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Inledning 

Att kunskap är en central faktor för en organisations utvecklingsmöjligheter är inte 
direkt ett kontroversiellt påstående, istället har det blivit en populär inledningsfras 
i artiklar inom en mängd olika fält som organisationsteori, informationsvetenskap, 
pedagogik och management studies. Hur man ska göra för att kunna tillvarata 
kunskapen i organisationen är däremot inte lika självklart. Sedan 1990-talet har 
man diskuterat hur det här ska gå till bland annat inom ramen för knowledge ma-
nagement (KM). Knowledge management är ett idéfält som gör det möjligt att 
arbeta brett med kunskap i en organisation då man kan och bör ta in personbero-
ende och systemmässiga aspekter på bevarande, skapande och delande av inform-
ation och kunskap.  

Knowledge management har också gett upphov till en yrkesgrupp, som (i de 
flesta fall) har till huvuduppgift att inom en organisation eller som konsulter se till 
att organisationen arbetar bättre med sina kunskapsresurser, utnyttjar potentiella 
styrkor och får ett bättre organisatoriskt minne. 

Syftet med den här uppsatsen är att sätta just praktikerna inom knowledge 
management i fokus. Av den litteratur om knowledge management som produce-
ras inom management-fältet, står praktiker ofta som författare, men i övrigt står de 
som skapar, implementerar och upprätthåller KM-system i bakgrunden när know-
ledge management diskuteras i litteraturen. Den här uppsatsen vill genom att fo-
kusera på yrkesmänniskorna uppmärksamma arbetsmetoderna och tänkandet som 
ligger bakom knowledge management och därigenom skapa en bättre förståelse 
för centrala faktorer och processer i uppbyggandet av knowledge management i en 
organisation.  

Att det är ett relativt nytt fält har varit uppenbart under hela arbetet med upp-
satsen, inte bara för att mycket litteratur behandlar frågor om vad knowledge ma-
nagement är eller grundläggande metodik, utan också för att det finns det som 
närmast kan beskrivas som en pionjäranda bland många som arbetar i fältet, även 
om de har arbetat i många år. Nya tillvägagångssätt diskuteras och metoder om-
värderas, och många praktiker måste ständigt motivera varför knowledge mana-
gement ska användas och hur det kan bidra till en organisations arbete. För mig 
har det varit mycket värdefullt att arbeta med personer som till vardags arbetar 
med kunskapsdelning. Grunden för den här uppsatsen är de för mig oerhört intres-
santa och inspirerande samtal om möjligheter och problem med knowledge mana-
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gement-arbete i en organisation där intervjupersonerna generöst har delat med sig 
av sin erfarenhet. 

Uppsatsen börjar med en litteraturgenomgång fokuserad först på knowledge 
management och kunskapsbegreppet, för att sedan ta upp den centrala termen kun-
skapsdelning och gå vidare till begreppet trust som kommer att visa sig vara en 
huvudfaktor i analysen av materialet. Då studien bygger på ett grundad teori-
approach, kommer grundad teori och den mer precisa metod som används i upp-
satsen att diskuteras i de följande två avsnitten. Därpå följer en mer utförlig be-
skrivning av de frågeställningar som uppsatsen ska besvara.  

Redovisningen av undersökningen behandlar de tre teman som framkommit i 
intervjuerna; enkla lösningar, systemdominans och implementeringstrygghet. 
Uppsatsen avslutas med en diskussion centrerad kring dessa teman som metoder 
för att bygga upp trust till ett KM-system. 
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Tidigare forskning 

Knowledge management 

 
Knowledge management är ett relativt ungt begrepp, där utvecklingen i företags-
världen och senare i den akademiska världen tog fart på 90-talet.1 Ändå har know-
ledge management inte, som Ma & Yu konstaterar i sin färska utvärdering av KM-
fältet, etablerats som en akademisk disciplin på det sätt som man har kunna för-
vänta sig, bland annat eftersom ämnet till sin karaktär är i hög grad tvärvetenskap-
ligt.2 Även om knowledge management tveklöst finns, diskuterar man fortfarande 
vad det faktiskt är och många forskare som arbetar med knowledge management 
gör det utifrån en tydlig utgångspunkt i sin egen ”hemdisciplin” snarare än att pro-
filera KM-fältet i stort.3 

En definition av knowledge management bör vara en spegling av många faset-
ter. Man kan börja med att konstatera att målet med knowledge management är 
knutet till en organisations mål och framgångar,4 det finns alltså inget direkt själ-
vändamål i att implementera KM, utan det ska vara ett medel för en organisation 
att bli starkare och mer konkurrenskraftig. I en konkret definition beskrivs know-
ledge management som en uppsättning processer och aktiviteter som rör skapande, 
validering, presentation, distribution och tillämpning av kunskap, som gör det 
möjligt för en organisation att lära, reflektera och lära om.5 Med ett annat fokus 
kan knowledge management beskrivas som en systematisk och organisatoriskt 
specifik process för att förvärva, organisera och kommunicera kunskap så att an-
ställda kan använda den för att bli mer effektiva och produktiva.6  

                                                 
1 Bouthillier, F. & Shearer, K. (2002) “Understanding knowledge management and information management: 
the need for an empirical perspective”. 
2 Ma, Z. & Yu, K. (2010) ”Research paradigms of contemporary knowledge management studies: 1998-
2007”, s. 175. 
3 Ma, Z. & Yu, K. (2010) ”Research paradigms of contemporary knowledge management studies: 1998-
2007”, s. 175. 
4 Bouthillier, F. & Shearer, K. (2002) “Understanding knowledge management and information management: 
the need for an empirical perspective”. 
5 Bhatt, G. (2001) ”Knowledge management in organizations”, s. 71. 
6 Alavi, M. & Leidner, D. (1999) ”Knowledge management systemes: issues, challenges, and benefits”, s. 6. 
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Antytt i de här definitionerna är begreppet kunskapsdelning som kommer att 
diskuteras i mer detalj nedan, men man kan konstatera att delning av kunskap är 
centralt i knowledge management och en nyckelfaktor för innovation i en organi-
sation.7 Man kan alltså i knowledge management inte nöja sig med att bara distri-
buera eller cirkulera information, utan måste se till att kunskap delas i en grupp för 
att den ska kunna vara användbar.8 Rent praktiskt är det här också ett skydd för att 
bevara kunskap i en organisation, eftersom det är ett sätt att skydda sig mot att 
kunskap försvinner när anställda i organisationen flyttar på sig.9  

Synen på knowledge management får heller inte vara statisk, man kan inte se 
knowledge management som en färdig lösning, utan man måste erkänna know-
ledge management som ett dynamiskt begrepp – då först kan det vara en del av 
och följa kunskapen i en organisation.10 

 

Kunskap 
Hur man ska se på kunskap är förstås grundläggande för ett ämne som knowledge 
management. Synen på kunskap färgar bilden av vad man anser vara möjligt att 
hantera inom KM-fältet, och svårigheten med att definiera kunskap på ett konkret 
och för knowledge management relevant sätt har lett till omfattande kritik mot 
fältet som helhet.11 Snarare än att försöka ge en fullständig bild av kunskapsbe-
greppet eller ens diskussionen kring kunskap inom knowledge management är 
syftet med översikten av kunskap här att ge en bild av en syn på kunskap som jag 
anser underlättar förståelsen av vad knowledge management är, hur det fungerar 
och vad i fältet som är relevant. 

Det mest inflytelserika kunskapsbegreppet inom knowledge management, och 
dessutom en del av den mest citerade KM-relaterade texten överlag,12 är Nonaka 
och Takeuchi’s begrepp om kunskap som tacit eller explicit.13 Med tacit avser 
Nonaka och Takeuchi tyst kunskap hos individen som är svår att artikulera men 
som går att ta del av genom observation, medan explicit kunskap är lättare att dela 
då den kan uttryckas. Det här är ett praktiskt och schematiskt tydligt sätt att se på 
kunskapsprocesser, men samtidigt så är den synen på kunskap som ligger till 

                                                 
7 Earl, M. (2001) ”Knowledge management strategies: toward a taxonomy”, s. 215. 
8McDermott, R. (1999) “Why Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge Manage-
ment”, s. 116; Bouthillier, F. & Shearer K. (2002). “Understanding knowledge management and information 
management: the need for an empirical perspective”. 
9 Schultze, U. & Stabell, C. (2004) “Knowing What You Don’t Know? Discourses and Contradictions in 
Knowledge Management Research”, s. 562. 
10 McInerney, C. (2002) ”Knowledge management and the dynamic nature of knowledge”, passim. 
11 För en utförlig diskussion, se Vasconcelos, A. (2008) ”Dilemmas in knowledge management”. 
12 Ma, Z. & Yu, K. (2010) ”Research paradigms of contemporary knowledge management studies: 1998-
2007”, s. 178. 
13 Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995) The knowledge-creating company: how Japanese companies create the 

dynamics of innovation. 
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grund för det här problematisk och en av orsakerna till kritiken mot KM-fältet. 
Grunden i kritiken ligger dels i att kunskap som är explicit egentligen inte skiljer 
sig från information, och den kunskap som beskrivs som tacit är så flyende till sin 
karaktär att det borde vara omöjligt att formellt hantera den i en organisationskon-
text.14 Grunderna för hur knowledge management fungerar och vad det egentligen 
är blir mycket lättare att förstå om man istället, i likhet med Tsoukas, konstaterar 
att det inte rör sig om två separata typer av kunskap, utan två aspekter av kunskap 
som alltid finns där – den tysta kunskapen är en nödvändig komponent i all kun-
skap.15 Det här betyder alltså att det inte finns en typ av kunskap som är svårare 
hantera än en annan, utan att det finns tysta aspekter i all kunskap, och det måste 
det finnas strategier för att hantera i en organisation, likaväl som det finns expli-
cita aspekter i kunskap som ska kunna hanteras i mer traditionella former i in-
formationshanteringssystem. 

Något annat som lätt ställer till det när man ska prata om kunskapsbegreppet i 
knowledge management är den hierarkiska relationen mellan data-information-
kunskap, där råa, objektiva data blir den grund som man bygger först information 
på genom att ge mening och sedan, som toppen på pyramiden, drar kunskap ur.16 
Inom knowledge management ligger det då nära till hands att utgå ifrån att doku-
ment som hanteras i organisationen, som innehåller information (eller explicit 
kunskap om man så vill) egentligen inte är relevanta i KM-sammanhang, eftersom 
information är förstadiet till kunskap, och knowledge management ju ska hantera 
kunskap, inte information. Knowledge management riskerar att utifrån det här 
synsättet bli irrelevant, då det som i första hand ofta behövs i en organisation är 
just någon grundläggande form av dokumenthantering.  

Om man istället följer Tuomis argumentation om en omvänd hierarki blir re-
lationerna i knowledge management lättare att konceptualisera. Tuomi argumente-
rar att data bara kan uppkomma i en förutbestämd betydelsestruktur som sedan 
används för att representera information, råa data kan alltså bara finnas där det 
först finns ett kunskapssystem i vilken de kan uppkomma.17 Kunskap är kontexten 
ur vilken man skapar information som till exempel kan sparas i dokument, vilket i 
sin tur vidare kan abstraheras till data för att till exempel hantera i databaser. 

I likhet med Tsoukas, är det i Tuomis argumentation inte relevant att göra en 
uppdelning mellan kunskap som tacit och explicit som två olika typer av kunskap. 
Istället följer Tuomi Polanyis koncept om tyst kunskap, där den tysta kunskapen är 

                                                 
14 Kakabadse, N., m.fl. (2003) “Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy”, s. 
85-87. 
15 Tsoukas, H. (1996) ”The firm as a distributed knowledge system: a constructionist approach”, s. 14. 
16 Alavi, M. & Leidner, D. (2001) “Knowledge managment and knowledge management systems: conceptual 
foundations and research issues”, s. 109. 
17 Tuomi, I. (2000) ”Data is more than knowledge”, s. 107. 
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en bakgrund från vilken man kan tillfälligtvis fokusera kunskap, som därigenom 
blir medveten och diskuterbar.18 

Med de här invändningarna i åtanke, kan man sedan följa Davenport & Prusaks 
välciterade definition av kunskap: 

”[Knowledge is] a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert 
insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and in-
formation.”19 

Nyckelordet här är fluid, vilket, i likhet med vad McInerney påpekar, innebär att 
kunskap inte är något statiskt, utan ser olika ut i olika sammanhang.20  

Utifrån det här synsättet kan kunskap alltså sammantaget beskrivas som ett 
föränderligt begrepp som byggs upp av flera olika aspekter i en individs livsvärld. 
Kunskap skapar en kontext för tolkning av fenomen i omvärlden, och utifrån vilka 
aspekter i kunskapen som fokuseras är den lättare eller svårare att uttrycka och 
har olika förutsättningar för att lagras.  

För knowledge management blir styrkan i det här synsättet framför allt att det 
blir lättare att utifrån ett praktiskt perspektiv identifiera vad knowledge manage-
ment är och vad knowledge management kan jobba med, genom att det visar på 
möjligheterna till ett helhetsperspektiv på processerna och byggstenarna i know-
ledge management. Det visar också på nödvändigheten i helhetsperspektiv och 
dynamik, då kunskapens olika skepnader gör det nödvändigt att tänka brett kring 
arbetsmetoder för skapande, delning och hantering av kunskap i organisationen.  

KM-system 
Fungerande knowledge management vilar på en grund av organisation, lärande, 
ledarskap och teknologi, där alla dessa faktorer måste existera och samverka för 
att arbetet med knowledge management ska bli lyckat.21 När knowledge manage-
ment etablerades som disciplin var det dock vanligt att fokus låg på enbart teknik 
och utveckling av tekniklösningar för hantering av IT och kunskapsdelning.22 Den 
teknikfokuserade synen kritiserades dock hårt när man märkte att den missade 
viktiga möjligheter i kunskapshanteringen, och bland annat Stenmark argumente-
rade att teknik inte är en lösning för att hitta och dela kunskap, utan ett hjälpme-
del.23 Bhatt poängterar att för att hantera kunskap i en organisation behöver man 
skapa en tillåtande miljö för deltagande och delande, och även om IT är utmärkt 
för lagring och distribution är det mer begränsat när det gäller tolkning och del-
                                                 
18 Tuomi, I. (2000) ”Data is more than knowledge”,  s. 111. 
19Davenport, T. & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know, s. 5 
20McInerney, C. (2002) ”Knowledge managemen and the dynamic nature of knowledge” passim. 
21 Stankosky, M.A. & Baldanza, C. (2000), citerade i Mohamed, M., m.fl. (2006) “Knowledge management 
and information technology: can they work in perfect harmony?”, s. 103. 
22 Stenmark, D. (2001) ”Leveraging tacit organizational knowledge”, s. 10. 
23 Stenmark, D. (2001) ”Leveraging tacit organizational knowledge”, s. 11. 



 11

ning.24 Enbart en teknisk lösning, visar forskning, gör ingen skillnad om det inte 
finns en tydlig strategi för ett utvidgat knowledge management-arbete i orga-
nisationen.25 

Det här betyder dock inte att IT och tekniska lösningar inte är viktigt inom 
knowledge management, i många fall är det avgörande och en helt central aspekt 
när knowledge management ska verka inom en organisation. IT-system som an-
vänds inom knowledge management brukar kallas knowledge management system 
(KMS), och kan vara uppbyggda av teknologier som till exempel intranät, sökmo-
torer, olika verktyg för samarbete och data warehousing.26 Alavi och Leidner har 
visat att det finns betydande vinster med att använda sig av KMS, då det kan leda 
till ökad kommunikation och deltagande, och förbättrade affärsmässiga resultat.27 

I forskningen kring KMS har det varit relevant att titta på den forskning som 
finns kring implementering och användandet av IT-system, och flera studier har 
gjorts där man använder sig av etablerade IT-implementeringsmodeller.28 Bland de 
många faktorer som är intressanta och påverkar användandet av IT-system och 
KMS är särskilt upplevd användbarhet ett relevant begrepp. Det här handlar om i 
vilken utsträckning användare tror att det har en positiv inverkan i arbetssituation-
en att använda sig av ett KMS för att söka kunskap.29 Om den upplevda använd-
barheten anses som hög, har det en positiv inverkan på användandet av ett system, 
och intentionen att fortsätta att använda sig av ett system.30 

Samtidigt så är det viktigt att konstatera att ett KMS, i enlighet med slutsat-
serna om begränsningar i tekniken som gjordes ovan, inkluderar mer än bara tek-
nik. KMS måste också faktiskt användas av de anställda, annars blir det verk-
ningslöst som verktyg för knowledge management, och riskerar att förpassas till 
kategorin ”misslyckade IT-projekt”.31 Ett KM-system måste alltså ta hänsyn till 
kulturella och organisatoriska aspekter, och när det gäller implementering av KMS 
handlar det lika mycket om en förändring av organisationskulturen för att stödja 
ett kunskapsinriktat och delande arbetssätt som enbart installation och utbildning i 

                                                 
24 Bhatt, G. (2001) ”Knowledge management in organizations: examining the interaction between technolo-
gies, techniques and people”, s. 74. 
25 Alavi, M. & Leidner, D. (1999) ”Knowledge management systems: issues, challanges, and benefits”, s. 7. 
26 Alavi, M. m. fl.(2006) ”An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge 
management practices”, s. 193. 
27 Alavi, M. & Leidner, D. (1999) “Knowledge management systems: issues, challenges, and benefits”, pas-
sim. 
28 He, W., m.fl.(2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”; Lai, J. (2009). “How Reward, Computer Self-Efficacy, and 
Perceived Power Security Affect Knowledge Management Systems Success: An Empirical Investigation in 
High-Tech Companies”. 
29 He, W., m. fl.(2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”, s. 527. 
30 Davis, F., m.fl. (1989) “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of two theoretical mod-
els”, s. 998-999. 
31 He, W., m. fl.(2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”, s. 526. 
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ett nytt IT-system.32 Det finns också, som He et al. pekar på, en tydlig social di-
mension i KMS och det är en avgörande komponent i hur positivt användarna 
uppfattar systemet och dess användbarhet.33 

Utifrån det här synsättet avses med KMS i uppsatsen i första hand det tekniska 
systemet, men ett tekniskt system placerat i en kontext av ett vidare KM-tänkande 
och icke-tekniska KM-aktiviteter. 

Kunskapsdelning 

 
Cabrera och Cabrera definierar kunskapsdelning som “the contribution by indi-
viduals to the collective knowledge of an organization”.34 Det här är inget nytt, 
människor har alltid pratat med varandra och lärt av varandra, men det gör inte att 
det i alla lägen nödvändigtvis är något som sker automatiskt, utan det är en kom-
plex process.35 

Att dela kunskap är centralt för knowledge management, och flera forskare 
konstaterar att även om det finns många olika aspekter inom knowledge manage-
ment, så är fokus inom KM-praktiken på kunskapsdelning.36 För praktiska verktyg 
som KM-system är det avgörande för att de ska fungera att de används för kun-
skapsdelning.37 Det är därför viktigt att ha en bakgrundsförståelse för de mekan-
ismer som möjliggör delandet av kunskap för att kunna förstå de grundläggande 
processerna inom knowledge management. Eller snarare, skapa en förståelse både 
för vad det som får personer att vara villiga att dela med sig av sin egen kunskap 
liksom vad det är som får personer att välja att söka efter kunskap i ett KMS eller 
på annat sätt ta del av och använda sig av kunskap som andra delar med sig av.38. 

Möjligheten för kunskapsdelning påverkas av en rad olika faktorer, individu-
ella, organisatoriska, teknologiska, vilken typ av kunskap det rör sig om och hur 
lätt det är att dela med sig.39 Organisatoriskt kan det handla om belöningssystem, 

                                                 
32Alavi, M. & Leidner, D. (1999) ”Knowledge management systems: issues, challanges, and benefits”, s. 21. 
33 He, W., m.fl.(2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”, s. 534. 
34 Cabrera, Á & Cabrera, E. (2002). “Knowledge-sharing dilemmas”, s. 689. 
35 Hendriks, P. (1999). “Why share knowledge? The influence of ICT on the motivation for knowledge shar-
ing”, s. 92. 
36 Bouthillier, F. & Shearer, K. (2002) “Understanding knowledge management and information manage-
ment: the need for an empirical perspective”; Earl, M. (2001) ”Knowledge management strategies: toward a 
taxonomy”, Alavi, M & Leidner, D. (2001) “Knowledge managment and knowledge management systems: 
conceptual foundations and research issues”. 
37 Lai, J. (2009) “How Reward, Computer Self-Efficacy, and Perceived Power Security Affect Knowledge 
Management Systems Success: An Empirical Investigation in High-Tech Companies”, s. 332. 
38 He, W., m.fl. (2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”, s. 526. 
39 Gagné, M. (2009). ”A Model of Knowledge-Sharing Motivation” s. 572. 
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som berörs nedan, eller att det kanske saknas möjligheter att faktiskt dela kunskap 
i en organisation då man varken har system på plats eller tillfällen för delning vid 
fysiska möten. När det gäller tekniska faktorer kan delning uppmuntras genom till 
exempel att anställda får träning i att använda system, eller att man har ett system 
på plats som gör det enkelt att dela. Tillgänglighet och enkelhet har visat sig ha en 
positiv effekt på kunskapsdelning.40 

När det gäller individuella faktorer har Ipe påpekat att just delning visar på att 
det rör sig om en medveten handling från den individ som har kunskap, och att 
man heller inte ser individen som ägare till den kunskapen utan det finns ett delat 
ägarskap med den som är mottagare41. Eftersom det rör sig om en medveten hand-
ling, så är det också något som påverkas av individens uppfattningar och omgiv-
ning. Finns det inte en stark motivation till att dela med sig, eller tvärtom, finns 
det en stark misstänksamhet eller ovilja mot att dela med sig, så kommer det heller 
inte ske någon delning av kunskap, just eftersom det sällan sker omedvetet.42 

När det gäller faktorer som ska uppmuntra kunskapsdelning har det särskilt 
inom management- och organisationslitteraturen varit vanligt att förutsätta att 
olika typer av belöningssystem är centrala faktorer för motivationen för anställda 
att anta ett kunskapsdelande beteende.43 Belöningar för att delta i kunskapsdelande 
aktiviteter kan variera från rent monetära incitament som bonusar och lönepåslag, 
till karriärutveckling och bättre poäng i medarbetarutvärderingar.44 

På senare år har man börjat ifrågasätta om konkreta och riktade belöningar 
verkligen är det mest effektiva sättet för att uppmuntra kunskapsdelning. I flera 
studier har det visats att konkreta belöningar och bonusar inte har så stor inverkan 
på intentionen att dela med sig, och inte fungerar som ensam motiverare till kun-
skapsdelning.45 Viss forskning har visat på att det till och med kan vara rent av 
negativt då det kan ses som nedvärderande av anställdas professionella attityd46 
och leda till opportunistiskt beteende.47 Tydligt positiv effekt på intentionen att 
dela med sig av kunskap har sociala faktorer som glädjen och tillfredsställelsen i 

                                                 
40 Gagné, M. (2009) ”A Model of Knowledge-Sharing Motivation”, s. 572. 
41 Ipe, M. (2003) “Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework”, s. 341-342. 
42 Stenmark, D. (2001) “Leveraging tacit organizational knowledge”, s. 21. 
43 Lai, J. (2009). “How Reward, Computer Self-Efficacy, and Perceived Power Security Affect Knowledge 
Management Systems Success: An Empirical Investigation in High-Tech Companies”, s. 334 ff. 
44 Lai, J. (2009). “How Reward, Computer Self-Efficacy, and Perceived Power Security Affect Knowledge 
Management Systems Success: An Empirical Investigation in High-Tech Companies”, s. 334. 
45 Paroutis, S. & Al Saleh, A. (2009) “Determinants of knowledge sharing using Web 2.0 technologies”; 
Yang, H. & Wu, T. (2008) “Knowledge sharing in an organization”; Lin, H. (2007) “Effects of extrinsic and 
intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions”. 
46 McDermott, R. & O’Dell, C. (2001) “Overcoming cultural barriers to sharing knowledge”, s. 81. 
47 Yang, H. & Wu, T. (2008) “Knowledge sharing in an organization”, s. 1154. 



 14

att hjälpa andra,48 möjligheten att få beröm och kunna etablera sig som expert49 och 
tro på reciprocitet.50  

Även faktorer som upplevd användbarhet, som diskuterats ovan, och trust har 
inverkan på intentionen att dela med sig. När det gäller trust är det en avgörande 
faktor inte bara för att få personer att dela med sig, utan även när man bestämmer 
sig för att inte dela med sig. Brist på tillit och tilltro till att den mottagande parten 
kommer att använda sig av informationen på ett korrekt sätt är avgörande för om 
individen bestämmer sig för att dela med sig eller inte.51 Även om det finns andra 
faktorer eller system på plats som skulle kunna spela en positiv roll för kunskaps-
delning, konstaterar Andrews och Delahaye att det i många fall inte sker någon 
kunskapsdelning alls om det inte finns de grundläggande förutsättningarna för trust.52 

Även andra faktorer än brist på tillit spelar in när personer väljer att inte dela 
med sig av sin kunskap. Då kunskapsdelning i grunden är en social aktivitet på-
verkar andras förväntade beteende individens inställning till delning. Det man 
skulle kunna kalla sociala osäkerhetsfaktorer är en stor del av det som hindrar del-
tagande och delning, då man till exempel kan vara rädd för att leda sina kollegor 
in på fel spår, eller dela något felaktigt, något som sen skulle kunna kritiseras av 
andra. Dåligt självförtroende eller bristande insikt i vilken plats och betydelse man 
har i organisationen kan också leda till att man helt enkelt tror att den kunskap 
man själv besitter inte är relevant eller viktig nog för att delas.53 Från ett kun-
skapsdelningsperspektiv är det här förstås problematiskt, men man kan också, som 
Ardichvili et al. gör, tänka på att det här faktiskt kan ske utifrån omsorg om orga-
nisationen som helhet, då man inte vill dela med sig av kunskap som inte är an-
vändbar.54 

Som kunskapssökare är det en attityd som många nog är tacksamma för. För 
att kunskapsdelning ska kunna ske så måste det, som konstaterats ovan, även fin-
nas personer som använder sig av den kunskap som andra delar med sig av. Ur ett 
KM-perspektiv är motivationen till sökning i KMS inte lika väl beforskad som 
avsändarsidan, men i en studie där man undersökt professiongrupper för kun-
                                                 
48 Paroutis, S. & Al Saleh, A. (2009) “Determinants of knowledge sharing using Web 2.0 technologies”; Lin, 
H. (2007) “Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions”; Daven-
port, T. & Prusak, L. (1998) “Working knowledge: How organizations manage what they know”. 
49 Ardichvili, A., m.fl. (2003) “Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing commu-
nities of practice”; Paroutis, S. & Al Saleh, A. (2009) “Determinants of knowledge sharing using Web 2.0 
technologies”. 
50 Lin, H. (2007) “Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions”; 
Ipe, M. (2003) “Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework”. 
51 Renzl, B. (2008) “Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and 
knowledge documentation”, s. 216. 
52 Andrews, K. & Delahaye, B. (2000) “Influences on knowledge processes in organizational learning: The 
psychological filter”, s. 804. 
53 Ardichvili, A., m.fl. (2003) “Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing commu-
nities of practice”, s. 64. 
54 Ardichvili, A., m.fl. (2003) “Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing commu-
nities of practice”, s. 72. 
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skapsdelning påpekar icke-användarna att det är svårt att hitta snabba, korrekta 
svar, och det blir omständigt och tar alldeles för lång tid om man anser sig vara 
tvungen att verifiera de svar man får från flera olika källor.55 Att då fortsätta att 
dela kunskap med personer som man erfarenhetsmässigt kan lita på genom per-
sonliga möten och i professionsgrupper blir då ett enklare val.  

Kunskapsdelning i en organisation är alltså en faktor beroende av individens 
aktiva vilja att dela med sig. Den viljan kan påverkas positivt av att anställda upp-
lever att de bidrar och deltar i en grupp där deras bidrag bemöts som värdefulla, 
och om det upplevs som enkelt att söka och hitta eller få relevanta och korrekta 
svar när man behöver dem. För att uppmuntra kunskapsdelning är det alltså viktigt 
att först se till att det finns praktiska möjligheter att dela och att anställda upplever 
det som enkelt att göra det, och sedan att det är tydligt hur, vad och varför de ska 
bidra, och vad som kommer att hända med den kunskap de bidrar med. 

Trust 

 
Trust, eller för att använda svenska termer, förtroende eller tillit, är även det ett 
svårdefinierat och omtvistat begrepp. I och med att det används inom många olika 
forskningsfält och områden så finns det också många definitioner där begreppet 
anpassats efter just den specifika kontext som är relevant för det fältet.56 Att trust 
används inom så många olika fält är en indikator på att begreppet spelar en viktig 
roll i många olika sammanhang.57 Däremot är trust även ett begrepp som ses som 
så självklart att det är vanligt att det i forskningen nämns i förbifarten utan att man 
går in mer i detalj på vad som avses, eller diskuterar innebörden i en djupare ana-
lys av vad begreppet kan betyda.58  I den här uppsatsen kommer begreppet trust att 
användas i första hand snarare än de svenska substantiven förtroende, tilltro eller 
tillit. Orsaken till det är att det rör sig om ord och begrepp som, liksom konstate-
rades ovan, är så självklara och används så ofta i vardagligt språk och vardagssitu-
ationer, att det finns många olika betydelsenyanser inbäddade i de svenska orden, 
vilket gör det enklare att diskutera om man använder en term som trust, som i vårt 
språk blir mer betydelseneutral. För att beskriva handlingar som är kopplade till 
trust kommer dock de svenska motsvarigheterna som ’att känna tilltro till’, ’ha 
förtroende inför’ etc. att användas. 

                                                 
55 Ardichvili, A., m.fl. (2003) “Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing commu-
nities of practice”, s. 64. 
56 Kelton, K., m.fl.(2008) ”Trust in digital information”, s. 365. 
57 He, W., m.fl.(2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”, s. 528. 
58 Gambetta, D. (1988) citerad i Mayer, R., m.fl. (1995) ”An intergrative model of organizational trust”, s. 
709. 
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Det är relevant att först konstatera att inte heller trust är något statiskt begrepp, 
att det alltså kan innefatta många olika betydelser för olika sammanhang. Även 
om grundbetydelsen av trust i olika sammanhang förstås är gemensam, konstaterar 
Bigley & Pearce att möjligheterna för en både användbar och allomfattande defi-
nition av trust inte är särskilt stora.59  

Det är dessutom viktigt att påpeka att trust inte är statiskt även ur en annan 
synvinkel, trust är inte något som enkelt kan tillskrivas en relation, utan nivån av 
trust eller dess kvalité kan förändras över tid. Det är möjligt att lita på en person 
eller en institution i ett sammanhang men inte i ett annat,60 och följaktligen kan 
också trovärdigheten hos en agent vara hög i ett sammanhang, men helt saknas i 
ett annat.61 

För att teckna ett ramverk för vad trust innebär kan man ta sin utgångspunkt i 
konstaterandet att det först måste finnas en tro på och en villighet att förlita sig på 
en individ eller ett system.62 Det måste även finnas faktorer som är avgörande, 
eller i alla fall i något avseende viktiga – det måste helt enkelt stå något på spel – 
annars är frågan om trust eller inte trust inte särskilt relevant.63 I och med det här 
kan man då se att individen som visar trust också är sårbar i förhållanden till den 
person eller instans man visar förtroende inför,64 och alltså tar en risk genom sitt 
visade förtroende. Risk är ett centralt begrepp i trust-diskussionen, och att visa 
trust, och därigenom göra sig sårbar, innebär också att man accepterar att det finns 
risker med sitt beteende, men man väljer ändå att utsätta sig för den risken.65 

Trust har en stor inverkan på individers beteende, och därmed också på hur 
individer delar med sig av och använder kunskap. Det är i det här avseendet som 
det blir ett centralt begrepp för knowledge management. Huotari & Iivonen visar 
på att trust producerar mer interaktion mellan individer, och just därför är väsent-
ligt för samarbete och kunskapsskapande i en organisation.66 Den för kunskapsdel-
ning helt avgörande förutsättningen att kunna lita på att den kunskap man delar 
med sig av inte blir felaktigt använd är förstås en av de viktiga funktionerna för 
trust i ett KM-sammanhang,67 och den här relationen mellan trust och risk som det 
är ett tecken på blir än tydligare om man ser kunskapsdelning utifrån den sökande 
personens perspektiv. För kunskapssökaren består risken i delad kunskap i att det 
till exempel kan finnas felaktigheter i de dokument man hittar, vilket kan leda till 

                                                 
59 Bigley, G. & Pearce, J. (1998) “Straining for shared meaning in organization science: Problems of trust and 
distrust”, s. 408. 
60 Lewis, J. & Weigert, A. (1985) ”Trust as a social reality”, s. 976. 
61 Desouza, K., m.fl. (2006) ”Factors governing the consumption of explicit knowledge”, s. 38. 
62 McKnight, D., m.fl. (1998) ”Initial trust formation in new organizational relationships”, s. 474. 
63 Kee, H. & Knox, R. (1970) “Conceptual and methodological considerations in the study of trust”, s. 362. 
64 Kee, H. & Knox, R. (1970) “Conceptual and methodological considerations in the study of trust”, s. 362 ff. 
65 Sheppard, B. & Sherman D. (1998) ”The grammars of trust: a model and general implications”, s. 422-423. 
66 Huotari, M. & Iivonen, M. (2004) “Managing Knowledge-Based Organizations Throught Trust”, s. 16. 
67 Shaw, R. (1997) “Trust in balance: Building successful organizations on results, intergrity, and concern”, 
passim. 
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oförutsedda resultat och brister i den egna arbetsinsatsen. Men genom att ändå 
använda sig av KM-systemet för att söka information visar man på trust.68 

Det finns ett par olika sätt att strukturera trust så att det går att visa på olika 
aspekter av begreppet, och därmed olika funktioner för det. Ett sätt är att struktu-
rera det efter de grundläggande förutsättningarna för trust hos individen. Utifrån 
det perspektivet kan man se tre olika kvaliteter i trust:69 kognitiv trust, känslomäss-
ig trust och beteendegrundad trust.70  

Beteendegrundad trust kan beskrivas som en grundinställning hos en individ 
om att man ska eller inte ska lita på andra, och känslomässig trust bygger på 
känslomässiga argument som att man bör lita på familjemedlemmar, eller att per-
soner med fast handslag verkar trovärdiga.  

Kognitiv trust däremot bygger på erfarenhet av tidigare samarbete eller ration-
ella argument som ”hon har lång erfarenhet i den här frågan, så jag litar på att 
hennes lösning är rimlig”.  

Det flexibla elementet i trust tas dock åter upp när Lewis et al. poängterar att 
det självklart finns delar av alla dessa kvaliteter i vardagliga situationer, om än i 
olika hög grad.71 Man litar alltså på sin kollega dels för att hon har gett relevanta 
förslag på lösningar förut, men också för att man själv är en sådan person som 
utgår ifrån att man kan lita på folk, och för att hon har ett så fast handslag och så 
ärliga, blå ögon.  

I organisationssammanhang är det den kognitiva aspekten av trust som är mest 
relevant, och till den kan man lägga en annan aspekt, nämligen att det i organisat-
ionsteori och knowledge management är vanligast att diskutera interpersonell 
trust. Motpolen till interpersonell trust utgörs traditionellt av system-trust, och 
uppdelningen här är förtroende mellan personer och förtroende till system, där det 
systemfokuserade förtroendet är ett begrepp som mest används inom sociologin 
och berör förtroende för till exempel juridiska eller politiska system.72  

Det personbaserade förtroendet fokuserar till skillnad från system-trust på en 
relation mellan två personer, där den ena personen blir mottagare för den andras 
trust.73 Interpersonell trust definieras med en lättförståelig förklaring av Davenport 
& McLaughlin som ”an expectancy based on the experience of an individual or 
group that another individual or group can be relied upon”74 och tankegången ut-
vecklas sedan vidare genom konstaterandet att “[…] trust is an outcome of mutu-

                                                 
68 Desouza, K., m.fl. (2006) ”Factors governing the consumption of explicit knowledge”, s. 38. 
69 Här finns det flera varianter, men alla med liknande grundläggande uppdelning mellan känslomässigt och 
erfarenhetsmässigt baserat förtroende, se till exempel en genomgång i Bigley, G. & Pearce, J. (1998) “Strai-
ning for shared meaning in organization science: Problems of trust and distrust”, s. 107. 
70 Lewis, J. & Weigert, A. (1985) ”Trust as a social reality”, s. 972. 
71 Lewis, J. & Weigert, A. (1985) ”Trust as a social reality”, s. 972. 
72 Lewis, J. & Weigert, A. (1985) ”Trust as a social reality”, s. 973. 
73 Mayer, R., m. fl. (1995) ”An Integrative Model of Organizational Trust”, passim. 
74 Davenport, E. & McLaughlin, L. (2004) “Interpersonal Trust in Online Partnerships: The Challenge of 
Representation”, s. 109. 
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ally understood purposes, values and work practices.”75 Det de betonar här är alltså 
att man i en organisation litar på andra framför allt för att man delar och är med-
veten om den gemensamma organisationskulturen och normerna. 

Interpersonell trust är dock inte den enda formen av trust som kan vara rele-
vant i en organisation. He, Fang & Wei pekar på att det fokus på interpersonell 
trust som finns i den existerande KM-litteraturen leder till att man missar många 
situationer där trust fungerar som en viktig faktor för användande av KMS och 
kunskapssökning som inte bygger på sociala, interpersonella interaktioner.76 För 
de här situationerna lyfter de fram begreppet kollektiv trust. Användarens trust 
inför ett KMS vid en sökning behöver inte vara direkt relaterat till en person eller 
grupp, och i ett stort företag är det knappast fallet att man har en relation till alla 
andra användare av ett system, eller erfarenhet av att arbeta med dem. Trust blir då 
ett generaliserat kollektivt begrepp, och som användare kan man antas förvänta sig 
att andra användare vill göra gott utifrån altruistiska motiv snarare än på grund av 
en tidigare etablerad relation.77 Kollektiv trust ligger nära begreppet om trust till 
systemet, men till skillnad från system-trust där man också konstaterat att trust 
inte är avhängigt personliga relationer,78 ligger fokus i kollektiv trust på små, spe-
cifika sammanhang och inte samhällsfunktioner som är det som fokuseras i sy-
stem-trust. 

Kollektiv trust kopplar He et al. även till begreppet upplevd användbarhet. 
Där det finns kollektiv trust och en användare förutsätter att andra användare vill 
väl, är det troligare att de anser att kunskapen de kan få tillgång till genom KM-
systemet kommer att kunna vara till gagn för dem, vilket ökar tilltron till eller för-
väntningen på systemet som användbart.79 Användningen av systemet ses då som 
positivt, och chansen att det används blir högre. 

Ännu ett steg längre bort från synen på trust som primärt är en relation mellan 
två individer, är konceptet om trust i relation till digital information som lyfts fram 
av Kelton, Fleischmann och Wallace.80 Författarna anser att trust inte måste ha en 
personlig motpart som mottagare av trust, utan att även digital information kan 
fungera som mottagare.81 I en argumentation hämtad från forskningsområdet män-
niska-datorinteraktion, pekar man på att när tekniken får en framskjuten roll, och 
blir socialt relevant, så förflyttas fokus från personerna bakom tekniken, som till 

                                                 
75 Davenport, E. & McLaughlin, L. (2004) “Interpersonal Trust in Online Partnerships: The Challenge of 
Representation”, s. 113. 
76 He, W., m.fl. (2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”, s. 534. 
77 He, W., m.fl. (2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”,  s. 528-529. 
78 Lewis, J. & Weigert, A. (1985) “Trust as a Social Reality”, s. 85. 
79 He, W., m.fl. (2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation,” s. 529, 533. 
80 Kelton, K., m.fl. (2008) ”Trust in Digital Information”. 
81 Kelton, K., m.fl. (2008) ”Trust in Digital Information”, s. 365. 
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exempel programmerare eller textförfattare, till tekniken eller informationen i sig. 
Den här tekniken eller information blir då mottagaren av trust.82 För att kunna till-
lämpa trust som ett analysverktyg för information, så att det verkligen handlar om 
just en trust-relation och inte bara information som identifieras som en säker källa, 
krävs det att man flyttar fokus från själva informationen till den uppfattning om 
informationen som finns hos den person som använder sig av den.83 Det här inne-
bär att för att det ska handla om en trust-relation ska det för användaren finnas 
faktorer som risk och sårbarhet kopplat till användandet av tekniken. Som vi 
kommer att kunna se senare är det här ett relevant synsätt på trust i ett KM-
sammanhang och som även går att tillämpa när det handlar om implementeringen 
av ett system. 

Trust, sammanfattningsvis, är ur ett KM-perspektiv först och främst är ett be-
grepp som bygger på kognitiv trust, och att man kan supplera den dominerande 
synen på trust inom knowledge management som ett begrepp fokuserat på person-
lig interaktion med att även erkänna att trust kan fungera i relation till ett anonymt 
kollektiv eller i relation till digital information utan identifierbar personlig avsän-
dare. 

                                                 
82 Kelton, K., m.fl. (2008) ”Trust in Digital Information”, s. 365 
83 Kelton, K., m.fl. (2008) ”Trust in Digital Information”, s. 371. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 
När jag närmade mig det här ämnet var det med en stor nyfikenhet inför know-
ledge management som fält och inför hur praktikerna arbetade. Målet i val av ar-
betssätt var därför att ha möjlighet att ha kvar den öppenheten inför ämnet, samti-
digt som jag med begränsade förkunskaper skulle kunna arbeta för att hitta intres-
santa teman och resultat. Med det som utgångspunkt fastnade jag för att försöka 
tillämpa ett grundat teori-perspektiv, då grundad teori bygger på att man jobbar 
fokuserat men öppet med ett fält och att man, som Hartman hävdar, som forskare 
drivs av just nyfikenhet inför området.84 

Grundad teori utvecklades inom sociologin, men används nu inom många 
andra fält, och studier som bygger på grundad teori har även utförts i biblioteks- 
och informationsvetenskap85 och management studies86. Till skillnad från många 
andra sätt att beforska ett ämne utgår man i grundad teori inte från hypoteser som 
ska verifieras genom data eller empiriska undersökningar, utan fokuserar istället 
på att teori ska hittas i fältet och utvecklas från de data som samlas in.87 Vanligtvis 
väljer man att arbeta med grundad teori inom områden där det inte finns så mycket 
skrivet, eller för att skapa en möjlighet att se med nya ögon på redan existerande 
kunskap inom ett fält. 88 

Utan att gå närmare in på de olika inriktningarna och meningsskiljaktigheterna 
som finns sedan fäderna till den grundade teorin, Glaser och Strauss, valde att 
utveckla skilda spår inom ämnet,89 så kommer det här avsnittet att i mesta möjliga 
mån handla om de grundläggande principer som styr grundad teori. Målet för 
grundad teori beskrivs av Suddaby: 

                                                 
84 Hartman, J. (2001) Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund. 
85 Tan, J. (2010) “Grounded theory in practice: issues and discussion for new qualitative researchers”, s. 93. 
86 Goulding, C. (2002) Grounded theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Re-

searchers,  s. 49-50. 
87 Tan, J. (2010) “Grounded theory in practice: issues and discussion for new qualitative researchers”, s. 94. 
88 Goulding, C. (2002) Grounded theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Re-

searchers, s. 42. 
89 Strauss, A. & Corbin, J. Basics of Qualitative Research, Glaser, B. Basics of Grounded Theory Analysis. 
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”[T]he purpose of grounded theory is not to make truth statements about reality, but, rather, to 
elicit fresh understandings about patterned relationships between social actors and how these 
relationships and interactions actively construct reality.”90  

Grundad teori ska alltså, poängterar Suddaby bland annat, fokusera på relationer 
och interaktion.  

Att visa en stor öppenhet inför fältet som man undersöker är en förutsättning 
för grundad teori eftersom tanken är att man ska gå in i fältet, se och uppleva vad 
det är som försiggår, och utifrån det utveckla teori. Fältet och informanterna ska 
observeras och intervjuas utan att det data som samlas in testas mot tidigare upp-
ställda hypoteser. Forskaren i sin tur ska vara så neutral som möjligt och inte för-
utsätta mer än grundläggande sociala normer och förutsättningar.91 

Den klassiska varianten av grundad teori betonar vikten av att vara så opåver-
kad och öppen inför fältet som möjligt.92 Dock kan man konstatera att det förstås 
inte går att gå in i ett fält utan några som helt föreställningar och förförståelser,93 
och att ”an open mind does not mean an empty head”.94 Fler och fler forskare för-
ordar att läsa tidigare forskning parallellt med den grundade teori-undersökningen 
– att känna till det området man ska undersöka och läsa det som skrivits tidigare är 
en hjälp i bland annat formulerandet av relevanta intervjufrågor, förmågan att rela-
tera koncept till varandra och är ett stöd för bättre förståelse av ämnet, särskilt för 
oerfarna forskare, som slipper ägna tid åt att formulera problem som redan är lösta.95  

För mer erfarna forskare är det säkert, som Goulding påpekar, svårare att 
lämna sin förförståelse, men genom att gå ut i fält tidigt i forskningsprocessen och 
samla in stora mängder data från olika håll anser hon att det går att uppväga de 
negativa aspekterna av förförståelsen.96 En forskare som använder sig av grundad 
teori bör, enligt Goulding, läsa för att få idéer som kan kopplas konceptuellt till 
den teori som håller på att utvecklas, men det gäller litteratur som inte är i direkt 
koppling till fältet.97 Litteratur som direkt behandlar undersökningens område bör 

                                                 
90 Suddaby, R. (2006) s. 636, citerad i Tan, J. (2010) “Grounded theory in practice: issues and discussion for 
new qualitative researchers”, s. 107. 
91 Goulding, C. (2002) Grounded theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Re-
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92 Charmaz, Kathy (2006) Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis, s. 
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93 Charmaz, Kathy (2006) Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis, s. 
10. 
94 Seidel, J. & Kelle, U. (1995) s. 56, citerade i Tan, J. (2010) “Grounded theory in practice: issues and dis-
cussion for new qualitative researchers”, s.100. 
95 Tan, J. (2010) “Grounded theory in practice: issues and discussion for new qualitative researchers”, s. 100-
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96  Goulding, C. (2002) Grounded theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Re-
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man vänta med att läsa tills man har skaffat sig en god uppfattning om vad det är 
som händer i fältet och vilka teorins grundläggande byggstenar kommer att vara.98 

Grundandet i grundad teori bygger på en tydlig process med väl definierade 
steg där slutmålet är formulerandet av teori.99 Charmaz beskriver processen som 
en vägvisare genom forskningsarbetet,100 och även om det kan ses som ett kom-
plicerat sätt att arbeta så är det en process som är skapad för att kunna göra det 
mesta av det material som samlas in. 

I insamlandet av data så har forskaren större frihet och ett bredare spektrum av 
möjliga källor att arbeta med än vid forskning som använder sig av andra kvalita-
tiva metoder, eftersom det i grundad teori är möjligt att förutom intervjuer och 
observation också arbeta med sekundära källor som t.ex. kataloger, eller anteck-
ningar från informella intervjuer.101 Det data som samlas in analyseras kontinuer-
ligt genom att det kodas, alltså tilldelas en förklarande notering, en tag. Charmaz 
beskriver sin arbetsprocess där hon går igenom till exempel intervjuer rad för rad 
eller händelse för händelse, som benämns och definieras, och dessa koder fokuse-
ras sedan genom en översyn som drar det viktigaste och intressantaste ur den tidi-
gare kodningen.102 Händelserna delas också in i kategorier, vilket fungerar som 
mer övergripande, men fortfarande konkreta, koncept.103 

Helt centralt för grundad teori är att insamlandet av data sker parallellt med 
analysen av data, och det är det som gör den grundade teorin så relevant. Det här 
ger en möjlighet att hela tiden utvärdera och omformulera det arbete som pågår 
och skapar därför stor flexibilitet och en förmåga att fokusera forskningen på det 
som visar sig vara intressant i materialet. Att materialinsamlingen och analysen 
sker parallellt innebär att det bör ske en ständig jämförelse mellan data som sam-
las in, och även mellan de analyser som görs.104 Under arbetets gång blir man 
alltså inte klar med materialets olika delar, så att man kan lämna det bakom sig 
och gå vidare till nästa, utan resultaten ska ständigt jämföras och analyseras mot 
varandra. Det här gör att arbetet kan ändra fokus efter hand, och Glaser påpekade 
att forskaren måste vara villig att förändra sitt arbetssätt eller forskningens inrikt-
ning under arbetets gång för att följa upp på nya idéer.105 
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Memoskrivning är en intressant del i den grundade teorin, och är i princip en 
strukturerad dagbok som används som ett arbetsredskap för att samla idéer och 
intryck under arbetsprocessen. Goulding påpekar att det bör ske i direkt anslutning 
till insamlandet av data,106 och det är en metod för att så tidigt i processen som 
möjligt börja skriva och fånga tankar och analyser som man gör i relation till det 
insamlade datat. Det här, påpekar Charmaz, är också viktigt för redovisningen av 
grundad teori, eftersom det fångar tankeprocessen och diskussionen kring hur man 
skapar koder, koncept kring koder, hur de kategoriseras, och hur kategorierna fun-
gerar och interagerar.107 

Det är sedan ur anteckningarna som forskaren kan hitta sin teori. De memos 
som skrivits fungerar som abstraktioner av data, och genom att sortera dem på 
olika sätt, jämföra dem, och arbeta med dem på andra sätt kan teorier upptäckas 
och utvecklas.108 

Teoribildning i grundad teori handlar om att beskriva fenomen i en domän109 
genom att fokusera på relationer mellan kategorier.110 Teorier, om de ska vara gil-
tiga, ska bara formas när mättnad uppnåtts i ett fält, det vill säga när det inte 
längre kommer fram ny information ur fältet och alla vägar är utforskade.111  

Grundad teori är ett tidskrävande sätt att arbeta som kräver stor noggrannhet 
och teoretisk disciplin. För att vara tydlig och använda grundad teori på ett korrekt 
och kontrollerbart sätt krävs en redovisning av vilken inriktning som man valt att 
arbeta efter, och att de processer som den inriktningen ställer upp också genomgå-
ende efterlevs i studien. De här egenskaperna gör att det är svårt att göra en renod-
lad grundad teori-studie på mastersnivå, och den här studien använder sig därför 
av ett approach med utgångspunkt i grundad teori, vilken kommer att beskrivas i 
detalj i nästa avsnitt. 
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Metod 

 
Att använda sig av grundad teori var utifrån förutsättningarna och målet med upp-
satsen naturligt. Dock är det, som konstaterades ovan, svårt att på den här nivån 
använda sig av en fullständig grundad teori-metod. Arbetet med studien har därför 
skett kvalitativt utifrån ett grundad teori-approach, vilket i korthet har inneburit att 
studien har lagts upp utan förformulerade teorier, och analys har skett löpande 
under arbetet med hjälp av koder, kategorier, anteckningar och sortering. 

Då bakgrundskunskaperna jag hade i ämnet var begränsade när studien påbör-
jades var det nödvändigt att göra en omfattande bakgrundsstudie för att kunna 
förstå centrala begrepp och diskussioner, och för att kunna identifiera vilka områ-
den som skulle kunna vara relevanta att titta närmare på. För att kunna formulera 
relevanta intervjufrågor (och förstå svaren) var det helt avgörande med en oriente-
rande bakgrundsläsning, och litteratur som behandlat flera olika aspekter av in-
formations- och kunskapshantering, organisationsteori, relationen mellan männi-
ska och teknik, och deltagande har fungerat som bakgrund innan fokusområdet för 
studien ringades in. Litteraturläsningen har dock, följande Gouldings påpekande, 
varit på en generell nivå, för att först när teman och kategorier klarnat riktats för 
att informanternas utsagor skulle kunna speglas i tidigare forskning.112  

Data har samlats in i semi-strukturerade djupintervjuer på mellan 45 och 60 
minuter. Med semi-strukturerad avses här att det funnits en intervjuguide, som 
under intervjun byggts ut med uppföljningsfrågor utifrån de utsagor informanterna 
kommit med. I de fall informanterna har velat veta frågorna i förväg för att kunna 
förbereda sig, har en önskan från min sida varit att de tänker ut ett särskilt fall eller 
projekt som de arbetat med som skulle kunna ligga till grund för vårt samtal. Två 
av intervjuerna utfördes på telefon, de andra vid ett personligt möte. Det har inte 
funnits utrymme för observationer vid KM-aktiviteter, och endast i ett fall har jag 
haft möjligheten att själv titta på och undersöka det IT-system som används. Tids-
begränsningar har även förhindrat möjliga men potentiellt intressanta datainsam-
lingsvägar som till exempel diskussionsforum och branschtexter. 
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Intervjuerna har spelats in, och anteckningar har skrivits efter varje intervju-
tillfälle. Intervjuerna har transkriberats, men inte ord för ord, utan tematiskt med 
särskilt intressanta delar som citat. Transkriptionerna har sedan kodats per stycke 
och utvärderats för att se vilka vägar som verkat fruktbara att vidareutveckla i föl-
jande intervjuer. Inga frågor har tagits bort ur intervjuguiden, men vissa nyckelord 
som identifierades blev uppmärksammade i senare intervjuer, och uppföljnings-
frågorna utvärderades och modifierades under hela processen.  

När intervjuerna slutförts sorterades anteckningarna i flera omgångar för att 
hitta olika typer av teman och relationer. Det finns förstås många olika möjliga 
tolkningar av det föreliggande materialet, och många aspekter som informanterna 
diskuterar redovisas inte, men den analys som utförts och de slutsatser som dragits 
bygger alla på de teman som är starkast representerade i intervjuerna, där trust-
relaterade utsagor stod ut som den enskilt tydligaste kategorin. 

 



 26

Källor 

 
Åtta personer har intervjuats i den här studien, varav två från samma organisation 
intervjuades tillsammans (de redovisas i intervjuerna inte som separata personer, 
då de kompletterar varandras svar och talar utifrån gemensamma erfarenheter). 
Intervjupersonerna arbetar alla med att på olika sätt utveckla knowledge manage-
ment inom den organisation de verkar i eller de organisationer de är konsulter i, 
och alla utom 1 använder sig av någon form av knowledge management i sin titel. 
3 av personerna arbetar som konsulter, 2 personer i läkemedelsbranschen, 2 inom 
juridik och 1 person i en humanitär organisation. Organisationerna är alla internat-
ionellt verksamma. Gemensamt för intervjupersonerna är också att de alla har va-
rit inblandade i att driva fram användandet av knowledge management, antingen i 
sin nuvarande organisation, eller på en tidigare arbetsplats.  

Informanterna har många gemensamma nämnare i och med sina erfarenheter 
av knowledge management, men arbetar i olika branscher och med mycket olika 
förutsättningar för sitt arbete, både med avseende på de resurser de har för arbetet 
och den inställning till KM-arbete som finns i organisationen och hos högsta 
ledningen. De går dock inte att i datat urskilja för undersökningen relevanta 
skiljelinjer utifrån bransch eller förutsättningarna inom organisationen. För att 
betona den generella nivån och de gemensamma nämnarna i KM-arbetet anges 
därför inte bransch eller någon annan utmärkande benämning när intervjuper-
sonerna citeras i undersökningen. 

 Intervjupersonerna har identifierats dels genom sökningar på företag med hög 
KM-profil dels genom sökningar på knowledge management i olika typer av nät-
verk som LinkedIn eller forum för föredragshållare. 15 personer kontaktades, vil-
ket resulterade i 11 positiva svar. 4 planerade intervjuer blev inställda och inte 
ombokade, och 7 intervjuer (med 8 personer) utfördes under maj och juni 2010. 

Två av informanterna intervjuades på telefon, två i offentlig miljö och övriga 
på deras arbetsplatser i Sverige och i Danmark. Intervjuerna med svensktalande 
utfördes på svenska, de övriga informanterna, som varken talar svenska eller 
danska, intervjuades på engelska.  
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den här uppsatsen är att sätta praktikerna inom knowledge manage-
ment i fokus. Grundidén till uppsatsen har utformats utifrån nyfikenheten inför det 
verkligt interdisciplinära fält som knowledge management är, men också genom 
ett stort intresse för att undersöka det praktiska arbetet med att skapa förutsätt-
ningar för knowledge management, det man skulle kunna se som ”den andra si-
dan” i relation till de teorier om användaren och det användarfokus som vi arbetat 
med under utbildningen. 

Liksom Hartman beskriver den första, nyfikna frågan som styr arbetet i grun-
dad teori ”… vad försiggår egentligen hos dessa människor, hur hanterar de sina 
problem”113, så har min utgångspunkt varit den ännu enklare, men inte desto 
mindre intressanta frågan: Hur gör de? Eller för att formalisera det: Vilka funkt-

ioner och processer är centrala för knowledge managers eller KM-konsulter i ut-

vecklandet och implementeringen av arbetet med knowledge management i en organi-

sation? 
I och med användandet av grundad teori blev det tidigt under arbetets gång 

tydligt att begreppet trust var den mest framträdande faktorn som var gemensam 
för alla informanter, och det löpte som en röd tråd genom intervjuerna, både im-
plicit och explicit. För att vidareutveckla analysen och fokusera på det centrala 
temat är det då relevant att vidare försöka svara på: Hur fungerar trust som en 

faktor för knowledge managers? 

Med ett fokus på arbetsmetoder, kan man sedan gå djupare in i det här genom 
att undersöka närmare: Vilka metoder används för att aktivera och stärka trust 

som en faktor i KM-arbetet? 

De här frågorna är tänkta att belysa yrkesmänniskornas arbetsmetoder och det 
tänkande som ligger bakom knowledge management och därigenom skapa en 
bättre förståelse för centrala faktorer och processer i uppbyggandet av knowledge 
management i en organisation.  

 
 

                                                 
113 Hartman, J. (2001) Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund, s. 61. 
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Undersökning 

 
Arbetet med intervjuerna har skett enligt det man skulle kunna beskriva som ett 
cirkulärt arbetssätt, i enlighet med ett grundad teori-approach. Allt eftersom inter-
vjuarbetet har fortskridit så har löpande analyser skett för att kunna upptäcka och 
vidareutveckla intressanta teman.  

Det första tema som utkristalliserade sig var hur viktigt trust var som en faktor 
i informanternas arbete, som en övergripande term, och att det gick att i någon 
form läsa in i många av de situationer och processer som informanterna diskute-
rade. Det blev också tydligt att den trust-relation som fokuserades var den till sy-
stemet, och att målet var att användarna alltså skulle bygga upp en tillitsfull relat-
ion till det KM-system som etablerats.  

I arbetet med intervjuerna fokuserades då särskilt vilka sammanhang som trust 
kunde kopplas till. Att praktikerna använde sig av tydliga arbetsmetoder för att 
etablera trust blev nästa upptäckt, och det gick att formulera tre områden där man 
aktivt arbetade på ett trust-bejakande sätt: enkla lösningar, systemdominans och 
implementeringstrygghet.  

Samtalen med informanterna har givetvis även kretsat kring andra intressanta 
teman, och det finns säkert många aspekter som skulle vara spännande att titta 
vidare på, men dessa tre arbetsmetoder under ett övergripande tematiskt trust-
paraply, är det starkast framkommande temat. 

I det här avsnittet kommer först trust att behandlas, därefter kommer de tre 
metodområden som identifierats att redovisas. I diskussionen kommer sedan trust-
begreppet att utvecklas vidare och förhållandet mellan trust och de tre arbetsme-
toderna kommer att diskuteras.  
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Trust 

Som beskrivits tidigare var trust det första temat som identifierades i intervjuerna. 
Trust har i de flesta fall inte varit något som har uttalats explicit, eller som har 
identifierats som en faktor direkt relevant som svar på någon av frågorna. Snarare 
har det varit en attityd som genomsyrat svaren och intervjuerna, ett underliggande 
faktum och en strategi som ligger till grund för hur arbetsmetoderna utvecklas. I 
ett par fall har det dock skett direkta hänvisningar till trust. Informant 4 konstate-
rade i relation till vikten av att det inte blir tekniska problem vid lanseringen av en 
satsning: 

”You can’t have them thinking it won’t work, they got to trust the system to deliver.” (Infor-
mant 4) 

Informant 1 gör en direkt hänvisning till trust i relation till sin observation om 
vikten av att ha korrekt information i grundläggande funktioner som telefonboken, 
där han också konstaterar: 

”If you have a lot of information that isn’t correct it creates an incredibly bad feeling, and if 
people start to doubt the information, even if it’s not true [anledningen till ifrågasättandet], 
then it’s really hard to make them start trusting again” (Informant 1) 

De här två citaten belyser två olika aspekter. Det första att trust är centralt när man 
initierar KM-arbete i en organisation, för att användarna ska vända sig till syste-
met och börja använda det, och det andra citatet understryker vikten av att upp-
rätthålla trust, för att säkerställa användarnas fortsatta användande av systemet. 

Förutom de här citaten kommer dock trustrelaterade situationer ständigt upp i 
intervjuerna. Som kommer bli tydligt genom citaten under metodrubrikerna nedan, 
hänvisar informanterna ständigt till aktiviteter för att vinna över användarna, att 
skapa förtroende, anpassa systemet och genomföra implementeringen av KM-
arbetet för att inte skrämma iväg användarna. 
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 “For the love of God, see that you have a working phone-
book!” 

Enkla lösningar 
 

En viktig aspekt i intervjuerna var att försöka ringa in vad informanterna började 
med, vilket som var deras utgångspunkt i arbetet och deras första steg. Att göra det 
bedömdes som relevant just för att det kunde ge insikter i den situation många 
projekt påbörjas i, alltså hur läget är för knowledge management idag och hur 
medvetenheten om knowledge management ser ut. Dessutom var tanken att det 
skulle kunna peka på prioriteringar hos informanterna och visa på hur de struktu-
rerade sitt arbete.  

Lösningar eller uppgifter som på något sätt sågs som enkla, alltså enkla till ut-
seendet, i tanke eller implementering, kom gång på gång upp i samband med de 
här frågorna. En enkel lösning är alltså inte en ad hoc-lösning eller en nödlösning, 
utan en pragmatisk arbetsmetod där fokus ligger på att hålla lösningar på problem 
på en nivå där det är lätt både för den som ska implementera den och användaren 
att hantera, samt det ska gå att utnyttja de resurser som redan finns på plats. 

När man påbörjar ett arbete med knowledge management är det centralt med 
enkla lösningar hos de flesta av informanterna. Man prioriterar en enkel lösning 
som en projektstart, något som går att sätta igång att arbeta med. Informant 7 ut-
tryckte det så här:  

”Det finns alltid något på plats som man kan börja med. De kan vara hur omedvetna om sina 
processer som helst, men det finns alltid någonting, någonstans som man kan använda och 
börja arbeta med nästan på en gång.” (Informant 7) 

Den här informanten såg alltså till att påbörja arbetet med något som redan fanns 
och sedan förbättra eller anpassa det för att ge ett omgående resultat, något att visa 
upp och visa på hur processen skulle fortgå och vilka målen med arbetet var. En 
annan av informanterna visade på hur en väldigt liten insats kan få stor påverkan: 

”Just changing what you see on the first page of the intranet can make a huge difference.” (In-
formant 6) 



 31

Informant 1 är inne på samma tankebana, men med ett konkret fokus: 

”For the love of God, see that you have a working phonebook! Fix the phonebook first. You 
need to make sure they [användarna] can find what they want, so you need to fix the search 
and the phonebook, and mistakes are so obvious in the phonebook. It’s like: “Hey, that guy, 
he quit 3 years ago.” Before you start worrying about anything else – because that is what 
people complain about, I can’t find it – and you’re halfway there already.” (Informant 1) 

Det han poängterar här är alltså att det som är viktigast när man påbörjar arbetet är 
att se till att grundfunktioner som alla kan använda sig av, och på en gång märker 
när det blir fel, verkligen fungerar. Om de inte fungerar riskerar det att andra in-
satser går i sank för att ingången i systemet inte ger någon anledning att tro att 
resten fungerar. 

Att skaffa sig en överblick över läget är värdefullt när man börjar arbeta med 
ett KM-projekt, och där finns en möjlighet att identifiera var det finns stora brister 
som det finns relativt enkla lösningar på. Det är också ett sätt att sortera upp vad 
som är vad i organisationen och själv skapa sig en förståelse av hur den ser ut och 
vad som är viktiga funktioner. Informant 7 liknar den processen vid att städa: 

”Att titta ovanifrån för att se hur det ser ut, det är den initiala behovsanalysen. […] Som att 
samla saker på samma ställe, de är ofta rätt enkelt att komma utifrån och se att de har saker på 
10 olika ställen, för att de har gjort allt i olika omgångar. Man städar, helt enkelt. Det är där 
man måste börja.” (Informant 7) 

Just möjligheten att identifiera personer och funktioner tar flera av informanterna 
upp som problem det ofta finns en enkel lösning på, men som samtidigt är centrala 
i utvecklandet av funktioner i ett system. Man kan ur svaren utläsa att det här är 
saker som organisationerna egentligen enkelt skulle kunna klara av på egen hand, 
och från början kanske har haft ambitionen att arbeta med, men som på något sätt 
hamnat mellan stolarna och inte längre fungerar som de ska. Ibland kan rollen som 
knowledge management har, och som informant 5 poängterar i följande citat, vara 
att helt enkelt peka på de resurser som finns och att de är där för att användas: 

”People didn’t even know about each other! There was an in-house publication with names, 
addresses and profiles of the companies. No one knew about it. It wasn’t updated. I told them 
to update it and start using it.” (Informant 5) 

Här handlade det om ett kluster av företag som hade ambitionen att samarbeta för 
att de var baserade på samma mindre ort, och de hade påbörjat ett samarbete med 
delvis gemensamma lokaler och vissa gemensamma funktioner, men saknade stra-
tegier för att tillvarata erfarenheter och kunskaper som genererades inom klustret 
och kunde vara relevanta för fler av de deltagande organisationerna. Att veta vilka 
de andra i klustret är kan ses som en självklarhet, men det kan också vara en sådan 
sak som just därför blir förbisedd. Att lyfta förbisedda men centrala funktioner är 
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en viktig del av de enkla lösningarna, och kan vara avgörande för att skapa förut-
sättningar för kunskapsdelning.  

I en annan organisation hade man fastnat i att använda sig av statusgivande 
termer och benämningar: 

”Give things proper names so people can find them. I don’t mean creating complete taxono-
mies. I mean looking at groups, sections, things like that. Don’t go for fancy, if it’s just a fan-
cy name and no one knows what it is. Go old-fashioned.” (Informant 6)  

Att skapa nya benämningar på positioner och avdelningar i ett företag kan i många 
fall inte räknas som en enkel lösning, men just för den organisation som informant 
6 beskrev, en kunskapsintensiv och statusinriktad organisation, var det svårigheter 
att hitta grupper med gemensamma intressen över nationsgränser, då namnen ten-
derade att ta in mer och vara mer övergripande än vad deras egentliga syfte var. En 
översyn av benämningarna gjorde det enklare att hitta relevanta kontaktpersoner, 
och användarna kunde vara mer säkra på att de kontaktpersonerna var kunniga 
inom det område som var relevant, då grupp- och sektionsbenämningarna blivit 
tydligare. 

Kommunikation, kan vi se av exemplen här, är också en väsentlig aspekt av 
arbetet med att underlätta kunskapsdelning. Att underlätta kommunikationsvägar 
spelar en central roll som inte bara handlar om att kunna identifiera rätt person att 
prata med, utan också innefattar möjligheterna att ha kontakt och att underhålla 
den kontakten. Informant 2 diskuterade ett flertal olika begrepp i en verktygslåda, 
och konstaterade även: 

”Kunskapsutbyte handlar mycket om kommunikation, och mail är bra att kommunicera med, 
man kan söka sina egna mail, jobba med att strukturera dem och så. Det är inte en bra lösning, 
men det är en lösning, som man sen kanske kan ersätta.” (Informant 2) 

E-post är något som alla använder sig av, både privat och på jobbet, och det är 
som konstaterats ovan ett bra sätt att kommunicera och konversationerna man har 
via mail sparas också, blir sökbara och kan struktureras. Allt det här är funktioner 
som redan finns i e-postprogram som används, och som de flesta användare redan 
kan relatera till och kanske redan använder.  

Citatet ovan är den enda omnämningen av en enkel lösning som en ad hoc-
lösning, då informanten hänvisar till att den inte är optimal, men att inte på något 
sätt behandla eller tänka kring e-post, som är en ofrånkomlig del av kommunikat-
ionen i en organisation, skulle också vara problematiskt. Att se e-post som en del i 
det kommunikationssystem för kunskapsdelning som redan finns på plats, och 
sedan se hur det kan vara delaktigt i en bättre lösning, är att pragmatiskt se på och 
arbeta med de resurser som finns.  
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Att arbeta med de resurser som redan finns på plats är också en del i ett peda-
gogiskt tankesätt. Informant 6 konstaterar att det är mer effektivt om man kan in-
tegrera de system som redan finns på plats: 

”I guess I start by looking at what’s already there. It’s easier for people to work with things 
they know, less transition time.” (Informant 6) 

Alltså, att arbeta med lösningar som användarna är vana att arbeta med gör att det 
går fortare för dem att acceptera och lära sig att använda dem. Informant 7 utveck-
lar samma tema: 

“När man utbildar sen, då är det bra om basfunktionerna är samma, eller ser ut som förut, fast 
fungerar. Ska man göra stora förändringar måste man ha kvar det som är enkelt, och man 
måste se till att de verkligen fungerar, eller fungerar bättre än förut, för det är det de kommer 
att jämföra med. Det måste vara tydligt att det blir bättre och att det kommer att användas.” 
(Informant 7) 

Det system som man ska arbeta med måste alltså bevisa att det fungerar, och det 
enklaste sättet att bevisa det är att använda sig av samma basfunktioner som an-
vändarna redan känner till. Det kan vara till exempel e-post eller telefonboken, 
men det ska fungera bättre och leda in användarna på de andra funktionerna. 

En annan aspekt av enkla lösningar tar informant 3 upp: 

”You got to acknowledge that people don’t have enormous amounts of time. They already 
have their own social networks, sites they already use on a regular basis. We’re such a wide-
spread organisation, so if they’re already on LinkedIn, they can work with that. They just need 
to get in contact with each other. We can encourage that, but we don’t need to build that sys-
tem.” (Informant 3) 

Här handlar det om att även se utanför organisationen för att se vilka resurser som 
kan finnas. Det är viktigt att arbetet med knowledge management inte känns som 
en ytterligare börda, utan något som faktiskt är relevant och givande. Det här in-
nebär också att man, just som informant 3 påpekar, erkänner att användarna inte 
har hur mycket tid som helst, utan där man kan förenkla för dem, ska man också 
göra det. I rätt situation kan det vara en tillgång att använda sig av nätverk eller 
andra resurser utanför organisationen, eftersom kontakter och vägar som man an-
nars inte skulle ha möjligheten att nå på det sättet kan utnyttjas. Om det handlar 
om organisationer där kunskapsdelningen fokuserar på optimering av processer 
för att skapa effektivitet, eller det helt enkelt inte finns stora konkurrenthot, kan 
det vara en möjlighet att ha ett system där man gör plats för externa kontakter och 
ser till resultatet av kunskapsdelning snarare än att skydda den egna kunskapen i 
organisationen.  
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Sammanfattning 
Enkla lösningar är som vi har sett ett begrepp som innefattar flera olika aspekter 
som alla har det gemensamt att de inte kräver arbetsintensiva insatser, de fokuse-
rar på att användaren lätt ska kunna ta till sig dem, och att de i många fall är effek-
tiva eller självklara utvecklingar av sådana funktioner som redan finns på plats. 
Informanterna tar upp exempel som att sortera funktioner, ge grupper mer intuitiva 
namn, se till att basfunktioner som adressböcker fungerar, men också överväga 
vad som ska presenteras på första sidan av intranätet, se hur e-postprogram kan 
utnyttjas mer effektivt, och om det finns externa källor som anställda använder 
privat eller professionellt som kan ge positiva effekter. 

Det finns en tendens att se knowledge management som något komplicerat 
och som kräver stora insatser, men informanterna lyfter fram att alla steg inte be-
höver vara komplicerade, utan att det i många fall även går att använda sig av 
enkla lösningar som kan ha en stor effekt på kunskapsdelning och skapa bra 
grundförutsättningar för vidare KM-arbete. 

 

”Man kan ju inte låta någons sårade självkänsla sabba.” 

Systemdominans 
 

För att få svar på hur informanterna arbetar med att underlätta kunskapsdelning 
och få användarna att delta och använda sig av de möjligheter som finns inom de 
knowledge management-system som implementerats, ställdes frågor kring hur 
man tänker och gör för att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande. Förvå-
nansvärt nog handlade svaren mer om hur man skapar begränsningar för använ-
darnas deltagande. 

Begränsningar för deltagande i systemet togs upp som en avgörande faktor för 
att systemet skulle fungera, eftersom informanterna inte ansåg att användarna hade 
det objektiva synsätt eller ovanifrån-perspektiv som krävs för att många möjliga 
funktioner verkligen skulle fungera. Dolda agendor, subjektivitet eller något så 
enkelt som dåligt självförtroende hos användarna, ska inte påverka systemet i 
stort, men eftersom det är vanligt förekommande hos användarna måste begräns-
ningar i möjligheterna till deltagande och påverkan införas. 

Ett mycket tydligt exempel på när det kan gå fel togs upp av informant 2, som 
beskrev hur misslyckad en sökfunktion för att hitta expertis kan bli: 

“Vi har ju hört mycket om Gula Sidorna projekt, för att hitta expertis. Det är ju bara att bygga 
en Gula Sidorna, där alla får göra sina egna sidor och skriva vad de är experter på. Men då 
förstår man ju inte hur de här människorna fungerar. De som verkligen är experter, de har ju 
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inget behov av att skriva det där, för det vet folk [dvs. vad de är experter på], däremot blir det 
ett verktyg för dem som är helt nya, de är plötsligt experter på dittan och dattan, och skriver ut 
det för att de vill profilera sig. Och de upptäcker man ju när man haft ett sånt här projekt.” (In-
formant 2) 

Problemet här blir tydligt, en funktion som ska göra det möjligt att hitta rätt perso-
ner hittar istället fel personer eftersom de personer som systemet syftar till att söka 
upp inte behöver systemet utan klarar sig bra med de uppbyggda kontaktvägar de 
redan har. De personer som behöver hitta experter, å andra sidan, hittar personer 
som inte är relevanta för deras behov, och när problemet uppdagas går man andra 
vägar nästa gång man behöver identifiera personer att arbeta med. 

Dessa erfarenheter ekas av informant 7, som visar på att detta även gäller för 
bedömningen av dokument: 

”Det här med att sätta stjärnor och sånt för att bedöma artiklar. Man måste tänka på att alla 
såna bedömningar är subjektiva. Hur den som gör bedömningen sitter och tänker just då. Vad 
han behöver. En artikel som kanske är jättebra funkar inte i det du behöver just nu, så du ger 
den en stjärna. Men vad är det du satt betyg på egentligen? Såna system funkar inte så bra, 
användarna ska inte vara och peta i och tycka om allt.” (Informant 7) 

Det informanten pekar på här är att de deltagandeformer som finns, där man för-
söker att skapa interaktivitet genom att användarna ska kunna göra en direkt ut-
värdering av till exempel ett dokument eller ett foruminlägg genom att betygsätta 
det, inte ger någon relevant eller tillförlitlig merinformation. Användarna kan li-
kaväl utgå från sina egna behov i just den situationen istället för att göra en be-
dömning av hur välskrivet eller relevant för organisationen i stort dokumentet är. 
Det stora problemet är att man inte vet vad som ligger bakom en bedömning och 
därför inte kan agera utifrån det, vad det än skulle vara för synsätt som ligger 
bakom.  

Problemet med att bedöma informanternas egna bidrag togs även upp av in-
formant 4, som beskriver ett projekt där man gjorde ett försök med att ha frivilliga 
helhetspresentationer för att skapa större kontaktytor mellan anställda och göra det 
lättare att bygga upp personliga relationer, med bakgrundstanken att detta skulle 
vara lättare om de anställda visste mer om varandra. 

”It was a part of this project, letting people describe themselves. 60% of the employees didn’t 
bother. The others did well describing their hobbies and families, but when it came to their 
professional skills… either they overdid it or they just didn’t take any credit at all for what 
they’d done. That just makes it totally irrelevant, no one can use it and you have to check their 
spelling anyway.” (Informant 4) 

Också här är det osäkerheten i informationen som blir den avgörande faktorn. An-
vändarna, de anställda i organisationen har antingen inte tillräckligt med motivat-
ion för att bidra, eller så är de osäkra på hur de ska beskriva sig själva, sina erfa-
renheter och kunskapsområden. Som informanten också konstaterar ger det här 
väldigt lite praktiskt nytta för organisationen som helhet, eftersom det inte ger 



 36

någon fullständig bild och heller inte ger information som är pålitlig, och samti-
digt skapar det merarbete för den som ska administrera det, eftersom bidragen 
ändå måste hanteras – men den hanteringen kan ändå inte ske på ett sätt som gör 
dem relevanta. 

Dåligt självförtroende, eller kanske svårigheter att se vad det egna bidraget 
skulle kunna ha för betydelse för organisationen, samt en rädsla för att exponera 
sig och göra bort sig, leder också till att personer väljer att inte delta, att inte frivil-
ligt bidra med dokument eller annan input till systemet. Det här är problematiskt 
eftersom KM-system bygger på deltagande, och de utarmas och blir irrelevanta om 
aktivt deltagande inte finns. Till skillnad från de tidigare citaten där den typen av 
deltagande inte är central och helt enkelt kan ignoreras eller tas bort, måste aktiv 
input finnas, och icke-deltagande hanteras, man måste alltså begränsa användarnas 
möjlighet att välja att inte delta. Exempel på två olika sätt att hantera det här finns 
in intervjuerna. Det första sättet handlar om att avpersonifiera kunskapen, som 
informant 1 beskriver på följande sätt: 

”Some people say, this isn’t anything anyone else would understand or find useful, but I tell 
them ’it’s not for you to decide, relevance and context is decided by the reader, not the au-
thor.’ This isn’t about them, every intellectual property created here belongs to [our compa-
ny], and should be in a place where [our company] has access to it. It’s not your project. […] 
You have to abstract the information from the individual, create a hive mentality. […] It’s a 
very altruistic concept you have to look at.” (Informant 1) 

Som vi kan se här så handlar det inte om att uppmuntra till deltagande. Det hand-
lar i stället om att försöka förändra inställningen hos de anställda så att de ser att 
den kunskap de skapar i företaget även ska kunna användas av andra, och att det är 
bra för företaget som helhet. Systemet blir en förlängning av företaget, och delta-
gandet ska ske automatiskt, inte för att man nödvändigtvis vill, utan för att det är 
det man ska göra.  

Mer tvingande arbetsmetoder är det andra sättet den här problematiken hante-
ras på. Informant 3 uttrycker tydligt frustration över oviljan att dela med sig i den 
organisation han arbetar: 

“They do all this amazing work, and they don’t want to share it because they don’t think it’s 
useful to anyone else! So we’ve started mandatory reporting and sharing. It’s not ideal. But at 
least work goes into the system now, and hopefully people will start using it as they know they 
can find things there.” (Informant 3) 

Här har man alltså begränsat möjligheten för användarna att välja bort deltagande 
genom att skapa ett obligatoriskt system som ska tvinga fram deltagande. Som 
informanten konstaterar är det här inte idealiskt, men det är en del i att bygga upp 
systemet och användandet av det genom att skapa en medvetenhet om att systemet 
finns och en säkerhet på att det faktiskt används. 

Även informant 1 har kompletterat de mer frivilliga bidragen med ett tving-
ande system: 
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“Work-arounds, yes, if you can find the information anywhere else but in the system, you will 
use that way of finding it. But if a system is the only way to get something, it doesn’t matter 
how complicated the system is, it will get used. So as long as you know the forces putting data 
in one place, people have no choice but to go to that place. So really you don’t give them a 
choice by saying ‘nothing is saved on your personal hard drive’. And you need a strong man-
date to do it, if they start complaining about that there is not time to do it. I’ll tell them: I can 
show you how to do it, and I’m here to help you do it, but it is not a question of if you are go-
ing to do it or not.” (Informant 1) 

Här är det påtagligt att det är just användandet av systemet som är det centrala, 
och att tvinga in deltagande genom att förbjuda eller omöjliggöra att dokument 
sparas enbart hos användaren själv. Det räcker inte med uppmuntran, eftersom det 
inte går att lita på att användarna kommer att använda sig av ett system, särskilt 
inte om de kan arbeta utifrån egna, redan upparbetade kontaktvägar. 

Informant 6 uttrycker samma tankegångar, och påpekar dessutom att det här är 
centralt för utvecklandet av systemet: 

”They just got to put it there. If they don’t, we have a problem. Sure, you can change the way 
people work and think, but in the short run, we need things in the loop, there isn’t time for that 
long-term change process to work things out, that can come later. We got to get it up, get it 
going, and they need to help us with that. Make it mandatory. They might not like it but they 
have to use it.” (Informant 6) 

Det informant 6 också påpekar är att det här är viktigt framför allt i en uppbygg-
nadsfas, innan systemet har etablerats, för att senare möjliggöra en annan typ av 
KM-arbete, när man har ett etablerat system och en etablerad arbetsmetod att 
utgå ifrån. 

De båda sidorna av begränsningar tar informant 7 upp på ett konkret och il-
lustrativt sätt: 

“När man tittar på det på det sättet [om hur användarna kan påverka] så märker man ju att det 
är idealistiskt att tro att det går att arbeta med öppna system där användarna ska kunna delta 
och påverka allt. Man måste ju kunna veta att det [systemet] går att använda. Det görs mycket 
bra, och man är ju beroende av att det som är bra kommer in, men det är också mycket show-
off, positioneringar, interna gäng och sånt, särskilt när man ska bedöma sig själv eller andra. 
Det kan vara känsligt, rankningar, särskilt för forskarna, och man kan ju inte låta någons så-
rade självkänsla sabba bara för att de bestämmer sig för att hålla allt för sig själva.” (Infor-
mant 7) 

 

Sammanfattning 
Att få användarna att delta är avgörande för att knowledge management ska fun-
gera, men samtidigt så är det också viktigt att möjligheterna att påverka deltagan-
det ska begränsas. Informanterna tar upp två olika perspektiv, dels hur utvärde-
rings- och självvärderingssystem inte fungerar och därför tas bort, dels hur möj-
ligheterna att inte delta begränsas. Systemet och systemets objektivitet måste tillå-
tas att dominera framför deltagarnas påverkan. 

 



 38

 

”Folk håller faktiskt inte på och testar allting hela tiden” 

Implementeringstrygghet 
För att få svar på vad informanterna ansåg vara viktiga faktorer för att säkerställa 
helhetsbilden av det KM-initiativ de arbetar med, ställdes frågor om vad som be-
hövde göras för att ett projekt eller implementeringen av ett system skulle vara 
lyckat. Informanternas svar kretsade här till stor del kring frågan om hur man ska 
sköta implementeringen, eller lanseringen, av ett system på ett sådant sätt att man 
kan säkerställa att det faktiskt kommer att fungera. För att, som informant 2 säger 
”man får inte så många chanser”: 

”Det är lite hönan och ägget. Man ska inte marknadsföra det [systemet] för hårt och säga att 
man ska gå in där, om man inte har så mycket material. […] Om det inte tillför något, då går 
man inte in igen. Man måste vara lite ödmjuk, vara försiktig med marknadsföringen, för man 
får inte så många chanser. Folk håller faktiskt inte på och testar allting hela tiden.” (Informant 
2) 

Det informanten här visar på är att det är en balansgång när och hur man ska lan-
sera ett system. Man måste dels ha tillräckligt med kunskap i systemet för att det 
ska gå att använda innan man lanserar och marknadsför det till organisationen i 
stort, men samtidigt är det svårt att få in en kritisk mängd kunskap om systemet 
inte används i organisationen. Anledningen till försiktigheten är att man inte har 
råd att misslyckas, man har inte råd att användarna går in och prövar systemet och 
sedan bedömer det som irrelevant. Inte heller har man råd att användarna bedömer 
det som ett potentiellt bra system, för de kommer ju inte, som konstateras ovan, gå 
in och testa hela tiden för att se om det har börjat fungera bra just den här gången. 

Ett sätt att hantera det här är att göra implementeringen stegvis, som informant 
3 visar på: 

“We’re doing it step by step. Things like these are not going to change over-night. If some 
people find it useful and start contributing, we hope it will spread.” (Informant 3) 

Steg för steg är i det här fallet en implementering som sker gruppvis, där grund-
funktioner först introduceras i en arbetsgrupp för att sedan spridas vidare till andra 
grupper och efterhand utvidgas med fler funktioner. Tanken är också att det ska 
börjas pratas om systemet i organisationen, och man därigenom ska skapa en ef-
terfrågan som kan underlätta implementeringen. Informanten här påpekar också att 
det här är en stor förändring, eftersom det är en förändring i arbetssättet, och att 
det kräver tid för förändringar att slå igenom.  
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Att implementeringen av ett KM-system ofta innebär ett annat arbetssätt, och 
inte bara att lära sig att använda sig av ett nytt tekniskt system, hålls inte fram en-
bart som ett hinder, utan snarare som en möjlighet i implementeringsprocessen, 
eftersom det går att framhålla att det rör sig om något helt nytt, en annan typ av 
system än det som arbetats med tidigare: 

”Varför skulle folk tro att det kommer att funka den här gången. De är projekttrötta, och helt 
ärligt så förstår jag dem. Men det blir ju extra viktigt då att få dem att förstå att det här är en 
annan typ av tänkande. Det här ska utvecklas. Det är inte ett projekt med ett slut, det är en 
satsning. Det de gör kommer inte att försvinna i ett svart hål. Vi försöker skapa tillfällen när 
de kan diskuteras, vi visar hur det ska gå att hitta, att det ska användas i årliga utvärderingar 
osv. Det kommer att fungera för att de kan komma med åsikter om de vill att det ska föränd-
ras, och om de har nya behov, andra behov. Det är inte ett fast system.” (Informant 2) 

Att visa på hur knowledge management skiljer sig från ett vanligt IT-projekt blir 
alltså centralt, och motivationen för att använda sig av systemet ska vara att det 
kommer att fungera långsiktigt och att det man gör faktiskt kommer att räknas. 
Informant 2 försöker alltså att visa på att det inte enbart är ett tekniskt system, utan 
kommer att finnas i en kontext av kunskapsdelande och kunskapsskapande. Det 
som framhålls här är just att det inte är ett projekt, utan ska leda till ett annat sätt 
att arbeta.  

Samma typ av systemförändring tas upp av informant 7 som dessutom trycker 
ännu mer på systemet i kontext: 

“KM är ju inte bara en lösning, det är inte bara IT, det är en attitydförändring. Folk måste 
börja tänka KM, även fastän de inte vet att det de gör är KM. Har man fem-
minuterspresentationer – strikt fem minuter, aldrig längre – vid fikat på fredagarna om något 
som någon håller på med så har man börjat, och det gör det lättare att överföra det där tänkan-
det när man sen kör igång IT-systemet.” (Informant 7) 

Informant 7 visar tydligt på att knowledge management inte är likställt med ett 
tekniskt KM-system, utan att man kan se KM-systemet som ett större system av 
aktiviteter och initiativ, bland annat fysiska presentationer för kunskapsdelning. I 
det här fallet har man satsat på att ge de anställda bättre insyn i varandras arbete 
genom medvetet korta presentationer för att skapa en kultur av kunskapsdelning 
och öka möjligheterna till initiativ till delning. 

Ett synsätt som det här handlar också om att skapa entusiasm och intresse, då 
informanten påpekade att de som är entusiastiska över sitt arbete gärna berättar 
om vad de håller på med, och att intresse och entusiasm smittar och sprider in-
tresse. Att skapa entusiasm och intresse var också centralt för informant 5: 

“You have to keep people informed. There was a failed project in the past that caused some 
resentment, because people had given their time but nothing had happened. I spoke to the 
management, and they said it had been too expensive, but they didn’t tell anyone. I said that 
you can’t get people all exited and then not telling them. So I  made sure I promised everyone 
a copy of my report on how things were going to change, not just the managers. And everyone 
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would get the critical bits too. Everyone gets interested. That makes a project a success.” (In-
formant 5) 

Att bygga upp ett intresse, genom engagemang och transparens, var alltså den fak-
tor som informant 5 lyfte upp som avgörande för om ett projekt skulle lyckas eller 
inte. Samtidigt lyfte samma informant upp att intresse och engagemang förstås 
inte är det enda som krävs: 

“Is this beneficial to me? It’s a very human thing to ask. You have to be very careful stating 
the benefits.” (Informant 5) 

Att kunna svara på hur det här kommer att kunna hjälpa till i arbetsdagen är något 
som de anställda kommer att fråga sig, och som informanten påpekar att man 
måste vara beredd att kunna svara på. Och då räcker det inte med allmänna orda-
lag om hur företaget vinner på knowledge management, utan hur det faktiskt kan 
gagna den enskilda personen. 

Informant 1 pekar på att det är olika personer som man måste vända sig till i 
olika delar av processen: 

”Make sure you have buy-in from as high up a leader as possible, because that way you don’t 
have to fight your way through a series of bureaucratic committees. But implementing a solu-
tion the best way is to do it from the bottom-up, which is, when looking at it practically, work-
ing with people like the assistants. The manager might think it works fine, but he doesn’t actu-
ally make the searches for documents himself. It’s the assistants you have to win over, change 
has to come from the bottom up.” (Informant 1) 

När en förändring ska påbörjas, i en stor multinationell organisation som den in-
formant 1 arbetar i, ska cheferna först säljas in på idén om de inte är de som har 
initierat det. Det är för att man ska kunna arbeta på det sätt med tvingande meto-
der som togs upp i förra avsnittet. Men sedan, när den praktiska implementeringen 
ska påbörjas och systemet användas, måste man ha ett annat perspektiv, för att det 
är inte de högsta cheferna som i vanliga fall praktiskt använder sig av de praktiska 
systemen, utan de har anställda som gör det åt dem. Ska ett KM-system utvecklas 
och kunskapsdelning fungera utanför de högsta chefernas personliga nätverkande, 
så är det assistenterna och praktikerna som ska involveras. 

Informant 3 har ett annat perspektiv på det här. Som en av initiativtagarna till 
utvecklingen av ett omfattande KM-arbete i sin organisation, ett arbete som skett i 
motvind och utan stöd från ledningen, blir det en integrerad process att sälja in och 
implementera systemet, då användbarheten i ett KM-baserat arbetssätt ska bevisas 
med de system som de utvecklat. Det personliga engagemanget är stort: 

”We’re talking to everyone, trying to be everywhere.” (Informant 3) 
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Även om det praktiska utförandet är skilt i citaten ovan, så är målet det samma: 
att förankra systemet i organisationen genom kontakt med de som ska använda 
sig av det. 

Slutligen en poäng om användbarhet: 

”Man måste anpassa komplexiteten efter innehåll, så man inte har en massa steg för tre doku-
ment, men sen att man kan skapa komplexitet och bygga ut.” (Informant 2) 

Det här kan man koppla till att knowledge management inte är ett avslutat projekt, 
utan en del i ett nytt sätt att arbeta som ska kunna anpassas och förändras utefter 
behov för att verkligen kunna motsvara och stödja kunskapsdelande och skapande 
aktiviteter i en organisation. Bygger man upp ett färdigt system så är det dåligt 
anpassat till den första implementeringen av systemet, för att sedan kunna bli ur-
vuxet och opraktiskt att arbeta med när organisationen eller kunskapsmängden 
växt. 

 

Sammanfattning 
Informanterna fokuserar i det här avsnittet på hur man kan gå tillväga för att sä-
kerställa att implementeringen av ett system och ett KM-tänkande i en organisat-
ion går vägen, så att det inte blir ännu ett projekt från IT-avdelningen eller en 
misslyckad och bortglömd satsning, medan de anställda fortsätter att jobba på som 
vanligt. De olika strategierna handlar framför allt om att sätta in det tekniska sy-
stemet i en större kontext av samarbete och kunskapsdelning, att göra en stegvis 
introduktion för att etablera det och visa på hur det går att använda, samt att säker-
ställa transparens och relevans för att skapa intresse och entusiasm för knowledge 
management. 

 



 42

Diskussion 

 
Det här diskussionsavsnittet kommer att börja med en översyn av hur undersök-
ningen speglar den litteratur som tidigare tagits upp, och sedan kommer den roll 
trust spelar i de identifierade arbetsmetoderna att diskuteras. Därefter kommer det 
trustbegrepp som undersökningen leder fram till att introduceras, och med det som 
utgångspunkt hur arbetsmetoderna används för att bygga upp trust. Fokus i dis-
kussionen, som i hela uppsatsen, ligger på praktikernas synsätt, och syftet har inte 
varit att fokusera på användaren eller hur användaren uppfattar KM och de be-
grepp som diskuteras, och inte heller på de olika arbetsmetodernas effektivitet, 
vilka inte kommer att utvärderas. 

 

De teoretiska begreppen i undersökningen 

Översynen av tidigare forskning som gjordes i början av uppsatsen fungerar som 
en orientering i centrala begrepp inom knowledge management och bakgrund för 
att göra den efterföljande undersökningen begriplig. Även om inte alla begreppen 
speglas direkt i undersökningens huvudteman så avspeglas attityderna hos infor-
manterna i de aspekter av forskningen som lyfts fram. 

Knowledge management är, som McInerney påpekar, ett dynamiskt begrepp114 
och de dynamiska kvalitéerna, och att knowledge management inte är en lösning 
utan en uppsättning olika metoder och attitydförändringar, kommenterades särskilt 
tydligt av informant 7 som poängterade att man måste få anställda i en organisat-
ion att ”tänka knowledge management”. Det kan sedan, fortsätter informant 7, 
ligga till grund för implementeringen av ett KM-system. Informanterna i under-
sökningen visar på hur icke-tekniska komponenter i knowledge management, som 
till exempel informant 7:s 5-minuterspresentationer eller informant 6:s tydliga och 
transparenta namngivning, är viktiga komponenter med en tydlig påverkan på slut-
resultatet, samtidigt som tekniska lösningar fungerar som en central plattform i 
arbetet med knowledge management i organisationerna. Det här ligger i linje med 

                                                 
114 McInerney, C. (2002) ”Knowledge management and the dynamic nature of knowledge”, passim. 
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den tidigare forskningen där flera forskare poängterar att även om IT är en avgö-
rande komponent i arbetet med knowledge management, så finns det aspekter av 
KM-arbetet som rent tekniska lösningar inte klarar av, och därför måste även 
andra arbetsmetoder in.115 Följaktligen ses knowledge management som ett synsätt 
och en bred uppsättning verktyg som man arbetar med för att förändra sättet man 
arbetar med och tänker kring kunskap i en organisation. 

När det gäller kunskap som begrepp kan man först konstatera att informanter-
na tämligen oproblematiserat använder sig av begreppet information, och ingen av 
informanterna hänvisade till att det skulle vara någon spänning i att behandla tacit 

respektive explicit kunskap. En tydlig uppdelning mellan begreppen verkade inte 
vara, i likhet med resonemangen hos Tsoukas och Tuomi,116 direkt relevant för 
deras arbetssituation. Det som hanteras i de KM-system som informanterna arbe-
tar med är en bred uppsättning fenomen, från dokumenthantering i ett IT-system 
som diskuteras av informant 1 och 3, till rättframma kontaktuppgifter som infor-
mant 1 och informant 5 tar upp, och försök till expertfinnarsystem som diskuteras 
av informant 2 och 4, och de muntliga presentationer som informant 7 tar upp. 
Man gör alltså ingen uppdelning i vad knowledge management kan hantera och 
inte, utifrån om det är kunskap eller inte, utan kunskap ligger som en underlig-
gande kontext och hanteras genom de olika fenomen som de arbetar med. 

Kunskapsdelning tas i litteraturen upp som den mest centrala aspekten av 
knowledge management,117 och var centralt också i diskussionerna med informan-
terna. I intervjuerna var kunskapsdelning dock ofta en underliggande förutsättning 
snarare än ett uttalat mål. Många av de åtgärder som diskuterades, som att hitta 
expertis, åtgärder för att göra det möjligt för personer att känna till varandras 
kompetens eller placera dokument i gemensamma dokumentbanker, som diskute-
rades av informant 2, 5 och 1 respektive, syftar till att kunskap ska delas genom att 
tillgängliggöra dokument eller underlätta att personer hittar varandra så de kan 
dela kunskap.  

Monetära incitament för att uppmuntra kunskapsdelning kritiserades i den ti-
digare litteraturgenomgången av bland annat Paroutis & Al Saleh, Yang & Wu 
och Lin.118 I intervjuerna nämndes ingen form av belöningssystem för att upp-

                                                 
115 Stenmark, D. (2001) ”Leveraging tacit organizational knowledge”; Bhatt, G. (2001) ”Knowledge man-
agement in organizations: examining the interaction between technologies, techniques and people”; Alavi & 
Leidner (1999) ”Knowledge management systems: issues, challanges, and benefits”. 
116 Tsoukas, H. (1996) ”The firm as a distributed knowledge system: a constructionist approach”; Tuomi, I. 
(2000) ”Data is more than knowledge”.  
117 Bouthillier, F. & Shearer, K. (2002) “Understanding knowledge management and information manage-
ment: the need for an empirical perspective”; Earl, M. (2001) ”Knowledge management strategies: toward a 
taxonomy”, Alavi, M & Leidner, D. (2001) “Knowledge managment and knowledge management systems: 
conceptual foundations and research issues”. 
118 Paroutis, S. & Al Saleh, A. (2009) “Determinants of knowledge sharing using Web 2.0 technologies”; 
Yang, H. & Wu, T. (2008) “Knowledge sharing in an organization”; Lin, H. (2007) “Effects of extrinsic and 
intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions”. 
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muntra deltagande, men förutom informant 1:s hänvisning till skapandet av en 
hive mentality, diskuterades inte försök att uppmuntra kunskapsdelning genom 
några av de faktorer som i litteraturen anges som positiva, som beröm, möjlighet-
en att etablera sig som expert, eller glädjen i att hjälpa andra.119 Däremot talades 
det om tvingande metoder och begränsande metoder, som illustreras av citaten i 
avsnittet systemdominans. Det här kan tolkas som att kunskapsdelning ses som en 
helt central målsättning för knowledge management, och att det därför är en 
bakomliggande faktor i alla processer, och det framför allt är intressant att disku-
tera separat i de fall då det inte kan hanteras på vanligt sätt, alltså när man anting-
en måste tvinga in deltagande eller måste hindra deltagande som kan leda till re-
sultat som kan få negativa konsekvenser.  

För att gå vidare till frågeställningarna som uppsatsen syftar till att svara på 
kommer jag att på de följande sidorna göra en genomgång av trust i koppling till 
metoderna så som det beskrivs i intervjuerna, för att sedan genom att beskriva 
vilken syn på trust det här leder till besvara frågan om hut trust fungerar som en 
faktor för praktik fältet. Slutligen, som en del och en fortsättning på frågan om 
vilka metoder som används, kommer en tydlig ram för hur metoderna används för 
att bygga upp trust. 

 

Trust i intervjuerna 

Enkla lösningar 
Enkla lösningar innefattar flera olika aspekter. Från att rätta till enkla fel, som 
informant 1:s adressbok, och göra översyn av funktioner, som informant 7:s städ-
ning, till att använda sig av och vidareutveckla användningen av teknik och pro-
cesser som redan finns, som till exempel informant 3:s val att ta till vara på de 
nätverk som användarna redan använder sig av, eller informant 2, 6 och 7:s stra-
tegi att försöka att bygga vidare på tekniska lösningar på plats. Som vi har kunnat 
se i intervjuerna är trust relaterat till det här på ett flertal olika sätt.  

I de första initiala stegen när arbetet med knowledge management börjar för 
KM-managers i en organisation, fokuserade flera av informanterna på att se till att 
de enkla funktioner i ett KM-system som användare möter först faktiskt fungerar 
som det är tänkt. Särskilt tydligt är exemplet med adressboken som informant 1 tar 
upp, där det är avgörande att det är lätt för användaren att verifiera om informat-

                                                 
119 Ardichvili, A., m.fl. (2003) “Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing com-
munities of practice”; Paroutis, S. & Al Saleh, A. (2009) “Determinants of knowledge sharing using Web 2.0 
technologies”. 
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ionen som finns där är korrekt eller inte. Visar det sig att informationen är inkor-
rekt, alltså att användaren ringer fel telefonnummer eller i en sökning hittar perso-
ner som redan har slutat, har man fått en negativ erfarenhet av pålitligheten i sy-
stemet, och systemets användbarhet är begränsad.  

Att ha en fungerande, överblickbar och samlad struktur, vilket kan, men inte 
behöver, vara en enkel åtgärd om man i likhet med informant 7 kan ”städa” för att 
uppnå den, fungerar på ett liknande sätt. Genom att skapa överblickbarhet kan 
användaren vara säker på att inte missa viktiga dokument eller händelser för att 
det finns tre olika ställen att söka efter dem i systemet. Missar man å andra sidan 
en intressant aktivitet för att det annonserades på ett annat ställe än där man brukar 
titta, eller missar viktig dokumentation för att man inte letade under rätt grupp, så 
får man återigen en negativ erfarenhet av pålitligheten och användbarheten i sy-
stemet. 

Genom att använda sig av befintliga tekniker och processer i arbetet med 
knowledge management, till exempel genom att arbeta med ett befintligt intranät, 
som informant 6, mailprogram, som informant 2, eller basfunktioner för ett sy-
stem, som informant 7, och sedan utnyttja dessa som grund för ett KM-baserat 
arbetssätt, utnyttjar man den erfarenheten av användbarhet och välkändhet som 
användarna redan känner till de gamla arbetsredskapen, och kan därigenom dra 
nytta av den tilltro de redan känner. På liknande sätt går det att arbeta med de ex-
terna redskap och nätverk som informant 3 diskuterar, vilket även kan fungera 
tillitsskapande i och med att man erkänner och respekterar den begränsning i tid 
anställda har, och den tid det tar att i onödan göra en övergång till att använda nya 
system. Genom att utnyttja den kunskap och de färdigheter de anställda redan har, 
i interna och externa system, visar man respekt för den risk det innebär att an-
vända sig av nya system – risk för att förlora tid som man inte får igen om syste-
met inte visar sig användbart. Finns det faktorer som man som användare har erfa-
renhet av, och därigenom vet kan ”betala sig”, ligger det närmare till hands att 
bygga upp en trust-relation. 

Att göra organisationens platser, grupper och personer välkända och lätta att 
identifiera togs även det upp i intervjuerna. Informant 5 och 6 tog upp benämning-
arna av interna grupper och vikten av att använda sig av de resurser som finns i 
form av intern information. Att kunna identifiera var personer och grupper finns 
och vilka de är förstås grundläggande för kunskapsdelning, både för att hitta rätt 
personer att tala med och tryggheten det ger att veta vilka det är man delar med, 
alltså grundläggande interpersonell trust. Men transparensen verkar också på ett 
annat sätt: genom att man vet att man kan få tag på de personer eller grupper man 
söker, för att det är tydligt i systemet hur man ska göra det och vilka de här perso-
nerna är, så blir det system som står för transparensen användbart och ett arbets-
redskap som det går att förlita sig på. 
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Systemdominans 
Avsnittet om systemdominans utgick ifrån hur informanterna hanterade delta-
gande, och intervjusvaren fokuserade på hur man dels begränsade deltagande, som 
informanterna 2, 4 och 7:s konstaterande om problemen med självbeskrivningar 
och utvärderingar, dels hur man tog bort möjligheter till att inte delta, som infor-
manterna 1, 3 och 6:s fokus på att göra det obligatoriskt att föra in dokument i 
KM-systemet. Genom att begränsa möjligheterna till alltför subjektiva och god-
tyckliga inslag, och genom att begränsa möjligheterna till att välja bort deltagande 
försöker man att säkerställa objektiviteten i systemet, och därigenom skapa möj-
ligheter för en långsiktig tillit.  

För en användare är det förstås viktigt för användbarheten att den kunskap 
som delas, den information som finns eller de bedömningar som ligger till grund 
för rankningar och sökresultat faktiskt stämmer. I riktigt stora system kan den ty-
pen av utvärderingsmekanismer som informanterna diskuterade, alltså betygsätt-
ning med stjärnor etc., fungera eftersom man har ett tillräckligt stort statistiskt 
underlag för att kompensera för subjektivitet, men i en organisation har man sällan 
möjligheter till den typen av underlag, och man blir beroende av att för trovärdig-
hetens skull säkerställa objektivitet.  

Som användare måste man också kunna lita på att det går att hitta all den kun-
skap som lagras i organisationen via det system som finns till hands. Går inte det 
är anledningen att använda det systemet liten, och man går tillbaka till gamla be-
prövade metoder, precis som informant 1 påpekar när han diskuterar det han kallar 
för work-arounds. Att tvinga fram delande genom KM-systemet liksom att tvinga 
till användning av det genom att stänga av andra möjligheter, blir även det ett sätt 
att upprätthålla trovärdigheten för systemet i organisationen, genom att försäkra 
sig om dess unika ställning och relevans.  

Här, liksom i enkla lösningar, handlar det om användarens erfarenhet – den 
kunskap och information som tillgängliggörs i systemet måste stämma en gång för 
att man ska kunna lita på systemet och använda sig av det nästa gång. Och här har, 
för att lägga ytterligare en aspekt på trust, KM-managers inte råd att lita på att 
användarna av systemet utgår ifrån objektiva kriterier när de gör bedömningar 
eller bestämmer sig för att delta eller inte. Eftersom det står mycket på spel, själva 
potentialen för användandet av systemet, men man antingen inte har någon erfa-
renhet av, eller negativ erfarenhet av, användarnas beteende, väljer man begräns-
ningar för att säkerställa användbarheten i systemet och säkerställa KM-arbetet i 
organisationen. 

 

Implementeringstrygghet 
I avsnittet om implementeringstrygghet kunde vi se hur informanterna på olika 
sätt försöker säkerställa att implementeringen av ett KM-system blir lyckad. In-
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formant 2 påpekade vikten av egenskaper som ödmjukhet och lyhördhet, infor-
mant 3 pekar på stegvis implementering, och informant 5 och 7 lyfter fram vikten 
av att användarna vet vad som händer, varför och hur det är relevant för dem.  

Här är det tydligt hur trust spelar en väsentlig roll för hur och om knowledge 
management kommer att användas i organisationen, och det är viktigt att de an-
ställda har en så tillitsfull inställning som möjligt redan från början. Liksom för de 
tidigare metoderna är en avgörande faktor för det fortsatta användandet av syste-
met om det går att skapa en positiv erfarenhet av systemanvändandet eller inte. 
Trust ska både fungera kortsiktigt, i den direkta introduktionen till arbetet med 
knowledge management och till systemet, men det ska även fungera som grund för 
ett långsiktigt arbete.  

I det kortsiktiga perspektivet är systemets funktionsduglighet avgörande, för 
som informant 2 konstaterar håller anställda inte på och testar om ett system som 
inte fungerade förra veckan istället fungerar nu – kan man inte säkerställa att det 
fungerar och lita på att det är en relevant hjälp i arbetet, så har det inte någon plats 
i arbetsmiljön. Därför är också en aspekt av det här att man använder sig av steg-
vis implementering, som informant 3 pekar på, och skapar ett system som kan 
utvecklas i komplexitet, så att man inte skapar ett stort och komplext system som 
inte motsvaras i komplexitet och mängd i innehållet, vilket informant 2 poängte-
rar. De här är ett sätt att säkerställa att delarna som implementeras verkligen fun-
gerar som det är tänkt, att de tas emot av användarna och förankras i arbetsproces-
serna innan nya steg tas, alltså återigen för att det ska gå att få positiva initiala 
erfarenheter.  

Igenkänningsfaktorn, som även togs upp i avsnittet om enkla lösningar, kom-
mer upp igen här i informant 7:s kommentar om 5-minuterspresentationer som en 
brygga in i IT-systemet, och fungerar på samma sätt. Den positiva erfarenheten av 
en fungerande aktivitet, byggs vidare på för att skapa en förtroendefull inställning 
till en annan aktivitet.  

Att använda sig av ett långsiktigt perspektiv för att hjälpa implementeringen 
visar också informant 2 på, genom att påpeka för användarna att det inte är ett 
projekt med slut utan en KM-satsning som man kommer att arbeta kontinuerligt 
med. Informanten trycker på möjligheten till att påverka utvecklingen av systemet 
och att det som finns där kommer att användas, och försöker därigenom motverka 
de tidigare negativa erfarenheter av liknande projekt som kan finnas.  

Här arbetar informant 2, liksom informant 3 som vid implementeringen av sy-
stemet försöker vara överallt och prata med alla, också med sin personliga trovär-
dighet som garant för systemet, och genom den vara en positiv ingång till KM-
arbete. 

 



 48

Trust till systemet 

 
Det är intressant att se att trust är ett begrepp som är så genomgående och omfat-
tande i intervjusvaren, men ändå i så många fall bygger på liknande grundläg-
gande premisser. Det man också kan konstatera är att även om de trustbegrepp 
som diskuterades i forskningsöversikten, det vill säga interpersonell trust, kollek-
tiv trust och trust till digital information, delvis är relevanta är inget av dem direkt 
överensstämmande med det begrepp som man kan urskilja här. 

Det finns alltså luckor om man skulle välja att applicera något av de tidigare 
identifierade begreppen på den situation som informanterna beskriver i intervjuer-
na. För att fylla igen de här luckorna kan man istället använda sig av ett trustbe-
grepp som fokuserar på systemet, trust till systemet. Det här begreppet ska inte 
förväxlas med det sociologiska begreppet system-trust, som kopplas till samhälls-
institutioner, utan det som avses är ett trust-begrepp som fokuserar på trust i relat-
ion till ett mindre system, i det här fallet ett KM-system. Ett tydligare begrepp än 
trust till systemet skulle vara önskvärt, men då det handlar om just trust i relation 
till ett system så är det ändå ett i sammanhanget begripligt begrepp. 

 I den situation som vi har kunnat se i intervjuerna handlar det inte om inter-
personell trust, alltså trust som bygger på en relation mellan två personer där den 
ena är mottagare av den andras trust,120 eftersom det inte är nödvändigt att ha 
tillitsfulla relationer med majoriteten av de andra användarna för att använda sig 
av systemet. Man identifierar heller inte någon annan person som direkt mottagare 
av trust. Inte heller begreppet kollektiv trust som He et al. använder sig av121 är 
riktigt en passande benämning då man inte identifierar andra användare, som kol-
lektiv, som direkt relevanta för individens arbete med systemet eller som motta-
gare av trust. Ur det här perspektivet ligger begreppet närmare den syn Kelton et 
al. har på trust till digital information122 i det att det saknas en identifierbar, mänsk-
lig mottagare. Men här handlar det inte om trust direkt till informationen, utan om 
trust till det hela system som omger informationen och kunskapen, och som inne-
fattar framför allt IT-systemet men också andra aktiviteter för kunskapsdelning 
och kunskapsskapande. Systemet i sig är mottagare av trust, och när trust till sy-
stemet finns känner alltså användarna så stor tillit till att systemet kan inverka po-
sitivt på deras arbetsprestationer att det uppväger de risker de utsätter sig för.  

                                                 
120 Mayer, R., m. fl. (1995) ”An Integrative Model of Organizational Trust”. 
121 He, W., m. fl.(2009) ”The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge 
management systems: an empirical investigation”. 
122 Kelton, K., m.fl. (2008) ”Trust in Digital Information”. 
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Risk, som definierats som en central komponent i trust,123 är i det här fallet 
faktorer som är mycket relevanta i de allra flesta organisationer, framför allt tidsa-
spekten, alltså att användarna riskerar att förlora i tid och effektivitet om det visar 
sig att systemet inte kan leverera det som det utlovar. Dessutom finns det, som 
konstaterats i relation till kunskapsdelning,124 en risk i hur den kunskap som indi-
viden delar används, och en risk för användaren att den information som hittas i 
systemet kan vara inkorrekt och därmed påverka arbetsprestationen negativt. 

Som begrepp är trust till systemet i första hand relevant för KM-praktikerna, 
och det är också det som gör att det är relevant att se trust till ett system snarare än 
till information eller en motpart. För KM-praktikerna är den här synen på trust 
också ett sätt att identifiera hur och vad de kan påverka. Interpersonell trust är en 
viktig faktor i organisationer och KM-arbete,125 men det är en faktor som det är 
svårt att arbeta med att stärka i en organisation, särskilt om man arbetar med ett 
snävt mandat om utveckling av knowledge management i organisationen. I det 
närmaste är det en uppgift för en personalavdelning eller initiativ från en högre 
managementnivå, men det finns lite som KM-praktikerna kan göra för att stärka 
trust mellan personer, då det är något som är beroende av flera faktorer som ligger 
utanför deras inflytande. 

När det gäller trust till information är det även där i många fall något som lig-
ger utanför deras kontroll, då de inte kan påverka trovärdigheten i till exempel 
enskilda dokument, och i många fall heller inte har fackkunskaper att bedöma det 
som behandlas i systemet. Det de kan göra, däremot, är att se till att det finns 
mekanismer på plats som i största möjliga mån säkerställer objektiviteten och att 
dokument sparas och sparas där de ska. Trust till informationen för användarna 
möjliggörs alltså genom att den styrs av aktiviteter som möjliggör trust till syste-
met. 

Det är alltså systemet som är motparten i trustrelationen, och i likhet med de 
förhållanden som beskrivs av Kelton et al.126 är det inte relevant att i alla instanser 
identifiera en motpart. En användare kan välja att använda sig av sökfunktionen, 
och det blir ett trust-baserat val, dels eftersom man riskerar både tid och korrekthet 
om man inte får bra svar, dels eftersom man i många organisationer när know-
ledge management införs har ett annat val, nämligen att göra som man alltid har 
gjort – gå och fråga någon, leta bland sina egna sparade dokument, återanvända 
gammal kunskap för att nämna några strategier. Men i det här valet är det inte re-
levant att identifiera den mänskliga motparten. Programmeraren av sökfunktionen 

                                                 
123 Sheppard, B. & Sherman D. (1998) ”The grammars of trust: a model and general implications”, s. 422-
423. 
124 Renzl, B. (2008) “Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and 
knowledge documentation”, s. 216. 
125 Mayer, R., m. fl. (1995) ”An Integrative Model of Organizational Trust”, passim. 
126 Kelton, K., m.fl. (2008) ”Trust in Digital Information”. 
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är inte en relevant mottagare av trust, utan det är istället systemet som helhet och 
dess funktion och pålitlighet som man som användare skapar relationen med.  

Trots att man kan se att trust till systemet är den dominerande aspekten när det 
gäller arbetet med trust i relation till KM-arbete i en organisation så är andra trust-
begrepp också relevanta. Särskilt det interpersonella, relationsbaserade trustbe-
greppet är viktigt i många situationer, bland annat för kunskapsdelning där möj-
ligheten att identifiera andra inom organisationen, och därigenom skapa förutsätt-
ningar för personlig kontakt och utvärdering av en annan anställds pålitlighet och 
möjlighet att bidra positivt är ett exempel. 

En annan aspekt av det här är hur informant 2 och 3 arbetar med sin egen per-
sonliga trovärdighet för att förmedla en positiv bild av KM-arbete och där med att 
säkerställa implementeringen av det KM-system de arbetar med. Särskilt infor-
mant 3 har genom hårt arbete och sin stora trovärdighet i organisationen, lyckats 
skapa möjligheten sätta igång arbete med knowledge management i sin organisat-
ion, som från början inte var intresserad av att förändra sitt arbetssätt. Interperso-
nell trust var alltså förutsättningen för knowledge management, och genom kon-
takter med andra personer med högt förtroendekapital i organisationen har inter-
personell trust med största sannolikhet varit en mycket viktig faktor vid imple-
menteringen av ett KM-arbetssätt. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det här 
framför allt handlar om en initial fas, men allt eftersom användandet av systemet 
utökas kan man också anta att inflytandet av den interpersonella trust-relationen 
minskar och ersätts av en annan, baserad på användarens egen erfarenhet av arbe-
tet med systemet, alltså trust till systemet. 

 

Bygga trust 

Kognitivt baserad trust, alltså trust som bygger på rationella argument och er-
farenhet, är den förutsättning för trust som begreppet trust till systemet använder 
sig av. Till skillnad från de andra grundläggande aspekterna av trust127 – känslo-
mässig trust och beteendegrundad trust – kan kognitiv trust relativt lätt medvetet 
byggas upp i ett organisationssammanhang. 

För informanterna är det här ett viktigt arbetsredskap, även om det kanske inte 
är uttryckligt identifierat i arbetsprocessen, och den grundläggande trustbyggande 
processen är lika för alla de tre metoderna som tagits upp. Det man gör är att man 
arbetar med att aktivt skapa möjligheter av positiva erfarenheter av systemet för 
att därigenom skapa förutsättningar för att bygga upp kognitiv trust. Då kognitiv 

                                                 
127 Lewis, J. & Weigert, A. (1985) “Trust as a Social Reality”. 
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trust är ett rationellt styrt begrepp gäller det alltså att bevisa användbarheten och 
funktionaliteten, och det gör man på olika sätt med de olika metoderna. 

När det gäller de enkla lösningarna bygger informanterna trust på olika sätt i 
de olika lösningarna, men grundprocessen är förstås densamma. De enkla och en-
kelt verifierbara systemen som adressboken och samlingen av funktioner, som 
togs upp av informant 1 och 7, är ett mycket konkret sätt att skapa en snabb, posi-
tiv erfarenhet av systemet. En sökning som ger rätt resultat eller en snabb över-
blick som leder rätt i sökandet på intranätet ger en positiv första erfarenhet och är 
en byggsten för vidare, kognitivt baserad trust för resten av systemet. Genom att 
använda sig av tekniker och processer som redan finns på plats, mailsystem eller 
befintligt intranät togs upp som exempel av informant 2 och 6, kan man utnyttja 
den erfarenhet som redan finns för att skapa tilltro och utvidga den till att omfatta 
hela KM-arbetet. Kognitiv trust som redan är etablerad kan användas som en 
språngbräda för att öka trust till det vidare systemet. 

Transparensen som skapas genom att tydliggöra personer och grupper och de-
ras placering i organisationen, vilket informant 6 diskuterade, kan också användas 
som ett medel för att bygga kognitiv trust genom att man skapar en förutsättning 
för att använda sig av systemet för att få kontakter eller överblick över organisat-
ionens resurser. Det ger ytterligare en ny möjlighet till att använda sig av systemet 
där det förut inte funnits någonstans att vända sig, och man skapar inte bara en 
möjlighet för användarna att skaffa sig en positiv erfarenhet, utan en möjlighet att 
skaffa sig en positiv erfarenhet där det tidigare inte fanns någon sådan möjlighet 
överhuvudtaget. 

Metoden systemdominans arbetar framför allt med trustbyggande genom att 
fokusera just på möjligheten till positiva erfarenheter. Genom att se till att syste-
met dominerar, och användarna inte ges tillfälle att hota systemets objektivitet 
eller relevans, minskar man risken för negativa erfarenheter som skulle motverka 
trust. Det här gör informanterna 2, 4 och 7 genom att begränsa möjligheten för 
användarna att sätta egna subjektiva bedömningar och utvärderingar, och infor-
manterna 1, 3 och 6 diskuterar det utifrån obligatoriska, tvingande åtgärder som 
ska få in information i systemet. Trust byggs alltså genom att man försöker säker-
ställa att de interaktioner som användarna har med systemet är användbara, effek-
tiva och relevanta, och att systemet, KM-arbetet, upplevs som ett effektivt och 
belönande sätt att arbeta på. 

Genom att arbeta med implementeringstrygghet arbetar informanterna trust-
byggande då de så långt det går försöker se till att implementeringen av systemet 
och alltså användarnas första kontakter med det KM-genomsyrade arbetssättet 
fungera som det ska, håller vad det lovar och inte utger sig för att vara mer än vad 
det är, något som bland annat informanterna 2 och 3 poängterade när de beskrev 
stegvis implementering respektive komplexitet anpassad efter innehåll. Trust 
byggs alltså genom att inte göra användaren besviken, systemet ska motsvara för-
väntningarna och det ska fungera, för att systemet har inte råd med användarnas 
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negativa erfarenheter. En negativ erfarenhet av systemet visar på att det inte fun-
gerar som en pålitlig samarbetspartner då det leder till bortslösad tid, ineffektivitet 
och andra potentiella problem, och då finns det heller ingen anledning till att an-
vända det. Om användarna inte använder sig av systemen brister också själva 
grunden för KM-arbetet, nämligen kunskapsdelningen. Kunskap kan ju inte delas 
om det inte finns någon att dela med. 

 

Reflektioner 

 
Det finns självklart begränsningar i den här typen av uppsats, framför allt det lilla 
urvalet av informanter och de allmänt hållna frågorna som ställdes har gett ett re-
sultat som riskerar att inte vara representativt för KM-fältet och för hur praktiker-
na arbetar med trust. Även benämningarna av de olika begreppen är problema-
tiska, och det skulle vara givande med en diskussion som skulle kunna leda till 
tydligare och mer användbara benämningar. 

Tvärvetenskapligheten i KM är en stor del av det som gör fältet så intressant, 
men samtidigt skapar det också problem eftersom det finns begränsningar i hur 
mycket litteratur som går att tidsmässigt hantera i uppsatsarbetet. Att gå närmare 
in på bland annat de lite mer tekniskt fokuserade ämnen som user interface design, 
människa-dator interaktion och utvecklingsmetodik för IT skulle antagligen kunna 
ge invändningar mot slutsatserna i uppsatsen, eller åtminstone deras originalitet.  

För fortsatt forskning i det här ämnet skulle just de här tvärvetenskapliga 
aspekterna vara intressanta att utforska vidare, alltså att undersöka hur de begrepp 
och företeelser som uppsatsen fokuseras på kan analyseras med teori från bland 
annat systemvetenskaplig forskning. Att sätta in det systemfokuserade trustbe-
greppet i en organisationsteoretisk kontext, som supplement till de trustbegrepp 
som används, och se om det skulle kunna vara applicerbart även på andra situat-
ioner skulle också vara intressant. 

De specifika metoderna som uppsatsen tar upp skulle vara spännande att titta 
lite närmare på som separata begrepp, för att se om de kan beläggas och har rele-
vans även inom andra arbetsområden, men också för att få en tydligare bild av vad 
de handlar om och kan innefatta. Det skulle vara intressant att undersöka vidare 
hur de kan utvecklas och hur de används, och vilka implikationer de kan få som 
arbetsmetoder använda i en annan kontext. 
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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i en nyfikenhet för praktikernas arbetsmetoder inom know-
ledge management, har uppsatsen undersökt hur specifika metoder används för att 
bygga upp användarnas trust till ett knowledge management-system i en organisat-
ion.  

Genom att använda en ansats hämtad från grundad teori, utfördes 7 intervjuer 
med personer som arbetar praktiskt som antingen knowledge management-
konsulter eller som ansvariga för utvecklingen av knowledge management i en 
specifik organisation. Ur dessa intervjuer plockades sedan temat trust ut som sär-
skilt specifikt, och det trustbegrepp som användes av informanterna formulerades 
som det inom knowledge management-fältet nya begreppet trust till systemet. 
Trust till systemet innebär här att man inte identifierar trust som relaterande till 
andra specifika personer i organisationen, eller till ett anonymt kollektiv av syste-
manvändare, som annars är de dominerande sätten att använda sig av trustbegrep-
pet i knowledge management-litteraturer, utan istället fokuserar på användarens 
relation till ett knowledge management-system. Målet för praktikerna är alltså 
användarna ska känna trust till det knowledge management-system och arbetssätt 
som man inför i organisationen. 

Utifrån intervjuerna gick det att urskilja tre tydliga metoder som praktikerna 
använder sig av för att bygga upp användarnas trust till systemet, och därigenom 
skapa förutsättningar för systemets användande. Den första av dessa metoder är 
enkla lösningar, som fokuserar på hur man genom snabba och enkla åtgärder kan 
bygga på redan existerande lösningar för att omgående etablera systemet, utnyttja 
den trust som redan finns etablerad i andra funktioner som användarna arbetar 
med, och se till att skapa en direkt ingång till resten av systemet. Den andra meto-
den som identifierades var systemdominans, som trycker på att begränsa använ-
darnas möjligheter till deltagande och påverkan av innehållet för att säkerställa 
objektiviteten och därmed den långsiktiga möjligheten till trust. Slutligen behand-
las implementeringstrygghet som försäkrar att trust inte förloras när systemet ska 
implementeras, genom att implementeringen görs stegvis och att processen är så 
transparent och tydlig som möjligt. 

Dessa metoder säkerställer trust till systemet och bygger upp trust genom att 
medvetet arbeta för att skapa de positiva erfarenheter av systemanvändningen som 
kan ligga till grund för en trust-baserad relation mellan användaren och systemet. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Berätta lite om ditt arbete och vad du gör just nu! 

Beskriv det KMS som du jobbar med. 

Vad tycker du är det absolut första steget som man måste ta när man sätter igång 
att arbeta med KM i en organisation? 

Vilka utgångspunkter ska man ha för arbetet? 

Hur gör du för att bedöma de grundläggande behoven som ska uppfyllas? 

Vad finns det för avgörande beståndsdelar som måste finnas med i KM-arbetet? 

Vilka egenskaper tittar du på hos användaren och organisationen? 

Hur gör du för att få användaren att ta del av och använda sig av KM-initiativen? 

Vad är det som gör ett projekt lyckat? 

 
 
 


