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Abstrakt 
Denna rapport presenterar en undersökning om hur individuella attityder, normativa 
föreställningar, motivation och organisationsklimat är påverkande faktorer på kodad 
explicit kunskapsdelning. Flödet innebär att en anställd besitter kunskap som delas via ett 
IT-system som nedskriven information för att bli tillgängligt för andra att använda, vilket 
då leder till ny kunskap. Studien har genomförts på ett svenskt företag i storleken litet till 
medelstort. Kvalitativa individuella intervjuer har genomförts med anställda på ett 
fallföretag, där de har ett ansvar att dela kodad explicit kunskap via ett IT- system. 
Forskare menar att om information redan är kodad och förvärvad kan den användas. Det 
har däremot påvisats att det inte behöver vara fallet. I små och medelstora företag lagras 
ofta information på flera ställen, vilket skapar problem för de anställda att använda sig av 
kunskapen. Ramverket Theory of Reasoned Action [TRA] har använts för att utifrån 
attityder förstå det individuella beteendet, vilket har utvecklats med tidigare forskning 
inom kunskapsdelning där TRA har använts. Resultatet visade att faktorerna har en 
påverkande effekt på beteendet att dela kodad explicit kunskap. Inre motivation visade sig 
ha en betydande roll för beteendet till att dela kunskap. En annan aspekt var att Strukturen 
i systemet där kunskapen delades. Strukturen visade sig ha en påverkande effekt på 
beteendet, vilket inte är en faktor enligt TRA.  Utifrån de anställdas perspektiv på 
företaget har faktorerna identifierats och visats sig ha en påverkande effekt på 
kunskapsdelning av kodad explicit kunskap. 
 
 
Nyckelord: påverkan, explicit kunskapsdelning, individuella attityder, normativa 
föreställningar, motivation och organisationsklimatet. 
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Abstract 
This is a research about how the factors individual attitude, normative conceptions, 
motivation and organizational climate is influencing factors of encoded explicit 
knowledge sharing. The flow of sharing means that an employee has knowledge and share 
it with others in an IT-system as stored information which will be available to others to 
use. This thesis has been examined in a small to medium sized company in Sweden. 
Qualitative interviews have been performed with employees in a company, where the 
employees are responsible to share explicit knowledge in an IT-system. Some researchers 
believe that if the information is already encoded and acquired it can be used. However, it 
has been demonstrated that this does not have to be the case. In small and medium sized 
companies’ information is stored in multiple locations, which makes it difficult for the 
employees to use the knowledge. The framework Theory of Reasoned Action [TRA] has 
been used to understand the individual behavior based on the individual attitude, which 
has been developed with previous research in knowledge sharing where TRA has been 
used. Our result shows that the factors have an influencing effect on the behavior of 
sharing encoded explicit knowledge. The internal motivation proved to be an important 
element to motivate the behavior to share knowledge. Another aspect was the structure in 
the IT-system for knowledge sharing. The structure had an influencing effect on the 
behavior, which was not raised in the framework TRA. These factors have been identified 
from the employee’s perspective in the company, to be the deciding factors that affect 
sharing of encoded explicit knowledge. 
 
 
Keywords: effect, explicit knowledge sharing, individual attitude, normative conceptions, 
motivation organizational climate. 
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Vi vill rikta ett stort tack till alla involverade personer. Utan dessa hade vår undersökning 
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1. Introduktion  
I detta avsnitt kommer rapportens handling att presenteras med det valda ämnesområdet 
kodad explicit kunskapsdelning. Tidigare forskning inom ämnet kommer redogöras, för att 
skapa förståelse till problemformuleringen, syftet och frågeställningen. 
 

1.1. Inledning 
I dagens informationssamhälle som det ofta kallas idag, finns mer information än 
någonsin där bristen av information påverkar företags produktivitet och effektivitet 
(Haftor & Kajtazi, 2009). Enligt Hellgren(2007) är informationsvolymerna i företagen 
idag en flaskhals, där fördelar kan skapas genom att rätt information finns på rätt plats. 
Informationslogistik handlar om att rätt information ska vara tillgänglig för rätt 
konsumenter, på rätt plats i rätt tid för att uppnå en lyckad transaktion (Haftor & Kajtazi, 
2009). Kunskap är en del av den informationslogistiska processen (Apelkrans & 
Håkansson, 2007). Det är också en av de viktigaste tillgångarna för värdeskapandet i ett 
företag där värdet uppstår när anställda skapar, lagrar och ger andra möjlighet att få 
tillgång till informationen (Bock, G., Zmud, R., Kim, Y. & Lee, J., 2005). Happel (2008) 
påstår att det är individerna som avgör organisationens framgång genom att dela sin 
kunskap. Kunskapsdelning kan ha olika innebörd. I denna undersökning innebär det att en 
individ har kunskap om verksamheten vilket delas som nedskriven information genom att 
överföras, lagras och blir tillgängligt för andra att använda som då blir kunskap. Detta 
flöde har definierats med Nonakas (1994) begrepp Kombinering, där överföring sker från 
explicit kunskap till explicit kunskap mellan individer. Kunskapen som studerats är kodad 
explicit kunskap. Explicit kunskap kan kodas och blir kodad när den uttrycks i siffror, ord 
eller figurer (Barcelo-Valenzuela et al., 2016). Problematiken gällande explicit kunskap 
som Barcelo-Valenzuela et al. (2016) tar upp är att även om kunskapen finns kodad och 
lagrad behöver den inte vara tillgänglig för anställda att använda. Kunskapen behöver 
delas för att bli tillgänglig. Forskarna pekar på olika faktorer som påverkar individerna till 
att dela sin kunskap, där flera har en grund i ramverket Theory of Reasoned Action [TRA]. 
Enligt TRA inträffar ett specifikt beteende utifrån en avsikt som i sin tur försiggår av en 
människas attityd och subjective norms, vilket inkluderar normativa föreställningar och 
motivation (Ajzen, 1991). Ramverket TRA har används för att skapa en teoretisk grund 
för vilka som är påverkande faktorer till kunskapsdelning. I tidigare forskning där TRA 
använts har även organisationsklimatet inkluderat organisationskultur och socialt kapital, 
visat sig vara påverkande faktorer till beteendet. Faktorn organisationsklimatet har därför 
lagts till att studera.  
 
I denna rapport presenteras undersökningen hur individuella attityder, normativa 
föreställningar, motivation och organisationsklimatet är påverkande faktorer på beteendet 
att dela kodad explicit kunskap, ur de anställdas perspektiv. 
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1.2. Begrepp 
Följande begrepp användas i rapporten och förklaras nedan för att skapa en förståelse för 
ordens betydelse i detta sammanhang. Begreppen kan vara en egen sammansatt definition 
baserat från flera källor och beskrivs grundligare i avsnitt 2. Teoretisk bakgrund. 

Confluence - Ett system för lagring och delning av information. 
Google Drive - En näthårddisk för molnlagring av dokument och bilder. 
Individuella attityder - Psykologiskt och långvarigt tillstånd hos människor.  
IT-system - Informationsteknologiskt system. 
Kunskap - Är människans sanning, övertygelse, kunnande och metoder. 
Kodad explicit kunskap - Kunskap som kan kodas och blir kodad när den uttrycks i 
siffror, ord eller figurer vilket lagras som information dokumenterat och organiserat, i 
syfte att användas för att utföra en handling.   
Nedskriven information - Kodad information i form av siffror, ord eller figurer som är 
lagrat i ett dokument i form av ett anteckningsblock eller ett system. 
Kunskapsdelning - Kunskap en individ innehar och delas som nedskriven information 
genom att överföras, lagras och blir tillgängligt för andra att använda inom en 
organisation.  
Kombinering - Överföring av befintlig explicit kunskap som individer innehar som 
delas genom att sortera, lägga till, omkategorisera och omplacera i andra kontexter, 
vilket kan leda till ny kunskap. 
Motivation - Upprätthåller en aktivitet och ger den mening, består av yttre motivation 
som är belöningar och fördelar, samt inre motivation som delaktighet och en positiv 
känsla.  
Normativa föreställningar - Människans samlade upplevelse av en omgivnings 
förväntningar, som påverkar individens agerande i en kontext.  
Organisationsklimat - Organisationskultur med sociala kapital. 
Organisationskultur - Grundläggande värderingar, antaganden och normer i en 
organisation. 
TRA - Theory of Reasoned Action, ett teoretiskt ramverk för att utifrån attityder 
försöker förstå människans olika beteenden. 
Ramverk - Används för att beskriva och är uppbyggt av flera principer som filosofi, 
modell, tekniker, omfattning, outputs och användning. 
Socialt kapital - Individers relationer, sociala band, gemensamma mål och tillit till 
varandra.  
Subjective norms - Består av de normativa föreställningarna och motivationen att följa 
dessa föreställningar.  
Små och medelstora företag - Företag som sysselsätter upp till 250 personer, omsätter 
inte mer än 50 miljoner euro eller har en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro 
årligen. 

1.3. Praktiskt bakgrund 
I denna undersökning kommer ett fallföretag att studeras. Företaget tillhör den privata 
sektorn och är i storleken små till medelstort företag, som erbjuder molnbaserade program 
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med tillhörande tjänster. Fallföretaget består av 140 anställda, fördelat på sju avdelningar 
med totalt 15 enheter. På detta företag har ett IT- system implementerats för att öka 
kunskapsdelningen inom organisationen. Tidigare var standarden av system Google Drive 
för att dela kunskap, men gick i februari 2016 över till systemet Confluence. Anledningen 
var att anställda inte hade tillgång till nedskriven information om verksamheten som 
behövdes för att få tillräckligt med kunskap för att utföra det dagliga arbetet. Anställda var 
då tvungna att ta reda på vem som var ansvarig för informationen, få kontakt med 
personen för att sedan kunna få tillgång till den. Processen var lång och tidskrävande. 
Confluence implementerades där nerskriven information om verksamheten började 
överföras och lagras, för att bli tillgänglig för andra inom organisationen att använda. Det 
finns fortfarande nedskriven information kvar som skulle kunna läggas över till 
Confluence, men något påverkar denna kunskapsdelning. Det finns uttalat, nedskrivet och 
bestämt från cheferna vilka som har ansvaret att genomföra kunskapsdelningen. Dessa 
personer är den undersökningsenhet som kommer studeras och påverkan på deras 
beteende till kunskapsdelning.  

1.4. Tidigare forskning 
Theory of Reasoned Action [TRA] utvecklades för att utifrån attityder försöka förstå 
människans beteende. Teorin bygger på grundantagandet att ett specifikt beteende inträffar 
av en avsikt som i sin tur försiggår av en människas attityd och subjective norms (Ajzen, 
1991). Subjective norms består av de normativa föreställningarna och motivationen att 
följa dessa föreställningar.  
 
Problematiken ligger i att definiera och mäta attityder, vilket gjort det svårt att förutsäga 
ett beteende hävdar Jaarvenpaa och Staples (2000). Jaarvenpaa och Staples (2000) 
studerar de individuella uppfattningarna kring vilka faktorer som påverkar användningen 
av samverkande elektroniska medier för att dela information. Resultatet visade att attityder 
och benägenhet till att dela är påverkande faktorer. Det visade sig också att användarna 
ville ha mer strukturerade informationsflöden på en samlad plats, vilket tillfredsställde 
behovet av tillgång till andras kunskap och tillförlitlig information. (Jaarvenpaa & Staples, 
2000) 
 
Arpaci och Baloğlu (2016) studerar hur den gemensamma kulturen påverkar 
kunskapsdelning som sker via informationsteknologi. I undersökningen användes TRA 
vars faktorer testades empiriskt. I deras studie kom de fram till att den gemensamma 
kulturen och intresset har en betydande påverkan på den individuella attityden och 
subjective norms vilket i sin tur påverkar kunskapsdelningen. (Arpaci & Baloğlu, 2016)  
 
Bock et al. (2005) använder TRA i deras forskning för att studera vilka faktorer som 
påverkar beteendet till kunskapsdelning. De menar att kunskapsdelning sker i en kontext 
där individer uppmuntras till att dela kunskap. En organisation som främjar 
kunskapsdelning har ett öppet klimat med fritt informationsflöde där anställda litar på 
varandra och organisationen. Organisationsklimatet påverkar både subjective norms och 
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avsikten att vilja dela sin kunskap, som i nästa steg påverkar attityden till 
kunskapsdelning. Klimatet är den indirekta påverkan som har större effekt än den direkta 
påverkan som yttre belöning, till att vilja dela kunskap. (Bock et al., 2005)  
 
Hau, Y, Kim, B, Lee, H, & Kim, Y. (2013) har i sin forskning undersökt hur det sociala 
kapitalet och de individuella motivationsfaktorerna har påverkande effekt på anställdas 
avsikt till kunskapsdelning. I det sociala kapitalet handlar det om relationen, sociala band, 
gemensamma mål och tillit mellan individer, som har kombinerad effekt på 
kunskapsdelningen. Motivationen är indelat i två kategorier; inre och yttre motivation. 
Inre motivation kan skapas genom att anställda involveras i kunskapsdelningen och 
känner en positiv känsla för det, vilket anses endast ha positiv inverkan på attityden till att 
vilja dela kunskap. Yttre motivation som belöningar behöver däremot inte ha någon effekt 
och kan till och med ha negativ påverkan. (Hau et al., 2013) 
 
Yang (2008) anser att motivation inte påverkar kunskapsdelningen utan attityden och 
motsäger argumentet att inre motivation endast skulle ha positiv inverkan. Han hävdar 
också att kunskapsdelning främjas när det finns ett organisationsklimat där anställda litar 
på varandra och samarbetar. I forskningen studerades de anställdas bearbetning av 
information efter den samlats in och hur de individuella attityderna till att lära, dela och 
lagra information påverkar kunskapsdelningen. Resultatet visade att de två främsta 
faktorerna som påverkade kunskapsdelningen inom organisationen var de individuella 
attityderna till lärande och att dela. Även ledarskapet var viktigt för att vägleda och 
uppmuntra anställda till ett beteende att dela sin kunskap. (Yang, 2008) 
 
Barcelo-Valenzuelas et al. (2016) påstår att det finns brist på studier inom forskningen om 
förvärvning av explicit kunskap, då forskare hävdar att om kunskap redan är kodad och 
förvärvad kan den användas. Särskilt i små och medelstora företag lagras information på 
flera ställen, vilket skapar problem för anställda att hitta, få tillgång till och kunna använda 
kunskapen. Barcelo-Valenzuelas et al. (2016) tar upp ett exempel om problematiken kring 
och förklaring varför det inte alltid går att hämta och förvärva kunskap även om den är 
explicit och kodad; En anställd behöver en viss information och försöker genom tidigare 
dokumentation eller kontakter ta reda på vart informationen finns. När informationen är 
lokaliserad behöver den anställde få åtkomst till den. Beroende på vilken position den 
anställde har kan hjälp behövas av andra att hitta och få tillgång till informationen. 
Personen som tillfrågas i sin tur kan behöva ta hjälp av andra i sitt kontaktnät. När den 
anställde fått ta del av innehållet kan det omvandlas till ett format som det ska presenteras 
i. När flera personer i ett nätverk behöver involveras i processen tar det längre tid. 
Mänskliga resurser, informationsteknik, ledarskap, organisatoriskt lärande, samt 
organisationens strategi, struktur och kultur är tidigare nämnt i litteraturen som de sju 
kritiska faktorer som påverkar. Knowledge management inom organisationer. Det är 
viktigt att förstå individens roll när kunskap ska delas, då det är användarna av systemet 
som vet hur, vart och tar beslutet om kunskapen som ska lagras.  (Barcelo-Valenzuelas et 
al., 2016) 
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1.5. Problemformulering 
Det är individerna som avgör organisationens framgång genom att dela sin kunskap enligt 
Happel (2008). Forskare pekar på olika faktorer som påverkar individerna till att dela sin 
kunskap. I den tidigare forskningen har flera en grund i TRA, som innebär att människans 
attityd och subjective norms påverkar avsikten som i sin tur påverkar det individuella 
beteendet. Normativa föreställningar påverkas av omgivningen, vilket i denna 
undersökning är organisationen. Organisationens klimat som kan inkludera dess kultur 
och sociala kapital kan därför ha påverkande effekt på kunskapsdelning. Enligt Bock et al. 
(2005) har organisationsklimatet en påverkan på subjective norms, vilket påverkar 
attityden till kunskapsdelning. Bock et al. (2005) hävdar att kunskapsdelning främjas i en 
organisation med ett öppet klimat med fritt informationsflöde och en kultur där anställda 
litar på varandra och organisationen. Även Yang (2008) påstår att kunskapsdelning är 
möjligt när det finns ett organisationsklimat där anställda litar på varandra och samarbetar. 
Jacobsen och Thorsvik (2008) påstår att organisationskulturen kan användas som 
styrmedel och påverka det individuella beteendet att utföra en uppgift åt organisationens 
vägnar. I en stark organisationskultur finns ett förtroende mellan anställda och en 
förväntan att handlingar sker enligt den sociala gruppens normer (Jacobsen & Thorsvik, 
2008).  Motivationen att följa dessa normativa föreställningar är den andra betydande 
faktorn enligt TRA (Bock et al., 2005). Hau et al. (2013) påstår att inre motivation endast 
har en positiv inverkan på attityden till att vilja dela kunskap. Yang (2008) argumenterar 
emot detta, då han hävdar att motivation inte påverkar kunskapsdelningen utan att det är 
attityden som påverkar kunskapsdelningen. Explicit kunskap jämfört med implicit 
kunskap betraktas som lättare att överföra och dela med andra enligt Hau et al. (2013). 
Detta behöver dock inte vara fallet. Barcelo-Valenzuelas et al. (2016) hävdar att det finns 
brist på studier av explicit kunskap, då det i de flesta fall menar att om kunskap redan är 
kodad och förvärvad kan den användas. I små och medelstora företag lagras information 
på flera ställen, vilket skapar problem för anställda att kunna använda sig av denna 
kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter (Barcelo-Valenzuelas et al., 2016). Fallföretaget 
som studerats hade kodad explicit kunskap vilket skulle delas via ett IT-system som 
implementerats för att öka kunskapsdelningen. Det fanns anställda som fått i uppgift att 
utföra denna delning, men något påverkade dem till när, hur och om de skulle genomföra 
denna kunskapsdelning.   
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1.6. Syfte och frågeställning 
Syftet var att undersöka hur individuella attityder, normativa föreställningar och 
motivation enligt TRA, samt organisationsklimat enligt tidigare forskning är påverkande 
faktorer på kunskapsdelning. Kunskapen som skulle studeras var kodad explicit kunskap 
om verksamheten. Flödet innebär att en anställd besitter kunskap som delas via ett IT-
system som nedskriven information, för att bli tillgängligt för andra att använda och då 
leder till ny kunskap. Följande frågeställning skulle besvaras: 
 
Hur påverkas den explicita kunskapsdelningen av individuella attityder, normativa 
föreställningar, motivation och organisationsklimatet, ur de anställdas perspektiv?  
 

1.7. Avgränsning 
Avgränsningar har gjorts för att genomföra studien. Undersökningen har genomförts inom 
omgivningen av en organisation i storleken små och medelstora företag. Definitionen på 
små till medelstora företag är enligt Tillväxtverket (2016) fristående företag eller företag 
tillsammans med partnerföretag eller anknytande företag som sysselsätter upp till 250 
personer. Det omsätter inte mer än 50 miljoner euro eller har en balansomslutning på mer 
än 43 miljoner euro årligen (Tillväxtverket, 2016). Kontexten för flödet har gjorts med 
hjälp av en modifierad version av Barcelo-Valenzuelas et al. (2016) ramverk med modell 
kallat Förvärvning av explicit kunskap, vilket är anpassat för små och medelstora företag. 
Delningen sker från flera IT- källor till IT-system Confluence. Confluence är ett system 
för lagring och delning av information mellan människor och en plattform för att 
samarbeta och hantera dokument (Mogul, 2015). Det är i IT-systemet Confluence 
informationen ska lagras och delas, för att bli tillgängligt för andra inom organisationen att 
använda, vilket då leder till ny kunskap. Avgränsningen för kunskapsdelningen är 
Kombinering som Nonaka (1994) beskriver är den överföring som sker från explicit 
kunskap till explicit kunskap mellan individer. Flödet innebär att befintlig explicit 
kunskap som individer innehar delas genom att sortera, lägga till, omkategorisera och 
omplacera i andra kontexter, vilket kan leda till ny kunskap (Nonaka, 1994). 
 
Perspektivet som studerats är den anställdes synvinkel på kunskapsdelningen. Den 
avgränsning av anställda som gjorts är personer som har ett uttalat ansvar från sin närmsta 
chef att utföra delningen av kunskap i Confluence. Denna avgränsning innebär att de 
anställda har förståelsen för kunskapsdelningen, besitter kunskapen som ska delas, samt 
har ett ansvar och stöd från chefen att göra detta. De vet också vad delningen innebär i 
systemet Confluence. 
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1.8. Målgrupp 
Undersökningen riktar sig till de som ägnar sig åt kunskapsdelning i form av kodad 
explicit kunskap inom små och medelstora företag, eller andra som anser sig ha ett 
intresse av ämnet. Förhoppningen är att undersökningen ska ge ett kunskapsbidrag till den 
forskning som redan finns inom kunskapsdelning. Genom ett enskilt fall på ett företag 
hoppas det kunna bidra med ett annat perspektiv inom en organisation på faktorer som 
påverkar kunskapsdelning.   
 

1.9. Disposition  
Följande disposition har rapporten med kommande avsnitt och innehåll: 
 
2. Teori - Grunden för studiens teoretiska referensram för att skapa en förståelse till 
undersökningen.  
 
3. Metod - Val av ansats, metod, urval, genomförandet, undersökningens validitet och 
reliabilitet, samt etiska aspekter som tagits i beaktning. 
 
4. Resultat - Sammanställning av insamlad data och en analys av empirin med teorin som 
diskussionen och slutsatsen grundar sig på.  
 
5. Analys - Empirin analyseras med den teoretiska bakgrunden. 
 
6. Diskussion - Reflektioner över undersökningen, resultatet och valet av metoder. 
 
7. Avslutning - Slutsats och förslag på framtida forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Avsnittet tar upp den teoretiska grunden till studien för att skapa en förståelse till 
undersökningen. Det som tas upp är kunskapsdelningens värde i organisationen, 
kunskapsbegrepp och relation till information, avgränsningen för kunskapsdelning, 
ramverket TRA och tidigare forskning om kunskapsdelning. 
 
 

2.1. Kunskapsdelningens värde i organisationen 
Kunskap är en av de viktigaste tillgångarna för värdeskapandet inom företag, där värdet 
uppstår när anställda skapar, lagrar och ger andra möjlighet att få tillgång till 
informationen (Bock et al., 2005). Bristen av information påverkar företags produktivitet 
och effektivitet menar Haftor & Kajtazi (2009). Ljungberg och Larsson (2012) hävdar att 
kunskap skapar förståelse och handlingskraft, vilket är viktigt i en organisation. Yang 
(2008) menar att anställda och deras förståelse för hur de ska hantera kunskapen är en 
avgörande faktor för organisationens effektivitet. Yang (2008) påstår baserat på flera 
andra forskare att det finns fem fördelar med kunskapsdelning som gör organisationen 
framgångsrik, dessa fördelar är: 
• att när anställda slutar minskar risken att intellektuellt kapital går förlorat. 
• att anställda enkelt kan få tillgång till kunskap vid behov, vilket förbättrar 

arbetsinsatsen. 
• att de anställdas behov att få tillgång till andras kunskap via ett system tillfredsställs.  
• att bättre produkter och tjänster kan erbjudas. 
• att bättre beslut kan fattas. 

2.2. Kunskap, begrepp och betydelse 
De begrepp som används i rapporten kan behöva definieras och förklaras ytterligare 
utöver listan under rubrik 1.2. Begrepp på sidan 7. 

2.2.1. Information och Kunskap  
Data är en samling tecken och symboler och information är data i ett meningsfullt 
sammanhang som kan tolkas (Beynon-Davies, 2009). Beynon-Davies (2009) hävdar att 
kunskap är information i ett meningsfullt sammanhang, som uppstår genom att integrera 
information med befintlig kunskap. Floridi (2010) påstår att kunskap blir värdefull om det 
leder till handling. Hau et al. (2013) menar också att kunskap är relaterat till både data och 
information, men bygger på att personen först måste tolka data som sedan blir information 
och informationen blir därefter kunskap. Enligt Hau et al. (2013) kan kunskap definieras 
som sanning, övertygelse, kunnande och metoder. Nonaka (1994) menar att kunskap 
uppstår i människans huvud och i samtal mellan människor, där nya idéer leder till 
kunskap.  
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2. 2. 2. Kodad explicit kunskap 
Det finns två kategorier som kunskap kan delas in i; explicit och implicit (Barcelo-
Valenzuela et al., 2016). Explicit kunskap är den kunskap som kan uttryckas i ord och 
anses kräva mindre av de anställda att dela jämfört med implicit kunskap (Hau et al., 
2013). Implicit kunskap är svår att koda och har inte krypterats, medan explicit kunskap 
kan kodas och blir kodad när kunskapen uttrycks som siffror, ord eller figurer (Barcelo-
Valenzuela et al., 2016). Nonaka (1994) menar att explicit kunskap är den kunskap som är 
lättillgänglig för andra och kan dokumenteras och organiseras.  

2. 2. 3. Knowledge management och Kunskapsdelning 
Knowledge management och Kunskapsdelning, översatt från engelskans Knowledge 
sharing, anses ha ett samband med varandra. Därför har forskning om faktorer som 
påverkar Knowledge management inom en organisation också tagits i beaktning för att 
skapa en teoretisk grund. Knowledge management har inte valts att översättas till ett 
svenskt begrepp, då det anses vara svårt att översätta på grund av dess breda innebörd på 
engelska. Beynon-Davies (2009) påstår att Knowledge Management innebär uppbyggnad, 
överföring och att ta del av kunskap. Almeida och Soares (2014) hävdar att 
kunskapsprocessen inom organisationer består av en cykel av Knowledge management, 
Kunskapsdelning och en lärande organisation. Yang (2008) menar att Kunskapsdelning är 
en viktig komponent inom Knowledge management då kunskapen studeras från individens 
perspektiv. Kunskapsdelning kan ha olika innebörd. Enligt Bock et al. (2005) handlar det 
om individens vilja och förmåga att dela kunskap till andra inom en organisation. 
Kunskapen kan individen fått eller skapat och delas direkt via kommunikation eller genom 
ett gemensamt arkiv för kunskapsdelning (Bock et al., 2005). Enligt Arpaci och Baloğlu 
(2016) är Kunskapsdelning att ta del av information och erfarenheter tillsammans med 
andra inom en organisation eller team.  Kunskapsdelning menar Happel (2008) innefattar 
två aspekter personifiering och kodifiering, där den första handlar om personlig 
kommunikation för att dela implicit kunskap och den andra handlar om att dela explicit 
kunskap genom dokumentation.  

2.3. Avgränsning för kunskapsdelning 
Undersökningens definition och avgränsning för flödet av kunskapsdelning är det Nonaka 
(1994) kallar Kombinering, vilket är den överföring som sker från explicit kunskap till 
explicit kunskap mellan individer. Överföringen sker från flera IT-källor till ett IT-system. 
Undersökningens avgränsning för flödets kontext har gjorts med hjälp av en modifierad 
version av Barcelo-Valenzuelas et al. (2016) ramverk med modell som kallas Förvärvning 
av explicit kunskap.  
 
 

2. 3. 1. Kunskapsdelning Kombinering 
Den kunskapsöverföring som är i fokus i denna rapport är den som Nonaka (1994) 
beskriver som Kombinering. Kombinering är den överföring som sker från explicit 
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kunskap till explicit kunskap mellan individer och har parallella perspektiv med 
organisationsteori gällande informationsbehandling. Flödet innebär att befintlig explicit 
kunskap som individer innehar delas genom att sortera, lägga till, omkategorisera och 
omplacera i andra kontexter, vilket kan leda till ny kunskap. Det verktyg som kan 
användas för Kombinering är moderna datasystem. En svaghet med Kombinering är att 
om det inte finns något engagemang, förpliktelse eller förståelse för meningen med 
kunskapen, är risken att det blir en ytlig tolkning av befintlig kunskap. Det stämmer då 
inte överens med verkligheten. (Nonaka, 1994) 

2. 3. 2. Ramverk för förvärvning av explicit kunskap 
Ramverk kan användas för att beskriva konstruktionen av det som undersöks och är 
uppbyggt av flera principer, exempelvis filosofi, modell, omfattning, output och 
användning (Avision & Fitzgeralds, 2006). Barcelo-Valenzuelas et al. (2016) har i sin 
forskning bidragit med ett ramverk med modell för att lokalisera, kategorisera och sprida 
explicit kunskap, för att göra den tillgänglig för anställda att använda i deras dagliga 
verksamhet. Ramverket kallas Förvärvning av explicit kunskap och är anpassat för små 
och medelstora företag. Syftet med ramverket är att minska risken att värdefull explicit 
kunskap går förlorad. Definitionen av Förvärvning av explicit kunskap är att lokalisera, få 
tillgång till och överföra information i ett nytt format. Deras modell består av tre flöden. 
Ett av dessa flöden fokuserar på delning av explicit kunskap i form av filer som Excel- 
och textdokument. Det innebär att en individ besitter filer i ett system och behöver först 
tar ställning till om informationen är relevant för andra. Är det inte relevant behöver ett 
beslut tas om att spara eller radera. Är det relevant information som ska delas med andra 
kategoriseras den och överförs till det nya systemet, vilket då blir tillgängligt för andra att 
ta del av (Barcelo-Valenzuela et al., 2016). En egen modifierad illustration av deras 
modell finns i bilaga 1 Informationsflöde av kodad explicit kunskap där kontexten av detta 
flöde visas grafiskt. 

2.4. Påverkande faktorer på kunskapsdelning 
Det finns flera faktorer som kan påverka anställdas beteende till kunskapsdelning. 
Ramverket TRA ligger till grund för att förstå vilka faktorer som påverkar människans 
beteende. Tidigare forskning där de har tillämpat och utvecklat TRA har använts, för att 
skapa en bredare och djupare förståelse vilka och hur faktorer påverkar beteendet inom 
ämnet kunskapsdelning. Fyra faktorer har valts att studeras, vilka frågorna har baserats på. 

2.4.1. Theory of Reasoned Action [TRA] 
TRA utvecklades av Fishbein och Ajzen i ett försök att utifrån attityder förstå människans 
olika beteenden. Teorin bygger på det enkla antagandet att ett specifikt beteende inträffar 
av en avsikt som i sin tur bygger på en människas attityd och subjective norms. Subjective 
norms består av normativa föreställningar och motivation att följa dessa  (Ajzen, 1991). 
Normativa föreställningar betyder människans samlade upplevelser av en omgivnings 
förväntningar, vilket kan påverka en individs agerande i en kontext (Hogg & Vaughan, 
2008). Det är svårt att definiera och mäta attityder, vilket gjort det svårt att förutsäga ett 
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beteende (Jaarvenpaa & Staples, 2000). Många studier har visat att flera faktorer behöver 
läggas till som tillgodoser människors upplevelser, för att få en ökad kontroll på ett 
förutsatt beteende. Omfattningen av människors upplevelser kan bli större och förklara de 
fall då avsikt och beteende inte överensstämmer (Ajzen, 1991). 

2.4.2. Organisationens klimat 
Människans normativa föreställning påverkas av omgivningen, vilket i denna 
undersökning är organisationen. Organisationens klimat som inkluderar kultur och sociala 
kapital har därför undersökts. Yang (2008) menar att kunskapsdelning är möjligt när det 
finns ett organisationsklimat där anställda litar på varandra och samarbetar. Även Bock et 
al. (2005) hävdar att kunskapsdelning främjas i en organisation med ett öppet klimat med 
fritt informationsflöde och en kultur där anställda litar på varandra och organisationen. 
Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att organisationskulturen handlar om 
grundläggande värderingar, antaganden och normer, vilket ger en gemensam inställning 
till vad som är bra, dåligt, rätt och fel. Organisationens kultur och struktur påstår Jacobsen 
och Thorsvik (2008) kan användas som styrmedel och påverka det individuella beteendet 
att utföra en uppgift åt organisationens vägnar. Kulturen kan därför påverka hur individen 
ska tänka gällande exempelvis systematisering och begränsning av informationstillgången. 
Det kan fungera som en kognitiv karta och kan handla om vad som ska tas bort och är 
relevant. I en stark organisationskultur finns ett förtroende mellan anställda och en 
förväntan att handlingar sker enligt den sociala gruppens normer (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Almeida och Soares (2014) påstår att organisationskulturen har betydelse för 
uppmuntran till kunskapsdelning, där det sociala nätverket och förtroendet för varandra är 
viktigt. Socialt kapital är enligt Hau et al. (2013) aktuella eller potentiella resurser som 
finns i eller kan fås tillgång till via det sociala nätverket bestående av personer med en 
relation till varandra. I det sociala kapitalet och relationen handlar det om anställdas 
sociala band, gemensamma mål och tillit som har kombinerad effekt på 
kunskapsdelningen (Hau et al., 2013). Hau et al. (2013) menar att relationen mellan 
sändaren och mottagaren av informationen har en påverkande effekt på attityderna till att 
dela kunskap. Förtroendet för varandra skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap 
som kan motivera anställda att prestera (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.4.3. Motivation 
Motivationen att följa de normativa föreställningar är den andra betydande faktorn enligt 
TRA (Bock et al., 2005). Motivation aktiverar människan och håller en aktivitet vid liv 
genom att skapa mening och mål (Imsen, 1992). Motivation delar Hau et al. (2013) in i de 
två kategorierna yttre och inre motivation. Yttre motivationen kan skapas genom att 
anställda får belöning för agerandet eller när anställda drar fördelar av det (Hau et al., 
2013). Inre motivation kan skapas genom att anställda involveras i kunskapsdelningen och 
känner en positiv känsla för det (Hau et al., 2013). Hau et al. (2013) menar att det finns 
skilda uppfattningar om hur yttre motivation påverkar kunskapsdelningen. En del anser att 
det har betydelse, medan andra anser att det inte behöver ha någon effekt alls och en tredje 
åsikt är att det har en negativ inverkan på motivationen. Inre motivation anses däremot 
endast ha positiv påverkan på att skapa en attityd till att vilja dela kunskap (Hau et al., 
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2013). Constant et al. (1994) menar att människor är mer benägna att dela med sig när de 
själva har lust att engagera sig i sociala transformationer. När de önskar goda resultat inte 
bara för sig själva utan även också för andra anställda eller för organisationen mer 
generellt (Constant et al., 1994). Constant et al. (1994) hävdar att människor är mer villiga 
att dela information när de är lyckligare med sina medarbetare i organisationen. Bock et 
al. (2005) hävdar att om anställda inte får något tillbaka för deras ansträngning att dela 
kunskap hindrar det anställda att fortsätta sprida, vilket skapar problem för 
kunskapsdelning. Det måste finnas en nytta med kunskapsdelningen både på individuell-, 
grupp- och organisatorisk nivå, för att det ska påverka beteendet hos individen att vilja 
dela kunskap (Bock et al., 2005). I forskningen Bock et al. (2005) genomfört visade det att 
yttre belöningar hade mindre påverkan gällande att vilja dela kunskap jämfört med inre 
påverkan, som relationen mellan sändaren och mottagaren av kunskapen, samt att skapa 
ett individuellt värde. Swan et al. (1999) påstår att i litteraturen kring kunskapsdelning är 
det mer fokus på IT- baserade verktyg, system och informationsbehandling, där det saknas 
en förståelse för innebörden och meningen med kunskapsdelningen. IT-baserade verktyg 
och system kan vara med och bidra till en strukturell hantering av information, men det 
krävs att de anställda uppmuntras och då blir motiverade till att använda det (Swan et al., 
1999). 

2.4.4. Individuella attityder 
Människas attityd är en faktor i TRA som påverkar beteendet (Ajzen, 1991). Individuella 
attityder är ett psykologiskt och långvarigt tillstånd hos människor som gör att händelser i 
omgivningen bedöms som positiva eller negativa enligt Angelöw och Jonsson (1990). 
Constant et al. (1994) hävdar att attityder om informationsutbyte beror på formen av 
informationen. Dela konkret information kan bero på attityder och normer i en 
organisation medan att dela expertis kan bero på människans egna behov att uttrycka sig 
(Constant et al., 1994). Yang (2008) hävdar att anställdas attityder och konkurrensen inom 
organisationer kan hindra kunskapsdelningen. Anställda kan ha attityden att delning av sin 
kunskap skapar en osäkerhet för dem och att deras kunskap ger dem makt. Anställda kan 
också uppleva att de mister en högre position genom att kunskapen de besitter blir 
tillgängligt för andra (Yang, 2008). Personer väljer därför bara att dela en viss information 
och inte den totala informationen menar Yang (2008). Bock et al. (2005) påstår att den 
anställdes attityd till att dela kunskap påverkas av tre olika faktorer. Dessa tre faktorer är 
feedback från andra för den kunskap som delats, relationen mellan den som delar och 
mottagaren, samt att ett individuellt värde uppstår. Dessa sammanfattas med: 
• Förväntade yttre belöningar 
• Förväntad ömsesidig relation 
• Känsla av egenvärde 
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Bock et al. (2005) har skapat en modell som gjorts en illustration av i figur 1. Förvärvning 
av explicit kunskap nedan, för att tydliggöra faktorernas koppling och påverkan. De olika 
faktorerna påverkar attityden som sedan påverkar avsikten till att dela explicit och implicit 

kunskap (Bock et al., 2005). 
Figur 1. Egen illustration baserat på Bock et al. (2005) modell av Förvärvning av explicit 
kunskap, där en översättning till svenska har gjorts från originalet. 
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3. Metod 
I avsnittet presenteras valet av metod vilket är en inriktning av deduktiv ansats med en 
kvalitativ metod och genomförts på ett fallföretag. Datainsamlingsteknik och analys, 
vilket urval och genomförandet beskrivas också. 
 

3.1.  Vetenskaplig ansats 
I denna undersökning har en ansats med deduktiv inriktning använts och anses vara en 
undersökning i form av deskriptiv studie. Deduktion innebär att det finns en teori eller 
hypotes som prövas empiriskt (Carlsson, 1991). Det fanns vetskap om det implementerade 
IT- systemet på fallföretaget dit kodad explicit kunskap skulle överföras och lagras, för att 
andra inom organisationen skulle kunna ta del av det. Den förkunskap som fanns var att 
den avgränsade kontexten för kunskapsdelning existerade. Det gör att det inte fullt ut är en 
deduktiv ansats, då det fanns kunskap om den empiriska situationen som skulle studeras. 
Undersökningen anses endast ha en inriktning av deduktiv ansats då den inte uppnår 
idealet av ansatsen. Innan empirin kunde samlas in behövde en teoretisk grund skapas för 
att förstå vilka faktorer som skulle undersökas. Då det fanns flera faktorer användes teorin 
TRA med komplement av tidigare forskning, för att begränsa och precisera vilka faktorer 
som skulle studeras. Baserat på faktorerna skapades en intervjuhandledning med frågor 
som användes vid intervjuerna på fallföretaget. Undersökningen anses ha en inriktning av 
deduktiv ansats då faktorerna enligt teorin testades empiriskt om det var samma faktorer 
som hade påverkande effekt på kunskapsdelning.  En nackdel med att välja en deduktiv 
ansats är enligt Jacobsen (2002) att forskaren enbart söker efter information som anses 
relevant, vilket kan ge stöd till förväntningarna som fanns innan undersökningen startade. 
Genom att utgå från verkliga förväntningar är risken att viktig information missas av 
forskaren hävdar Jacobsen (2002). Deskriptiva eller beskrivande studier innebär att 
forskaren genom en undersökning vill få en djupare förståelse för ett fenomen med en 
önskan om att beskriva hur något ser ut eller fungerar (Jacobsen, 2002). En deskriptiv 
studie anses ha gjorts, eftersom den anställde beskriver sitt perspektiv och utifrån detta 
försökt beskriva de påverkande faktorerna på kunskapsdelningen. Beskrivningen av det 
empiriska fallet kunde då jämföras med den teoretiska bakgrunden för att analysera om 
faktorerna stämde överens eller inte. Wallén (1996) påstår att i en deskriptiv studie 
bestäms forskningsobjektets egenskaper i förväg och även relevant omgivning (Wallén, 
1996). I undersökningen bestämdes forskningsobjektets egenskaper, vilket anses vara de 
faktorer som har påverkande effekt på kunskapsdelning. Den relevanta omgivningen av 
undersökningen är organisationen med kontexten av ett flöde som avgränsats med ett 
ramverk. Kombinationen av deduktiv inriktning och deskriptiv studie kan kritiseras, då de 
skiljer sig åt i användandet för att genomföra undersökningen och presentera resultatet. En 
deduktiv ansats har givna faktorer som eftersöks och ger ett direkt svar på om empirin 
stämmer överens med teorin. En deskriptiv studie ska istället vara mer öppen och genom 
beskrivning av ett fenomen eller situation leda till ett resultat. Det är en spretig metodologi 
som använts, vilket påverkar validiteten i det metodologiska arbetet. Skillnaden i 
tankesättet skapar en svaghet och påverkar analysen, resultatet och uppsatsens kvalitet.  
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3.2. Kvalitativ metod  
En kvalitativ metod skiljer sig från en kvantitativ genom att undersökningen studeras 
inifrån istället för utifrån menar Carlsson (1991). Det innebär att forskaren försöker sätta 
sig in i frågan från försökspersonens perspektiv och att forskaren blir en deltagande aktör i 
den sociala situationen vid undersökningen (Carlsson, 1991). Metoden ska användas när 
forskaren är intresserad av att finna mer klarhet och förståelse i vad som ligger i ett 
begrepp eller fenomen (Jacobsen, 2002). En kvalitativ metod ansågs vara lämpligast för 
denna undersökning då en djupare förståelse från de anställdas perspektiv skulle studeras, 
om hur de upplever faktorerna påverkar deras beteende till att dela kunskap. Jacobsen 
(2002) hävdar att ett problem med kvalitativ metod hänger samman med idealet om 
närhet. Enligt Jacobsen (2002) kan forskaren bli fast vid det som studeras och påverka 
resultatet. Vid undersökningen ställde den ena intervjuaren som inte hade någon relation 
till de anställda frågor och den andra som hade en närmre relation satt i rummet och 
antecknade. Det kan ha påverkat svaren då det fanns en relation till de anställda, vilket 
ökar risken för att de inte är ärliga.  

3.3. Fallföretag 
Ett fallföretag har valts för genomförandet av undersökningen. Jacobsen (2002) menar att 
fallstudier är lämpliga när forskaren försöker skapa en djupare förståelse av en situation. 
Syftet var att skapa en förståelse om kodad explicit kunskapsdelning och då ansågs ett 
fallföretag lämpligast att använda. Jacobsen (2002) påstår dock att när en teori ska testas 
är ett fallföretag inte särskilt lämplig. Han säger däremot att när en studie går på djupet i 
ett enskilt fall och hypoteser ska prövas, är ett fallföretag lämplig (Jacobsen, 2002). Enligt 
Jacobsen (2002) kan valet av antal fallföretag bero på att det endast finns enstaka fall eller 
att det inte finns fler tillgängliga för forskaren. I detta fall valdes företaget för att det var 
tillgängligt och hade den specifika situationen som skulle studeras. Det fanns även en 
relation till företaget vilket ansågs öka chanserna att få möjlighet till att genomföra 
intervjuerna där. Något som kan anses svagt är att undersökningen endast är begränsat till 
ett företag där urvalet är få till antalet, vilket gör att en generalisering inte är möjlig då det 
inte kan svara för en hel population.   

3.4. Individuella intervjuer  
Vid insamling av empiriskt material valdes individuella intervjuer som teknik. Kvalitativa 
intervjuer är ofta ostrukturerade, flexibla och liknar mer ett vardagligt tal mellan två 
personer där forskaren söker djupt snarare än brett (Carlsson, 1991). Det varierar dock i 
hur strukturerade intervjuer är, från ett uppläst formulär till ett vardagligt samtal 
(Carlsson, 1991).  I denna undersökning utarbetades en intervjuhandledning med översikt 
av ämnen som skulle tas upp utan fast ordningsföljd av frågorna. Detta för att få ett 
naturligt samtal som Jacobsen (2002) anser är vanligt vid kvalitativa intervjuer. Enligt 
Jacobsen (2002) sätter en kvalitativ metod få begränsningar på de svar som en informant 
kan ge. Därför valdes också en kvalitativ insamlingsmetod, för att minimera 
begränsningarna och få ut maximalt av intervjuerna. Enligt Sandberg och Faugert (2012) 
kan det uppstå en bias genom att forskaren är känd av intervjupersonerna. Även fast 
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intervjuerna var öppna med endast en förstruktur, kan svaren blivit vinklade på grund av 
hur forskaren lägger fram frågorna. På grund av bias blir både validitet och reliabilitet 
lägre. En kvalitativ metod ansågs kunna ge ett bredare perspektiv och fånga upp andra 
orsaker som inte var en del av de utvalda faktorerna. I syfte att få ett djupare material att 
analysera undveks ja- och nej-frågor. Individuella intervjuer lämpar sig när det är relativt 
få enheter som undersöks och det är vad den enskilde individen säger som är intressant 
enligt Jacobsen (2002). Individuella intervjuer ansågs därför lämpligast, då nio 
individuella intervjuer var relativt få enheter, samt att det var den enskildes perspektiv 
som skulle studeras.  

3.5. Urval 
Enligt Jacobsen (2002) ska valet av urvalsprocess vid en kvalitativ undersökning styras 
utifrån avsikten med undersökningen och informationen som forskaren vill få ut. 
Urvalsmetoderna som valdes var det Jacobsen (2002) kallar Kombination av metoder och 
Information. Kombination av metoder innebär att först bestämma hur många som ska 
undersökas baserat på tid och resurser, göra ett slumpmässigt urval och sedan kritiskt 
plocka ut dem som anses kunna ge den samlade variationen (Jacobsen, 2002). Delarna 
som användes i denna urvalsprocess var att först bestämma hur många informanter som 
behövdes utifrån behov och resurser. Informanterna valdes sedan ut kritiskt baserat på den 
information som skulle fångas upp och vilka som skulle bidra med detta. Metoden 
Information kompletterades för att kritiskt välja ut rätt uppgiftslämnare. Jacobsen (2002) 
påstår att rätt personer är de som besitter stora kunskaper inom det ämnet som forskaren är 
intresserad av att veta mer om. Enligt Carlsson (1991) bör frågan ställas vid urvalet av 
intervjupersoner: Vad kan Informanten bidra med till undersökningen? Informanterna 
behövde varit anställda i minst tre år för att kunna bidra med en beskrivande situation om 
organisationen och hur den förändrats. De behövde ha ett ansvar för kunskapsdelningen 
och börjat dela kodad explicit kunskap via IT-systemet, för att ha en uppfattning om vad 
som främjar och hämmar beteendet till kunskapsdelning. Detta för att få djupare förståelse 
eftersom de funnits med i organisationen en längre tid och är insatta i flödet och 
organisationen. En variation av anställda från olika avdelningar och enheter behövdes för 
att kunna studera skillnader i beteendet beroende på avdelning eller enhet. Jacobsen 
(2002) hävdar att ett sådant urvalskriterium inte är lätt att använda då forskaren först 
måste veta hur goda informationskällorna är. En vetskap om informanterna behövdes för 
att kunna välja ut dem kritiskt, vilket är en svaghet gällande idealet om närhet som 
Jacobsen (2002) hävdar är ett problem med kvalitativ metod. Valet av informanter anses 
därför ha kunnat påverka undersökningens reliabilitet och resultat, då det var forskarna 
som genomförde detta.  

3.6. Genomförande 
Intervjufrågorna i bilaga 2 Intervjuhandledning har baserats på TRA och tidigare 
forskning gällande vilka faktorer som påverkar kunskapsdelning. Kodad explicit kunskap 
har förklarats vid intervjutillfället som nedskriven information, vilket innebär information 
i ett anteckningsblock eller ett system. Kunskap har förtydligats att det är information om 



   

  23 

verksamheten som är allt kring produkter, priser, kunder och leverantörer. När det gäller 
kunskapsdelning förklarades det som information som delas med andra, vilket är 
information som är relevant och intressant för fler än två på företaget. Urvalsprocessen 
genomfördes med Kombination av metoder och Information som nämnts i det tidigare 
avsnittet. Totalt var det nio intervjuer som genomfördes på fallföretaget. I inbjudan till 
informanterna förklarades innebörden av intervjuerna kort och att deras svar skulle få bli 
anonyma. Situationen och vem som intervjuar kan påverka intervjun och deltagaren menar 
Carlsson (1991), därför bör en plats väljas där undersökningspersonen kan tala fritt och 
otvunget. Intervjuerna genomfördes i ett stängt rum på företaget där informanten skulle 
känna sig bekväm och kunna prata fritt, utan att bli störd av att andra hörde. Det fanns 
ingen annan i rummet än informanten och intervjuarna. En rekommendation gällande 
insamlingen av empirin för att inte störa samtalet är att använda sig av ljudinspelning, 
detta kan dock hämma undersökningspersonen att tala fritt enligt Carlsson (1991). Vid 
intervjutillfället frågades informanterna om tillåtelse att få spela in samtalet. Det framgick 
tydligt att endast de i rummet skulle få ta del av inspelningen och raderas efter studien. 
Inspelning gjordes med en mobiltelefon som diskret låg på bordets ena kant och efter två 
till tre frågor upplevdes inte den intervjuade tänka på att samtalet spelades in. Jacobsen 
(2002) rekommenderar att den som intervjuar ska ha ögonkontakt med informanten för att 
få ett fungerade samtal. Därför gjordes valet att den ena ställde frågorna och den andra 
antecknade, för att den som ställde frågorna skulle kunna ha ögonkontakt och få ett 
fungerade samtal. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. Enligt Jacobsen (2002) är 30 
minuters intervjuer för korta för att få fram relevant information och få den fördjupad. 
Därför kan intervjuernas giltighet ifrågasättas om det verkligen resulterade i ett djupt 
individuellt perspektiv som var syftet.  
 

3.7. Sammanställning av empirin 
I sammanställningen av empirin användes den kvalitativa analysprocessen som enligt 
Jacobsen (2002)  består av Beskrivning, Systematisering, Kategorisering och 
Kombination. Först beskrivs den insamlade empirin från intervjuerna, för att sedan 
systematisera och kategorisera. Beskrivningsfasen genomfördes inte då intervjuerna fanns 
inspelade, vilket gjorde att de kunde återanvändas och när behovet fanns kunde lyssna på 
samtalen igen. Utifrån inspelningarna skrevs intervjuerna ner och genomförde då direkt en 
Systematisering, vilket innebär att ta bort oöverskådlig information, sålla och förenkla. 
Det skapade en överblick av informationen som var relevant för undersökningen. I en 
kvalitativ undersökning med en induktiv ansats ska kategorierna vid Kategorisering av 
empirin utgå ifrån datainsamlingen enligt Jacobsen (2002). Intervjuhandledningen med 
frågorna är oftast på förhand skapade kategorier (Jacobsen, 2002). I denna studie valdes 
däremot en inriktning av deduktiv ansats.  Därför skapades kategorierna baserat på 
frågorna som hade sin grund i teori istället, vilket empirin delades in i. Efter 
kategorisering ska empirin hänföras till enhetsindelning och utifrån det kan en detaljerad 
kategoriindelning ske (Jacobsen, 2002). Denna metod användes och en mer detaljerad 
kategoriindelning av den hänförda enhetsindelningen gjordes, vilket gav upphov till en 
övergripande tabell. Jacobsen (2002) påstår att tabellen ger en ovärderlig hjälp att få en 
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överblick. I fas Kombination ska informationen tolkas där forskaren söker efter samband 
som likheter och olikheter mellan enheterna enligt Jacobsen (2002). Det som kan studeras 
för att koppla ihop och hitta samband är information om olika ämnen eller fenomen, 
undersökningspersonerna och kontexten för datainsamlingen (Jacobsen, 2002). De 
samband som studerades var de olika undersökningspersonernas svar och perspektiv 
gällande påverkande faktorer. De olika faktorerna som används i frågorna undersöktes om 
det fanns fenomen som stämde överens eller inte mellan de olika informanterna. 
Kontexten för informanten undersöktes i form av tidigare erfarenheter med systemet och 
vilken avdelning de tillhörde.  Kombineringen förtydligade antalet informanter och 
samband mellan informanter om vad de tyckte hindrade och möjliggjorde 
kunskapsdelning. Utifrån kombineringen kunde en förståelse skapas för hur faktorerna var 
kopplade till varandra. Det är en svaghet att det skapas bias vid kvalitativa intervjuer 
vilket påverkar resultatet, då intervjuaren tolkar enligt sin subjektiva uppfattning och 
skapar ett vinklat perspektiv.   

3.8. Analys med teorier 
I analysen har empirin analyserats med den teoretiska bakgrunden där faktorerna 
individuella attityder, normativa föreställningar och motivation enligt TRA har studerats, 
samt organisationsklimatet baserats på den tidigare forskningen. Utifrån 
sammanställningen av empirin och analysen med teorierna skapades figur 2 Påverkande 
faktorer på kodad explicit kunskapsdelning, för att illustrera resultatet på hur faktorerna 
hänger ihop och påverkar beteendet till att dela kunskap. Figuren är anpassad efter detta 
specifika fall och de informanter som deltagit i undersökningen. En brist med figuren är 
att den inte kan appliceras på andra företag och därmed inte är generaliserbar.  

3.9. Validitet 
Validitet innebär att forskaren undersöker det som är avsett att undersöka och att det finns 
en definition och avgränsning för vad som är avsett att studera (Wallén, 1996). Validitet 
handlar om en undersöknings generella giltighet. Generell giltighet innebär att det som 
önskas undersöka faktiskt undersöks och att det som forskaren studerat anses relevant för 
fler än de som ingått i studien (Jacobsen, 2002). Generell giltighet kan delas in i två delar; 
intern giltighet och extern giltighet (Jacobsen, 2002). 

3.9.1. Intern giltighet 
Intern giltighet menas att forskaren faktiskt undersöker det som den tror sig undersöka. 
(Jacobsen, 2002). Innan intervjuerna genomfördes skapades en struktur för vad forskarna 
ville få fram och inom vilket område, för att definiera vad som skulle undersökas. En 
intervjuhandledning skapades för att kunna styra samtalet och samla in empirin inom det 
definierade området. Individuella intervjuerna genomfördes med de anställda som bar 
ansvaret att utföra kunskapsdelningen inom det definierade flödet, vilket är det perspektiv 
och flöde som var avsett att undersöka. Genom att välja ut rätt personer kunde primärdata 
fångas upp. Enligt Jacobsen (2002) är primärdata upplysningar som forskaren får direkt 
ifrån en person eller grupper. En svaghet i undersökningen är att forskaren gör valet av 
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informanter till intervjuerna, vilket påverkar den interna giltigheten. Eftersom forskaren 
har valt ut vilka som ska intervjuas uppstår en bias, då forskaren påverkar resultatet med 
sitt val av informanter.  
 
Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. Enligt Jacobsen (2002) är 30 minuters 
intervjuer för korta för att få fram relevant information och få den fördjupad. Därför kan 
intervjuernas giltighet ifrågasättas om det verkligen resulterade i ett djupt individuellt 
perspektiv som var syftet. Då vissa intervjuer endast varade i 30 minuter borde inte 
relevant data uppnås enligt Jacobsen (2002). Jacobsen (2002) menar att omgivningen och 
intervjutekniken kan ha inverkan på resultatet. Genomförandet med intervjutekniken kan 
kritiseras om det uppnådde att styra samtalet till det tema och frågor som i förväg var 
strukturerade utan att förstöra det naturliga samtalet. En del av intervjuerna som uppgick 
till på 40 minuter hade tendens till att glida ifrån ämnet. Då det var brist på tidigare 
erfarenheter i att genomföra intervjuer hade det underlättat med testintervjuer innan. En 
förståelse kunde då ha skapats för hur utfallet av intervjun kunde bli. De första 
intervjuerna hade kunna avsättas som testintervjuer, men valdes att inte göra det.  
 
Jacobsen (2002) hävdar att forskaren kan mista den kritiska förmågan och objektiva 
synen. Då forskaren hade kännedom om verksamheten kan nackdelen vara att det inte blir 
en objektiv syn då det redan finns tidigare vetskap, vilket skapar en bias. Detta tar 
Jacobsen (2002) upp som problematiken gällande idealet om närhet. Trots att de varit 
öppna med endast en förstruktur kan svaren blivit vinklade av hur forskaren lägger fram 
frågorna, vilket påverkar undersökningens validitet. 

3.9.2. Extern giltighet 
Extern giltighet är ett resultat som undersöks utifrån ett begränsat område vid en viss 
tidpunkt men är giltigt i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). En kvalitativ metod med få 
till antalet anställda som intervjuades, kan ses som svagt i förhållandet till 
generaliserbarheten. Ett litet urvalet med få i antalet informanter är omöjligt att 
generalisera och svara för en hel population, vilket påverkar den externa giltigheten. I 
studien var syftet att försöka bidra med en förståelse för hur faktorerna kan påverka 
delningen av kodad explicit kunskap, men eftersom endast ett företag undersöktes kan det 
inte kunna generaliseras och användas på ett annat företag. Figur 2 Påverkande faktorer 
på kodad explicit kunskapsdelning skapades för att illustrera resultatet på hur faktorerna 
hänger ihop och påverkar beteendet till att dela kunskap. Figuren är anpassad efter detta 
specifika fall och de informanter som deltagit i undersökningen. En brist med figuren är 
att den inte kan appliceras på andra företag och därmed inte är generaliserbar, vilket 
påverkar den externa giltigheten. 

3.10. Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara tillförlitlig och vid upprepning ge samma 
resultat (Wallén, 1996).  Dock är det svårt vid mätning på levande varelser, eftersom 
påverkan som inlärning kan ha skett mellan de olika undersökningstillfällena, menar 
Wallén (1996). Jacobsen (2002) menar att det går att göra en dold och en öppen intervju 
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där svaren kan skilja sig beroende på vilken metod som används. Intervjuerna kan 
kritiseras angående reliabiliteten då de är svårt att upprepa samma intervju igen och få 
samma resultat. Frågan gällande organisationens klimat kan dock ha en viss form av 
tillförlitlighet, eftersom intervjuerna skedde i enrum med varje anställd enskild och samma 
åsikt kom fram från vardera informant. Dock är det inte tillförlitligt ur perspektivet att 
samma resultat uppstår i en annan organisation, då det inte kan generaliseras. Jacobsen 
(2002) hävdar att om avsikten är att få en helhetsbild av ett specifikt fall gällande en 
person eller situation, bör fler intervjuer med samma intervjuperson genomföras. Om 
avsikten är att samla in information från flera personers perspektiv kan forskaren av 
resursskäl välja engångsintervjuer (Jacobsen, 2002). Av resursskäl valdes endast 
engångsintervjuer genomföras med de nio informanterna. Detta för att få en helhetsbild 
om en situation och gå på djupet till den grad att få förståelse för hur faktorerna påverkar 
de anställdas beteende till att dela kunskap. Jacobsen (2002) menar att ju mer på djupet i 
undersökningen som studeras, desto viktigare blir upprepade intervjuer med samma 
personer. En svaghet finns i undersökningens reliabilitet då intervjuerna inte upprepades. 
Det skapar mindre trovärdighet när forskaren inte gått tillbaka och kontrollerat att 
materialet från informanten uppfattats korrekt.  
 
Viktigt med intervjuer är att vara medveten om att undersökningspersonen svarar med en 
personlig uppfattning kring ämnet och ämnen kan ha olika känsloladdningar menar 
Carlsson (1991). Den personliga uppfattningen om att dela kunskap via IT-systemet kan 
påverka informantens inställning och svar gällande kunskapsdelning inom organisationen, 
vilket är en svaghet gällande reliabiliteten. Den anställdes perspektiv på kunskapsdelning 
kan därför ha påverkats av hur de uppfattar IT-systemet, vilket kan ha haft inverkan på 
resultatet av studien. Vid undersökningen ställde den ena intervjuaren frågor som inte 
hade någon relation till de anställda och den andra som hade en närmre relation satt i 
rummet och antecknade. Det kan ha påverkat svaren då det finns en relation till de 
anställda, vilket ökar risken för att de inte är hundra procent ärliga och en svaghet gällande 
tillförlitligheten. 

3.11. Etiska överväganden 
Hänsynstagande kring de etiska aspekterna anses vara en viktig del av datainsamlingen. 
Fallföretaget och informanterna som har valts ut kommer vara anonyma. Detta för att 
kunna ha en öppen dialog där informanterna känner sig trygga och är medvetna om att 
svaren inte kan kopplas till dem. Sandberg och Faugert (2012) menar att det finns två 
riktlinjer att utgå ifrån gällande allmänna etiska principer. Den första riktlinjen är att 
ansvaret som intervjuarna har ska tydliggöras (Sandberg & Faugert, 2012). Det innebär att 
intervjuaren förklarar för den deltagande om sitt ansvar gällande eventuella konsekvenser 
som kan orsakas av datainsamlingens genomförande (Sandberg & Faugert, 2012). Enligt 
Thörn (2010) bör en konsekvensetik övervägas, vilket innebär att handlingar bedöms med 
hänsyn till de konsekvenser de leder till. Den andra etiska principen är att individer och 
grupper som berörs av datainsamlingen ska behandlas med respekt för deras värdighet och 
trygghet (Sandberg & Faugert, 2012). Det innebär att forskaren ska se över de etiska 
riktlinjer som finns för att minimera de eventuella risker och skador som kan uppstå för 
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deltagarna i datainsamlingen (Sandberg & Faugert, 2012). I inbjudan till informanterna 
förklarades det kort vad intervjun skulle innebära och att deras svar skulle få bli anonyma. 
Det gjordes för att tydliggöra och skapa en trygghet för deltagarna. Vid intervjutillfället 
frågades de om tillåtelse att spela in samtalet och var tydliga med att dessa intervjuer 
skulle endast de i rummet vid intervjun ta del av och raderas efter studien. Intervjuerna 
spelades in för att därefter skriva en empirisk sammanfattning för att använda till 
analysen. Ett val gjordes att inte presentera två av frågorna som användes under intervjun 
gällande roll och arbetsuppgifter för att inte kunna urskilja vilka personerna är. Istället 
numrerades avdelningarna med 1-5. Detta för att garantera hel anonymitet för de anställda 
och minimera risker att datainsamlingen skulle leda till några oväntade konsekvenser.   
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4. Resultat  
I resultatet presenteras processen att Beskriva, Systematisera och Kategorisera empirin 
som delats in i sex kategorier och gett upphov till en översiktstabell. Baserat på detta 
gjordes Kombinering med att hitta samband, likheter och olikheter, samt en analys med 
teorin.   
 
 

4.1. Empirin beskrivs, systematiseras och kategoriseras 
Totalt är det nio intervjuer som har genomförts och sammanställts under sex kategorier.  
De sex kategorierna är Delning av kodad explicit kunskap, Tillgänglighet till kunskap, 
Behov av kunskapsdelning, Organisationsklimat, Problem med kunskapsdelning i IT-
systemet och Förutsättningar som möjliggör kunskapsdelning. Innan intervjun började 
förklarades begreppen som skulle användas under intervjun för att skapa en gemensam 
syn på innebörden av begreppen. Kodad explicit kunskap har vid intervjutillfället 
förklarats som nedskriven information vilket innebär information i anteckningsblock eller 
i ett system. Kunskap har förtydligats att det är information om verksamheten som är allt 
kring produkter, priser, kunder och leverantörer. När det gäller kunskapsdelning 
förklarades det som information som delas med andra, vilket innebär information som är 
relevant och intressant för fler än två på företaget.  
 

4.1.1. Delning av kodad explicit kunskap  
Nedskriven information delas olika beroende på om det är för avdelningen eller alla 
anställda menar samtliga informanter. Publik information för alla på företaget delas i 
Confluence hävdar informanterna utom informant 5 som endast tar del av information där. 
Informant 5 väntar på att en struktur åt avdelningen ska blir klar i Confluence, som ligger 
på en ansvarig person. 
 

 “Varit mycket i väntan på verktyget Confluence som jag tror den avdelningen jag 
jobbar på har varit bland dem sista att gå på det. Vi håller på att sätta upp en 
struktur för hur alla på min avdelning ska jobba och dokumentera, den strukturen 
är en kollega satt att driva och väntar på att hon ska bli klar med det projektet”. 
 

Informant 5 menar därför att avdelningen använder Google Drive för att dela relevant 
information till andra, men tanken är att framöver ska det delas via Confluence. Även 
informant 6 anser sig främst använda Google Drive för att dela, för att strukturen inte är 
helt klar för enheten i Confluence. Informant 2, 4, och 9 använder Google Drive för 
information relevant för avdelningen, medan informant 7 delar information både till 
avdelningen och till övriga anställda på företaget i Confluence. Informant 1, 3 och 4 säger 
att det som inte delas i Confluence bör inte alla ta del av och lagras då i Google Drive. Det 
kan vara väldigt känsligt information som inte alla borde ta del av och därför delas det inte 
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i Confluence menar informant 3. Informant 7 tycker det är viktigt med dokumentation och 
att har det nedskrivet. Informant 8 säger att Google Drive används främst för att dela 
information eftersom det har varit företaget standard att använda. Andra sätt att utbyta 
information är chatt och mejl, som oftast används för att fråga varandra. Informant 7 och 8 
menar att de interna chattsystemen används för att det går snabbt. Informant 7 menar att 
information kan delas via mejl och då hänvisa med länk till Confluence där informationen 
finns lagrad. Ibland har inte informant 7 hunnit dokumentera informationen, men tänker 
att det ska göras och skickar då ett mejl till personen så länge med det viktigaste. 

4.1.2. Tillgänglighet till kunskap 
När det gäller tillgänglighet av kunskap är alla informanter eniga om att de vill delge och 
hjälpa till, i den mån det går. Men ofta finns det en anledning till varför viss kunskap inte 
är tillgänglig menar en av informanterna. Flera av informanterna säger att det mesta av 
kunskapen finns dokumenterad och lagrad, men att det ibland kan vara av sekretess skäl 
som kunskapen inte finns tillgänglig.  Informant 7 tycker det är svårt att veta vad som ska 
göras tillgängligt och inte, eftersom det mesta av det som informanten arbetar med är 
känsligt.  

“Man vill inte släppa på fullt, det är mycket känsliga grejer där också och ibland 
är det svårt att veta vad man kan dela”.  

 
En del av informanterna anser att det är svårt i vissa situationer att veta vad som får delges 
till andra på grund av sekretess. Det kan också handla om arbetssätt eller annan 
information som inte ska vara offentlig menar i informant 1. När kodad kunskapen inte är 
sekretessbelagd anser alla att det delas i Google Drive eller Confluence. Om andra inte 
förstår vad som är skrivet i Confluence tar de kontakt och informationen förklaras 
muntligt face-to-face menar informant 1, 2, 3, 4 och 8. Informant 1, 2, 6, 7 och 9 säger att 
face-to-face är enklare för att det då kan ske en diskussion. Face-to- face är också 
snabbare, lättare och minskar risk för misstolkning menar informant 3 och 4. Även 
informant 5 anser sig även dela face-to-face. Informant 2 säger att information sker 
muntligt genom diskussion på deras avdelning, då viss information är situationsberoende 
och olika från fall till fall. Vilket gör det svårt att skriva ner och kunna återanvändas.  

4.1.3. Behov av kunskapsdelning mellan avdelningar  
Informanterna menar att de ofta behöver information av samma avdelningar och enheter 
som behöver information av dem. Det var samma avdelningar som de efterfrågade 
information ifrån som i sin tur frågade dem. Informant 7 tyckte dock att de gav mer 
information än vad de på sin avdelning överlag behövde av andra, men kom ändå fram till 
att två andra avdelningar där behov fanns att utbyta information. Informant 3 menar att 
mycket av informationen som behövs i det dagliga arbetet finns utanför organisationen att 
hämta, men även information från andra avdelningar. Informant 1,2, 8 och 9 delade 
information främst inom sin avdelning mellan enheterna. Alla avdelningar behövde på 
något sätt utbyta information med andra avdelningar.  
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4.1.4. Organisationsklimat 
Alla informanterna håller med om att det är ett öppet klimat inom företaget och att det är 
en positiv inställning till kunskapsdelning. Informant 1 menar att är det något som 
informanten vill veta så får den det. Dock menar informanten på att det är viktigt att vara 
tydlig på vad som är konfidentiellt eftersom mycket som delas är känsligt och kan skada 
företaget om det kommer ut. Informant 3 anser att det som folk inom företaget inte vet ska 
de uppenbarligen inte veta eftersom det förmodligen är förlagt med sekretess. 
Informanterna hävdar att klimatet blivit ännu bättre sedan Confluence infördes i företaget 
och det har blivit lättare att få tillgång och delge andra information. Informant 7 menar att 
klimatet blivit bättre.  
 

“Mycket bättre än tidigare, tidigare var det väldigt mycket korridorsnack och var 
ganska, inte stängt kanske men lite hysch hysch om saker och ting”   

 
Eftersom den gemensamma informationsportalen Confluence finns, kan alla delge och ta 
del av andras kunskap där. Informanten tillägger att det kunde vara svårt att ta till sig 
information som gått via så kallat korridorsnack då det var oklart om informationen var 
korrekt och vem som var uppgiftslämnare. Informanterna menar att systemet skapar en 
öppenhet gentemot varandra då det finns tillgängligt för andra.    

4.1.5. Problem med kunskapsdelning i IT-systemet 
Det svåra i delningen är att få alla tillfredsställda, vissa vill ha mycket medan andra vill ha 
lite information säger informant 1. Informant 1 menar att det är svårt att få alla bekväma 
att våga dela med sig och känna sig delaktiga. Många av informanterna medger att det är 
svårt att veta vad som ska delas och vad som är relevant. Informant 3 menar på att det 
saknas rutiner på vem som bär ansvaret att delge och sprida information om praktikanter 
och konsulter. Informant 5 ser ett problem i att det som läggs in i Confluence inte alltid 
kommer uppdateras kontinuerligt, vilket gör att det blir irrelevant information att ta del av. 
Även informant 6 ser problemet att det finns mycket information på flera ställen och 
behöver en bättre struktur gällande vem som ska ansvara för den informationen, för att 
hållas aktuell. Informant 4 menar att alla inte förstår hur de jobbar i det och att det finns 
vissa begränsningar i sekretesshanteringen, vilket kan bero på en vanesak eftersom det är 
ett nytt verktyg att använda sig av. Det finns inte i de dagliga rutinerna att ha ett intranät 
där de kan ta del av information och också delge andra menar informant 5. Informant 6 
tror det blir bättre framöver när alla på företaget kommit in i det och tydligare struktur i 
vad som ska delas av vem gällande information som nu ligger på flera avdelningar. 
Informant 7 menar att det är svårt i hanteringen av systemet när bara en viss del av 
informationen ska delas, men resten ska vara dolt för alla. Korrigera i rättigheterna 
gällande detta är svårt. Informant 8 menar att det inte finns några problem, bara 
begränsningar att format som Excel och presentationer inte kan lagras där. 
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4.1.6. Förutsättningar som möjliggör kunskapsdelning 
Förutsättningarna som möjliggör kunskapsdelningen enligt alla informanter är att avsätta 
tid till att dela kunskap i Confluence. Tid är en viktig faktor som informant 1 hävdar är 
viktigt att avsätta och prioritera. Förutsättningarna finns men det gäller att individen 
prioriterar rätt, menar informanten. Prioriteras inte tiden skjuts problemet framåt och det 
kan skapa ännu större problem i framtiden. Informant 6 tillägger att förutsättningarna är 
bra och att varje anställd har verktygen för att ändra och korrigera själv samt också ta del 
och delge i Confluence. Informant 3 syftar på att förutsättningarna kan bli ännu bättre om 
alla förstår sig på informationsportalen. Återigen är det en fråga om tid och prioritering 
samt att det inte blivit en del av den vardagliga rutinen. Informant 3, 4 och 5 menar att det 
är viktigt att alla förstår sig på Confluence för att det ska bli bra spridning. Informant 8 
tycker att den har bra rutiner genom att dokumentera och lagra sin arbetsdag i syfte att om 
informanten inte finns tillgänglig och någon ska gå in och utföra dennes arbetsuppgifter 
finns det lagrat. Det bidrar till att det blir smidigare för den som går in och täcker 
samtidigt som informant 8 fått i det i sin dagliga rutin att dokumentera och tycker det är 
kul. Informant 1 menar att tid är en bidragande faktor till att kunskapsdelning ibland kan 
gå trögt. Företaget är inte tillräckligt stort för att ha obegränsat med ekonomiska resurser 
genom att ta in någon som dokumenterar och lagrar, utan var och en måste dokumentera 
och lagra sitt eget. Det gäller och hitta tid och göra det till vardagliga rutiner menar 
informant 7.  

4.2. Empirin kombineras 
En detaljerad kategoriindelning av den hänförda enhetsindelningen genomfördes för att 
finna samband, likheter och olikheter. En övergripande tabell skapades för att göra det 
tydligare, vilket kan ses i bilaga 3 Översiktstabell empirisk koppling. Kombineringen 
förtydligade antalet informanter och sambandet mellan informanter om vad de tyckte 
hindrade och möjliggjorde kunskapsdelning. Utifrån kombineringen kunde en förståelse 
skapas för hur faktorerna var kopplade till varandra. Aspekter kring hur länge respektive 
informant arbetat på fallföretaget samt vilka avdelningar deras enhet tillhörde har studerats 
för att hitta samband. Även aspekten om tidigare erfarenhet av systemet Confluence innan 
det implementerades på företaget. Det var tre av nio informanter som hade tidigare 
erfarenheter, där det visade sig att de såg ungefär samma problem och hinder med 
systemet. De övriga informanterna som inte hade tidigare erfarenheter ansåg att det fanns 
andra hinder. Intressant att veta är också att dessa tre med tidigare erfarenheter har arbetat 
inom enheter under samma avdelning, fast nu under olika avdelningar. Därför jämfördes 
även de andra informanterna för att se om de från samma avdelningar hade liknande svar 
kring hinder med kunskapsdelningen, vilket de hade. Informanter från enheter tillhörande 
samma avdelning ansåg att det fanns ungefär samma hinder för kunskapsdelningen. Två 
faktorer var särskilt utmärkande som nästan alla informanter ansåg hindrade 
kunskapsdelning via IT-systemet. Det var behovet av att prata och diskutera vilket de inte 
kan i Confluence och att det berodde på antalet anställda som skulle ha tillgång till 
informationen. De ansåg att det kunde vara svårt att avgöra om information skulle delges 
till andra, vilket då handlade om både relevansen av informationen för andra och att det 
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kunde vara sekretessbelagd information. Gällande nedskriven information som delas via 
Goolge Drive och att anställda inte avsätter tiden för att dela sin kunskap i Confluence, har 
två intressanta kopplingar. De tre som inte sa något om tiden är de tre från avdelningen 
som informant 5 säger är den sista avdelningen att börja använda systemet och fortfarande 
inte börjat använda Confluence. Tiden var annars en påverkande faktor till att 
kunskapsdelning inte gjordes enligt alla de övriga informanterna. Sammanfattningsvis 
konstaterades det att erfarenheter av systemet minskar hinder för att genomföra delningen 
av kunskap, då det finns en brist i förståelsen för hur sekretessbelagd information hanteras 
i systemet. När det uppkommit en vana för hanteringen av systemet och att det blir en del 
av den dagliga verksamheten, anses tiden vara den faktorn som påverkar beteendet till att 
inte dela kunskapen. Ur perspektivet för faktorer som gör att kunskapsdelning sker var alla 
informanter överens om att det finns förståelse för att behov finns att dela. De vill även 
dela och göra informationen tillgänglig för andra och anser alla att det finns en öppenhet 
att kunna dela på företaget. 
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5. Analys 
Empirin har analyserats med den teoretiska bakgrunden där faktorerna enligt TRA har 
studerats, samt organisationsklimatet baserats på den tidigare forskningen. En oväntad 
faktor visade sig också ha en påverkande effekt på kunskapsdelningen, vilket var 
strukturen. 

5.1. Strukturen 
Strukturen tas inte upp som en påverkande faktor på beteendet i TRA, men har visat sig i 
vår undersökning ha en påverkande effekt på beteendet till att dela. Framförallt är det en 
av informanterna vi syftar på som inte hade någon struktur klar för deras avdelning. När 
strukturen inte finns överhuvudtaget, blir attityden hos individen att ingenting kan göras 
förrän detta är klart. Resten av informanterna tar upp att användandet av systemet är en 
ovana, vilket också kan ses som en negativ påverkan på kunskapsdelning på grund av 
strukturen är svårhanterlig. Enligt de anställda finns några brister i IT- systemet 
Confluence. Det handlar om rättighetshantering, vissa format som inte att möjliga och 
problem i överenskommelsen av ansvar för information som är gränsöverskridande mellan 
avdelningarna. Det ökar risken för dubbletter och att informationen då inte blir aktuell. 
Fungerar inte strukturen alls anser vi att det är svårt att studera de andra faktorerna om 
individen inte delar alls, men på vårt fallföretag fungerade strukturen för de flesta för att 
kunna dela sin kunskap. Strukturen är en påverkande faktor på kunskapsdelningen, men 
inte enligt TRA som vi använde oss av som grund.  

5.2. Organisationsklimat 
Organisationsstrukturen är tillsammans med organisationsklimatet en grund för 
kunskapsdelningen som vi ser det. Organisationsklimatet består av organisationskulturen 
och sociala kontexten, som påverkar den normativa föreställning som enligt TRA påverkar 
attityden. Gällande den direkta frågan om organisationsklimatet säger informanterna att 
överlag finns det ett bra organisationsklimat som främjar kunskapsdelning. Det som 
hindrar kunskapsdelning är främst om att det är sekretessbelagd information som inte ska 
delas med alla. Även baserat på frågan att dela information med varandra mellan enheter 
och avdelningar, uppfattar vi att organisationen har ett öppet klimat med fritt 
informationsflöde, där anställda litar på varandra och organisationen. Bock et al. (2005) 
menar att det skapar en kunskapsdelande organisation, vilket vi håller med om och 
påverkar de anställda till att vilja dela. Organisationskulturen och den gemensamma bilden 
att information ska delas och finnas tillgängligt för andra verkar överensstämma med 
samtliga intervjuade. Den normativa föreställningen verkar också stämma överens hos de 
anställda, vilket är en påverkande faktor enligt TRA. De vet att nedskriven information 
som alla på företaget ska kunna ta del av ska delas i Confluence. En del har dock kommit 
mer eller mindre långt i övergången från tidigare standard inom företaget att lagra i 
Google Drive till det nya. Här ser vi en gemensam nämnare mellan de som har tidigare 
erfarenheter att använda systemet. Dessa tre informanter anser att det som hindrar 
kunskapsdelningen via Confluence är när det finns behov att diskutera, finns sekretesskäl 
och att tiden inte avsätts.   
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5.3. Motivation 
Även fast de anställda vet att nedskriven information för alla på företaget ska delas i 
Confluence, är det inte alla som delar kodad explicit kunskap ändå. I TRA finns subjective 
norms, bestående av normativa föreställningar och motivation att fullfölja dessa 
föreställningar. I motivationen finns det en brist. Informanterna säger att tiden inte räcker 
till och att de inte prioriterar att avsätta tid till att lära sig systemet och att dela sin 
explicita kunskap. I motivation finns både den yttre och inre motivationen. Yttre 
motivationen kan innebära att individen får belöning eller ser fördelar och inre motivation 
handlar om att anställda involveras i kunskapsdelande och känner en positiv känsla för 
delandet. Informanterna verkar förstå fördelarna med att dela och den yttre motivationen 
verkar inte vara ett hinder. Enligt informant 1 är det svårt att skapa en känsla av 
delaktighet. Några av informanterna menar också att det inte ingår i de vanliga rutinerna 
och att alla inte är vana att använda eller vana vid att det finns ett system. Bristen är den 
inre motivationen som inte är tillräckligt stark. Det finns en enighet om att det är varje 
individs ansvar att se till att kunskapsdelning sker, men ändå menar de att tiden inte finns. 
De avsätter inte tiden till att dela den kodade explicita kunskapen och kanske handlar detta 
om att försöka bryta gamla vanor. Det måste ske en förändring i de dagliga rutinerna och 
att delningen av kunskapen måste bli en del av de nya rutinerna, vilket de själva menar är 
deras eget ansvar.  

5.4. Individuell attityd 
De tre informanterna med tidigare erfarenheter anser att strukturen fungerar, även om den 
inte är perfekt. De anser att klimatet främjar kunskapsdelning och att alla vet vart kodad 
explicit kunskap ska delas, vilket enligt TRA är den normativa föreställningen. 
Motivationen tillsammans med den individuella attityden eller inställningen är det sista i 
ledet som påverkar delningen av kodad explicit kunskap. Det handlar om viljan att försöka 
avsätta tid till att dela sin kunskap. En figur har skapats för att illustrera resultatet på hur 
faktorerna hänger ihop och påverkar kunskapsdelningen, se figuren 2 Påverkande faktorer 
på kodad explicit kunskapsdelning nedan. Detta stämmer överens med vad tidigare 
forskare sagt om organisationsklimat, kultur och sociala kapital, samt TRA där normativ 
föreställning påverkar attityden som i sin tur gör att ett specifikt beteende inträffar. 
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Egen illustration. Figur 2 Påverkande faktorer på kodad explicit kunskapsdelning.  
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6. Diskussion 
En diskussion kring genomförandet och resultatet med reflektion över val i metod och 
tillvägagångssätt som genomförts, samt reflektion om resultatet vi kom fram till. 
 
 

6.1. Resultatdiskussion 
I genomförandet använde vi oss av TRA, som var vårt teoretiska stöd och grund för 
undersökningen.  De faktorer som i TRA tas upp är människas attityd och subjective 
norms, som består av normativa föreställningar och motivation att följa dessa. Vårt 
resultat visade att de faktorer i TRA har en påverkande effekt på beteendet till 
kunskapsdelningen.  En annan aspekt som inte togs upp i TRA var faktorn struktur, där i 
vårt fall handlar om systemet Confluence där kodad explicit kunskap ska lagras. 
Strukturen hade i vårt fall en viktig roll i påverkan på individens attityd och beteende till 
att dela. Finns inte strukturen enligt den anställdes perspektiv blir attityden att kunskap 
inte kan delas och beteendet att dela inte sker. Dock kan det finnas brister i strukturen och 
då ändå leda till en attityd att kunskap kan delas. En reflektion är också att den inre 
motivationen anser vi är viktig i vårt fall. Det är den delfaktorn i motivation som hindrar 
delningen från den anställdes perspektiv. Enligt forskaren Yang (2008) är det attityden 
som påverkar kunskapsdelningen och inte motivationen till att dela kunskap. Vi håller inte 
riktigt med om detta. Vi anser att motivation behövs för att påverka attityden som skapar 
beteendet att dela. Hau et al. (2013) menar däremot att inre motivation anses ha positiv 
påverkan på att skapa en attityd till att vilja dela kunskap och det kan vi hålla med om. 
Finns inte den inre motivationen i form av att känna delaktighet och positiv känsla till att 
bidra hos individen, skapas ingen individuell attityd att avsätta tiden till att dela. Vi tror att 
den inre motivationen är orsaken till att kunskapsdelningen inte sker. Swan et al. (1999) 
menar att det krävs att de anställda uppmuntras och då blir motiverade till att använda, 
vilket skapas genom att förstå varför det ska användas och hur.  
 
Barcelo-Valenzuela et al. (2016) har i högsta grad rätt när de påstår att även om kodad 
explicit kunskaps finns kan den ändå vara svår att använda. Det finns nedskriven 
information kvar i systemet Google Drive som fortfarande inte är tillgänglig, vilket främst 
är information relevant för avdelningen. Det är tidsbristen som gör att de anställda inte 
delar, samtidigt säger de själva ha ansvaret att prioritera kunskapsdelningen. 
Rekommendationen till fallföretaget är att boka in tid för att genomföra de steg för 
kunskapsdelning som Barcelo-Valenzuela et al. (2016) visar i sin forskning. Deras 
ramverk är anpassat för att hantera denna problematik, men att då använda den 
modifierade versionen med avgränsning till det specifika flödet som vi haft fokus på. De 
skulle samtidigt som kunskapsdelningen sker, öva på att använda systemet och den ovana 
att hantera systemet skulle försvinna som hinder. De borde också prata mer mellan 
avdelningarna kring systemets struktur och ansvarsområden, för att tydliggöra vem som 
gör vad och minska risken för dubbletter. Det kan därför behövas en koordinator för att 
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både avsätta tid och se till att kunskapsdelningen genomförs. Vår undersökning är svår att 
generalisera, eftersom alla organisationer ser olika ut och det kan vara andra faktorer som 
påverkar eller inte påverkar i andra företag. Vi rekommenderar att andra små och 
mellanstora företag borde utvärdera faktorer som påverkar kunskapsdelningen och där de 
förslagsvis kan använda TRA som stöd. Däremot att ha ett öppet sinne för att det kan 
finnas fler faktorer, som exempelvis systemen i sig som också påverkar. Vårt 
kunskapsbidrag med denna undersökning var att skapa ett tillägg till forskningen på hur 
det kan se ut i en organisation gällande delning av kodad explicit kunskap. Detta är ett sätt 
att hantera information så det finns på rätt plats, i rätt tid, för rätt konsumenter, vilket kan 
skapa fördelar i effektivitet inom organisationer. Vi ser vårt bidrag som stöd för andra i 
deras undersökning av liknande fall. Detta specifika fall kanske kan vara ett steg på vägen 
som hjälp för andra att hitta en lösning på deras problem av kunskapsdelning av kodad 
explicit kunskap.  

6.2. Metoddiskussion 
I denna undersökning har en inriktning av deduktiv ansats använts och är en undersökning 
i form av deskriptiv studie. Det är inte en idealistisk deduktiv ansats, då det fanns viss 
förkunskap om den empiriska situationen som skulle studeras. Därför har en inriktning av 
deduktiv ansats använts. En deduktiv ansats innebär att teorierna testas empiriskt vilket 
det gjordes samtidigt som det fanns en viss förkunskap. En nackdel med att välja en 
deduktiv ansats är enligt Jacobsen (2002) att forskaren enbart söker efter information som 
denne anser relevant, vilket kan ge stöd till förväntningarna som fanns innan 
undersökningen startades. Genom att utgå från verkliga förväntningar är risken att viktig 
information missas av forskaren hävdar Jacobsen (2002). Dessutom har forskaren en 
inverkan på resultatet. Kombinationen av deduktiv inriktning och deskriptiv studie kan 
kritiseras, då de skiljer sig åt i användandet för att genomföra undersökningen och 
presentera resultatet. En deduktiv ansats har givna faktorer som eftersöks och ger ett direkt 
svar på om empirin stämmer överens med teorin. En deskriptiv studie ska istället vara mer 
öppen och genom beskrivning av ett fenomen eller situation leda till ett resultat. Det är en 
spretig metodologi som använts, vilket påverkar validiteten i det metodologiska arbetet. 
Skillnaden i tankesättet skapar en svaghet och påverkar analysen, resultatet och uppsatsens 
kvalitet.  
 
En kvalitativ metod ansågs mest lämplig för denna undersökning, då en djupare förståelse 
från de anställdas perspektiv skulle studeras om hur de upplevda faktorerna påverkar deras 
beteende till att dela kunskap. Jacobsen (2002) hävdar att ett problem med kvalitativ 
metod hänger samman med idealet om närhet. Enligt Jacobsen (2002) kan forskaren bli 
fast vid det som studeras och påverka resultatet. Vid undersökningen ställde den ena 
intervjuaren frågor som inte hade någon relation till de anställda och den andra som hade 
en närmre relation satt i rummet och antecknade. Relationen kan ha påverkat svaren, vilket 
ökar risken att de anställda inte är ärliga. Vid insamling av empiriskt material valdes 
individuella intervjuer som teknik. En kvalitativ metod användes för att det sätter få 
begränsningar på svaren i intervjuerna (Jacobsen, 2002) och ansågs ge ett bredare 
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perspektiv av påverkande faktorer utöver de utvalda faktorerna som valdes att undersöka. 
Strukturen var en faktor som fångades upp hade påverkade effekt och fanns inte med som 
faktor i TRA. Hade en kvantitativ undersökning valts hade resultatet kunnat bli mer 
generellt. I urvalet valdes de som varit anställda på fallföretaget i minst tre år och ett 
uttalat ansvar att dela kunskap. Hade studien breddats och undersökt även andra anställda 
eller fler med samma egenskaper, kunde ett bredare perspektiv av åsikter fåtts. En 
kvantitativ insamlingsmetod som exempelvis enkäter kunde ha breddat undersökningen 
ännu mer, då fler anställdas åsikt kunde fångas upp samt även ett annat företag. Det hade 
dock blivit svårare att få fram de påverkande faktorerna och framförallt få förståelsen hur 
faktorerna påverkar varandra. Det kunde också ha lett till att faktorn Struktur inte fångats 
upp om en kvantitativ insamlingsteknik använts med mer strukturerade frågor. Enligt 
Jacobsen (2002) sätter en kvalitativ metod få begränsningar på de svar som en informant 
kan ge. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. Enligt Jacobsen (2002) är 30 minuters 
intervjuer för korta för att få fram relevant information och få den fördjupad. Därför kan 
intervjuernas giltighet ifrågasättas om det verkligen resulterade i ett djupt individuellt 
perspektiv som var syftet.  En kvalitativ insamlingsmetod valdes av den anledningen, för 
att minimera begränsningarna och få ut maximalt av intervjuerna. Enligt Sandberg och 
Faugert (2012) kan det uppstå en bias genom att forskaren är välkänd av 
intervjupersonerna. Även fast intervjuerna var öppna med endast en förstruktur, kan 
svaren blivit vinklade på grund hur forskaren lägger fram frågorna. På grund av bias blir 
påverkas både validiteten och reliabiliteten. Dessutom begränsar det generaliserbarheten.  
 
Fallföretaget som valdes ut för genomförandet av undersökningen valdes för att det var 
tillgängligt och hade den specifika situationen som skulle studeras. Det fanns även en 
relation till företaget vilket ansågs öka chanserna att få möjlighet till att genomföra 
intervjuerna där. Något som kan anses svagt är att undersökningen endast är begränsat till 
ett företag där urvalet är få till antalet, vilket gör att en generalisering inte är möjlig då det 
inte kan svara för en hel population. Urvalsmetoderna som valdes var det Jacobsen (2002) 
kallar Kombination av metoder och Information. Metoden Information kompletterades för 
att kritiskt välja ut rätt uppgiftslämnare. Jacobsen(2002) hävdar att ett sådant 
urvalskriterium inte är lätt att använda då forskaren först måste veta hur goda 
informationskällorna är. En vetskap om informanterna behövdes för att kunna välja ut 
dem kritiskt, vilket är en svaghet gällande idealet om närhet som är ett problem med 
kvalitativ metod hävdar Jacobsen (2002). Forskarens beslut vid valet av informanter kan 
påverka undersökningens reliabilitet och resultat. I sammanställningen av empirin 
användes den kvalitativa analysprocessen som enligt Jacobsen (2002) består av 
Beskrivning, Systematisering, Kategorisering och Kombination. Kombineringen 
förtydligade antalet informanter och sambandet mellan informanter om vad de tyckte 
hindrade och möjliggjorde kunskapsdelning. Utifrån Kombineringen kunde en förståelse 
skapas för hur faktorerna var kopplade till varandra. Det är en svaghet att det skapas bias 
vid kvalitativa intervjuer vilket påverkar resultatet, då intervjuaren tolkar enligt sin 
subjektiva uppfattning och skapar ett vinklat perspektiv. Utifrån sammanställningen av 
empirin och analysen med teorierna skapades figur 2 Påverkande faktorer på kodad 
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explicit kunskapsdelning, för att illustrera resultatet på hur faktorerna hänger ihop och 
påverkar beteendet till att dela kunskap. Figuren är anpassad efter detta specifika fall och 
de informanter som deltagit i undersökningen. En brist med figuren är att den inte kan 
appliceras på andra företag och därmed inte är generaliserbar.  
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7. Avslutning 
I denna undersökning har kodad explicit kunskapsdelning ur den anställdes perspektiv på 
ett företag studerats. Faktorer som har undersökts är individuella attityder, normativa 
föreställningar, motivation och organisationsklimat. Teorin TRA har använts som 
teoretiskt stöd och grund för att veta vilka faktorer som skulle studeras. Kontexten för 
flödet av kunskapsdelningen har baserats på ramverket Förvärvning av explicit kunskap, 
där delningen sker via ett IT-system. Nio kvalitativa individuella intervjuer har 
genomförts på ett fallföretag där informanterna representerat olika enheter från 
avdelningarna. En analysprocess av Systematisering, Kategorisering och Kombinering har 
använts för att studera samband, olikheter och likheter, vilket gav upphov till resultatet. 

7.1. Slutsats 
Resultatet visade att faktorerna individuella attityder, normativa föreställningar och 
motivation som finns i TRA samt organisationsklimatet har en påverkande effekt på 
beteendet till kunskapsdelningen på fallföretaget. Specifikt Inre motivation visade sig vara 
en viktig del i påverkan på beteendet till att dela kunskap. En annan aspekt som inte togs 
upp i TRA var faktorn struktur, där det i detta fall handlade om systemet där kodad 
explicit kunskap skulle delas. Strukturen visade sig ha en avgörande påverkan på attityden 
till kunskapsdelningen som direkt påverkar beteendet. Dessa faktorer har identifierats 
utifrån de anställdas perspektiv på fallföretaget och har påverkande effekt på 
kunskapsdelning av kodas explicit kunskap. 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till framtida forskning är att genomföra en liknande undersökning med en annan 
urvalsprocess, genomföra längre intervjuer, inte ha förkunskap om empirin, undersöka fler 
företag, ha fler intervjuer med varje informant och minska forskarens påverkande 
aspekter. Det handlar om att ge undersökningen validitet i form av intern och extern 
giltighet, samt reliabilitet. Intern giltighet kan skapas genom att en annan urvalsprocess 
används, där forskaren inte gör ett kritiskt urval utan sker med en process där forskarens 
inte kan påverka.  Även genom längre intervjuer skulle data kunna samlas in som kan 
analyseras på djupet. En deduktiv ansats skulle uppfyllas om inte vetskap om fallföretaget 
fanns innan empirin samlades in, vilket ger undersökningen intern giltighet. Extern 
giltighet kan skapas genom att öka antalet fallföretag som studeras, vilket ger ett brett 
urval och leder till att studien blir generaliserbar. Flera företag skulle göra figuren som 
visar de påverkande faktorerna applicerbar i andra sammanhang, vilket ger resultatet 
extern giltighet. Reliabilitet uppnås om intervjuerna skulle genomföras flera gånger med 
samma informant. Forskaren behöver gå tillbaka för att kontrollera materialet och att det 
informanten sagt har uppfattats korrekt. De anställdas svar skulle bli mer tillförlitliga om 
de påverkande aspekterna som en forskare har på en undersökning skulle tas i beaktning 
och minskas. Exempelvis relationen till företaget som forskarna har, forskarens närvaro 
vid intervjutillfället som kan påverka och framläggningen av frågorna gällande tonläge, 
kroppsspråk och antydan till åsikt i frågan. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 Informationsflöde av kodad explicit kunskap 

 
En egen modifierad illustration av Barcelo-Valenzuela et al. (2016) modell 
Informationsflöde av kodad explicit kunskap, vilket är den avgränsade 
kontexten för kunskapsdelningen av kodad explicit kunskap. De två andra 
flödena visas inte i denna figur utan hänvisar då till Barcelo-Valenzuela et al. 
(2016) artikel. 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 2 Intervjuhandledning 
 
Vi genomför denna intervju i syfte för att samla in material till vårt 
examensarbete i informationslogistik. I vårt examensarbete vill vi undersöka 
och skapa en förståelse för varför/varför inte och hur kunskap delas och vad 
för kunskap som enligt anställda delas med andra på företaget. Med kunskap 
menar vi: Kunskap är information om verksamheten som kan vara 
exempelvis, allt kring produkter, tjänster, priser, kunder och leverantörer.  
Dina svar kommer vara anonyma och användas i undersökningssyfte till vårt 
examensarbete. Är det okej att vi spelar in? För att vi ska kunna ge en korrekt 
bild av de svar vi får in. Det kommer endast vara vi två som få ta del av 
inspelningen, men kommer transkriberas för att finnas som underlag till vår 
rapport.  
 
Nedskriven information - skrivit informationen på ett anteckningsblock 
eller i ett system. 
Information delas med andra - information relevant och intressant för fler 
än 2 anställda på företaget.  
Enhet inom en avdelning - enhet X, enhet Y och enhet Z är tre olika enheter 
inom en avdelning.  
 
 
1. Hur länge har du jobbat på företaget?  
 
2. Vilken avdelning arbetar du på och vad är din roll på företaget? 
 
3. Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 
 
4. I ditt dagliga arbete vart lagrar du din information? 
4.1. Varför väljer du att lagra den där? 
 
5. Vilka program och kommunikationskanaler använder du dagligen för att 
dela samt ta del av information om verksamheten?  
 
6. Vilka avdelningar eller enheter brukar DU ofta fråga efter information om 
verksamheten ifrån? 
 
7. På vilket sätt (d.v.s. skriftligt eller muntligt och kanal som chatt, mejl, 
face-to-face) frågar du andra anställda om information om verksamheten? 
 
8. Vilka avdelningar eller enheter brukar ofta fråga dig om information om 
verksamheten? 
 



 

   

9. På vilket sätt (d.v.s. skriftligt eller muntligt och kanal som chatt, mejl, 
face-to-face) efterfrågar andra anställa dig om information om verksamheten? 
 
10. Vart lagras den information som efterfrågas av dig? (exempelvis system, 
huvudet, anteckningsblock).  
10. 1. Vid fler lagringskällor: Vilket är det främsta av dessa där 
informationen lagras? 
10. 2.  Vid svar beror på vilken information: Varför beror det på vilken 
information det är? 
10. 3. Varför lagras den där? 
10. 4.   Vid lagring i egna huvudet: vart skulle den informationen kunna 
lagras nedskriven? 
 
11. Kan du berätta om vad brukar du göra när någon ber dig om information 
som finns nedskriven men inte finns tillgänglig för den personen att hämta? 
Har du någon idé/ tanke på hur den informationen  skulle kunna göras 
tillgänglig för andra anställda? (För att undvika liknande situationer) 
 
12. På vilket sätt (kanal och format) delar du din nedskrivna information till 
andra anställda inom företaget? 
12. 1. Om du använder google-drive hur använder du det? 
12. 2. Vid flera kanaler och format: I vilket fall använder du vad? 
12. 3. Vid ett sätt: Varför delar du informationen på detta sätt?  
12. 4. Vid svar att de har nedskriven information men inte delar: Varför delar 
du inte informationen?  
 
13. Hur anser du att perspektivet och klimatet på informationsdelning är inom 
organisationen?  
12. 1. Svar Bra/ dåligt: På vilket sätt är det bra/dåligt? 
12. 2. Vad tror du det är som gör att det blir det? 
 
14. Kan du beskriva några problem som du anser finns med kunskapsdelning 
om verksamheten i den gemensamma informationsportalen Confluence? 
(Både ur helhetsperspektivet i organisationen och ur din situation.)  
14.1. Kan du beskriva någon kunskap du inte delar via Confluence? 
14. 2. Varför delar du inte denna information? 
 
15. Hur anser du att dina förutsättningar kan förändras för att du ska dela mer 
information med andra i den gemensamma informationsportalen Confluence? 
15.1. Vid mer tid: Kan du utveckla på vilket sätt du anser att den tiden skulle 
kunna hittas? 
15.2. Jag vet inte: Vem anser du har ansvar för att förutsättningarna skapas? 
 
  



 

   

Bilaga 3. Översiktstabell empirisk koppling 
 
Tabellen skapades för att få en översikt och kunna dra samband, likheter och 
olikheter.  
 
 

Tabell 1. Översiktstabell empirisk koppling 


