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Sammanfattning 
Kunskapshantering är ett ämne som i litteraturen beskrivs som svårdefinierat, 
men viktigt för en organisations konkurrenskraft. Att lyckas med kunskapshan-
tering är något som också beskrivs som utmanande i och med ämnets subjektivi-
tet. Kritiska framgångsfaktorer används för att kunna få ett grepp om hur kun-
skapshantering kan mätas och konkretiseras. Syftet med denna studie är att skapa 
en ökad förståelse om vad kunskapshantering handlar om. Genom en litteraturs-
ökning formuleras två teser som sedan testas via en deduktiv ansats. Den första 
tesen är att kunskapshantering kan definieras som en process med olika steg. Den 
andra tesen är att ett antal framgångsfaktorer för lyckad kunskapshantering exi-
sterar. Dessa testas sedan mot praktiken genom semi-strukturerade intervjuer i en 
fallstudie. Resultatet besvarar hur kunskapshantering uppfattas i praktiken, hur 
framgångsfaktorer förhåller sig till varandra och hur dessa faktorer kan operat-
ionaliseras. Slutsatsen påvisar att informanter uppfattar kunskapshantering olika, 
att framgångsfaktorer har en relation till varandra och kan operationaliseras med 
en tydlig ämnesroll. 

Nyckelord: Kunskapshantering, kritiska framgångsfaktorer. 
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Abstract 
 
Knowledge management is a subject that is described in the literature as diffi-
cult-to-define, but important to an organization's competitiveness. Successful 
knowledge management is something that is also described as challenging with 
the subject's subjectivity. Critical success factors are used to gain an under-
standing of how knowledge management can be measured and implemented. 
The purpose of this study is to create an increased understanding of what 
knowledge management is all about. Through a literature search, two theses are 
formulated, which are then tested via a deductive approach. The first thesis 
states that knowledge management is seen as a process including different 
steps. The second thesis states that there exists a number of success factors for 
successfully implementing knowledge management. These are then tested 
against practice through semi-structured interviews in a case study. The result 
answers how knowledge management is perceived in practice, how success fac-
tors relate to each other and how these factors can be operationalized. The con-
clusion shows that informants perceive knowledge management differently, that 
success factors have a relation to each other and can be operationalized with a 
clear subject role. 
Keywords: Knowledge management, critical success factors. 
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Terminologi 
 

Akronymer/Förkortningar 

 
IT 

 
Informationsteknologi. 

 
CKO 

 
Chief knowledge officer, kunskapsansvarig. 

 
KM 

 
Knowledge management, kunskapshantering. 

CSF Critical success factors, kritiska framgångsfaktorer. 
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1 Introduktion 
Kunskapshantering är ett svårdefinierat ämne som är en viktigt del för en organi-
sations konkurrenskraft (Griffiths & Morse, 2009; Selamat et al. 2006; Ru-
benstein-montano et al. 2001; Wiig, 1997; Bhatt, 2001; Grover & Davenport, 
2001). Att lyckas med kunskapshantering är något som många organisationer 
dagligen tacklas med och beskrivs som komplext och ohållbart, men ack så vik-
tigt att göra någonting åt (Grover & Davenport, 2001). Griffiths & Morse (2009) 
diskuterar svårigheterna att definiera vad kunskapshantering (KM, Knowledge 
management) är och nämner att det saknas en enighet kring standardiserade ram-
verk för kunskapshantering. Slutsatsen av det hela tyder på att kunskapshantering 
är i behov av en mer förståelig definition och påvisar att mer forskning behövs 
inom organisatorisk kunskapshantering. 

Inom ämnet kunskapshantering nämns kunskap som explicit eller implicit, där 
explicit kunskap relateras till standardiserade processer som kan skrivas ned steg 
för steg och upprepas av vem som helst, respektive implicit kunskap relateras till 
den inre kunskapen som präglas av erfarenhet, känsla och intuition. Denna kun-
skap kallas även för ”tyst” kunskap av Polanyi (2013): ”Vi kan veta mer än vad 
vi kan säga”. Rodrigo Ribeiro (2012) försöker svara på hur identifiering och es-
timering kan göras av en arbetares “tysta” kunskap som ett konceptuellt ramverk. 
Grover & Davenport (2001) diskuterar generella olika koncept för kunskapshan-
tering och generell historik inom kunskapshanteringsforskning.  

Karl m. Wiig (1997a) granskar kunskapshanteringens historia i syfte till att skapa 
en tolkad överblick om var kunskapshanteringen är och var den är på väg. Det 
diskuteras främst angående hur området kommer att utvecklas och resulterar I att 
den logiska utvecklingen av området kommer att drivas framåt av teknologi och 
sedan gå över till ett att drivas framåt av en ökad medvetenhet av kunskapshan-
terings som bidrar till en ökad efterfrågan.   

Att lyckas med kunskapshantering har identifierats inom ett antal olika studier 
för kritiska framgångsfaktorer. Wong (2005) undersöker framgångsfaktorer 
(Critical success factors, CSF) för implementering av kunskapshantering inom 
små och mellanstora företag genom att granska sex olika teorier inom kunskaps-
hantering som nämner olika framgångsfaktorer för att kunna skapa relevanta 
framgångsfaktorer för att kunna applicera på små och mellanstora företag.  

Alazmi & Zairi (2003) granskar tio olika ramverk för att  identifiera kritiska 
framgångsfaktorer och kommer fram till att ledarskapsengagemang, strategi, pro-
cess, infrastruktur och kultur oftast framkommer. Förståelse för vad kunskaps-
hantering handlar om är viktigt och att processen för att kunna dela och utnyttja 
en så kallad kunskapspool måste vara simpel och effektiv. Kunskapspoolen är ett 
system som kan bibehålla kunskap i form av en teknologisk lösning. Det disku-
teras vidare att fortsatt forskning behövs inom hur immateriella tillgångar kan 
mätas för att vidare utnyttja kunskapshantering och dess processer. 
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Rubenstein-Montano et al. (2001) arbetar fram metodik för producering av ett 
generellt ramverk inom kunskapshantering genom att granska ett antal teorier. 
Slutsatsen påvisar att det är gynnsamt att ha ett systematiskt sammanhang för 
kunskapshantering och ramverksarbete borde inkludera organisationens 
syfte/mål, kunskap, teknologi, inlärning, människor/kultur.  

I samtliga artiklar diskuteras kunskapshanteringens viktiga roll i en organisation 
och dess komplexitet. Att lyckas med kunskapshantering beskrivs som en vital 
del för en organisations överlevnad, men är också något som är svårt att definiera.  

1.1 Övergripande syfte 
 
Problemet med ämnet kunskapshantering är dess bredd och komplexitet att kunna 
konkretiseras på ett sätt som vetenskapligt accepteras. Syftet med den här studien 
är att skapa ökad förståelse för kunskapshantering. Detta görs genom två 
frågeställningar:  
 

1. Hur uppfattas kunskapshantering i praktiken jämfört med existerande 
teorier? 

2. Hur relaterar framgångsfaktorer för kunskapshantering till varandra 
och hur kan dessa operationaliseras? 

 
Studien baseras på två teser som kopplas till respektive frågeställning. Både frå-
geställningarna avgränsas till en organisation, WSP. För att besvara frågeställ-
ning två avgränsas även denna till att bara titta på fyra framgångsfaktorer base-
rade på en syntes av olika teorier. Organisationen arbetar med tekniska konsult-
lösningar finns närmare beskrivet i kap. 3.2. 
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2 Teori  
I kapitlet beskrivs kunskapshantering och kritiska framgångsfaktorer. 

2.1 Kunskapshantering  
 
Enligt Wiig (1997), Griffiths & Morse (2009) och Grover & Davenport (2001) är 
kunskapshantering ett svårdefinierat ämnesområde. En benämning är ”ett ram-
verk som bygger på gamla erfarenheter och skapar nya mekanismer för utbyta 
och skapande av kunskap”. Andra definitioner som tas upp av Wiig (1997) 
är: ”Att få verksamheter att arbeta så intelligent som möjligt för att kunna säker-
ställa dess förmåga och generella framgång; samt att få verksamheter att inse det 
optimala värdet på immateriella tillgångar.”   

Inom ämnet kunskapshantering presenteras olika slags koncept som används 
inom kunskapshanteringsämnet. Tidigare nämnt i kunskapshantering proces-
serna präglas dessa av två dimensioner, explicit och implicit (Grover & Daven-
port, 2001; Tilchin & Essawi, 2013; Alavi & Leidner, 2001). Detta härstammar 
på en filosofisk bakgrund där den implicita dimensionen kan också kallas för den 
tysta dimensionen, vilket Polanyi (2013) vidare påstår att “tyst kunskap visas 
vara: grunden för giltig kännedom om ett problem; forskarens förmåga att arbete 
med det, driven av sin känsla av att nalkas dess lösning; och en giltig antecipation 
av ännu obestämda implikationer av det slutliga upptäckten”. Det Polanyi (2013) 
menar med den tysta dimensionen är att ”vi helt enkelt vet mer än vad vi kan 
säga”. Den explicita dimensionen syftar till all annan kunskap förutom den im-
plicita. DeLong (2004) beskriver explicit kunskap som ”kunskap som är explicit 
kan lätt kodifieras och delad oberoende av kunskapens mänskliga källa, eller kan 
implementeras i process och system” (s. 83). Kodifikation syftar till exempelvis 
nedskrivning av grammatiska påståenden, matematiska uttryck, samt skapning 
av specifikationer eller manualer Ribiero (2013).  Vidare nämns också immate-
riella tillgångar som är något som försöker uppmärksamma att sätta ett fixerat 
värde av kunskap är omöjligt. Beskrivningnar av vad immateriella tillgångar syf-
tar på varierar, främst lutas ämnet vara förknippat med ekonomi och redovisning 
där olika affärssystem tar ej hänsyn till intellektuella egendomar (Grover & Da-
venport 2001, Wiig 1997).  

Kunskapshantering kan beskrivas som en process i fyra steg: Skapning, bevaring 
och samling, utbyte samt applicering av kunskap (Grover & Davenport, 2001; 
Wiig, 1997; Tilchin & Essawi, 2013; Kulkarni & Freeze, 2006; Prat, 2006;  
Wong, 2005; Bhatt, 2001). 
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Att skapa kunskap i en organisation handlar om hur en organisation utvecklar 
nytt eller ersätter nuvarande kunskapsinnehåll. Detta måste vara innehåll som har 
värde och är användningsbart för existerande samt framtida arbetsuppgifter för 
organisationen (Bhatt, 2001; Pentland, 1995; Alavi & Leidner, 2001).  Skapandet 
av kunskap är ett samspel mellan  en explicit- och implicit dimension som handlar 
om nerskriven arbetsmetodik (explicit) och erfarenhetsbaserat arbetsmetodik 
(implicit) (Grover & Davenport, 2001; Alavi & Leidner, 2001). Detta samspel 
kan också ses som en process där inspiration, motivation,  experimentering, och  
ren tur spelar stor roll för skapandet (Lynn et al, 1996).  Slutligen att kunna defi-
niera vad som är mer värdefullt innehåll för en organisation än annat innehåll, 
beror på om innehållet löser ett visst problem mer effektivt jämfört med annat 
framtagen innehåll (Bhatt, 2001).   

Bevaring och samling av kunskap grundar sig i att kunskap är en färskvara. 
Kunskap som genereras i en organisation också kan glömmas bort (Darr et al. 
1995). Att bevara och samla kunskap beskrivs som att förvara kunskap i olika 
fysiska former så som databassystem och dokumentationer, samt en persons in-
dividuella förvaringskapacitet av erfarenheter i form av observationer och hand-
lingar (Nystrom & Starbuck, 1981; Wiig, 1997). Steget kan också delas upp till 
ett organisatoriskt- och individuellt minne. Organisatoriskt minnet är uppbyggt 
av individuellt minne. (Alavi & Leidner, 2001). Wilkins & Bristow (1987) näm-
ner att det organisatoriska minnet kan klassificeras som semantiskt eller episo-
diskt minne. Där respektive klassificering syftar till olika slags fysiska doku-
mentationer av generaliserad information, samt episodiskt minne baseras på ett 
unika fall där existerande semantiskt organisationsminne och episodiskt minne 
bidrar till att skapa nytt episodiskt minne. Skillnaden mellan de två är att det 
semantiska minnet beskrivs som något statisk som en bank med kunskap som en 
organisation använder och episodiskt som loggbok på hur banken med kunskap 
har använts (Bhatt, 2001).  
 
Utbyte av kunskap innebär interaktion mellan två parter, en sändare och en mot-
tagare. Dessa kan vara en person eller ett objekt som exempelvis dator eller do-
kument där interaktion sker mellan person till person, eller objekt till person 
(Alavi & Leidner, 2001). Vidare antyder Huber (1991) att det är svårt att imple-
mentera ett bra system för en fungerande utbytesprocess, på grund av att svårig-
heter med veta vad för kunskap en organisation besitter och vad för värde kun-
skapen har för organisationen.  Interaktionen mellan parter kan innehålla olika 
slags kvalité. Detta delas upp av Gupta & Govindrajan (2000) i olika termer. 
Dessa termer beskriver vad som påverkar kommunikationsprocesser och inform-
ationsflöden:  
 
Uppfattat värde av kunskapskällan  - Värdet för kunskapskällan skulle vara lågt 
om handledning för exempelvis uppsatsskrivande sker från en student istället för 
en doktorand. 
 
Motivationstillstånd av parter - En sändares och mottagares villighet att dela med 
sig och ta emot kunskap.  
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Kvalité och kapacitet av utbyteskanaler -  Detta inkluderar mottagning, assimile-
ring och förmågan att applicera den nya informationen, exempel på kanaler kan 
vara informell, formell, personlig eller opersonlig präglat  (Holtham & Courtney, 
1998). 
 
Olika kanaler är olika effektiva beroende på vilken typ av kunskap som ska ut-
bytas. Att  mäta hur effektiv utbyte av kunskap är blir således unikt för vilken typ 
av kunskap det handlar om (Alavi & Leidner, 2001).  
 
Att applicera kunskap menar Grant (1996) och Bhatt (2001) som som viktigt för 
att vara konkurrenskraftig på marknaden, där det handlar om att rätt, relevant 
information är på rätt plats och lätt att ta till sig för relevant personal. Om inte 
processen uppfyller detta riskerar då organisationen att tappa sin konkurrenskraft 
i en miljö där innovation och kreativitet värderas högt. Bhatt (2001) menar att 
appliceringsprocessen kan ”göra kunskap mer aktivt och relevant för en organi-
sations värdeskapande”. Tillämpningen av processen kan göras på tre olika sätt: 
Genom direktiv, organisationsrutiner eller i uppgiftsgrupper. Där direktiv syftar 
till en slags generell kravspecifikation på hur något ska utföras, organisationsru-
tiner är mer som en detaljerad steg för steg beskrivning på hur något ska utföras. 
Dessa två områdena kan förknippas med explicita dimensionen, medan uppgifts-
grupper förknippas med den implicita dimensionen och syftar till uppgifter som 
ej kan hanteras genom existerande direktiv och rutiner (Grover & Davenport 
2001, Wiig 1997, Tilchin & Essawi 2013).  

2.2 Kritiska framgångsfaktorer  
 
Inom organisationsvärlden diskuteras konsten att lyckas, vilket kritiska 
framgångsfaktorer är framtagna för att underlätta konkretisering av områden som 
anses kritiska för en organisation ska uppfylla framgång inom ett visst projekt 
eller arbete (Digman, 1990; Oakland, 2003).  
Litteratur inom kunskapshantering har försökt att ta sig an hur ämnet kan effek-
tiviseras och användas inom organisationer på olika sätt. Det som gör arbete och 
forskning svårt inom ämnet är att det inte finns ett enighet för hur kunskapshan-
tering definieras, vilket vidare bidrar till olika synsätt på ämnet. En av många 
metoder beskriver uppstrukturering och kategorisering av kritiska områden inom  
som anses påverka hur bra en organisation är på att hantera kunskap (Griffiths & 
Morse 2009; Wong, 2005; Alazmi & Zairi, 2003; Conley & Zheng, 2009).  
 
Att använda sig av kritiska framgångsfaktorer är något som kännetecknas som 
gynnsamt på grund av dess enkelhet, och att på kort tid kunna definiera 
nyckelfaktorer för att lyckas som vidare skapar en klar och tydlig uppfattning 
sinsemellan involverade parter (Forster  & Rockart, 1989).  
 
Griffiths & Morse (2009) kunskapshanteringen ej fungerar optimalt och studien 
syftar till att kunna definiera varför. Vidare konstaterar Griffiths & Morse (2009) 
på ett antal brister inom kunskapshantering. Förutom att mer forskning inom or-
ganisationer är något som ligger i utvecklingen av kunskapshanteringens intresse 
för att utöka kunskap om påverkande termer. Detta kan i slutändan identifiera 
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potentiella problemområden som en organisation kan dra nytta. Det diskuteras 
även också att i undersökningen att faktorerna inte kan konstateras vara stabila 
över tid på grund av brist på historisk litteratur.  
Wong (2005) undersöker hur kritiska framgångsfaktorer kan appliceras på min-
dre organisationer. Det anses generellt i studien att det behövs en systematisk och 
detaljerad studie angående kritiska framgångsfaktorer för att kunna skapa en im-
plementering av kunskapshantering. I denna studie används följande framgångs-
faktorer: Organisationsstruktur; Ledarskap & kultur; Arbetsprocesser & IT; Samt 
resurser.  

2.2.1 Organisationsstruktur  
 
Givna roller inom för själva ämnet kunskapshantering är något som bidrar till att 
lyckas bättre med kunskapshantering. Roller och grupper arbetar med uppgifter 
relaterad till hur en organisation kan optimera kunskapshanteringens processer 
och aktiviteter. Det anses att normalt existerande avdelningar som kan relateras 
till kunskapshantering så som Human-resources managent och IT inte kan täcka 
det fullskaliga behovet som ämnet kunskapshantering egentligen behöver och 
lösningen på detta är att ha en roll som kunskapsansvarig även kallat Chief know-
ledge officer (CKO) (Richard & Hamid, 2000; Wong, 2005; Alazmi & Zairi, 
2003; Griffiths & Morse, 2009). Denna roll bör innefattas av en person med hög 
erfarenhet inom en organisation och bred kompetens (Rishard & Hamid, 2000) 
Conley & Zheng (2009) beskriver hur olika organisationsstrukturer påverkar 
kunskapshanteringsarbeten, där formella strukturer och centraliserade ansvars-
fördelningar har en hämmande effekt på interaktioner mellan personal som vidare 
gör det svårare att skapa och applicera kunskap. Vidare påvisar Bennet & Gabriel 
(1999) att informella och flexibla organisationsstrukturer med decentraliserad 
medvetenhet förbättrar personers öppenhet för förändringar, ökar kreativitet och 
skapar en bättre attityd gällande kunskapshanteringsprocesser (Khandwalla, 
1977). För att kunna undersöka detta behövs en underliggande bild på hur orga-
nisationens struktur har sett ut historiskt samt hur ansvarsfördelningar sett ut. Vad 
som anses som en optimal organisationsstruktur för kunskapshantering är decent-
raliserad, flexibel och tydliga ansvarsroller för ämnet kunskapshantering. 
 

2.2.2 Ledarskap & kultur  
 
Ledarskap spelar en stor roll i att lyckas med kunskapshantering (Conley & 
Zheng, 2009; Alazmi & Zairi, 2003). Det beskrivs att värdering syftar till hur bra 
ledarskapet är på att influera medarbetare och skapa tillit som sedan bidrar med 
att främja en lärande kultur (Conley & Zheng, 2009; Griffiths & Morse, 2009). 
Enligt forskning är organisationens kultur närbesläktat med ledarskap. Kultur de-
finierar värdering, normer och sociala seder som styr hur individer uppför sig i 
en organisation och anses vara svårt att förändra (Wong, 2005). En ideal organi-
sationskultur för kunskapshantering behöver en hög nivå av ömsesidig tillit mel-
lan individer och en kontinuitet i uppmuntrande från ledarskap, där rädsla för 
bestraffning minimeras och öppenhet eftersträvas (Wong, 2005; Alazmi & Zairi, 
2003; Griffiths & Morse, 2009; Kulkarni & Freeze, 2006; Conley & Zheng, 
2009). Vidare kan incitament-system även bidra till en optimal kultur då detta 
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anses öka motivation. Incitament kan vara belöningar till personal på ett sätt som 
gynnar grupparbete, kreativitet och innovation (Conley & Zheng, 2009). Sys-
temen kan både vara finansiella och ickefinansiella (Griffiths & Morse, 2009; 
Conley & Zheng, 2009). Det nämns även att träning och utbildning bidrar till 
kulturförändringar genom att ge personal ett ramverk av gemensamt språk och 
synvinkel på hur kunskap definieras och produceras. Att förstå vad kunskapshan-
tering handlar om är till grunden komplicerat, så att utbilda inom detta nämns 
som en viktigt faktor för att lyckas med kunskapshantering (Griffiths & Morse 
2009).Frågor kommer att syfta till att besvara hur organisationen arbetar med att 
skapa en positiv kunskapsdelningsmiljö. Där en utgångspunkter kommer vara 
lärande kultur, ledarskapets bidrag till lärande kultur och utbildningsmöjligheter, 
där fler möjligheter anses bidra positivt.  

2.2.3 Resurser  
 
Enligt forskning anses kunskapshanterande vara beroende främst av två resurser;  
finansiella och mänskliga (human resources) (Wong, 2005; Alazmi & Zairi, 
2003; Griffiths & Morse, 2009). Vidare beskriver Wong (2005) att anställa rätt 
personer med rätt kompetens och kunskap till rätt arbete har stor betydelse i att 
lyckas med kunskapshantering. Davenport & Völpel (2001) citerar “managing 
knowledge is managing people; managing people is managing knowledge” vilket 
vidare bekräftar hur kritisk rekryteringsprocessen är. Wong (2005) Nämner även 
att behålla kunnig personal som viktigt inom kunskapshantering. Utveck-
lingsmöjligheter och individens trivsel är centrala roller för att få personal att 
stanna i organisationen. Finansiella resurser beskrivs vital för att kunna arbeta 
med kunskapshantering, där det anses lättare att arbeta med om det inte finns 
några större ekonomiska begränsningar (Griffiths & Morse, 2009; Wong, 2005). 

2.2.4 Arbetsprocesser och IT  
 
Enligt Golet (2006) är det viktigt med att etablera ett processtänkande när det 
gäller kunskapshanteringsinitiativ. Vidare konstaterar Mathi (2004) att de mest 
kritiska processerna är de som eliminerar dubbla arbeten och tydligt definierar 
vad en organisation förväntar sig av sin personal i termer av kunskapsutbyte. IT 
är en känd påverkande faktor gällande hantering av kunskap som oftast hamnar i 
toppen för kritiska framgångsfaktorer (Alazmi & Zairi, 2003). Det anses av Alavi 
& Leidner (2001) att IT ska mer ses som ett verktyg än en ultimat lösning för 
hantering av kunskap. För utveckling av ett IT-baserat kunskapshanterings-
system anses nyckelfaktorer för framgång vara enkelhet mellan person och ob-
jekt, relevant kontext i form av information och en logisk standardiserad struktur. 
Alavi & Leidner (2001) nämner också att IT-lösningar kan bidra till ökad effek-
tivitet för  alla fyra nämnda kunskapshanteringsprocesser, men har främst anvä-
nts i informella och opersonliga former så som intranät och digitala forum. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs vald övergripande metod, beskrivning av fallstudie där 
en verksamhetsbeskrivning ingår, genomförande samt en metoddiskussion. 

3.1 Övergripande metod  
 
Termerna kvalitativ och kvantitativ hänvisas som data, då det anses av Åsberg et 
al. (2011) att metoder kan ej innehålla kvalitativa eller kvantitativa egenskaper. 
Den främsta skillnaden mellan kvalitativ- och kvantitativ data är att kvalitativ 
data är något som erhålls i form av ordskrift, och kvantitativ data syftar till siffror. 
Det anses vara mer konkreta resultat med kvantitativ data än vad kvalitativ data 
kan erhålla, vilket leder till att undersökningar som innehåller kvantitativ data är 
således lättare att kunna dra mer konkreta slutsatser. Studier som erhåller kvali-
tativ data är mer subjektiva, där det ligger större tyngd på att klargöra mer detal-
jerat hur tillvägagångsättet för hur data har erhållits (Bryman, 2011).  

Kvalitativ data erhålls oftast i form av intervjuer. En intervju som erhåller kvali-
tativ data är i synnerhet konstruerad med öppna frågor och brukar kallas för semi-
strukturerad eller ostrukturerad. Semistrukturerade intervjuer baseras på fram-
gångsfaktorer som intervjuaren leder informanten inom medan den ostrukture-
rade intervjun liknar mer ett vanligt samtal. Semi-strukturerade intervjuer an-
vänds då det skapar upphov till breda svar då informanten ej blir bunden till en 
fråga. Dessutom kan det leda till att informanten ger ifrån sig fler synpunkter som 
annars kanske inte skulle ha nämnts, som kan vara till nytta i en undersökning. 
Däremot kan metodens öppenhet kan även bidra till svar som inte är någon nytta 
för undersökningen, så för att erhålla värdefulla svar krävs det att intervjuaren 
har en viss kontroll över ämnen och styr diskussioner mot något användbart (Bry-
man, 2011). 

3.2 Fallstudie 
 
Studien avgränsas till en organisation inom konsultbranschen, WSP. Detta på 
grund av tid, organisationens intresse inom kunskapshantering, samt ett ökande 
behov av att kunna hantera kunskap. Då WSP är ett tekniskt konsult företag – där 
majoriteten av de anställda arbetar som tekniska konsulter. Där företagets syfte 
är att ge kunder en så effektiv och hållbar lösning, som möjligt. En kund hos WSP 
kan både vara statliga, kommunala och privata aktörer, så som Trafikverket, 
Sundsvalls kommun eller SCA, respektive.  
 
 
Avdelningen WSP Samhällsbyggnad skapar tekniska konsultlösningar för bland 
annat anläggningsbranschen. Avdelningen analyserar, planerar, ritar och projek-
terar det mesta som ritas och byggs ”mellan” husen så som vägar, gator, parker, 
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trafiklösningar etc. I denna del av verksamheten är alla uppdrag unika, där lös-
ningar skräddarsys utefter behovet från kunden.  
 

3.3 Genomförande 
 
Studien innefattar två teser med deduktiv ansats. Dessa ligger till grund för en 
semi-strukturerad intervju. De två teserna har formulerats genom en litteraturs-
ökning (se Figur 1). Till var och en av dessa har frågeställningarna i 1.1 kopplats: 

Tes 1 (se 2.1): Kunskapshantering kan definieras som en process med fyra olika 
steg; Skapande, bevaring och samling, utbyte, samt applicering. 

Tes 2 (se 2.2): Det existerar ett antal framgångsfaktorer för lyckas med kunskaps-
hantering.  

 

Figur  1. Visar ett helhetsperspektiv på genomförandet av studien. 

Syftet med den första tesen är att ta reda på hur kunskapshantering uppfattas te-
oretiskt och skapar en definition om kunskapshantering. För detta granskas ve-
tenskapliga artiklar med olika definitioner av kunskapshantering som vidare sam-
manställs till en generaliserad uppfattning vilket resulterade i ett processynsätt 
med fyra steg. Detta beskrivs i kapitel 2.1. 

Den andra tesen syftar till att ta reda på en organisations framgångsfaktorer. För 
att identifiera relevanta framgångsfaktorer gjordes en syntes med studier om kri-
tiska framgångsfaktorer för kunskapshantering. Framgångsfaktorerna beskrivs 
separat i kapitel 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, samt 2.2.4. Dessa teser via en deduktiv ansats 
testas sedan gentemot aktuell praktik i en fallstudie. 
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Datainsamlingen i praktiken består av en semi-strukturerad intervju. I intervjun 
blir informanten först utfrågad angående dennes uppfattning av kunskapshante-
ring. Efteråt inleds diskussioner inom de dyra definierade områdena. Innehållet i 
intervjun har en utgångspunkt ifrån hur, var, när, varför och vad. Där frågor an-
passas för varje område, och slutar med att informanten får beskriva vad som har 
fungerat bra och vad som fungerat mindre bra inom område över tid. Det som 
kommer ligga i fallstudiens intresse är att fånga upp markanta skillnader i de 
framtagna områdena och varför skillnader finns eller inte. Vidare kommer en 
historia skapas utifrån informanternas svar som analyseras i kombination med 
presentation av resultatet utifrån vad som anses vara förändring inom kunskaps-
hantering. Detta och teserna beskrivs grafiskt i figur 1.  

Informanter är personer inom konsultbranschen med erfarenhet som sträcker 
långt tillbaka i tiden och kan ge beskrivande bilder om hur det arbetslivet såg ut. 
Fem informanter har varit involverade i denna studie. Alla informanter arbetar på 
samma avdelningen och har olika lång arbetslivserfarenhet men har alla arbetar 
inom konsultbranschen: 

Tabell 1. Beskriver informanternas roll, erfarenhet inom konsultbranschen samt tidsåtgång 
för intervju. 

 

 

 

 

 

Roll, arbetslivserfarenhet Tidsåtgång 

Expert inom projektering,  
+ 40 år  

60 min 

Gruppchef, + 30 år 60 min 

Chef, + 30 år 90 min 

Projektör, + 30 år 60 min 

Uppdragsledare, + 2 år 60 min  
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3.4 Metoddiskussion 
 
För att kunna besvara syftet är kvalitativ data mest relevant för denna studie, dels 
på grund av tid, men också på organisationen främst består av immateriella till-
gångar och att fallstudien involverar fem informanter. Organisationen i fråga  har 
minimalt med relevant kvantitativ data som kan ligga studiens intresse, därav ses 
denna metodik som mest optimal. Att fallstudien valdes att göras mot en organi-
sationen faller in till samma anledning och dels att organisationens intresse för 
kunskapshantering var högt. Urvalet har en liknande historia som baseras i form 
av tidsbrist där högsta prioritet var tillgänglighet för genomförande av intervjuer. 
I intervjuerna introducerades även informanterna med en kort introduktion om 
intervjuns struktur och ämne. Beskrivningen av ämnet begränsades kraftigt i och 
med att inte påverka respondentens uppfattning av ämnet. Eftersom studien har 
avgränsats till en organisation inom konsultbranschen kan även förhållandena 
skilja om denna studie genomförs inom en annan bransch. Intervjuerna i denna 
studie är anonyma för att kunna få så oberoende svar som möjligt från informan-
terna.  

3.4.1 Validitet 
 
Validitet beskrivs som det som mäts verkligen mäts (Björklund & Paulsson, 
2012). I detta fall ifrågasätter validiteten om erhållen kvalitativ data verkligen 
bidrar med förståelse till framtagna områdena. 

Genom att försöka skapa en historia av respondenternas svar och identifiera kon-
text som kan kopplas till de ovannämnda utgångspunkterna tar metoden hänsyn 
till informanternas olika uppfattningar. Således inom studiens omfattning mäts 
det som avses att mätas, givet den begränsade kontexten.  

För att vidare bekräfta att det som mäts verkligen mäts kan triangulering med 
hjälp av observationer eller enkäter göras. Dessa i sin tur kan använda den nuva-
rande insamlade data till att bekräfta de formulerade teserna ytterligare. Tes ett 
handlar om uppfattning av kunskapshantering, vilket enligt intervjuerna uppfatt-
tas på ett visst sätt. Denna uppfattning kan vidare bekräftas med specifika frågor 
som kan då en större skala informanter inom organisationen och på så sätt öka 
validiteten för tes ett.  
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För tes två är observationer mer lämpligt för att identifiera och bekräfta fram-
gångsfaktorer, samt uppskatta relationer mellan de olika framgångsfaktorerna. 
Detta på grund av att enkäter och intervjuer oavsett anonymitet inkluderas faktorn 
att informanten blir påverkad av utomstående aspekter så som miljö, atmosfär, 
gruppdynamik, intervjuare, etc. Med observationer kan detta minimeras med en 
naturalistisk formell approach där deltagarens medvetenhet av observationen mi-
nimeras och observatörens anteckningsmetod följer en struktur baserat på den 
redan insamlade data.  

3.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet brukar betecknas som graden av tillförlitlighet av mätinstrumentet, 
alltså till vilket utsträckning samma resultat erhålls av en repetition av den an-
vända studiemetodiken (Björklund & Paulsson, 2012) . I denna studie syftar det 
till om den ovannämnda metodiken (se 3.3) kan användas i andra kontexter.  

Eftersom metoden i denna studien riktas mot ett specifikt företag resulterar det i 
att fallstudien är kontext specifik och ej generaliserbar, däremot kan teserna testas 
i andra kontexter. Ett annat perspektiv som även påverkar reliabiliteten är att de 
teorier som används i studien för att skapa de två teserna är baserat på skribentens 
analysförmåga och tycke om relevans. Granskning av litteratur i sin tur är något 
som kan göras på flera olika sätt och komplext att bryta ner till en objektiv be-
skrivning av hur processen och aktiviteterna har gjort.  

De resultat som erhålls är för specifika för att kunna appliceras i en annan kon-
text, för att öka reliabiliteten skulle analysprocessen involvera fler forskare för 
att öka graden av tillförlitlighet att relevansen av teorier som använts för skapan-
det av teser och syntes då flera perspektiv och uppfattningar kan således skapa 
en mer stadig grund för undersökningen.   
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4 Resultat och analys 
Kapitlet nedan börjar med att besvara frågeställning ett, med en representation av 
informanternas svar, följt av en analys av deras uppfattning. Vidare presenteras 
resultat följt av en analys av informanternas beskrivningar inom de olika fram-
gångsfaktorerna: Organisationsstruktur, Ledarskap & kultur, Arbetsprocesser och 
IT, samt resurser.  

4.1 Kunskapshantering   
 
Respondenternas uppfattning testades genom en inledande fråga ”Vad anser du 
kunskapshantering handlar om?”, vilket resulterade i:  

Respondent 1 – ”Det handlar om att tillägna sin kunskap och använda det som  
behövs för att klara sitt uppdrag rent allmänt. Mer specifikt kan jag relatera till 
det jag själv har arbetat mest med som är järnvägsområdet och där finns massa 
normer som ska följas som exempelvis vilken geometri som ska följas och vilka 
regelverk som ska följas.”  
 
Respondent 2 – ”Kunskapshantering för mig handlar om fylla sin påse med 
sand, där sanden står för erfarenhet. När påsen är full är det dags för att ta sig 
an nästa påse och fylla upp den. Summa summarum går det ut på att man måste 
lära sig hela tiden och det går inte att göra saker på ett sätt som man alltid har 
gjort. I dagens läge är det viktigt med att kunna anpassa sig till nya tekniker och 
arbetsmetodiker. Kunskapshantering är ett spännande ett spännande ord.”  
 
Respondent 3 - ”Jag anser att kunskapshantering handlar om kunskapsöverfö-
ring och kunskapsdelning, där det finns en sändare och mottagare. Vidare be-
skrivet är det någon som kan något som försöker dela sin kunskap med någon 
annan. En generell summering av dess beståndsdelar är vilja, tid och förmåga. 
Tidigare i våran bransch var det väldigt viktigt att dela kunskap, där specifikt 
vad man överför och hur man överför spelade en viktigt roll. Som företag är det 
viktigt att man skapar en miljö där personal vill dela, bevara och föra över kun-
skap mellan varandra.” 
 
Respondent 4 – ”Ja du, det var en svår och bred fråga. Kunskapshantering kan 
ju vara någon from av dokumentation och det är ju allting man lär sig. Det finns 
ju självklart otroligt mycket mer som kunskapshantering handlar om. Det kan 
också handla om hur man lär ut kunskap, och vidmakthållande av en viss kun-
skap.”  

Respondent 5 - ”Jag anser kunskapshantering handlar om att det ska vara en-
kelt och lätt att ta till sig information och att kunskap tillhandahålls på ett sätt så 
att det är lätt att ta del av det. Jag tänker mig också kopplat till kunskapshante-
ring och effektivitet är nära förknippat med inlärningskurvor. Så min slutgiltiga 
svar blir: Om man kan förkorta sin lärandekurva med hjälp av kunskapshante-
ring är det en effektiv kunskapshantering.” 
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Informanternas uppfattning av vad kunskapshantering handlar om har genererat 
varierande svar. Om det utgås ifrån kunskapshanteringens generella gemenskap 
gällande skapning, bevaring och samling, utbyte samt applicering av kunskap så 
nämner samtliga respondenter argument som täcker två utav de fyra processom-
rådena, men informanterna tycks variera i vilka två processer som de antyder till 
jämfört med teorin, se tabell 2. 

 Tabell  2. Analys av respondenters tolkning av kunskapshantering. 

 Skapning Bevaring och samling Utbyte Applice-
ring 

Infor-
mant 1 

  ”Tillägna 
sin kun-
skap.” 

”Använda 
det som be-
hövs för att 
klara sitt 
uppdrag.” 

Infor-
mant 2 

”Man måste 
lära sig hela 
tiden och det 
går inte att 
göra saker på 
ett sätt som 
man alltid 
har gjort.”  

”Kunskaps-
hantering för 
mig handlar 
om fylla sin 
påse med 
sand, där 
sanden står 
för erfaren-
het.” 

   

Infor-
mant 3 

  ”Jag anser 
att kun-
skapshan-
tering 
handlar 
om kun-
skapsöver-
föring och 
kunskaps-
delning” 
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Utifrån tabell 2 ovan resulterar i att majoriteten av informanterna uppfattar kun-
skapshantering främst som en process gällande stegen bevaring och samling, 
samt utbyte. Alla informanter såg kunskapshantering som en process, men med 
olika steg. Detta gör att det inte går att konstatera att det råder en klar gemensam 
uppfattning av kunskapshantering för dessa fem informanter.  
 
Gällande skapande av kunskap nämndes nyanser av vad Bhatt (2001),  Pentland 
(1995)  och Alavi & Leidner (2001)  förespråkar om att skapande handlar om att 
skapa eller uppdatera existerande innehåll som skapar mer värde för organisa-
tionen.  
 

”Som före-
tag är det 
viktigt att 
man 
skapar en 
miljö där 
personal 
vill dela, 
bevara och 
föra över 
kunskap 
mellan 
varandra.” 

Infor-
mant 4 

 ”Kunskapshantering 
kan ju vara någon from 
av dokumentation och 
det är ju allting man lär 
sig.” 

”Det kan 
också 
handla om 
hur man 
lär ut kun-
skap.” 

 

Infor-
mant 5 

 ”Jag anser kunskaps-
hantering handlar om 
att det ska vara enkelt 
och lätt att ta till sig 
information.” 

”Kan man-
förkorta 
sin läran-
dekurva 
m.h.a. kun-
skapshan-
tering är 
det en ef-
fektiv kun-
skapshan-
tering.” 
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Bevaring och samling av kunskap genererade varierande svar som kan kopplas 
till både den explicita och implicita dimensionen av steget. Där kommentarerna 
präglades av fysisk dokumentering och individens förmåga att samla på sig in-
formation som Nystrom & Starbuck (1981), Wiig (1997) samt Wilkins & Bristow 
(1987) beskriver nämner vara tecken på detta steg.  
 
Till utbyte präglades informanternas svar om att tillägna, miljöskapande, utlä-
rande och effektivisering av lärandekurvor. Dessa svar tyder mot en koppling till 
interaktioner, både mellan person till person, samt objekt till person (Alavi & 
Leidner) Gupta & Govindrajan (2000) nämner ytterligare olika steg av påver-
kande faktorer gällande kvalité av interaktionen och de erhållna svaren tyder 
främst på att informanterna lyfter fram kapacitet av ta sill sig ny information.  
 
Applicering nämndes i en kommentar, denna syftade på hur en person använder 
sin kunskap för att lösa ett problem, detta kan förknippas med implicit applicering 
som Grover & Davenport (2001), Wiig (1997), och till sist Teilchin & Essawi 
(2003) förespråkar som uppgiftsgrupper. 
 

4.2 Organisationsstruktur  
 
Konsultbranschen inom anläggningsprojektering bestod på 70-talet av en rad 
mindre konsultorganisationer som på senare 90-tal ingick i en större uppköpning 
som resulterade i en sammanslagningsprocess till vad idag kallas för WSP Sve-
rige. På cirka tio år mellan senare 90-tal till mitten av 00-tal gick en verksamheten 
frågan att vara på en nationell nivå till att bli internationell.  
 
Sammanslagningen skedde i två olika skeden, en på nationell nivå och en senare 
på internationell nivå. Den nationella nivån handlade om en uppköpning där två 
snarlika organisationer skulle bli en. Detta ledde till att det blev ett överskott med 
kunnig personal som fann andra vägar och resterande fick omplaceras till pas-
sande avdelningar inom den nya organisationen.  
 
”Man kan säga att det gamla arbetskulturen försvann och det som hände var att 
vi blev inpaketerade till den nya organisationen, där ägarformen gick från att 
vara personalägt till aktieägt.” (Respondent 3).  

Inte långt efter detta fick det dåvarande och fortfarande internationella organisa-
tionen WSP upp ögonen för att plantera rötter i den nordiska anläggnings-
branschen och snabbt började en uppköpningsprocess av det nyfusionerade or-
ganisationen vilket innebar en expandering utan dess like.  
 
”Tillväxten var enorm på den tiden.” (Respondent 2).  

På mindre än fem år har konsultorganisationen inom anläggningsbranschen gått 
från cirka 800 anställda nationellt till att vara en del av en internationell organi-
sation med över 30 000 anställda med olika kompetenser.  
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Strukturen har varit något som beskrivs hierarkisk från 70-tal fram till slutet på 
90-talet där en decentralisering och omstrukturering till en plattare organisation 
har förkommit i med den nationella uppköpningsprocessen. Efter den interna-
tionella tillväxten börjades sakta men säkert en mer hierarkisk struktur prägla 
organisationen med en annorlunda ansvarsfördelning.  
 
Ansvaret beskrivs som att vara mer beroende av ålder och erfarenhet runt 70-
talet, där det låg tydligt på personer med högre ålder och längre erfarenhet. Där 
både operativt och administrativt ansvar var en och samma roll.  
 
”Det var ofta en erfaren civilingenjör som var avdelningschef eller en duktig 
tekniker som kunde saker.” (Respondent 1). 

Vidare präglas intervjudiskussioner av att ansvarsrollen ingick i en uppdelning 
av administrativa och operativa uppgifter till olika roller istället för en att vara en 
och samma roll. 
 
”På 90-talet låg mer ansvar på chefen, nu ligger mer ansvar på individen. På ett 
sätt var det tydligare ansvarsfördelning förr.” (Respondent 4).  

På senare tid har det administrativa ansvaret fortsatt att separeras ifrån den 
tekniska rollen där den tekniska biten presenteras mer som ett stöd istället för att 
inneha ansvar för större beslut. Detta har påverkat ledarskapet på ett sätt som 
beskrivs som att ledare var mer trygga i sina beslut på äldre dagar än vad dagens 
ledare är på grund av olika breda erfarenheter.  
 
Kunskapshanteringsroller inom organisationen verkar vara något som inte har 
eller har haft en egen dedikerad och tydlig roll i organisationen över tid. Det 
diskuteras om en administrativ roll och en operativ roll har utvecklats genom 
tiden. Ett element av att organisationen har tänkt i banor av att lyckas med kun-
skapshantering kan identifieras som uppdelningen av ledarrollen i sig. Detta kan 
då anses vad något som bidrar till en mindre lyckad arbete för att lyckas med 
kunskapshantering inom områden organisationsstruktur och vidare kan det påvi-
sas att det har skett en förändring i hur kunskapshantering har tolkats på grund 
av uppdelningen av en administrativ- och teknikroll (Wong, 2005; Alazmi & 
Zairi, 2003).Vidare är det som främst undersöks om det har funnits en tydlig roll 
för arbete med kunskapshantering och hur strukturtypen har förändrats. Un-
dersökningen påvisar att det har funnits en tydlig förändring i ansvarsfördelning 
som påvisas av uppdelning av en gammal roll till två nya. Detta kan tolkas som 
ett tecken i rätt riktning när det gäller att lyckas med kunskapshantering men inte 
gällande tydliga ämnesroller för kunskapshantering. Det har även funnits än-
dringar i organisationens strukturer tyder detta på att enligt Khandwalla (1977) 
att organisationens nationella sammanslagning bidrog till bättre förutsättningar 
för ett lyckat arbete inom kunskapshantering. Det beskrivs att på senare dag i 
med internationalisering har organisationen gått tillbaka till en mer hierarkisk 
struktur vilket enligt Bennet & Gabriel (1999) anses som en negativt utveckling 
för förutsättningar för ett lyckat arbete inom kunskapshantering. Slutligen 
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beskriver det att idag har individer mer ansvar än förut vilket kan enligt Khand-
walla (1977) tolkas som att organisationens flexibilitet har ökat som tyder på att 
bättre förutsättningar för kunskapshantering. 

4.3 Ledarskap & kultur 
 
Ledarskapet beskrivs som varierat, beroende på vem som var ledare. I generella 
drag verkar ledarna på gamla dagar präglats av en hårdare miljö, där ledare gav 
kritik och framförde sig på ett sätt som tog mindre hänsyn till den anställde.  
 
””Det här var ett riktigt dåligt jobb, det här måste du göra bättre” var saker som 
chefen kunde säga, nu är det mer eftertänksamhet gällande hur kritik framförs” 
(Respondent 2). 
 
Detta kan vara en antydan på att ledarskapets medvetenhet var mindre än idag då 
dåvarande metod för att framföra kritik skapar mindre förutsättningar för att 
lyckas med en lärande kultur (Conley & Zheng, 2009; Griffiths & Morse, 2009)  
 
Runt senare 90-tal tycks ledarskapet påverka utveckling och sammanslagningar 
och det beskrivs som att när ledaren hade både den administrativa rollen och var 
den mest tekniskt kunniga personen på avdelningen var de mer trygga i sina roller 
än var som beskrivs idag. Den administrativa rollen har mer ledarskapspräglade 
uppgifter än den tekniska rollen som uppfattas av respondenterna som en stödroll 
mer än ledarskapsuppgifter. En orsak till detta anses vara på grund av organisat-
ionens expandering från ett mindre nationellt bolag till att tillhöra en internation-
ell organisation, vilket kräver i sin tur kräver tydligare ledarskapsroller.   
 
”Eftersom dåtidens ledarskap var mer baserad på expertis, kan det vara en an-
ledning  varför ledare kände sig mer trygga i sina beslut på grund av sin breda 
kunskap än vad som kanske görs idag” (Respondent 5). 
 
”Tidigare var när organisationsstrukturen var plattare fanns det några tekniska 
titlar som också då hade det administrativa ansvaret. Det kan vara så att man 
nu försöker komma tillbaka till att ha en uppdragsmall för seniora konsulter 
som är med som stöd och bollplank.” (Respondent 3). 
 
“Det var ett outtalat ledarskap som var mer åldersstrukturerad än idag.” (Re-
spondent 2). 
 
“Man är mer vaken att skilja på administrativa uppgifter och teknisk expertis 
idag.” (Respondent 4). 
 
Trygghet i beslut kan anses bidra till en lärande kultur, då hur en ledare agerar 
påverkar hur organisationens kultur utvecklas (Alazmi & Zairi, 2003; Conley & 
Zheng, 2003; Griffiths & Morse, 2009). Vilket då kan antydas på att på äldre 
dagar kan tryggheten i beslut bidragit med positiv framförhållning för att lyckas 
med kunskapshantering än idag.  
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Kulturen inom företaget beskrivs som ett hårdare klimat mellan arbetskollegor 
och ledarskap på 70- och 90-talet.  
 
”Man kan säga att det var ett tuffare klimat vid 90-talet.” (Respondent 2). 
 
“Det var mer okej med att vara tuffare och hårdare emot sin personal. Nu är 
man mer förstående och man har på det sättet mer bidragit till ett mer öppet 
klimat.” (Respondent 4). 
 
”Folk vågar säga mer vad dem tycker nu än förut.” (Respondent 1). 
 
Kommunikationen mellan anställda nämns har ändrats mycket gentemot dåtid. 
Det beskrivs av majoriteten av respondenterna som att det upplevdes gå långsam-
mare än idag. Detta anser respondenterna främst vara  på grund av tekniska lös-
ningar som ses som en positiv förändring i sin helhet, med en viss kritik att den 
utvecklade kommunikationen har medfört för mycket av det goda, där en delre-
spondenter anser att det förekommer för mycket möten och för många mailkon-
versationer. Att kommunikationen och miljön har blivit snabbare och mjukare är 
positiva förutsättningar för att lyckas med en lärande kultur (Wong, 2005; Alazmi 
& Zairi, 2003; Griffiths & Morse 2009).   
 
Vidare beskrivs ledarskapspersonligheter vara något som spelar roll för vilken 
kultur som har varit runt organisationen, majoritet nämner att det rådde ett tuffare 
generellt klimat mellan relationen chef och personal till att bli ett mer öppet och 
mjukare klimat där chefer är mer transparanta med information, lyssnar mer på 
anställda och ger mer ansvar till individer.  
 
”Man får ta del av mer information om hur företagen ligger till. Det tycker jag 
motiverar personal. Man kan säga att det har blivit mer transparent mellan le-
darskap och anställd. Tidigare var det inte mycket information som delgavs på 
samma sätt som idag.” (Respondent 4). 
 
Detta har bidragit till en mer gynnande kultur runt anställda som nu säger mer 
vad dem tycker och rädsla för bestraffning för misstag är mindre än förut. Enligt  
(Wong, 2005; Alazmi & Zairi, 2003; Griffiths & Morse, 2009) tyder detta på att 
förändringarna som har gjorts ökar ett lyckat arbete för kunskapshantering. 
 
Möjligheter till vidareutbildning beskrivs som knapp på äldre dagar till att bli 
större med organisationens tillväxt.  
 
”Det var knapert med vidareutbildning på innan 90-talet, vilket nu har blivit 
mycket större.”  (Respondent 1). 
 
Att utvecklingen av utbildningar inom organisationen har ökat är något som Grif-
fiths & Morse (2009) förespråkar som en positiva förutsättningar för att lyckas 
med kunskapshantering.  
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Ledarskap & kultur har fokuserats på hur organisationens miljö ställer sig till en 
optimal kunskapshanteringsmiljö som kännetecknas av en lärande kultur, ledar-
skapet bidrag till en lärande kultur och utbildningsmöjligheter inom organisat-
ionen. Undersökningen har påvisat förändring över tid, där den dåvarande tiden 
präglades av ett tuffare klimat med mindre öppenhet, trygghet och lärande. Vi-
dare kan förändringen tolkas som transparens, expandering av vidareutveckling 
och en mjukare ledarskapsstil som lyssnar på anställdas behov.  
 

4.4 Resurser  
 
Enligt Wong (2005) anses lyckade kunskapshanteringsarbeten vara beroende av 
finansiella medel och mänskliga medel. Det läggs stor tyngd på att organisationen 
bidrar med att ge tid åt arbete med kunskapshantering. Gällande finansiella 
resurser i fallstudien beskrivs organisationer på gamla dagar vara under en större 
ekonomisk press och genererade mindre lönsamhet jämfört med dagens läge. 
Några  av anledningarna varför det var som det var på den tiden beskrivs som att 
mottagna arbeten baserades på personliga kontakter, det fanns mindre styrande 
regelverk och bestämmelser, samt offentlig upphandling fanns inte på samma sätt 
som idag. Detta kan tolkas som att det finns mer finansiella medel för att arbeta 
med kunskapshantering idag än vad som gjorts förut, som vidare bekräftar att den 
fanns större ekonomiska begränsningar. Enligt Griffiths & Morse (2009) kan 
detta antyda på att det finns bättre förutsättningar idag för att lyckas med kun-
skapshantering.  
 
När det gäller personal beskrivs det som att efterfrågan av resurser är högre än 
utbudet idag. Vilket innebär att samtlig personal verkar inte ha haft så mycket 
skillnader i arbetsbörda jämfört med gamla dagar, bara olika påverkande faktorer. 
Då vid 70-talet ansågs arbetsbördan präglas av ekonomisk press och mindre lö-
nsamhet. Från 90-tal och framåt till idag verkar den största påverkan av arbets-
börda var att efterfrågan i branschen har ökat vilket gjort att behovet av personal 
har ökat på ett sätt som utbudet inte klarar av. Detta i sin tur bidrar till att det kan 
vara svårare att ge tid för personal att involveras i aktiviteter relaterade till per-
sonlig utveckling.  
 
“Vi har expanderat och bygger mer än vad vi gjort. Vi har aldrig behövt så här 
många i våran bransch förut. Det känns som alla vill vara generalister men inte 
specialister.” (Respondent 5). 
 
Det beskrivs även att internationaliseringen av organisationen och utveckling av 
tekniska IT-lösningar har bidragit med en större trygghet gällande expertkun-
skap. Där organisationen har minimerat lokaliseringsberoende så som att män-
niskor inte behöver vara fysisk på plats för att vara med på viktiga möten, och 
experthjälp i projekt kan hanteras på distans. På så sätt kan arbetsbördor inom 
organisationen hanteras mer effektivt. Alavi & Leidner (2001) nämner att IT-
lösningar har påverkat kunskapshanteringens effektivitet inom alla processer. 
Inom resurser har alltså behovet av kunskapshantering ökat med tiden på grund 
av organisationens expandering där IT har varit en lösning på att öka utbytet av 
kunskap inom organisationen.  
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“Globalisering har gjort hos mindre beroende av lokal kompetens. Den nya tek-
niken har get oss mer möjligheter att koppla upp sig och hålla kontakt internat-
ionellt. Det gap som finns idag mellan expertis och generalister har fyllts  med 
internationell expertis. Detta är tack vare företagets storlek och det tycker jag 
bidrar till att det finns en stor trygghet i företaget.” (Respondent 3). 
 
Wong (2005) anser att ha lätt tillgång till rätt kompentens bidrar till ett lyckat 
arbete inom  kunskapshantering. Inom denna bransch historia verkar rätt kom-
petens har funnits tillgänglig för de olika tidernas efterfrågan av projekt, förutom 
på senare tid då efterfrågan beskrivs att ha öket i sån takt att existerande kom-
petens ej räcker till, även som IT-lösningar har gjort tillgång till kompetens 
bättre än förr. kunskapshanteringsperspektivet ser till hur organisationen arbetar 
med att kunna ha rätt kompetens på rätt plats, vilket organisationer tyder på har 
värderat lika mycket nu som då.   
 
Inom resurser påvisas en förändring i hur resurser tilldelas men utifrån ett kun-
skapshanteringsperspektiv nämns ej något som är markant nog att tolkas som 
utveckling av att lyckas med kunskapshanteringen. Det nämns att IT har effekti-
viserat utbyte av kunskap, men som ovan nämnt är detta svårt att koppla till om 
detta var en förändring som involverande medvetenhet av kunskapshantering 
eller om det var främst för att detta sågs som en lösning till problemet med att 
efterfrågan på projektering har ökat.  
 

4.5 Arbetsprocesser och IT  
 
Processerna tog generellt kortare tid på äldre dagar. Detta anses vara på grund av 
att slutprocessen idag har blivit mer byråkratisk, en av anledningarna för detta 
nämn vara på grund av miljöavseendet har blivit större, samt att samhället i fråga 
har blivit mer informerat av bland annat digitaliseringen. Det som tog längre tid 
vid 70-talet var att insamla kartmaterial på grund av att alltid skedde analogt. 
 
”På 90-talet kändes det som att samhället ej var så välinformerade om hur väg-
arbetsprojektering gick till. Alla trodde det var staten som ansvarade för allt och 
det inte fanns så mycket att tycka till om.” (Respondent 4). 
 
”På 90-talet gick mycket snabbare från ax till limpa. Det var mindre folk som 
var involverade i projekten. Idag är det otroligt mycket mer omständligare att 
genomföra ett projekt” (Respondent 2). 
 
Arbetsmetodiken inom vägprojekt har påverkats mycket av teknologi. Runt 70-
talet var arbetet för en projektör mer operativt än vad det är idag. Detta på grund 
av att utförande av mätningar, skissningar av koncept och skrivande av rapport 
skedde analogt. Planeringsfasen baserade sig på erfarna konsulters skapade av 
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koncept som sedan fick projekteras av kartritare, vidare utifrån den grafiska re-
presentationen av konceptet upprepades denna process till att alla parter var 
nöjda. 
 
Utförandefasen utgörs av fältarbeten som då bestod av mer operativa arbetssyss-
lor där de anställda åkte på mätningsresor över en längre period och kunde både 
ske på sommaren och vintern.  
 
”Var man konsult så skulle man ut och göra mätningar på oavsett årstid, man 
fick ju aldrig tacka nej till ett jobb.”  (Respondent 1). 
 
I och med digitaliseringens antågande skedde en stor förändring i runt 90-tal då 
krav började ställas från beställare att projektering ska ske digital. I och med 
CAD-modelleringens framtågande bidrog det med att kartritningen ej behövdes 
i analog form. Detta effektiviserade processflödet och mer koncept kunde pro-
jekteras med mindre arbetskraft. I och med detta så skedde en transformation i 
personalbehov.  
 
”På 90-talet kunde alla nya anställda cad-teknik och alla erfarna kunde inte 
alls den nya tekniken. Det gjorde att man kunde snabbt komma in i projekt då 
allt var tvunget att vara digitalt, där erfarna projektörer instruerade nytt folk 
att projektera då det var det dem kunde. Det blev en slags synergi, dem fick 
lärdom om CAD och vi fick lärdom om projektering.” (Respondent 2).   
 
På senare tid har kraven ännu en gång fått en större internationell uppdatering då 
CAD-systemen som har använts mellan 90-tal och nutid ej är kapabla till att möta 
framtidens behov i mångsidighet. Detta beskrivs som problematisk då implemen-
teringen medgav att anställda som har använt ett program i flera år var tvungna 
att lära sig ett helt nytt program med nya verktyg.  
 
”Folk verkar inte intresserade av att lära sig nya program, men istället vara 
mer intresserade av att konceptera i existerande program. Anledningen kan 
bero på att personer som kan ett programs verktyg utan och innan inte känner 
sig förhindrade i sin kreativitet för att de inte har en djup kännedom om vad det 
nya verktygen kan hantera och göra.” (Respondent 2). 
 
Inom processer verkar tid, omfattning och genomförande vara främst påverkat av 
IT och regleringar.  
 
”Då var det inte så mycket regler att ta hänsyn till, någon offentlig upphandling 
fanns inte på 70-talet, knapert med interna vidareutbildningar och det gällde att 
fylla hela gruppen med arbete.” (Respondent 1). 

”Idag tar vi hänsyn till mer regler och bestämmelser när vi projekterar.”(Re-
spondent 4) 

Majoriteten av respondenterna tycker att genomförandet av hela projektproces-
sen tog mindre tid på äldre dagar, även om vissa aktiviteter inom processen tog 
längre tid än idag. Vad som beskrivs har hänt är att digitaliseringen har bytt ut 
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vissa aktiviteter i projektens processer och ersätts mer av andra aktiviteter. Re-
sultatet  av denna förändring tycks beskrivas som att produktens kvalitét har ökat 
men hela processen har blivit mer omständlig. Processtänkandet verkar vara nå-
got som funnits inom branschen oavsett tid, vilket enligt Golet (2006) är viktigt 
för att lyckas med kunskapshantering.  
 
Wong (2005) anser att det är viktigt att blanda IT-kommunikation med fysisk 
kommunikation som ett optimalt förhållande för att lyckas med kunskapshante-
ring. Informanter ser IT-lösningar som en positiv utveckling, med tidigare 
nämnda komplikationer med att det kommunikationen har blivit lättare involve-
ras fler personer än vad som kan tyckas behövas. Sett ur ett nöjdhetperspektiv ses 
detta som något som kan bidra till ett mer lyckat  arbete inom kunskapshantering.  
 
Undersökning inom området arbetsprocesser och IT påvisar att arbetet har för-
ändrats markant, främst på grund av IT. Vilket kan delvis påvisa att organisat-
ionen har värderat viss hantering av kunskap  gällande bevaring mindre och  ny 
kunskap i form av samling mer.  
 
Första händelsen som beskrivs är skiftet mellan analog kartritning till CAD-pro-
jektering. Detta beskrivs vara runt 90-talet var en transformation där personal 
med specifik kunskap ersattes ut emot ny kunskap, där organisationen satsade 
mer på att anställa nytt folk med ny kunskap och mindre på att vidareutbildning. 
Detta beskrivs som att leda till ett stort utbyte av personal. Kvar på organisationen 
fanns personal med bred kunskap om projektering och personal med kunskap om 
den nya CAD-tekniken. Denna process kan ha bidragit till förlorad kunskap i 
form av analog ritning och en ny utbytesprocess mellan projekteringskunskap 
och CAD-kunskap.  
 
Vidare beskrivs en annan utstickande händelse på senare tid gällande IT-lös-
ningar för kunskapshantering. Där det dåvarande CAD-system var för begränsat 
för att tackla framtidens behov och ett helt nytt system blev standard. Denna an-
passning bidrog till att mycket av den dåvarande bevarade kunskapen hos perso-
nal blev mindre värd och personal var tvungna att lära sig ett helt nytt system. 
Detta har beskrivits ovan att blivit bemött av viss kritik gällande implemente-
ringsfasen av det nya systemet. Detta kan anses genom kunskapshanteringens 
teorier som ett mindre lyckat arbete i utbyte- och samlingsprocessen av kunskap.   
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5 Slutsatser 
  
Syftet med studien var att öka förståelse för kunskapshantering genom två fråge-
ställningar.  
 
Hur uppfattas kunskapshantering i praktiken jämfört med existerande teorier?   

Kunskapshantering i teorin beskrivs som ett brett ämne som baseras på fyra steg; 
Skapning, Bevaring och samling, Utbyte, samt applicering. I praktiken indik-
erade informanternas svar på att det finns en oenighet i hur kunskapshantering 
uppfattas. Informanternas synsätt på ämnet kan även förknippas med en pro-
cesstänkande grundsyn. Uppfattningen av kunskapshantering i praktiken och i 
teorin kan konstateras som lika till sin helhet och handlar om processer, men där 
det finns stora skillnader på vilka steg av processen som lyfts fram i praktiken.  
 
Hur relaterar framgångsfaktorer för kunskapshantering till varandra och hur 
kan dessa operationaliseras? 
 
Fyra framgångsfaktorer identifierades, nämligen: Organisationsstruktur, Ledar-
skap & kultur, Arbetsprocesser & IT, samt resurser. Framgångsfaktorerna verkar 
vara lika viktiga för informanterna över tid, där exempelvis ledarskap och kultur 
har varit lika viktigt för informanten på 70-talet som nu. Detta leder till att de 
framtagna framgångsfaktorerna verkar vara statiska över tid, däremot påvisar re-
sultaten att framgångsfaktorerna är beroende av varandra, att det råder en dyna-
mik mellan de olika framgångsfaktorerna när kraven på effektiv kunskapshante-
ring ökar. I detta fall har organisationens expandering varit beskrivet som en driv-
kraft för ett ökat krav på effektiv kunskapshantering. Det som först händer är att 
organisationens struktur ändras i form av expandering eller sammanslagningar. 
Detta medföljer en påverkan påförutsättningarna om hur ledarskap och kultur, 
samt resurser bedrivs, utvecklas och hanteras. Dessa två i sin tur påverkar för-
ändring i arbetsprocesser och vad för IT-system som behövs för de nya förutsätt-
ningarna. Att ha en funktion för att hantera detta dynamiska samspel mellan fram-
gångsfaktorerna kan bidra till en ökad medvetenhet till hur stora förändringar 
påverkar organisationens inre kretsar som kan i slutändan bidra till bättre besluts-
fattanden. Att operationalisera denna dynamik kan göras med en tydlig ansvars-
roll för ämnet, så som en CKO, vara en lösning på hur utveckling av de olika 
framgångsfaktorerna styrs gentemot varandras förhållanden och se över hur 
starka förhållandena är mellan de olika områdena, se figur 2.  
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Figur  2. Grafisk representation av områdenas förhållanden och operationaliseringslösning. 
 

5.1 Vidare forskning 
 
Kunskapshanteringens dilemma är att dess uppfattning har stor varians och är 
problematisk att konkretisera. Vad som skulle behövas inom området är att hitta 
ett effektivt sätt att kunna mäta framgång inom kunskapshantering och fortsätta 
en studie som stärker att det finns relationer mellan de framtagna framgångsfak-
torerna, förslagsvis genom att genomföra liknande studier på andra organisat-
ioner där mer datainsamlingsmetoder används för att skapa ett mer säkrare resul-
tat.  
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Bilaga A  
 
Generellt  
 
Vad anser du kunskapshantering handlar om?  
 
Organisationsstruktur  
 
Hur såg konsultbranschens organisationsstruktur ut och tycker du det finns mar-
kanta förändringar relaterat till strukturer inom din tid som teknisk konsult?  
 
Hur såg ansvarsfördelningen ut inom organisationen och tycker du det finns 
markanta skillnader inom ditt arbetsliv som teknisk konsult ?   
 
Ledarskap & kultur  
 
Hur har du upplevt ledarskapet inom din tid som teknisk konsult? 
 
Hur skulle du beskriva att ledarskapet motiverade dig att arbeta med det du 
gjorde?  
 
Hur tycker du kommunikation och nätverkande har förändrats inom din tid som 
teknisk konsult?  
 
Var det något speciellt organisationen bidrog med som fick dig att trivas extra 
bra inom din tid som teknisk konsult?   
 
Resurser  
 
Vad har värderats som resurser inom din tid som teknisk konsult? 
 
Hur har organisationers syn på resurser sett ut under din tid som teknisk kon-
sult? 
 
Arbetsprocesser & IT  
 
Är det markanta skillnader idag gällande omfattningen av projekt ser ut jämfört 
med äldre tider?  
 
Hur angreps tillgivna projektuppdrag under din tid som teknisk konsult?  
 
Hur såg IT-utvecklingen ut inom din tid som teknisk konsult ut?  
 


