av respondenterna på reservdelsavdelningen varit 
mycket negativa till surveyundersökningen, däremot fick vi ingen förklaring på varför. Denna ne-
gativa syn genomsyrar till viss del även svaren som inkommit från avdelningen som i genomsnitt 
har betydligt lägre procenttal än logistikavdelningen och där det även varit fler respondenter som 
inte fullföljt undersökningen. (Personlig kommunikation, 2006-12-19) 

Anledningarna kan självfallet vara många men vi kan bland annat tänka oss att skillnaderna mel-
lan avdelningarna i dessa fall delvis kan bero på att chefen på logistikavdelningen under senare år 
har anställt flera yngre akademiker. Detta har gjort att avdelningen fått in ny kunskap och att ål-
dersskillnaderna är mer utspridda. 
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Vi anser som vårt avslutande citat visar att området kunskapshantering är ett ständigt pågående 
arbete där KM i sig kan upplevas som ett modebegrepp. Många organisationer talar i termer om 
KM men har svårare för att arbeta aktivt med det. Vi förmodar att vårt referensföretag inte är 
unikt beträffande problematiken kring kunskapen och dess hantering. 

”Ju mer man lär sig desto mer medveten blir man om sin egen okunnighet. Därför kan ett företag 
aldrig vara perfekt. Företaget måste fortsätta att för all framtid praktisera inlärningsdisciplinerna – 
med större eller mindre framgång.” (Senge, 2001, s. 23) 
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Bilaga 1 - Surveyundersökning 

Bakgrundsfakta om dig och din organisation 

Bakgrundsfakta om dig själv 

 

 

1. Vilken befattning har du? 

 

2.  Hur lång tid har du haft  < 1år      1 – 3 år      3 – 6 år      6 – 12 år     12 – 18 år     18 år < 
              din nuvarande tjänst?  

 

3.  Hur lång tid har du varit  < 1år      1 – 3 år      3 – 6 år      6 – 12 år     12 – 18 år     18 år <
 anställd inom organisationen? 

 

4. Din ålder?   < 25 år      25 – 35 år           35 – 45 år      45 – 55 år       55 år < 

 

5. Kön?    Kvinna  Man 

 

    Folkskola/ Realskola/ Högskole- 
6.  Din utbildning?  grundskola Gymnasium utbildning 

 

7. Organisationens beroende av  Litet  Stort 
              informationsteknologi? 

8. Organisationens beroende av  Litet  Stort 
               kunskapshantering? 

9. Hur karakteriseras branschen?  Stabil  Rörlig  Turbulent 

 

10. Vilken konkurrensstrategi  Kundanpassade produkter  Priskonkurrens 
     använder organisationen? 

 

Ditt svar skall vara inlämnat senast torsdagen den 5:e oktober kl. 12.00 

Tack för din medverkan! 

 

Fredrik & Dorn 

 



Ange med ett kryss i vilken utsträckning du håller med om följande påstående. 

 

 

Påstående 

Håller 
helt med 

Håller 
delvis med 

Tar delvis 
avstånd 
ifrån 

Tar helt 
avstånd 
ifrån 
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Dorn Josefsson  cilht03dojo@edu.cil.se  -   Fredrik Tideman  cilht03frti@edu.cil.se 

1. Medarbetare är av den uppfattningen att om man tar del av andras 
kunskap så har man själv en skyldighet att dela med sig av sin egen 
kunskap vid någon tidpunkt. 

□ □ □ □ 

2. Inom vår organisation ses ett misslyckande som en möjlighet till att 
dra lärdomar. 

□ □ □ □ 

3. Värderingar av våra kunskapsbaserade tillgångar är en del av den 
totala organisatoriska prestationsmätningsprocessen. 

□ □ □ □ 

4. Vi har kartlagt processflödet hos våra kunskapsadministrativa 
aktiviteter. 

□ □ □ □ 

5. Vi inser att kunskap är en viktig del av våra resurser. □ □ □ □ 

6. I planeringsprocesser används olika scenarios för att tänka igenom 
hur man ska agera i olika situationer. 

□ □ □ □ 

7. Vi kan avstå från att arbeta med en kund om den kunskap som vi 
behöver utveckla för att utföra uppdraget inte går att återanvända 
inför andra uppdrag. 

□ □ □ □ 

8. Vi deltar allt som oftast i strategiska nätverk eller partnerskap med 
andra organisationer för att föra fram nyskapande produkter eller 
tjänster på markanden. 

□ □ □ □ 

9. Inom organisationen ser man meningsskiljaktigheter som en möj-
lighet att lära av varandra. 

□ □ □ □ 

10. Alla kan beskriva hur deras beslut påverkar organisationens totala 
resultat. 

□ □ □ □ 

11. Personliga möten används ofta för att överföra kunskap som är svår 
att uttrycka på annat sätt. 

□ □ □ □ 

12. Det finns speciella administrativa chefsroller inom organisationen 
som har till uppgift att understödja kunskapsspridande processer 
t.ex. "Knowledge Manager" eller "Knowledge Coordinator". 

□ □ □ □ 

13. Vi tar ofta lärdom av den feedback som samlats in ifrån våra kun-
der. 

□ □ □ □ 

14. I problemlösningssituationer diskuteras seriöst även förslag som 
andra skulle anse vara galna eller uppåt väggarna. 

□ □ □ □ 



Ange med ett kryss i vilken utsträckning du håller med om följande påstående. 

 

 

Påstående 

Håller 
helt med 

Håller 
delvis med 

Tar delvis 
avstånd 
ifrån 

Tar helt 
avstånd 
ifrån 
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15. Vi kan relatera kunskapsadministrativa aktiviteter till mätbara re-
sultat. 

□ □ □ □ 

16. När personal friställs så tar vår organisation hänsyn till den effekt 
som detta har på den kvarvarande personalens lojalitet, produktivi-
tet, och engagemang. 

□ □ □ □ 

17. Medarbetare deltar i många olika arbetsrelaterade nätverk, vilket 
underlättar för spridning av kunskap inom hela organisationen. 

□ □ □ □ 

18. Vi avstår medvetet från att strukturera en del av våra möten för att 
vi ska bli mera kreativa vid problemlösning. 

□ □ □ □ 

19. Organisationen har specialister som har till uppgift att hjälpa en-
skilda individer och grupper att bättre uttrycka vad de vet så att 
andra kan ta del av deras kunskap. 

□ □ □ □ 

20. Vår organisations ledning uppmanar alla chefer att inkludera kun-
skapsadministrativa aktiviteter i sina verksamhetsplaner. 

□ □ □ □ 

21. Vi har en formell policy som borgar för att vi delar med oss av idé-
er och teknologiska tillämpningar över grupp- eller avdelnings-
gränser. 

□ □ □ □ 

22. Vi mäter våra kunskapsadministrativa processer och deras resultat. □ □ □ □ 

23. Det vi lär oss av våra misstag används inför framtida arbetsuppgif-
ter. 

□ □ □ □ 

24. Vi har utarbetat verksamhetsbeskrivningar som visar på hur 
sambandet mellan våra kunskapsadministrativa aktiviteter och 
utfallet på våra strategiska mål ser ut. 

□ □ □ □ 

25. Innan någon löser ett problem så undersöks problemet ur ett hel-
hetsperspektiv. 

□ □ □ □ 

26. Var och en kan på sin arbetsplats själva utforma sin egen informa-
tionsmiljö. 

□ □ □ □ 

27. Vi använder kvalitativa såväl som kvantitativa mått för att mäta 
effektiviteten hos våra kunskapsadministrativa processer och deras 
resultat. 

□ □ □ □ 

28. Vi betraktar våra produkter och tjänster som att de både har en 
materiell och en kunskapsbaserad dimension. 

□ □ □ □ 



Ange med ett kryss i vilken utsträckning du håller med om följande påstående. 
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delvis med 
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29. Själva processen för att mäta kunskap bidrar till att ge oss en bättre 
förståelse för vad vi försöker administrera. 

□ □ □ □ 

30. Organisationen har legitimerat kunskapsspridande aktiviteter ge-
nom att det avsätts tid för sådana. 

□ □ □ □ 

31. Personliga möten används för att förstärka kommunikation via 
elektroniska media. 

□ □ □ □ 

32. Alla inom organisationen förstår de mått som används för att mäta 
de kunskapsadministrativa aktiviteterna. 

□ □ □ □ 

33. När någon medarbetare begär information ger denne tillräckliga 
förklaringar. 

□ □ □ □ 

34. Vi använder tidigare förvärvad kunskap och genererade idéer i nya 
situationer. 

□ □ □ □ 

35. Inom organisationen är man av den uppfattningen att användning 
av kontorsutrymme styrs utifrån behov av samarbete lika mycket 
som utifrån behov av att minska kostnader. 

□ □ □ □ 

36. Alla inom organisationen kan redogöra för grunderna av dess fi-
nanser. 

□ □ □ □ 

37. Inom vår organisation skiljer man på information man vill ha cent-
ralt skickad till sitt skrivbord och sådan som man själv vill söka ef-
ter vid behov. 

□ □ □ □ 

38. Enskilda individer ifrån olika traditionella organisatoriska delar och 
funktionella grupper kopplas ofta ihop för att uppmuntra kunskaps-
spridning. 

□ □ □ □ 

39. Inom organisationen beaktas noga alla lovande förslag oavsett var 
de kommer ifrån. 

□ □ □ □ 

40. Vi fattar avvecklingsbeslut baserat på både den strategiska vikten 
av kunskapsbaserade tillgångar och ekonomiska prognoser. 

□ □ □ □ 

41. Experter inom organisationen spelar en betydande roll vad gäller 
identifiering av viktig information för andra individer och grupper. 

□ □ □ □ 

42. Våra kunder deltar uttryckligen i organisationens produkt-
utvecklingsprocesser. 

□ □ □ □ 

 



Ange med ett kryss i vilken utsträckning du håller med om följande påstående. 
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43. Våra formella och informella värderingar inom organisationen är 
väl integrerade. 

□ □ □ □ 

44. Arbetsgrupper förlägger ofta möten utanför organisationen för att 
hitta bättre sätt att arbeta tillsammans. 

□ □ □ □ 

45. Vi använder arbetsrelaterade spel och simuleringar för att bättre 
förstå vår affärssituationen. 

□ □ □ □ 

46. Vi förlitar oss på en blandning av hårda fakta, siffror, tumregler 
och bedömningar för att fatta kunskapsadministrativa beslut. 

□ □ □ □ 

47. Vi skiljer mellan information som bör kontrolleras centralt och den 
information som vem som helst inom organisationen ska ha frihet 
att dokumentera och dela med sig av. 

□ □ □ □ 

48. Vi föredrar att använda de resurser och kompetenser som vi redan 
har när vi prövar en ny affärsidé. 

□ □ □ □ 

49. Vi har angreppssätt för problemlösning som andra skulle uppfatta 
som lekfulla. 

□ □ □ □ 

50. Enskilda individer och grupper kan använda information de får för 
att förbättra sitt eget arbete. 

□ □ □ □ 

51. Vi deltar i branschbaserade forsknings- och utvecklingsprojekt för 
att ta reda på vilken kunskapsområden som vi behöver förnya eller 
utveckla. 

□ □ □ □ 

52. Personalen uppfattar vår organisation som flexibel snarare än stel-
bent. 

□ □ □ □ 

53. Vi anser att alla medarbetare är ansvariga för och delaktiga i 
organisationens kunskapsadministrativa aktiviteter. 

□ □ □ □ 

54. Att dokumentera sin kunskap och spara denna i gemensamma kun-
skapslager ingår naturligt i de ordinarie arbetsuppgifterna. 

□ □ □ □ 

55. Vi gör skillnad på chefsroller för kunskapsledning som är mer ad-
ministrativa till sin karaktär och de som är mer fokuserade på inne-
hållet. 

□ □ □ □ 

56. Om någon medarbetare inom organisationen ges i uppdrag att söka 
efter information kommer denne att lyckas. 

□ □ □ □ 

 



Ange med ett kryss i vilken utsträckning du håller med om följande påstående. 
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57. Vi försöker förstå hur produktiviteten påverkas vid automatisering 
med hjälp av IT-system då relationer mellan personer byts ut mot 
relationer mellan dator och människor. 

□ □ □ □ 

58. Ledningen ger erkännande till de individer som bidrar till organisa-
tionens gemensamma kunskapslager genom att tydligt låta ange 
vem som är den ursprungliga upphovsmannen till dessa bidrag. 

□ □ □ □ 

59. Vi försöker rutinmässigt hitta sätt att överföra kunskap mellan olika 
verksamhetsområden. 

□ □ □ □ 

60. En del av de framgångsrika nya produktidéer vi har haft har kom-
mit utifrån våra medarbetares fritidsintressen. 

□ □ □ □ 

61. Vi säljer ut förmågor och expertkunskap som inte stödjer vår kärn-
verksamhet. 

□ □ □ □ 

62. Vi ser alliansbildningar med andra organisationer, vilka kan kom-
plettera vår nuvarande kompetens, som ett alternativ till att göra 
allting hos oss själva. 

□ □ □ □ 

63. Organisationen har informationsspecialister vilka hjälper enskilda 
individer och grupper att använda on-line system och verktyg, t.ex. 
Internet. 

□ □ □ □ 

64. Man begär endast information när man verkligen behöver den. □ □ □ □ 

65. Man kan inhämta information utanför de inrättade rapportvägarna. □ □ □ □ 

66. Inom vår organisation uppmuntras kunskapsutveckling i specialist-
grupper genom att det i budgeten avsätts resurser för dessa. 

□ □ □ □ 

67. Den kunskap vi skaffar oss väljer vi med tanke på den nytta vi kan 
ha av den inom andra verksamhetsområden. 

□ □ □ □ 

68. Vi uppmuntrar våra medarbetare till att tänka på hur deras icke ar-
betsrelaterade aktiviteter kan vara till nytta för organisationen. 

□ □ □ □ 

69. Vi avvecklar kompetensområden på ett planerat och övervägt sätt. □ □ □ □ 

70. Medarbetare använder det de lär sig utanför organisationen i sitt 
arbete. 

□ □ □ □ 
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1. Vi gör regelbunden översyn av våra befordringsprinciper för att för-
säkra oss om att vi inte förlorar folk med strategisk viktig kunskap. 

□ □ □ □ 

2. Vi utvecklar modeller som ett stöd till beslutsfattande för att bättre 
förstå den aktuella problemsituationen. 

□ □ □ □ 

3. När vi lyckas med olika projekt så diskuterar vi vad vi gjorde rätt. □ □ □ □ 

4. Våra produkter eller tjänster ger ett mycket högre värde som ett resul-
tat av den kunskap som är investerad i dem. 

□ □ □ □ 

5. Organisationen har skapat både elektroniska och pappersbaserade 
verktyg som hjälper en att hitta tillgängliga informationsresurser. 

□ □ □ □ 

6. Organisationens belöningssystem tar hänsyn till alla aktiviteter som 
främjar kunskapsspridning. 

□ □ □ □ 

7. När arbetsgrupper försöker hitta nya sätt att arbeta med ett mindre 
antal deltagare så sker detta som ett medel för att ägna sig åt aktivite-
ter som är mer värdeskapande hellre än att sparka individer. 

□ □ □ □ 

8. Medarbetare i vår organisation är naturligt nyfikna. □ □ □ □ 

9. Det spelar ingen roll vem som var upphovsman till en viss idé eller en 
teknisk tillämpning därför att vem som helst inom organisa-tionen 
kan ta den till sig och använda den. 

□ □ □ □ 

10. Man kan söka efter information genom en bredd uppsättning av ap-
plikationer och databaser. 

□ □ □ □ 

11. Informationsförfrågningar som anslås via organisationens intranät el-
ler diskussionsforum är i allmänhet lätta att förstå. 

□ □ □ □ 

12. Vi undersöker rutinmässigt om upprätthållandet av icke strategisk 
kunskap sker på bekostnad av strategiskt viktig kunskap. 

□ □ □ □ 

13. Alla beslutsfattare inom organisationen gör vid något tillfälle operati-
va arbetsuppgifter för att få insikter om konsekvenserna av sina be-
slut. 

□ □ □ □ 

14. Vi experimenterar med olika sätt för att mäta hur bra vi bedriver kun-
skapsadministrativa aktiviteter. 

□ □ □ □ 

15. Vi samarbetar ofta med våra leverantörer för att öka värdet på det 
som vi erbjuder våra kunder. 

□ □ □ □ 
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16. När en ny möjlighet dyker upp så försöker vi först utveckla vår be-
fintliga kompetens hellre än att anställa ny personal. 

□ □ □ □ 

17. Våra IT-system underlättar bildandet av olika nätverk mellan olika in-
divider och grupper. 

□ □ □ □ 

18. Vi hyr eller lånar ut personal till andra organisationer för att ta reda på 
om vi behöver förnya oss inom ett visst kompetensområde. 

□ □ □ □ 

19. De elektroniska eller fysiska platser där vi lagrar vår kunskap innehål-
ler den bästa tillgängliga informationen om en bred uppsättning vikti-
ga ämnen. 

□ □ □ □ 

20. Inom organisationen ser man till att enskilda individer och grupper 
har överlappande ansvarsområden för att underlätta för att de ska lära 
sig av varandra. 

□ □ □ □ 

21. Medarbetare fokuserar sina kunskapsspridande aktiviteter på den in-
formation som är nödvändig för att genomföra deras arbetsuppgifter. 

□ □ □ □ 

22. Vi har verksamhetsbeskrivningar som visar hur vår organisations kun-
skapsbaserade tillgångar samverkar med varandra för att skapa mer-
värde. 

□ □ □ □ 

23. Medarbetare kan identifiera andra i organisationen som kan ha nytta 
av deras kunskaper. 

□ □ □ □ 

24. Vi gör regelbundet våra kunder delaktiga i vår produkt- och tjänste-
tutveckling. 

□ □ □ □ 

25. Vår organisation behandlar individer som tillgångar hellre än kostna-
der. 

□ □ □ □ 

26. Vi förändrar vår rapporteringsstruktur efter det arbete som måste ut-
föras. 

□ □ □ □ 

27. De elektroniska eller fysiska platser där vi lagrar vår kunskap hålls à 
jour. 

□ □ □ □ 

28. Vi strävar efter att behålla personal som sitter inne med nyckelkun-
skap. 

□ □ □ □ 

29. Innan personal friställs så undersöker vi om man kan ta till vara på 
deras kunskap och kompetens inom andra delar av organisationen. 

□ □ □ □ 

30. Kunskapsspridande aktiviteter uppmuntras offentligt inom organisa-
tionen. 

□ □ □ □ 
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31. Vi förlitar oss på expertgrupper för att värdera våra kunskaps-
administrativa processer och deras resultat. 

□ □ □ □ 

32. Vi utnyttjar informella kontakter med andra liknande organisa-tioner i 
vår närhet för att hålla vår organisations samlade kunskap och kom-
petens à jour. 

□ □ □ □ 

33. Kontorsutrymme används inte som statussymboler inom organisatio-
nen. 

□ □ □ □ 

34. Vi ger ut en extern rapport som visar på hur bra vi administrerar vår 
kunskap. 

□ □ □ □ 

35. När vi avvecklar verksamheter eller friställer grupper av anställda så 
behandlar vi de berörda på ett respektfullt sätt. 

□ □ □ □ 

36. Vi har etablerat rutiner för hur man ska dokumentera och dela med 
sig av information och kunskap. 

□ □ □ □ 

37. Vi har rätt nivå av säkerhet på de rutiner som hanterar organisatio-
nens känsliga information. 

□ □ □ □ 

38. Medarbetare i organisationen kan förklara skillnaden mellan värdering 
och prestationsmätning. 

□ □ □ □ 

39. Medarbetare medger när de misslyckas. □ □ □ □ 

40. Inom organisationen är man av den uppfattningen att om man delar 
med sig av sin kunskap så minskar inte det ens värde för organisatio-
nen. 

□ □ □ □ 

41. Vår arbetsplats är utformad så att idéutbyte mellan arbetsgrupper un-
derlättas. 

□ □ □ □ 

42. Utbildning på nya system fokuserar på hur dessa kan förbättra både 
kvalitén och effektiviteten för hur arbetar utförs. 

□ □ □ □ 

43. Det finns speciella personer som har till uppgift att identifiera, insam-
la, klassificera, sammanfatta och sprida organisatorisk kunskap. 

□ □ □ □ 

44. Oavsett vem som framför ett förslag så kan det få stöd. □ □ □ □ 

45. Innan vi accepterar en ny order eller ett projekt så funderar vi på hur 
den kunskap som vi kommer att bygga upp och utveckla kan använ-
das i andra sammanhang. 

□ □ □ □ 
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46. Alla inom organisationen kan framföra och framför fritt sina åsikter 
de har eller idéer de vill dela med sig. 

□ □ □ □ 

47. Organisationen anser att det är bra att samarbeta med konkurrenter 
för att gynna branschen. 

□ □ □ □ 

48. Ledningsmedlemmar talar ofta om kunskap när de talar om tillståndet 
i organisationen. 

□ □ □ □ 

49. Organisationen har fastställt var och hur kunskapsöverföring mellan 
olika arbetsgrupper skall ske för att ge mesta möjliga ömsesidiga för-
delar. 

□ □ □ □ 

50. Vi betraktar informationsteknologi som ett verktyg för att få vårt ar-
bete utfört. 

□ □ □ □ 

51. Organisationens ledning bedömer vilka kunskapsområden som behö-
ver utvecklas när den avsätter resurser. 

□ □ □ □ 

52. Vi har bildat en grupp eller tillsatt en person för att leda vårt kun-
skapsadministrativa arbete. 

□ □ □ □ 

53. Våra medarbetar litar i allmänhet på den information som de hittar 
med hjälp av våra IT-system. 

□ □ □ □ 

54. Alla har möjlighet att påverka hur de idéer och den expertis de delar 
med sig till andra behandlas och används. 

□ □ □ □ 

55. Att reflektera över det vi lär oss genom vårt arbete är en naturligt 
praxis inom vårt organisation. 

□ □ □ □ 

56. Den första reaktionen vid misslyckande är inte att peka ut syndabock-
ar. 

□ □ □ □ 

57. Inom organisationen känner alla anställda till de mått som används 
för att mäta kunskapsadministrativa aktiviteter. 

□ □ □ □ 

58. Organisationen stödjer och uppmuntrar gruppaktiviteter som främjar 
ömsesidigt lärande. 

□ □ □ □ 

59. Vår organisation arbetar aktivt för att finna olika sätt att undanröja 
hinder för kunskapsspridning. 

□ □ □ □ 

60. Vår arbetsmiljö är så flexibelt utformad att det är enkelt att välja var 
arbetet ska ske. 

□ □ □ □ 
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61. Alla medarbetare är medvetna om när det inte är lämpligt att sprida 
kunskap utanför organisationen. 

□ □ □ □ 

62. När vi avyttrar en tillgång så är vi medvetna om den kunskap som 
denna bär med sig. 

□ □ □ □ 

63. Enskilda individer och grupper dokumenterar och sprider informa-
tion rutinmässigt om sin expertis. 

□ □ □ □ 

64. Organisationens grupper av experter är tydligt identifierade, något 
som gör det lätt att veta till vem man ska vända sig för att få specifik 
information. 

□ □ □ □ 

65. Vi har sysslat med kunskapsadministrativa aktiviteter en längre tid 
utan att just för den skull benämna dem som sådana. 

□ □ □ □ 

66. De elektroniska så väl som fysiska utrymmen där vi lagrar vår kun-
skap har en intuitiv struktur vilket underlättar för enskilda individer 
och grupper att själva bidra med kunskap. 

□ □ □ □ 

67. Vi ger ut en intern rapport som visar på hur bra vi administrerar vår 
kunskap. 

□ □ □ □ 

68. De som vägrar att dela med sig av sin kunskap får heller inte ta del av 
vissa av organisationens fördelar. 

□ □ □ □ 

69. Våra IT-system hjälper oss att komma åt de informationskällor vi be-
höver för att utföra vårt arbete. 

□ □ □ □ 

70. Vi avsätter ordentligt med tid till att utvärderar avslutade projekt för 
att förstå vad som gick fel och hur saker kan göras bättre. 

□ □ □ □ 
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