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Abstract

Knowledge is power within knowledge organizations.  Knowledge is  their primary

product,  resource  and  capital  and  dictates  the  success  for  the  work  within  the

organization. This case-study aims to create a better understanding how knowledge

organizations work with the extraction of knowledge from within them self. To fully

understand how organizations can manage the extraction of knowledge they have to

understand what tools are necessary for extraction and what social barriers that can

affect the extraction process. To be able to find the tools for extraction of knowledge

the  study  will  use  the  reflective  processes  that  are  carried  out  within  knowledge

organizations to understand the different aspects that affects the tools for extraction

of knowledge. This study is based on an assignment given by the studied company to

investigate how their retrospective meetings is being used within their project groups

and how these meetings could be used to further develop the extraction of knowledge

within the company. To better understand the extraction of knowledge the study also

involves  the  examination  of  tools  for  extraction  and  knowledge  and  also  what

barriers  exists  and  are  created  in  this  activities  and  how  reflection  affects  the

extraction of knowledge. This study finds many factors that affects the extraction of

knowledge  that  are  both  due  to  the  co-workers  motivation  and  the  organization

incentive  to  participate  in  the  extraction  processes  and  that  different  extraction

activities stimulates the extraction of different kinds of knowledge bound to different

dimensions within the organization depending of how the activity is designed.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Organisationer idag behöver utvinna kunskap i  allt  större utsträckning i  ett  samhälle där

kunskapskraven  stiger  hela  tiden.  Det  kommer  dagligen  nya  innovationer  och  lösningar

vilket gör att organisationer behöver ett kontinuerligt arbete för att kunna utvinna kunskap

och ha tillgång till rätt verktyg för att inte hamna efter sin konkurrenter.

Kunskapsorganisationer lever på kunskap, som är deras primära produkt som de erbjuder

till sina kunder. Det är därför ett viktigt arbete för dessa organisationer att  se till att deras

anställda  inom  organisationen  har  tillgång  till  så  mycket  kunskap  som  möjligt.  En

organisation behöver hämta in kunskap från flera olika källor för att kunskapsbasen inom

organisationen ska hålla så god kvalitet som möjligt och där den kunskap som skapas och

sprids mellan medarbetare inom organisationen är av stor betydelse. Kunskap är det som

hjälper en individ att fatta rätt beslut i en viss situation, därför byggs kunskap upp av en

individs expertis, skicklighet, utbildning och kompetens och allt där individen lär sig något

såsom i samarbete eller diskussioner med andra som besitter på annan kunskap.

Kunskap  inom  alla  organisationer  består  av  flera  olika  dimensioner  där  kunskap  ses

existera  på  individuell,  gruppnivå  eller  organisationell  nivå.  Den  individuella  kunskapen

finns bland de individuella anställdas kunnande och expertis, kunskapen inom grupper är

bundet till de interaktioner och kollaborationer de anställda deltar i inom olika grupperingar

där de utbyter kunskap med varandra och den organisationella kunskapen som bygger upp

hela organisationens kunskapsbas är den kunskap som går att sprida och applicera över hela

organisationen. Utöver de olika dimensionerna som kunskap existerar inom kan kunskap

även kategoriseras i  olika typer av kunskap som är hur något utförs,  vad som utförs och

varför det utförs. Hur något utförs är det som skapar ett  best-practice bland de anställda

inom en organisation där det finns en allmän uppfattning om hur ett arbete bör utföras för

bästa resultat. Vad som utförs är då istället kunskapen om vilka steg som måste göras i vilken

ordning eller vad som måste göras för att uppnå ett visst resultat. Vidare betyder kunskap om

varför vilka följder ett visst arbetssätt får och vilket syfte detta arbetssätt fyller. Genom att

kategorisera kunskap utifrån vilken typ av kunskap det är och inom vilken dimension den

existerar  i  blir  kunskap  ett  mer  hanterbart  begrepp  och  förenklar  att  konkretisera  hur

kunskap ser ut inom organisationer och mellan medarbetare. 

Konsultföretag är företag som säljer kunskap som sin primära produkt och det är därför av

högsta  värde  att  bibehålla  god  kunskap  inom  organisationen  som  kan  användas  av

organisationens medarbetare. Kunskap kan komma från både formella och informella källor

såsom  utbildningar  och  föreläsningar  men  även  från  att  samarbeta  med  kollegor,  att

diskutera med personer i samma bransch eller bara att iaktta när en person utför sitt arbete

och liknande aktiviteter. Att kunna sålla ut det som är viktig kunskap är därför en utmaning

och  blir  en ännu större  utmaning för  kunskapsorganisationer  där  kunskap fungerar  som

resurs, produkt och kapital för organisationen.

Kunskap ingår i  en organisations sociala kapital där de anställdas intellektuella kapital
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kan bindas samman för att tillföra de individuella expertisen till hela organisationens sociala

kapital av kunskap (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Sociala kapitalet är den kunskap som ägs av

medarbetarna inom företaget och det är det kapitalet som avgör vad företaget kan erbjuda för

tjänster och hur god kvalitet dessa tjänster har. För att kunna bibehålla ett socialt kapital av

hög kvalitet krävs ett kontinuerligt arbete med kompetensutveckling inom företaget där man

tar till vara på både den kunskap som kommer utifrån men även den kunskap som genereras

av företagets medarbetare genom deras dagliga arbete där de får nya erfarenheter och stöter

på  nya  möjligheter  att  kombinera  och  utbyta  kunskap  med  varandra.  Denna

kunskapsutvinning som pågår inom en organisation är därför viktig för att bygga upp det

sociala kapitalet för organisationen och att arbeta med att ta till vara på denna kunskap och

hitta  bra  kanaler  för  att  sprida  kunskapen  så  att  den  kan  bli  en  organisk  del  av  hela

organisationens sociala kapital.

Studien  har  sin  bakgrund  i  de  retrospektiva  möten  som  förespråkas  i  den  agila

arbetsmetoden Disciplined Agile Delivery (Ambler & Lines, 2012) där jag tillsammans med

min  kontakt  hos  det  aktuella  fallföretaget  arbetade  fram  ett  fokus  på  de  reflekterande

momenten  som  används  idag  inom  organisationen  och  vilken  nytta  för  organisationens

kunskapsutvinning de fyller. Disciplined Agile Delivery är en agil arbetsmetod som bygger

vidare på metoden Scrum men där hela produktlivscykeln finns beskriven och är mer skalbar

för större projekt som pågår över längre tid (Ambler & Lines, 2012). Metoden hämtar även

delar från andra agila metoder som till exempel eXtreme Programming, Lean och Kanban

och tillsammans tar aspekter för att skapa en övergripande arbetsmetod för hela livscykeln

för  ett  projekt.  De  retrospektiva  mötena  (retrospectives) som  ingår  i  Disciplined  Agile

Delivery är möten för projektgrupper där de ska reflektera över den senaste utförda sprinten.

Det som tas upp under mötet ställs upp i kategorierna  stop doing, start doing, do less, do

more och keep doing och utifrån dessa kategorier tillsammans ta fram förbättringspunkter

som sedan ska implementeras till nästa sprint (Ambler & Lines, 2012). 

I denna studie kommer organisationers arbete med kunskapsutvinning att studeras, vilka

moment i det dagliga arbetet som utvinner kunskap och att söka efter verktyg som krävs för

att  ha  en  fungerande  kunskapsutvinning  såsom  digitala  nätverk  för  kommunikation  och

kunskapsspridning  och  möjligheter  till  reflektion.  Studien  kommer  även  undersöka  vilka

problem det finns för ett kunskapsutvinnande arbete där motivation, inställning och enskilda

individers  egna mål och förutsättningar spelar in för hur  detta  arbete  fungerar och vilka

sociala aspekter som påverkar kunskapsutvinningen.

Genom att undersöka hur fallföretaget idag bedriver arbetet med utvinna kunskap mellan

medarbetare  och  projektgrupper  strävar  jag  efter  att  öka  förståelsen  för  hur

kunskapsutvinning mellan medarbetare fungerar inom organisationer och på vilket sätt det

påverkar det dagliga arbetet.  Jag ämnar att  undersöka vilka verktyg som uppmuntrar till

denna kunskapsutvinning som används inom företaget och se vilken kunskap som sprids via

dessa kanaler och till vilken grad andra aktörer kan ta del av denna kunskap. Vi lever även i

ett socialt samhälle där vi använder digitala tekniker på daglig basis för att kommunicera

med våra bekanta genom sociala medier. Det vi gör i dessa sociala medier kan ses som ett

kontinuerligt kunskapsutbyte med våra vänner och bekanta och därför bör dessa medier även

kunna  användas  inom  organisationers  kunskapsutvinning  för  att  främja  gränslös
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kommunikation  och  delaktighet  mellan  dess  medarbetare  och  där  medarbetare  kan

tillsammans  kollaborera  och  utvinna  kunskap  till  en  gemensam  plattform  som  hela

organisationen kan ta del av och på så vis bygga upp organisationens sociala kapital. Dessa

sociala medier kan fylla en viktig roll i kunskapsutvinnandet då de kan användas för verktyg

för att utvinna kunskap på nivåer för hela organisationen och sprida kunskap om vad och

varför och inte enbart för kunskap om hur.

1.2 Beskrivning av fallföretaget
IT-konsultbolaget i fallstudien arbetar med utveckling av mobila lösningar och plattformar

till många stora kunder bland annat inom telekom-branschen och erbjuder både konsulter

externt till sina kunders dagliga arbete och utveckling in-house av deras egna team. Företaget

har i dagsläget två kontor på två orter i Sverige med sammanlagt cirka 65 anställda varav 55

arbetar på det kontor där studien utfördes. Företaget grundades 1997 och omsatte året 13/14

cirka  53  miljoner  kr.  Företaget  är  uppdelat  i  ett  antal  kompetenscenter  för  utveckling,

testning, business intelligence och förvaltning.

Företagets utvecklingsteam arbetar i projekt där teamen ofta består av personer från olika

kompetenscenter inom organisationen för att få den kunskapsspridning som behövs för ett

specifikt projekt och de arbetar oftast i ett projekt åt gången så det projekt och team de ingår

i är deras närmaste kollegor under projektets gång.  Som i Scrum arbetar projekten i sprintar

där man i förväg bestämmer vad de ska arbeta med och därefter arbetar med i en sprint för

att sedan återkoppla hur det har gått efter sprinten, en sprint brukar pågår under två till fyra

veckor.

Efter  varje  sprint  är  syftet  att  hålla  ett  retrospektivt  möte, dessa  retrospektiva  möten

används för att utvärdera hur arbetet än så länge har gått inom projektet och vad man måste

förändra eller fortsätta med för att effektivisera arbetet vidare i projektet. Den kunskap som

bildas  i  samband  med  dessa  retrospektiva  möten  lämnar  dock  sällan  projektet  och  när

projektet anses vara avslutat stannar kunskapen där. 

1.3 Problemformulering
Utifrån denna bakgrundsbeskrivning arbetar jag efter följande frågor i undersökningen:

 Vad i företagets verksamhet idag kan betraktas som aktiviteter för 

kunskapsutvinning?

 Vilka verktyg använder de anställda inom företaget för att utvinna kunskap?

 Vilka problem finns det i kunskapsutvinningen inom företaget och vad beror dessa 

problem på?

 Kan ändrade/nya aktiviteter bidra till att öka kunskapsutvinningen?
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1.4 Syfte
Studien har som syfte att skapa en ökad medvetenhet till hur utvinning av kunskap påverkar

organisationens arbete och dess gemensamma sociala kapital av kunskap, vilka verktyg som

kan  användas  för  kunskapsutvinning  och  vilka  problem  som  är  associerade  med

kunskapsutvinningen. De retrospektiva mötena används som studieobjekt därför de fungerar

som en kunskapsutvinnande aktivitet där reflektion skapar ny kunskap och därför kommer

syftet  även  att  vara  analysera  hur  reflektion  används  för  att  utvinna  ny  kunskap  till

organisationens kapital.
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2. Metod

2.1 Vetenskaplig metod 

Studien  ämnade  att  finna  de  faktorer  som  påverkar  kunskapsutvinningen  inom

organisationer och på vilka sätt digitala verktyg kan understödja utvinningen. För att kunna

analysera och finna dessa faktorer krävdes det att jag klev in i företaget och analyserade det

från insidan.  Genom att  undersöka sociala  interaktioner mellan medarbetare,  verktyg för

kommunikation och aktiviteter för kunskapsutvinning ämnade jag förstå hur medarbetare

själva ser på kunskapsutvinning och vilka verktyg de väljer att använda för denna utvinning.

Dessa sociala interaktioner beskrevs bäst ur en kvalitativ synpunkt då studien undersöker

enskilda individers  motivation  och mål  till  sitt  arbete  och organisationers  incitament  för

deras  anställdas  arbete.  En  fallstudie  lämpade  sig  bäst  eftersom  jag  hade  möjlighet  att

studera  det  precisa  fallet  på  plats  hos  företaget  och  det  gjorde  att  jag  kunde  ta  del  av

interaktioner mellan medarbetare och analysera de aktiviteter som de genomförde på plats. 

Fallstudien baserades på Brymans Social Resarch Methods (2012) och dess definition av

arbete med kvalitativ data och fallstudier. Den definition jag använde i min studie var att en

fallstudie ska ha ett väl avgränsat område och fall som ämnas att studeras på plats vilket min

studie hade i form av att jag ämnade att studera vad som kan anses vara kunskapsutvinnande

aktiviteter hos ett avgränsat företag och inte flera olika företag inom branschen och där jag

hade möjlighet att studera företaget på plats. Jag hade även ett tydligt fall där jag ämnade att

studera  om  retrospektiva  möten  fungerade  som  kunskapsutvinnande  aktiviteter  och  hur

dessa används inom företaget.

 Undersökningarna  baserades  på  kvalitativ  data  då  jag  ämnade  fånga  de  sociala

interaktionerna  mellan  de  anställda  inom  organisationen  och  utifrån  deras  perspektiv

undersöka hur arbete med kunskapsutvinning bedrivs inom deras organisation. Resultaten

av intervjuerna, observationerna och dokumentationsstudien tolkades därefter för att hitta

gemensamma mönster och hur de påverkar kunskapsutvinningen inom företaget och hur de

överensstämde och inte överensstämde med den relaterade forskningen.

2.2 Utformning av studie
Under studien som bedrevs under en period av sex veckor deltog jag i flera olika aktiviteter

inom  företaget.  Jag  arbetade  med  studien  på  plats  där  jag  hade  fått  en  arbetsplats  i

kontorslandskapet vilket gjorde att jag kunde analysera företagets dagliga arbete på plats och

delta i sociala interaktioner mellan medarbetare och ett flertal aktiviteter som anordnades

hos  företaget.  Min  arbetsplats  var  belägen  mitt  i  rummet  där  jag  satt  granne  med  tre

anställda  på  företaget  som  arbetade  med  in-house  utveckling.  Att  jag  kunde  delta  i  det

dagliga arbetsmönstret för de anställda och fritt interagera med de anställda gav mig frihet

att studera flera olika aspekter av företaget utan att behöva påverka det genom att formellt

bjuda in till en intervju och på så vis kunde jag se hur de anställda interagerar mer naturligt i

deras dagliga arbete. Dessa observationer var ämnade att skapa en övergripande förståelse

för  hur  kommunikation  bedrivs  inom organisationen  i  det  dagliga  arbetet  och  känna  av
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stämningen inom företaget och mellan de anställda.

Under dessa sex veckor arbetade jag på plats med studien mellan kl 9 och 16 varje vardag

där jag samtidigt försökte analysera och känna av stämningen inom företaget och mellan de

medarbetare.  Arbetet  med  min  studie  inleddes  med  en  litteraturstudie  då  kunskap  och

kunskapsarbete är ett välbesökt ämne och som har beskrivits i tidigare forskning. Målet med

litteraturstudien var att hitta de teoretiska aspekter som beskrivits i tidigare forskning och

senare  hitta  konkreta  situationer  där  dessa  aspekter  existerar  och  hur  de  yttrar  sig  i

praktiken. Genom att genomföra en litteraturstudie undvek jag att beskriva delar som redan

utförligt  beskrivits  i  andra  situationer  och  istället  kunde  jag   bygga  vidare  på  tidigare

forskning som en teoretisk bas för min studie.

Undersökningen som genomfördes bestod av både intervjuer av anställda på företaget,

observationer av dokumentation och verktyg som används inom företaget och observationer

av aktiviteter och det dagliga arbetet som bedrevs på företaget. 

2.3 Observationer 
Genom att jag befann mig på företaget under en period av sex veckor och där jag tog del av

det  dagliga  arbetet  kunde  jag  genom  mina  observationer  skapa  en  god  bild  över  hur

kommunikationen mellan medarbetare fungerade i deras dagliga arbetet och eftersom jag

inte behövde störa dem i sitt arbete och endast observera som en tyst åskådare kunde jag

uppfatta mycket av de rutiner de arbetade efter. Denna tysta observation var viktig för att

kunna finna skillnader i  den praxis som uttalas om det arbetet  de anställda utför och de

rutiner som de sedan egentligen arbetar efter. Utöver de dagliga informella observationerna

som genomfördes endast genom att jag befann mig hos företaget genomförde jag även två

direkta  observationer  av  kunskapsutvinnande  aktiviteter.  Jag  deltog  som  åhörare  på  ett

retrospektivt  möte  som genomfördes i  ett  av  projektteamen.  Det  genomfördes endast  ett

retrospektivt möte under den undersökande delen av min studie vilket gjorde att det var enda

möjligheten jag fick att observera ett retrospektivt möte.  Jag observerade endast utan att

aktivt delta i diskussionerna och på så sätt endast lyssnade och observerade vad som sades

under mötet. Det syfte jag hade med denna undersökning var att få en bild av hur dessa

retrospektiva möten används inom organisationen som verktyg för att  reflektera över sitt

arbete. 

Mötet gick till så att alla som deltog i ett projekt samlades och skulle tillsammans ta fram

vad som hade varit bra, vad som hade varit dåligt och vad som kan förbättras med deras

arbete i projektet. Den tidsintervall de skulle reflektera över var över flera sprintar och över

flera parallella projekt som pågått över en lång period. Alla deltagare skulle skriva ned vad

dem tyckte hade varit bra, vad som hade varit dåligt och vad som kan förbättras. Det var åtta

deltagare på mötet som alla ingick i samma projektgrupp och där alla hade olika roller inom

projektet.  Mötet  leddes  av  projektledaren  som även  var  den som hade sammankallat  till

mötet. Mötet pågick i cirka 60 minuter och var upplagt med en inledning från projektledaren

som berättade vad de skulle utföra under mötet och hur de skulle göra det, sedan lämnades

de sju andra deltagarna för sig själva för att individuellt reflektera över de olika delarna av

sitt arbete. Efter cirka 30 minuter får alla i gruppen presentera vad de har för åsikter och

tankar och projektledaren uppmanade att alla kom på minst en åsikt inom varje kategori.
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Efter  att  alla  deltagare  har  fått  presentera  sina  åsikter  sammanfattar  projektledaren  de

huvudsakliga tankarna.

En annan observation som genomfördes i studien var att delta på ett lunchseminarium där

en  medarbetare  från  utvecklingsavdelning  höll  en  presentation  om  säkerhetsnycklar  och

certifiering för webbsidor. Seminariet anordnades och planerades av en medarbetare som

själv valt ämne med stöd från utvecklingschefen. Det finns alltid en schemalagd tid för att

hålla ett seminarium vid lunch en gång i veckan på företaget och vem som helst från företaget

får hålla en presentation om valfritt ämne. Dessa seminarier är valfria att delta på men är till

för andra medarbetare och gäster till  företaget och hålls  i  matsalen så att så många som

möjligt  kan  lyssna  på  föreläsningen  under  lunchtid.  Seminariet  utfördes  genom  att

föreläsaren höll en presentation med stöd av en Powerpoint-presentation inför åhörarna som

samtidigt åt sin lunch och lyssnade. Det deltog ett tjugotal medarbetare på lunchseminariet

och några deltagare var konsulter som inte arbetar dagligen på kontoret och seminariet höll

på i cirka 45 minuter. Ämnet som föreläsningen berörde var inte direkt applicerbart för alla i

organisationen men är ett viktigt ämne för alla som arbetar med webbutveckling och det kan

anses som ett ämne som alla inom IT-branschen bör ha en grundläggande förståelse för. 

Ämnena behöver inte vara direkt relaterade till det dagliga arbetet utan kan beröra många

olika områden men ska helst ha någon koppling till IT eller företagets arbete. Det är både

personer  internt  från  organisationen  som  håller  presentationer  men  även  personer  från

externa organisationer har möjlighet att komma och hålla en presentation för de anställda på

företaget.  Dessa  aktiviteter  är  en  del  av  företagets  kompetensutvinnande  aktiviteter  som

anordnas  av  avdelningschefer och vars  syfte  är  att  låta  medarbetare  få utifrån sina egna

intressen  dela  med  sig  av  kunskap  och  skapa  diskussioner  om  olika  ämnen  inom

organisationen. För att inte störa föreläsningen  valde jag att endast skriva ner anteckningar

under observationerna.

Utifrån observationerna och ett möte med min kontaktperson undersökte jag ett antal

digitala verktyg som finns inom företaget och hur dessa används. Jag valde att undersöka en

intern support-wiki som är en sida på företagets intranät där det dokumenteras information

bundet  till  varje  projekt  och  dess  genomförande  och  även  många  guider  för  hur  olika

arbetsmoment bör utföras. På support-wikin finns bland annat inloggningsinformation till

olika miljöer som används i de olika projekten, teknisk information om system som byggs

såsom  IP-adresser  och  liknande  och  guider  för  hur  anställda  använder

versionshanteringssystem. Jag valde även att undersöka hur användandet av internwebben

ser  ut,  internwebben  är  en  mötesplats  på  företagets  intranät  där  det  finns  mycket

administrativ information och information från olika avdelningar och chefer och där mycket

av det som inte direkt rör det dagliga arbetet dokumenteras såsom olika utbildningar och

evenemang inom företaget. Att jag valde att studera dessa två digitala verktyg var för att de är

på  varsin  sida  av  spektrumet  för  kunskap,  support-wikin  används  för  att  dokumentera

formell information och där kunskapen är bunden till ett visst projekt och en viss situation

och  internwebben  berör  mer  informell  information  och  där  kunskapen  inte  är  direkt

applicerbar på det dagliga arbetet.
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2.4 Intervjuer
De intervjuer jag bedrev under min undersökning var alla semi-strukturerade och de frågor

jag ställde var kvalitativa. Meningen med mina intervjuer var att undersöka hur arbetet med

kunskapsutbyte idag fungerade inom organisationen och vilken inställning de anställda inom

olika team har till  kunskapsarbetet.  I  studien genomfördes fem intervjuer med fem olika

respondenter  som  alla  arbetade  inom  det  aktuella  fallföretaget.  Två  av  respondenterna

arbetade som lead developer, vilket är en roll som fungerar som ledare inom ett projektteam

men  som  även  arbetar  praktiskt  med  utveckling.  En  respondent  arbetade  som  system

developer  vilket  är  de  utvecklare  som  arbetat  i  projektteamen,  en  hade  rollen  solution

architect vilket är en person som har ansvar för kravfångst och utformning av lösningar för

slutkunden inom teamen. En respondent var marknadsansvarig där det  ingick ansvar för

kunder, marknaden och uppdrag externt. Respondenterna hade arbetat mellan 1,5 till 20 år

hos det aktuella företaget. Alla respondenter var män. De personer som jag valde att intervju

valdes  ut  av  min  kontaktperson  hos  företaget  vars  roll  var  avdelningschef  för

utvecklingscentret. Varje intervju pågick i cirka 30 minuter.

Respondent Kön Roll Erfarenhet Längd på 
intervju

A Man System Developer 4 år 31 min

B Man Marknadsansvarig 20 år 34 min

C Man System Architect 16 år 26 min

D Man Lead Developer 5 år 30 min

E Man Lead Developer 1,5 år 28 min

     Figur 1. Tabell över intervjurespondenter

De frågor som användes som underlag var öppna i sin formulering för att låta respondenten

att tala fritt om sitt dagliga arbete utan att lägga någon värdering i det dem sa och för att de

själva skulle få säga de tyckte var viktiga aspekter för deras arbete. Jag ställde frågor som

berörde  hur  de  arbetar  med  kunskapshämtning  inom  ett  projekt,  hur  de  använder  de

retrospektiva mötena och i vilken utsträckning de använder internwebben och den interna

support-wikin i  sitt  arbete och till  vilket  syfte de använde dem. Jag frågade även hur de

förmedlade  information  inom  projekten  och  vilka  kanaler  de  föredrog  att  ta  emot

information via (för att se alla frågor som intervjuerna baserades på, se bilaga 1). 

Intervjuguiden  användes  som  ett  underlag  för  intervjuerna  men  tanken  var  att  låta

respondenterna  själva  berätta  om  hur  deras  dagliga  arbete  går  till,  hur  de  använder

retrospektiva  möten,  vilka  verktyg  de  har  tillgång  till  för  kunskapsutvinning  och  hur  de

används  och  hur  kulturen  inom  företaget  upplevs  av  respondenterna.  Utifrån  detta

perspektiv fanns det möjlighet att nya aspekter som inte tagits i åtanke kom fram och att

respondenterna fick möjlighet att måla upp en så rik bild som möjligt. För att värna om de

forskningsetiska aspekterna används fingerade namn på alla fem respondenter men deras

titlar och erfarenhet är kvar då det är relevant för arbetets legitimitet. Alla intervjuer spelades

in för att sedan transkriberas. Utifrån transkriptionerna lyfte jag ut de viktigaste delarna som

berättades under intervjun för att hitta liknande mönster och skillnader mellan medarbetare

och beskriva respondentens åsikter om frågorna.
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2.5 Dokumentation
I  studien  analyserades  dokumentation  som  fanns  inom  företaget  som  berörde  hur  de

retrospektiva möten används och vad som sagts under mötena. Inom företaget fanns mycket

dokumentation relaterat till  retrospektiva möten där deltagare har dokumenterat det som

sagts  under  mötet  och  skapat  punktlistor  utifrån  detta.  Målet  med  att  undersöka

dokumentationen var att hitta liknande mönster inom flera olika retrospektiva möten där

deltagarna  tar  upp  liknande  frågor  i  parallella  projekt  för  påvisa  att  det  finns  allmänna

problem som berörs på projekt men på grund av projektens och de retrospektiva mötenas

avskildhet lyfts aldrig dessa problem till organisationens medvetenhet. Den dokumentation

som användes i studien var först och främst dokument sammanställt av avdelningschefen för

utvecklingsavdelningen  som  hämtades  från  deras  interna  plattformar  och  även

dokumentation  jag  har  fått  skickat  till  mig  från  deltagare  som  kom  direkt  från  utförda

retrospektiva möten.

Genom att analysera dokumentation kopplat till retrospektiva möten kan en bild skapas

för  vilken  sorts  information  som  berörs  inom  dessa  möten  och  i  vilken  form  denna

information lever vidare för att användas vid ett senare skede. Om det finns återkommande

ämnen inom flera olika projekts retrospektiva möten som uppstår vid flera tillfällen påvisar

det att kunskapen från ett retrospektivt möte inte används utan att den kunskapen stannar

inom det projektet även efter att projektet är avslutat.

2.6 Metodkritik
Eftersom studien studerade sociala spel och sociala interaktioner mellan medarbetare och

hur kunskap förflyttas och utbyts inom en organisation krävdes det att jag tog del av det

sociala spelet för att kunna analysera det. Jag kan bara med min medverkan ha påverkat

resultatet då det kan ha skapats skillnader mellan den praxis de anställda uttalar och de

rutiner de egentligen arbetar efter. Många organisationer strävar efter att ha ett fungerande

läroklimat och ser det som legitimitet för företaget, det är därför en känslig fråga och detta

kan leda till att respondenter svarade som de ansåg att det borde vara eller önskade utifrån

en idealbild istället för hur det såg ut i verkligheten. Problemet med kvalitativ data är att den

är  svår  att  replikera  och  jämföra  och  det  krävdes  att  jag  som  uppsatsförfattare  tolkade

informationen  och  bearbetade  den  för  att  dra  mina  slutsatser.  Till  följd  av  detta  är  de

slutsatser jag tog fram baserade på min tolkning av situationen utifrån den data jag hade

samlat in och andra som bedriver liknande undersökningar kan dra helt andra slutsatser än

de jag presenterar.

Att undersökningen dessutom var baserad på data från endast en organisation och från

deras arbetsmönster leder också till  att  mina slutsatser kan vara svårare att  applicera på

andra organisationer då det kan finnas stora skillnad mellan stora och små organisationer på

studiens  aspekter  och  i  vilken  utsträckning  de  arbetar  med  kunskapsutvinning.

Undersökningen var baserad på ett mindre urval i form av ett litet antal respondenter, ett

litet antal observationer och endast hos ett företag vilket gör att kan det komma att krävas

vidare forskning och vidare undersökningar för att kunna applicera slutsatserna i ett bredare

perspektiv och istället får se de slutsatser som jag presenterar som en undersökning efter

trender inom kunskapsorganisationer.

11



Tidsaspekten var även en viktig del av min avgränsning då det var en relativt kort period

jag hade till  mitt förfogande för arbetet.  Jag valde att avgränsa min studie till  att  endast

inbegripa aspekter av en organisations kultur på en mer individuell nivå och det är möjligt att

andra aspekter  påverkade de lärande och kunskapsutvinnande  aspekterna  också som jag

missade till följd av min avgränsning.
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3. Relaterad forskning

3.1 Definition av begreppet kunskap
Kunskap är ett centralt begrepp i min studie och det är därför viktigt att definiera vad som

menas med kunskap i sammanhanget. Schön beskriver i sin bok The Reflective Practitioner:

How Professionals Think in Action  (1983) hur kunskap relaterar till  praktik.  Kunskap är

enligt Schön vad du vet och hur du kan omsätta det i praktisk handling, detta kan vara det du

lärt dig utifrån utbildning, erfarenhet och samarbete med kollegor och allt detta omsatt i ett

sammanhang är den kunskap du besitter. Kunskap kan därför komma från flera olika källor

såsom skolor, litteratur, kurser och kollegor men när det kan omsättas till praktiskt handling

i ett sammanhang är det kunskap. Kunskap kan därför ses som det som hjälper en individ att

fatta rätt beslut i ett givet sammanhang och hjälper individen att förstå hur en situation på

bästa sätt kan lösas. Kunskap är ett brett begrepp som många har en egen definition av men i

den här studien kommer kunskap att definieras av det kunnande en individ besitter som

hjälper den att fatta rätt beslut i en given situation. Kunskap skapas genom lärande från olika

formella  källor  såsom  utbildningar  och  kurser  men  även  från  informella  källor  såsom

samarbete och diskussioner med kollegor, praktisk utövning och eget intresse. Lärande är de

moment som skapar nya kunskaper för de inblandade och därför kan lärande moment vara

allt från formella kurser till informella samarbeten med kollegor. Kompetens är även det ett

begrepp som framkommer i studien, kompetens är vilken kunskap en individ har inom ett

speciellt område till skillnad från kunskap som är ett mer brett begrepp som framkommer

beroende på i vilket sammanhang det används.

3.2 Socialt kapital
Hur kunskap hanteras och vilka fördelar det har inom en organisation har länge diskuterats

och  det  finns  mycket  skrivet  i  ämnet.  Kunskap  är  den  viktigaste  produkten  för  en

organisation  som  utför  kunskapsarbete  såsom  konsultbolag  inom  IT-branschen.  Det  är

därför en viktig del av organisationens arbete att värna om sitt kapital av kunskap och att

utöka det. Att alla individer inom en organisation ska kunna allt är i förlängningen omöjligt,

men genom att bygga relationer mellan personer med olika kunskaper går det att bygga ett

nätverk mellan personer där de kan hämta den kunskap som behövs och bilda ett socialt

kapital av kunskap inom organisationen istället (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Detta nätverk

bygger på förtroende och bekantskap mellan medarbetarna och på så sätt socialt underhåller

kopplingarna inom nätverket.  Detta  leder  till  att  en organisation kan ha ett  brett  socialt

kapital  av kunskap då alla personer med sin personliga erfarenhet och expertis är socialt

sammanlänkade med varandra och kan utifrån det dela och ta del av varandras kunnande.  

Detta bygger på socialt interaktion inom en organisation där alla medarbetare är med och

delar ett gemensamt syfte och mål med sitt arbete och  där alla deltagare är villiga att aktivt

delta i de sociala nätverkandet (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Att försöka bilda dessa sociala

gemenskaper  från  ett  ledningsperspektiv  är  däremot  fruktlöst  då  dessa  gemenskaper

fungerar bäst om de får organiskt växa fram mellan en organisations medarbetare då det
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krävs att  deltagarna själva ser syftet  med det.  Att  låta  denna gemenskap växa fram med

naturliga ledare inom gruppen och i ett gemensamt kontext gör att det blir mer naturligt att

delta i denna gemenskap och mer naturlig i det dagliga arbetet inom organisationen. 

3.3 Webb 2.0, lärande 2.0 och Enterprise 2.0
En  informell  gruppering  inom  en  organisation  kan  även  hjälpa  projektledare  att  bättre

interagera  med  sina  kollegor  och  projektdeltagare  och  ta  del  av  deras  kunskap  på  ett

effektivare  sätt  genom  de  social  kopplingar  inom  denna  gruppering  (Lee  et  al,  2015).

Författarna menar i artikeln att tekniker inom Webb 2.0 kan i många aspekter underlätta för

deltagare i en grupp att vidare dela och sprida sina  kunskaper och få snabbare feedback

inom gemenskapen. Webb 2.0 är en samling begrepp och tekniker som kan användas för

kollaboration och samarbete via Internet och bygger på att deltagare på en webbplats både

konsumerar  och  producerar  innehåll  och  där  användare  uppmuntras  att  aktivt  delta  i

webbplatsens syfte och innehåll. Eftersom begreppet Webb 2.0 uppmuntrar att användarna

deltar i en högre nivå än i tidigare instanser av webben kan detta på olika sätt påverka hur

organisationer förmedlar och underhåller det sociala kapitalet (Levy, 2009). 

Dessa grupperingar är vitala delar i att underhålla den gemensamma kunskapen inom en

organisation  och  konstruera  ett  nätverk  mellan  aktörer  där  de  kan  dra  användning  av

varandras expertiser och erfarenheter och genom att implementera tekniker från Webb 2.0

kan man synliggöra dessa grupper över hela organisationen och även uppmuntra till ökad

deltagande  (Levy,  2009).  Webb  2.0  är  idag  tydligt  i  många  moderna  webbsidor  såsom

Facebook som bygger på socialt nätverkande mellan användarna där innehållet på sidan är

genererat av dess användare och där man använder sidan som en social mötesplats med sina

bekanta.  Wikipedia  är  också  ett  exempel  på  en  webbsida  som  bygger  på  tekniker  som

beskrivs i webb 2.0 där Wikipedia är en sida som samlar kunskap inom alla sorters ämnen

där innehållet är skrivet och modererat av användare och i princip vem som helst kan bidra

till sidans innehåll och delta att aktivt redigera och korrigera informationen på sidan. 

Gunawardena et al. (2009) presenterar lärande 2.0  (Learning 2.0) som ett begrepp att

inkorporera de tekniker inom webb 2.0 för att även förklara hur lärande kan förändras med

hjälp av ökande kollaboration och socialt  nätverkande.  Lärande 2.0 är ett  grundläggande

begrepp för hur lärande fungerar i en social miljö där deltagarna interagerar med varandra i

en informell gruppering inom en organisation och även hur dessa delar kan överföras till en

digital plattform som används på samma premisser som den mänskliga interaktionen. De

största skillnaderna mellan lärande 2.0 och traditionellt lärande är att istället för formell och

strukturerad  lärande  ersätts  det  med  kollaborativt  och  informellt  lärande,  istället  för  en

hierarkisk  förvaltning  av  innehåll  används  användargenererat  innehåll  och  experter

identifieras av gemenskapen istället för formellt utvalda experter på de olika områdena. 

Ett annat begrepp som vuxit fram ur Webb 2.0 är  Enterprise 2.0  (McAfee, 2006) vars

syfte är att förklara hur tekniker från Webb 2.0 kan användas inom organisationer för att

synliggöra utövning och kunskap från dess kunskapsarbetare. McAfee (2006) presenterar en

modell  för  vilka  verktyg  för  kommunikation  som  existerar  inom  en  organisation  där  de

antingen är kanaler eller plattformar.  En kanal är de kommunikationsverktyg som tillåter

direkt  kommunikation  mellan  två  eller  flera  deltagare  som till  exempel  e-post  eller  live-
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chattar  som är  effektiva  att  sprida  information till  förutbestämda mottagare  men saknar

aspekter för gemenskap då inte alla inom en organisation kan komma åt denna information.

Plattformar däremot är där personer kan ladda upp innehåll på en gemensam plattform där

det är möjligt för alla som har behov av informationen att komma åt den och på så sätt skapa

en  databas  för  information.  Båda  dessa  typer  av  kommunikationsverktyg  existerar  inom

organisationer  och  båda  används  i  kunskapsarbeten  men  kanaler  används  i  större

utsträckning än plattformar.

De tekniker som ingår i  Enterprise 2.0 är enligt McAfee (2006) sökfunktioner,  länkar,

författarskap  där  alla  vill  vara  med  och  generera  innehåll,  taggar  för  att  smidigare

kategorisera innehåll, förlängningar i form av ”du gillar något så då borde du gilla det här

också” och signaler för när ny information finns att tillgå. För att även ingå i Enterprise 2.0

ska tekniken vara användarvänlig och de ska inte uppmana till förutfattade antaganden om

hur arbetet bör se ut och påtvinga detta på användarna. Till skillnad från andra aspekter av

Webb  2.0  innehåller  Enterprise  2.0  även  metoder  för  ledare  att  motivera  hur  man

implementerar en Enterprise 2.0 lösning för kommunikation och kunskapshantering inom

en organisation. Det en ledare bör göra är att först och främst uppmuntra för en mottagande

kultur  inom organisationen  där  gruppen har  en gemenskap som är  öppen att  pröva nya

lösningar.  Lösningen  som  presenteras  ska  även  vara  en  gemensam  plattform  för  hela

organisationen så att medarbetare inom olika delar av organisationen känner en gemenskap

via den. Lösningen bör även implementeras informellt  och låtas växa in i  organisationen

naturligt utan att tvinga medarbetare att använda den. Det man slutligen kan göra från ett

ledarperspektiv för att uppmuntra användning av dessa lösningar är som ledare föregå med

gott exempel och vara först med att använda de nya lösningarna och även producera det

första innehållet för att skapa en struktur som resten sedan kan använda. 

En  viktig  aspekt  inom  kunskapsutvinning  är  att  kvalitativ  kunskap  är  överlägsen

kvantitativ  kunskap  (Bharati  et  al.,  2015)  då  man  inte  vill  bygga  upp  samlingar  med

information som är överflödig utan istället rikta in sig på den kunskap som håller högsta

kvalitet i form av mest relevant för organisationens syfte. Bharati et al (2015) skriver i deras

artikel hur social media inom organisationer kan stimulera inte bara kunskapsutvinningen

utan  även  kunskapskvaliteten  inom  organisationer  genom  att  sociala  mediers  innehåll

produceras av användarna och inom en organisation kan dessa sociala medier användas för

att skapa interaktion mellan medarbetare och låta dem sprida sin kunskap till varandra. En

oro som finns enligt författarna är att kunskap som skapas genom sociala medier endast blir

kvantitativ  och ej  håller  en god kvalitet  men i  deras  undersökning påvisar  resultaten att

sociala  medier  inte  endast  påverkar  den  kvantitet  av  kunskap  som  genereras  inom  en

organisation utan även kvaliteten av denna kunskap påverkas positivt.

3.4 Double-loop learning
Att reflektera över det arbete en person utför är även det en viktig del för att generera ny

erfarenhet och lära sig av sina misstag. Att endast arbeta på utan att reflektera över vad man

gör skapar en skicklig inkompetens (Skillfull Incompetence) där individer sällan ser utanför

sitt  vanliga  arbetsmönster  för  att  hitta  brister  och  förbättringsmöjligheter  i  sitt  arbete

(Argyris, 1990). Denna skickliga inkompetens bygger inte på inkompetens i form av att utföra

15



ett dåligt arbete utan på att en individ har ett inarbetat och socialt accepterat arbetsmönster

som individen arbetar efter utan att reflektera över varför det är just detta arbetsmönster

som följs. Genom att ägna sig åt  double-loop learning  istället för  single-loop learning  där

man  inte  endast  arbetar  som  man  alltid  har  gjort  utan  tar  sig  tid  att  stanna  upp  och

reflekterar  över  det  man  har  gjort  och  varför  man  gör  det  kan  man  få  en  kontinuerlig

reflektion över  sitt  arbeta  och lära  sig  av  det  man gör  som en del  av  sitt  dagliga arbete

(Argyris, 2002). 

I  en  vanlig  single-loop  fattas  beslut  utifrån  de  sociala  regler  som  statuerats  för

beslutsfattande  men  det  reflekteras  inte  över  varför  dessa  regler  finns,  i  en  double-loop

återkopplar deltagarna även till de beslutsregler som finns och kritiskt reflekterar över hur

dessa påverkar beslutsfattandet. Dessa beslutsregler baseras på outtalade antaganden som

finns inom organisationer och  som skapas socialt mellan kollegor och de är svåra att komma

åt men de är en viktig del av individers beslutsfattande. Dessa sociala beslutsregler byggs upp

genom  interaktion  inom  en  gruppering  i  organisationer  mellan  medarbetare  och  inte  av

ledningen för organisationen.  De sociala  beslutsregler  som existerar  kan därför  skilja  sig

mellan olika grupper inom samma organisation då det inom en organisation existerar flera

olika grupperingar som bildas inom team, avdelningar och umgängeskretsar. 

”A thermostat is double-loop learning if it questions why it is programmed to

measure  temperature,  and  then  adjusts  the  temperature  itself”

- Argyris, Chris. 2002. pp1.

I en kunskapsorganisation krävs det lärande i arbetet och ett kontinuerligt arbete med att

utveckla medarbetarnas kunskap och expertis för att överleva i dagens företagsklimat, men

lärande och kunskap är inte som många tolkar det endast problemlösande utan också att

kritiskt  reflektera  över  sitt  agerande  i  olika  situationer  och  utifrån  detta  förändra  och

utveckla sitt agerande för organisationens bästa (Argyris, 1991). Vidare menar  Argyris att en

utmaning är att när en grupp experter tillsammans utbyter kunskap är det svårt att få dem

att även kritiskt reflektera över den kunskap de bidrar med; anser du att du är duktig på de

arbete du utför blir du även intalad att det utförs på rätt sätt och du behöver då inte reflektera

över arbetet.

3.5 Reflektion-i-handling och reflektion-om-handling
Schön   presenterar  i  sin  bok  The  Reflective  Practitioner  (1983)  begreppet  reflektion-i-

handling (Reflection-in-Action) som ett verktyg för att personer som utför en viss profession

ska  kunna  omsätta  sin  kunskap  i  handling.  Att  kunna  exakt  beskriva  och  uttrycka  den

kunskap en person besitter  är  en svårdefinierad utmaning då kunskap är bundet till  den

situation där den appliceras. De beslut en person fattar i sitt arbetsutförande grundar sig på

personens kunskap men det är svårt för den personen att motivera varför den valde just det

sättet att lösa ett problem eller utföra en uppgift då kunskapen i många fall är implicit. Schön

(1983)  menar  därför  att  en  persons  kunskap  är  det  kunnande-i-handling  som  personen

besitter och på vilket sätt personen fattar beslut i sitt arbete och motiverar sina beslut. Det är

i princip omöjligt att beskriva exakt vad en individ kan utan kunnandet kommer inte fram

förrän individen sätts i ett sammanhang där den kan applicera sin kunskap i en situation.
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Vidare menar Schön (1983) att om vår kunskap är bundet till våra handlingar och även att en

person tänker över vad de gör i handling och därför är även den reflektion de gör över sitt

agerande  bundet  till  samma  handling.  Reflektion-i-handling  uppstår  i  situationer  där  en

person blir överraskad över resultatet av sitt agerande, om personens agerande resulterar i

precis de resultat som förväntades behövs inte resultatet reflekteras över utan det är när det

uppstår oväntade resultat i samband med sitt arbete som personen ser värdet i att reflektera

över varför dessa resultat skapades.

Inom  projektorganisationer  är  reflektion  en  viktig  komponent  för  att  vidare  utveckla

företagets  sociala  kapital  av kunskap,  Babb et  al.,  (2014)  presenterar  hur aktiviteter  som

uppmuntrar till reflektion kan bäddas in inom det agila systemutvecklingsarbetet. I artikeln

skiljer de på aktiviteter som är reflektion-i-handling och reflektion-om-handling (Reflection-

on-Action), där i handling menar att aktiviteten är tänkt att skapa möjlighet för reflektion

under  arbetet  och  reflektion  om  handling  är  tänkt  att  skapa  verktyg  för  reflektion  efter

arbetet  (Babb  et  al.,  2014).  Dessa  två  situationer  skiljer  sig  i  hur  de  skapar  inblick,  att

reflektera i handling skapar en medvetenhet över vad du själv utför för arbete då det är dina

precisa handlingar du reflekterar över och omvärderar och i reflektion om handling skapas

det  istället  en  övergripande  bild  över  hur  arbetet  går  som  helhet  som  inom  team,

projektgrupper och organisationer.

3.6 Knowledge Management
Argyris och Schön synsätt på kunskapsarbete är till stor del bundet till en individ och hur den

individen  bör  arbeta  för  att  bättre  utnyttja  sin  egna  kunskap.  För  att  alla  inom  en

organisation ska kunna förbättra sitt kunskapsarbete krävs ett övergripande arbete med hela

organisationens struktur för att uppmuntra till kunskapsutvinning inom hela organisationen.

Knowledge Management (KM) är ett begrepp som används för att beskriva processer för att

fånga och organisera kunskap inom en hel organisation och inte endast på individuell nivå

(Alavi et al. 2001). 

Det finns tre primära mål med att implementera KM i en organisation; Att göra kunskap

mer  synligt  inom organisationen,  att  skapa  en  kunskapsintensiv  kultur  som uppmuntrar

kunskapsutbyte mellan medarbetare och att bygga upp infrastruktur för kunskapsutbyte i

form  av  tekniska  lösningar,  verktyg,  interaktion  mellan  kollegor  och  uppmuntran  till

kollaboration. Det finns flera olika ramverk hur KM kan implementeras i en organisation

men i grunden bygger alla på att skapa möjligheter för att förmedla kunskap mellan kollegor

på  en  organisationell  nivå  och  där  moment  såsom  att  länka  samman  explicit  kunskap,

dialoger mellan medarbetare, uppbyggandet av team och att praktiskt tillämpa sin kunskap

skapar en spiral  av lärande där kunskap går från att  skapas,  till  att  uttalas  och slutligen

spridas genom organisationen (Nonaka et al. 1998). KM har många stora fördelar för hela

organisationen  då  det  skapar  ett  gemensamt ramverk  för  hur  kunskap  bör  hanteras  och

spridas inom en organisation men innan det går att implementera måste förändringar på

individuell nivå införas för att ett KM-tänk ska kunna fungera.

3.7  Forskningens implikation på studien
De olika aspekter av den relaterade forskningen kan kategoriseras i två kategorier för hur

17



dessa begrepp används i samband med kunskapsutvinning; verktyg för kunskapsutvinning

och beskrivning av problem för kunskapsutvinning. Begreppen Webb 2.0, lärande 2.0 och

Enterprise 2.0 (Levy, 2009; Gunawardena et al., 2009;  McAfee, 2006) beskriver alla olika

verktyg  som  används  för  kunskapsutvinning  och  hur  dessa  påverkar  arbetet  med  denna

utvinning.  Dessa  tre  begrepp  är  därför  alla  applicerbara  när  en  organisation  vill  skapa

digitala plattformar för kunskapsutvinning och skapa sociala medier för anställda att nyttja i

sin  dagliga  kommunikation  och  via  dem  utvinna  kunskap  ur  varandras  expertis  och

erfarenhet. Om en organisation vill implementera och uppmuntra till användandet av sociala

medier som kommunikationsverktyg och kunskapsspridare bland deras anställda är dessa

begrepp grundläggande ramverk på vilka aspekter dessa medier ska innefatta beroende på

vilket syfte organisationen har med de sociala medierna. 

Reflektion-i-handling och reflektion-om-handling (Babb et al., 2014; Schön, 1983) är även

det viktiga verktyg för att låta anställda inom en organisation utvinna kunskap genom att

delta i aktiviteter som uppmuntrar till reflektion och insikt i sitt arbete och där kunskap kan

utvinnas ur sitt egna och sina kollegors arbete och beslutstagande i det dagliga arbetet. Om

en anställd reflekterar i handling är syftet att reflektera i handlingens kontext och med fokus

på det egna arbetet, om den anställde mitt i sitt arbete med att programmera en applikation

stannar upp och reflekterar över precis de rader den skrev innan och varför just dessa rader

skrevs reflekterar personen i handling. Om samma anställda istället efter att ha utfört en viss

arbetsuppgift  och  innan personen går  vidare  till  nästa  uppgift  reflekterar  över  den förra

uppgiften kommer det ses ur ett större perspektiv och istället se hur denna uppgift påverkar

sina kollegors arbetet också och där igenom reflektera om handling. De retrospektiva mötena

är ett exempel på att reflektera om handling där ett projektteam tillsammans träffas för att

reflektera  över  redan  utförda  arbetsuppgifter  och  tillsammans  skapa  insikt  och  hitta

förbättringspunkter i det redan utföra arbetet. Att vidare förstå reflektion-i-handling med

utgångspunkt i Schöns (1983) begrepp är en viktig aspekt för att förstå hur personer som

utför  en  profession  och  hur  denne  person  fattar  professionella  beslut.  Om  personen  i

sammanhanget utför ett mekaniskt arbete utan att få några förvånande resultat skapas aldrig

ett behov för att reflektera över dessa resultat utan det är först när ett oväntat resultat skapas

av ett förutbestämt arbetsmönster som nyttan av reflektion skapas för den professionella

arbetaren.

Vidare begreppen skicklig inkompetens och single-loop learning (Argyris, 1990; Argyris,

2002) beskriver de olika problem som existerar i arbetet med kunskapsutvinning och hur

dessa påverkar denna utvinning. För att förstå hur kunskapsutvinning fungerar måste det

även finnas en medvetenhet om vilka utmaningar som påverkar arbetet. En viktig faktor som

påverkar  denna  utvinning  är  de  anställdas  syn  på  kunskap  och  till  vem  kunskapen  ska

tillhöra. Utifrån ett egoistiskt perspektiv kan de anställda se att det är en viktig individuell

tillgång att besitta viss kunskap som är individens egna expertis och därför inte vilja dela

denna kunskap med sina kollegor. Utöver den individuella fokusen på vem som ska äga en

viss  kunskap  påverkar  de  sociala  interaktionerna  mellan  anställda  och  de  sociala

beslutsregler  som  ingår  i  denna  interaktion  hur  utvinningen  ska  användas  i  arbetet.  De

sociala beslutsreglerna dikterar över vilka arbetsförfarande som är bäst för gruppen och hur

dessa ska användas inom arbetet.  
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De sociala beslutsreglerna kan i en organisation där de sociala beslutsreglerna inte är i

linje  med  organisationens  strategi  och  där  de  anställda  inte  ser  en  nytta  med  vissa

arbetsmoment leda till att det blir socialt accepterat att inte utföra dem. Det i förlängningen

skapar en skicklig inkompetens för de anställda där de anställda utför ett arbete som leder till

goda resultat  men där  vissa aspekter förbises  för  att  arbetsmönstret  är  så pass  inarbetat

bland de anställda att det inte reflekteras över varför. Denna skickliga inkompetens är en

följd  av  single-loop  learning  där  de  anställda  utför  ett  arbete  och  värderar  olika

tillvägagångssätt utifrån förutbestämda outtalade beslutsregler men dessa regler blir aldrig

själva  värderade.  Double-loop  learning  (Argyris,  2002)  innebär  att  lärocykeln  innefattar

ännu  en  dimension  där  även  dessa  beslutsregler  omprövas  i  varje  situation  och

beslutsreglerna förändras därför från situation till situation. 

Dessa problem är rent sociala där det är inställning och motivation från de anställda som

bestämmer hur arbetet med kunskapsutvinning ska utföras och det är därför en fråga om

inställning  och  förståelse  för  ett  övergripande  syfte  med  arbetet  som  bestämmer  vilka

problem  detta  arbete  stöter  på.  Anställd  inom  en  organisation  kan  se  att  de  tappar  sin

specialistrykte  om  de  inte  behåller  sin  kunskap  för  sig  själv  och  inte  deltar  i

kunskapsutvinningen  till  organisationens  sociala  kapital  och  därför  vara  motvillig  till  att

delta med sitt fulla engagemang.

Utifrån vilken typ av kunskap och inom vilken dimension stimulerar olika tekniker olika

sorters kunskap. För att skapa ett större kunnande om varför hos en individ krävs reflektion-

i-handling där individen får möjlighet att kritiskt reflektera över hur dess arbete har gått och

varför  individen  gjorde  som  han  gjorde.  För  att  stimulera  kunskap  om  vad  krävs  mer

formella  aktiviteter  som  utbildningar  eller  kunskapsdatabaser  där  det  finns  utförligt

beskrivet vad som ska göras när och även hur. För att kunna förflytta kunskap mellan de

olika dimensionerna som kunskapen existerar i krävs olika sorters kommunikationsverktyg.

För att flytta kunskap från en individuell nivå krävs det samarbete inom gruppen som denna

individ ingår i, såsom retrospektiva möten, seminarier eller föreläsningar. Det är dock en stor

utmaning att få alla medarbetare inom en organisation att delta på sådana aktiviteter och

även  att  använda  den  kunskapen  sen  i  handling.  För  att  lyfta  kunskapen  till  den

organisationella  nivån  krävs  mer  heltäckande  verktyg  såsom  kunskapsplattformar  eller

databaser där det går att lagra stora mängder information och där alla medarbetare kan nå

den och där medarbetare kan komma åt den kunskap de behöver när de behöver den.

Knowledge Management (Alavi et al. 2001; Nonako et al. 1998) berörs inte vidare i studien

men nämns i detta avsnitt för att bättre förstå vad nästa steg för organisationer är. Genom att

först  förstå  kunskapsutvinning  på  en  individuell  nivå  och  på  hur  enskilda  individers

motivation och syfte till kunskapsutvinning skapas sedan förutsättningarna för att från ett

ledningsperspektiv implementera Knowledge Management i organisationens grundläggande

arbete men då krävs först att den enskilda individens motivation att delta existerar.
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4. Resultat

4.1 Resultat av observationer
Utifrån att jag befann mig på företaget under en period av sex veckor hann jag uppfatta flera

sociala interaktioner mellan de anställda, det var en avslappnad stämning på arbetsplatsen

där det ofta diskuteras i grupper och där de anställda fritt kommunicerar med varandra. Jag

uppfattade vid flera tillfällen där personer gick till sina kollegor för att få hjälp att lösa ett

problem och där kollegan var villig att hjälpa till att lösa problemet. Vid ett antal tillfällen

samlades flera personer runt ett problem och tillsammans hjälptes åt att lösa problemet och

där även några endast lyssnade på diskussionen utan att aktivt delta i den. Även vid lunchen

diskuterades även arbetsrelaterade frågor och då även mellan olika team och avdelningar där

det utbyttes kunskap mellan olika grupperingar. De grupperingar som finns inom företaget

märks inte av i det dagliga arbetet mellan kollegor, även om personer kommer från olika

team och  olika avdelningar  finns  det  en relation mellan dem ändå vilket  gör  att  de  kan

kommunicera med varandra avslappnat vid de dagliga interaktionerna.

Stämningen inom en organisation är en viktig del för vilka vägar kommunikationen tar

och vilka verktyg som de anställda väljer  att  använda,  finns  det  en social  kultur  där  det

uppmuntras att kommunicera face-to-face kommer de anställda att välja att kommunicera

direkt med sina kollegor då det är den närmaste vägen. Under min tid på företaget såg jag

även av hur de använde digitala verktyg för att kommunicera med varandra och då verkade

Skype vara det vanligaste valet, vid ett par tillfällen använde personer inom företaget Skype

för  att  skicka  viktig  information  till  varandra  och  att  personer  hänvisade  till  en  Skype-

konversation  där  de  hade  skrivet  information  som  var  relaterat  till  ett  problem.  Även

support-wikin nämndes ett antal gånger och även då i samband med formell information

angående åtkomst till miljöer eller inloggningsuppgifter. Medarbetarna diskuterade även vid

flera tillfällen de olika aktiviteter som används inom företaget för kunskapsutvinning såsom

lunch-seminarierna och retrospektiva möten och de nämndes i en positiv bemärkelse där de

diskuterade att de ansåg att ett seminarium hade varit intressant och föreslog andra ämnen

och att de planerade hålla ett retrospektivt möte för att ta upp ett problem de stött på.

I mina observationer märktes det att de som deltar på ett retrospektivt möte vill delta och

ser syftet med mötena eftersom de är engagerade i diskussionerna och gärna föreslår att ett

retrospektivt möte bör hållas när de känner ett behov av det. Teammedlemmarna föreslår

själva att ett retrospektivt möte borde hållas när de har ett ämne de vill ta upp. Det som sas

på det retrospektiva mötet där jag deltog handlade i största utsträckning om projektspecifika

åsikter om hur arbetet hade gått. Det som även var tydligt var att deltagarna reflekterade över

hur arbetet hade gått för hela teamet och inte på individnivå eftersom fokus låg på teamet

arbetsuppgifter  och  resultat.  Deltagarna  tog  inte  upp  punkter  som  påverkar  hela

organisationen utan de problem som uppstod var i största utsträckningen tekniska aspekter

som berörde endast de projekt som de just nu arbetade i. De tekniska aspekterna som berörs

under mötet är att vissa miljöer har fungerat dåligt och vissa servar inte har kunnat nås när

de behövs. Eftersom att mötet var tänkt att täcka flera projekt och flera sprintar blev det
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tydligt  att  flera  av  deltagarna  blandade  ihop  de  olika projekten  och sprintarna och hade

ibland svårt att minnas i vilket projekt ett visst problem hade uppstått. 

Ett undantag för de annars projektspecifika eller tekniska ämnena som nämndes på mötet

var  att  en  deltagare  på  mötet  ansåg  att  teamet  kunde  utföra  ett  bättre  arbete  med

dokumentationen inom projekten och att teamet bör arbeta tidigare med dokumentation i ett

projekt för att inte hamna efter. Detta problem menar några av deltagarna beror på att det

brukar bli så även i andra projekt men att man måste tänka på det i sen i framtiden för att

inte stöta på samma problem igen.

Att deltagarna väljer att delta på ett retrospektivt möte är det svårt att dra några slutsatser

från då det ingår i deras arbetsuppgifter att delta på dessa möten, men däremot att dessa

möten inte hålls så ofta som deras arbetsmetod dikterar visar att det finns en syn på att dessa

möten inte behöver hållas efter varje sprint utan snarare anordnas när deltagarna känner att

de har något de behöver ta upp och diskutera med gruppen.

Efter  att  alla  deltagare  hade  presenterat  sina  åsikter  sammanfattade  teamledaren  de

viktigaste punkterna tillsammans med gruppen och det hölls en gemensam diskussion om

punkterna.  Alla deltagare deltog i  den diskussionen och tillsammans reflekterade de över

vilka  bakomliggande  faktorer  som  påverkar  de  punkter  som  togs  upp  på  mötet.

Utgångspunkten var att reflektera över gruppens arbete där de såg sig själva som ett team

och arbetet  var  utfört  inom teamet.  Utifrån  kategorierna  deltagarna  skulle  använda som

underlag; vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och vad som kan förbättras blandade

många deltagare ihop kategorierna vad som är dåligt  och vad som kan förbättras och en

deltagare uttryckte att det som är dåligt vill man ju också förbättras.

De seminarier som hålls leds av medarbetare på luncher är uppskattade då många väljer

att lyssna på dem och även delta i diskussionerna som följer. Utifrån observationerna verkar

det finnas en uppskattning av dessa seminarier och de anställda verkar gärna själv planerar

ett om de har ett ämne de tycker är intressant. Att många medarbetare är även villiga att

organisera föreläsningar om olika ämnen visar också att det finns ett engagemang och en

kultur som uppmuntrar detta samarbete som leder till kunskapsutvinning.

4.2 Resultat av intervjuer
Intervjuerna inom studien visar på flera liknande trender inom organisationen. Ett intressant

resultat med intervjuerna var att alla fem respondenter svarade väldigt liknande på många av

frågorna och alla fem verkade i stor utsträckning dela en gemensam uppfattning för hur de

olika  aspekterna  fungerade  inom företaget.  En  vanlig  företeelse  som visades  var  att  alla

respondenter värderade den mänskliga interaktionen högt och föredrog att kunna samarbeta

med  sitt  projektteam  ansikte  mot  ansikte  och  inte  via  digitala  verktyg. Respondenterna

beskrev att de viktigaste sättet att förmedla information var via mänsklig interaktion genom

möten eller mer informellt  att  kunna gå över till  deras arbetsplats och berätta eller fråga

något. Respondent A berättar om hur de medarbetarledda seminarierna fungerar och enligt

respondenten är en viktig del av seminarierna att personer väljer att delta på dem i person

och  deltar  i  diskussionen  om ämnet  efteråt.  Om seminariet  skulle  publiceras  på  interna

plattformar i  andra former tappar det sitt  primära syfte att engagera personer att  delta i

diskussion  och  väcka  nyfikenhet.  Skulle  seminarierna  istället  publiceras  på  interna
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plattformar skulle inte de anställda delta i lika stor utsträckning då föreläsningen hålls och då

skulle färre personer välja att organisera fler föreläsningar.

Som svar på frågorna om respondenterna tror att  digitala stöd för socialt  nätverkande

inom  organisationen  kan  underlätta  den  kultur  som  existerar  inom  företaget  tror  inte

respondenterna  att  dessa  digitala  stöd  kommer  utnyttjas  inom  organisationen.

Respondenterna  menar  att  medarbetarna  inom  företaget  vill  kunna  kommunicera  med

varandra  ansikte  mot  ansikte  och  inte  via  digitala  plattformar.  Inom  företaget  värderar

medarbetarna  även högt  möjligheten  att  i  lokalen sitta  nära sitt  projektteam så att  man

enklare  kan  kommunicera  mellan  arbetsplatserna  och  på  så  vis  utbyta  information  med

varandra. Respondenterna i intervjuerna berättar också om att inom projekten finns det en

vilja att handleda sina medarbetare i olika ämnen och tillsammans arbeta med utvecklingen.

På frågan om det finns de verktyg de behöver för att kommunicera inom företaget  svarar

Respondent B att det skulle behöva effektiviseras de verktyg de har inom organisationen. I

nuläget  används  flera  olika  verktyg  för  att  utföra  samma  uppgift  vilket  komplicerar

arbetsförloppet och därigenom minskar viljan att arbeta distribuerat då det är enklare att ta

det  ansikte  mot  ansikte.  Respondent  C  menar  också  att  flera  verktyg  som  företaget

tillhandahåller för kommunikation inte fungerar till hundra procent utan skulle behöva ses

över. Respondent C menar också att när ett större antal personer ska delta distribuerat vid

möten fungerar verktygen mindre bra. Respondenten menar att det finns flera olika verktyg

att använda men det finns olika nackdelar med alla olika program och därför fanns det inte

ett enskilt program som tillfredsställde alla delar av det distribuerade arbetet. Respondent D

fortsätter  på  samma  ämne  med  att  berätta  att  det  saknas  verktyg  för  att  arbeta  mer

distribuerat men att det även i vissa fall saknas förståelse och insikt bland de anställda vilka

verktyg som finns att tillgå och hur man effektivt arbetar distribuerat. 

Respondenterna  berättade  i  stor  utsträckning  om  projekt  där  de  arbetade  med

projektdeltagare på samma ort och hur dessa projekt fungerade. Jag frågade respondenterna

om  hur  ofta  projekten  arbetade  distribuerat  med  personer  som  arbetade  på  en  annan

geografisk  ort  och  alla  respondenter  svarade  att  de  deltagit  i  projekt  som  arbetade

distribuerat och då främst med deltagare som arbetade på företagets andra kontor. När jag

ställde  frågor  om hur  man arbetade  distribuerat  i  projekten  med personer  på annan ort

berättade respondenterna att man använde verktyg såsom Skype för att kommunicera med

personer  som  deltog  från  annan  ort.  Respondent  D  berättar  att  det  inte  blir  samma

kommunikation av uppenbara skäl när projekt arbetar distribuerat och att arbetet inte blir

lika effektivt i dessa projekt. Respondenterna berättade också att det vanligaste är att man

bedriver ett projekt med deltagare på samma ort men i några fall deltar även personer som

sitter på det andra kontoret som finns på en annan ort. Respondent C svarar på frågorna som

berör hur de väljer att kommunicera inom teamen och mellan kollegor att det är först och

främst mänsklig interaktion som styr och att de flesta värdesätter att sitta nära de som de

arbetar  med  för  att  kunna  kommunicera  direkt  med  dem  från  sin  arbetsplats.  Även

Respondent  D  menar  att  det  viktigaste  verktyget  för  kommunikation  är  att  hålla

projektteamen nära varandra och se till att alla sitter på samma ort. Respondent D berättar

om projekt som bedrivits distribuerat med deltagare från andra orter och menade att det inte

blir samma sak för kunskapsutbytet när deltagarna inte kan kommunicera direkt ansikte mot
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ansikte. 

Det  finns  ett  mindre  intresse  för  att  använda  sociala  medier  inom  företag  för  att

understödja  kunskapsutvinningen  mellan  kollegor  inom  organisationen  men  alla

respondenter menar att de inte kommer kunna ersätta den dagliga interaktionen på kontoret.

Även om deras projekt  blir  mer distribuerade med fler  projektdeltagare  från andra orter

kommer fortfarande det viktigaste att vara att lära av de kollegor man arbetar på samma

plats med. Respondent D menar att i såna fall om arbetet blir mer distribuerat kommer fler

att få resa mellan de olika orterna för att kunna dela med sig av kunskap istället för att kunna

använda digitala plattformar för det ändamålet. Respondent D fortsätter med att berätta hur

det är i  vissa fall  bäst att  undvika digitala verktyg för kommunikation såsom e-post eller

chattar då det gör att informationen stannar mellan två personer och att det finns andra som

sitter med samma problem som de sitter och diskuterar via Skype men eftersom den första

personen inte är en del av den konversationen får personen aldrig ta del av lösningen.

”Det är svårt att slå det här spontana mötet vid kaffeautomaten, den knuten är

svår att lösa med sociala medier.” - Respondent C

Respondent C fortsätter med att berätta om den kultur de har inom företaget där ingen är

rädd för att fråga efter hjälp och alla visar en benägenhet att vilja dela med sig och hjälpa när

någon stöter på ett problem. Respondent C berättar också att fler och fler väljer att ta på sig

ansvar  för  att  handleda nya på företaget  och på så vis  lära  dem arbetet  så  gott  det  går.

Respondent D fortsätter på samma ämne med att berätta om att fler och fler visar intresse för

att handleda andra och axla mer ansvar för hela team, Respondent D understryker att det

inte är någon ny tjänst de söker eller att de är formellt utvalda utan det är personer som visat

ett intresse att lära ut och en vilja att dela med sig av kunskap som får mer ansvar för de

aspekterna. Alla respondenter menar att det primära sättet att lösa ett problem är att ta hjälp

av sina kollegor, en respondent svarar att han väljer då att skriva till personen på den interna

chatten för då svarar personen när de har tid. Respondenten berättade också att han även går

över till sina kollegor och frågar direkt i andra situationer. De fyra andra respondenterna

menar att det är primärt den mänskliga interaktionen man väljer, att gå över till en persons

arbetsplats och fråga om hjälp eller fråga sin bordsgranne. Den följdfråga som ställdes på

detta ämne var hur de visste vem de skulle fråga. Alla respondenter menade då att det är de

sociala nätverket som byggs upp mellan deltagare som ger dem en bild av vem som kan vad.

Det finns ingen formell kompetensdatabas de använder utan det är de relationer de har till

sina kollegor som lär dem vem de ska fråga om vilket ämne.

Användandet idag av de digitala verktyg som finns till hands är för ett direkt syfte och en

anställd har ett exakt ämne de letar efter när de använder dem. Ett exempel jag använde i

mina intervjuer som berörde vilka verktyg som användes inom organisationen var hur de

anställda utnyttjade den interna support-wikin. På support-wikin sparar projekten till största

del  teknisk information om de projekt  de arbetar i  och då i  form av inloggning till  olika

miljöer, adresser till olika servrar och lösenord som behövs i projekten. Användande av dessa

plattformar blir därför ändamålsenliga att man letar efter en viss teknisk information som

man vet  finns där och det  är  inget  medarbetarna använder  som ett  allmänt  stöd i  deras

dagliga arbete. Respondent A berättar om försök där projekt har testat spara  information
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som skulle fungera mer som guider för hur olika delar av arbetet bör utföras på bästa sätt

men som i slutänden inte har använts i någon större utsträckning och därför har man gått

tillbaka till att spara mer tekniska detaljer på wikin. Respondent D säger att alla ska i någon

utsträckning bidra till support-wikin under arbetets gång men att det finns en outtalad praxis

att  personer inte behöver skriva där utan att  det  är  några få inom varje projekt  som får

informellt ansvar att dokumentera viktiga delar på support-wikin.

På frågorna som berörde hur de retrospektiva mötena används och hur de utförs svarade

alla  respondenter  att  de  inte  utförs  efter  varje  sprint  utan  att  det  är  vanligare  att  det

genomförs ett retrospektivt möte för flera projekt och för flera sprintar samtidigt  istället.

Flera respondenter berättade även att de anser att det är viktigare att  retrospektiva möten

genomförs  i  början  av  ett  projekt  och  att  de  oftast  blir  färre  möten  vid  senare  projekt.

Respondent A menar att det är viktigare att göra de i ett tidigare skede av ett projekt då man

oftast stöter på fler problem tidigt i projektet men att projektdeltagarna sedan kommer in i

ett gemensamt arbetsmönster och då behövs inte mötena i lika stor utsträckning. När projekt

pågår i längre tidsperioder som upp emot ett år och mer blir det även mindre intressant att

hålla retrospektiva möten utan istället lösa problemen mer direkt i projektet istället för att

kalla till ett formellt möte. Det finns även skillnader på hur möten utförs mellan projekten

och vilka frågor de använder för att diskutera olika problem. Vissa respondenter berättar att

de använder i sina projekt en enklare serier av frågor; Vad har gått bra, vad har gått dåligt

och vad som kan förbättras och andra projekt använder frågorna stop doing, start doing, do

less,  do  more  och  continue  doing.  Alla  respondenter  menade  att  det  som  sägs  på  de

retrospektiva  mötena  är  endast  intressant  för  projektet  som  genomför  mötet  och  den

information  som  genereras  är  inte  användbart  utanför  projektet.  Respondent  A  sa  att

informationen som genereras inom projekts retrospektiva möten inte når andra projektteam

utan den informationen stannar inom projektet och är enligt respondenten inte relevant för

andra projekt. Respondent D svarade på frågan hur de retrospektiva mötena används i deras

projekt att de används för sällan och att det är vanligare att de används tidigt i projekten. 

Respondent  D menar  att  de  retrospektiva mötena fyller  en stark  funktion tidigt  i  nya

projekt för att få alla deltagare i linje med varandra och lösa de stora problemen snabbt och

effektivt men att efter en tid används mötena mindre då teamet inte känner att de har lika

mycket att ta upp och som måste luftas senare i projekten. Respondent C menar också att de

retrospektiva mötena hålls för sällan, då de ska hållas efter varje sprint blir det oftare efter

var tredje eller var fjärde sprint. Det som är genomgående för alla respondenter är att de

tycker  de  retrospektiva  mötena  spelar  en  viktig  roll  i  deras  projektarbeten  och  att  den

information  som  kommer  ur  dem  är  väldigt  viktiga  för  projektet  i  helhet.  Enligt

respondenterna  är  det  de  retrospektiva  mötet  som  är  den  viktigaste  aktiviteten  som

uppmuntrar till reflektion. Respondent D berättar att de retrospektiva mötena är ett perfekt

tillfälle för att reflektera över sitt arbete och ge alla en chans att uttrycka sina åsikter. Vidare

menar Respondent D att den stora utmaningen är sedan att införa dessa förändringar och att

se  till  att  alla  förstår  vilka  förändringar  som  måste  hända  för  att  uppfylla  de

förbättringspunkter som kommer upp. Respondent A menar däremot att även om man inte

uppfyller alla förbättringspunkter har iallafall deltagarna fått en möjlighet att uttrycka sina

åsikter och det gör att åsikterna finns med i åtanken hos deltagarna även om det inte leder till
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en direkt förbättringsåtgärd i arbetet.

Jag frågade alla respondenter vilken deras formella titel och arbetsroll var inom företaget

och jag fick som svar av alla att de formella titlarna används i liten utsträckning och deras

arbetsroller  var  väldigt  breda  på  pappret.  Flera  av  respondenterna  var  osäker  vad  deras

exakta  arbetsroll  på  kontraktet  var  inom  organisationen.  Detta  menar  alla  respondenter

hänger ihop med att deltagare inte vill bli låsta vid ett expertområde eller en roll bara för att

personen är anställd till just den rollen. Medarbetare inom organisationen får därför arbeta

med olika uppgifter och på så vis hitta delar som de tycker är extra intressant och som de

sedan kan utvecklas via. Respondent D menar att dennes roll har växt fram utifrån ett behov

inom organisationen när storleken på projekten och teamen växte krävdes det en mer formell

ledare inom varje projekt vilket inte har funnits innan inom projekten. Alla respondenter

berättar att de vet vilka personer inom företag besitter vilken sorts kompetens utan att den

person behöver besitta en formell titel som identifierar den som expert. Genom någon nivå

av  social  interaktion  menar  alla  respondenter  att  de  känner  sina  kollegor  och  har  en

uppfattning vad de är duktiga på och på så vis kan de söka information och hjälp vid olika

problem.

4.3 Resultat av dokumentation
Den dokumentation som jag tagit del av som berörde retrospektiva möten och vad som sagts

under mötena visar inte på ett mönster där liknande ämnen och problem tas upp på flera

möten över en lång tid.  Först och främst fanns det inget förutbestämt arbetsmönster hur

dokumentation  från  de  retrospektiva mötena  skulle  behandlas  eller  arkiveras  utan  dessa

dokument  fanns  utspridda  på  flera  olika  digitala  plattformar  inom  organisationen.  Den

dokumentation som undersöktes var även den väldigt olikt från projekt till projekt där de

olika punkterna som tagits upp under mötet hade redovisats på olika sätt. Vissa projektteam

hade endast tagit med de punkter som rörde förbättringsåtgärder och andra team hade valt

att behålla alla punkter eller att endast behålla de som var enligt teamet viktigast.

Det  finns  försök  där  vissa  team  har  skapat  aktivitetspunkter  i  företagets  interna

ärendehanteringssystem för de förbättringspunkter som de tagit upp under de retrospektiva

mötena.  Dessa  aktivitetspunkter  blev  tilldelad  en  ansvarig  person  som ansvarade  för  att

denna punkt åtgärdades och även en deadline när punkten skulle vara avklarad. Dessa försök

hade endast utförts inom ett team och vid några få tillfällen men detta arbetssätt har inte

tagits  upp av  några andra grupper  i  senare  tillfällen.  Eftersom att  dokumentationen inte

följde en gemensam mall för publicering och arkivering och inte heller var kompletta då olika

team hade valt att dokumentera olika delar av mötena och i vissa fall valt att ta bort vissa

delar  gick det  inte att  se några gemensamma ämnen eller  mönster mellan olika projekts

dokumentation. Det största problemet med dokumentationen var att  i  olika team valt  att

dokumentera olika delar  av mötet  och på så vis  fanns det  inga delar  att  jämföra mellan

dokumentationen och på så vis blev det omöjligt för mig i min studie att finna några liknande

mönster. Ett team hade till exempel valt att dokumentera ett par förbättringspunkter med en

ansvarig person för varje förbättringspunkt men i ett annat projekt hade de istället valt att

skriva stödord för vad som sas men utan någon återkoppling till  vad diskussionen skulle

resultera i. Det skapades en stor skillnad i vad man valt att lägga fokus på i dokumentationen
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där det ena projektet valt att endast fokusera på några få förbättringspunkter som de tilldelat

en  ansvarig  person  till  och  en  deadline  vilket  skapade  en  bild  om  att  det  var  dessa

förbättringspunkter  som varit  centrala  i  det  retrospektiva mötet.  När det  andra projektet

istället har dokumenterat mer löpande vad som sades under hela projektet och utan att lägga

fokus på några specifika punkter så blev det betydligt svårare att skapa en bild om vad som

varit viktigt under det mötet i jämförelse med den andra dokumentationen. Det blev därför

svårt att se några gemensamma mönster hur de retrospektiva mötena använts endast utifrån

att studera den dokumentation som fanns. Båda sätten att dokumentera är i sig godtagbara

sätt  att  dokumentera  mötena  men  eftersom  det  görs  olika  inom  teamen  går  inte

dokumentationen  att  använda  för  andra  inom organisationen.  Eftersom de  retrospektiva

mötena endast har ett fokus på att reflektera över det arbete som ett specifikt projekt har

utfört finns det inget behov att skapa en standard för hur mötena ska dokumenteras inom

organisationen.
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5. Diskussion och slutsats

5.1 Kulturer inom kunskapsorganisationer
Inom  organisationer  uppstår  det  en  informell  kultur  som  baseras  på  de  sociala

interaktionerna  mellan  medarbetare  inom  organisationen.  Denna  kultur  dikterar  hur

medarbetare bör interagerar med varandra och hur de bör utför sitt arbete på bästa sätt. Det

är viktigt att ledningen inom organisationen ser till att det som är viktigt för organisationen

speglas av denna kultur så att den uppmuntrar moment i medarbetares arbete som är i linje

med  organisationens  strategi.  Har  en  organisation  som mål  att  understödja  lärande  och

kunskapsutvinning  inom  organisationen  måste  kulturen  även  innehålla  detta  så  att

medarbetare  uppmuntrar  varandra  och  de  själva  förstår  värdet  av  aktiviteterna.

Organisationer kan därför understödja kulturbildandet med instruktioner om hur arbetet bör

utföras och vilka moment som bör finnas med och se till att sina medarbetare är utbildade på

dessa moment och själva ser syftet med momenten. Det är även möjligt för organisationen att

skapa aktiviteter som uppmuntrar till kunskapsutvinning och på så vis få anställda att i sitt

arbete ta del av dessa aktiviteter och implementera detta i den sociala kulturen.

Ett problem som dock kan uppstå till följd av att organisationen vill kontrollera bildandet

av en viss kultur är att det skapas en praxis för hur arbetet bör utföras och denna praxis

används för att legitimera arbetet inom organisationen men att praxisen sedan skiljer sig

ifrån den egentliga rutinen för hur arbetet sedan. Denna skillnad från den praxis man vill ha

och de rutiner man egentligen har är vanlig inom organisationer och bildas när ledningens

mål och incitament skiljer sig från de anställdas motivation och mål. 

Inom  fallföretaget  finns  det  bevis  på  en  gemensam  bild  av  organisationen  och  en

gemensam uppfattning om hur deras arbete bör utföras. Genom att alla fem respondenter i

intervjuerna svarade ungefär likadant på frågorna visar att det finns en utbredd uppfattning

om  best-practice  och  hur  deras  organisation  idag  fungerar.  Detta  påvisar  hur  en

organisations kultur kan påverka det arbete som utförs inom organisationen, om man ur ett

ledningsperspektiv lyckas skapa en kultur som ligger i linje med organisationens mål sprider

denna kultur en stor mängd information automatiskt mellan medarbetare bara genom att

medarbetarna  deltar  i  det  dagliga  arbetet  och  andra  sociala  interaktioner  inom

organisationen och på så vis  blir  en del  av kulturen.  Studien visar  däremot  att  det  finns

skillnader  mellan den uttalade praxisen och den rutin  som sedan efterföljs  i  arbetet.  Ett

exempel som är tydligt i undersökningen är hur de retrospektiva mötena används i arbetet

och hur de vill användas. Flera respondenter i intervjuerna berättar att dessa möten används

för lite och att de borde användas betydligt oftare efter hur deras arbetsmetod beskriver att

de ska användas. I Disciplined Agile Delivery som fallföretaget arbetar efter beskrivs det att

ett retrospektivt möte bör hållas efter varje sprint men i verkligheten inom företaget hålls det

efter  var  tredje  sprint  eller  ännu  senare  beroende  på  projekten.  Medarbetarna  är  helt

medvetna om att praxisen de följer dikterar att ett retrospektivt möte bör hållas efter varje

sprint men den rutinen i deras dagliga arbetet gör att de genomför dessa möten mer sällan än

så. Medarbetarna är därför medvetna om att de borde hålla dessa möten oftare men eftersom
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de rutiner som det är socialt accepterat att arbeta efter tillåter att mötena hålls mer sällan så

är det dem som följs istället den uttalade praxisen. 

Dessa kulturer kan bidra med många negativa aspekter som en organisation måste vara

medveten om. En kultur skapar sociala beslutsregler (Argyris, 1990) inom företaget och inom

teamen utifrån medarbetarnas mål och motivation till arbetet. Dessa sociala beslutsregler är

omedvetna och outtalade mellan medarbetarna inom organisationen vilket gör att de är svåra

att komma åt. Om en beslutsregel uppstår som inte är i linje med organisationen utan har

uppstått genom olika nya arbetssätt mellan medarbetare kan de vara väldigt svåra att komma

åt  då  denna beslutsregel  är  rotad  i  medarbetarnas  uppfattning  om hur  deras  arbete  bör

utföras och det har skapats en konflikt mellan företagets mål med medarbetarnas arbete och

medarbetarnas syn på sitt arbete. Ett annat exempel där sociala beslutsregler har skapat en

accepterad rutin bland medarbetarna är i det retrospektiva mötet som observerades i studien

berättade  deltagarna  att  de  borde  börja  dokumentera  tidigare  för  att  hinna  med

dokumentationen och att  anledningen att  de  inte  började tidigare  med dokumentationen

berodde på att det brukar bli så i många projekt. Trots att medarbetarna är medvetna om det

problemet finns det sociala beslutsregler som dikterar att det är ett acceptabelt arbetssätt att

skriva  dokumentationen  i  efterhand  och  istället  prioritera  andra  delar  av  arbetet  före

dokumentationen. 

5.2 Ägare av kunskap
Studien  visar  att  det  finns  en  vilja  att  delta  i  organisationens  kunskapsutvinning.  De

respondenter som intervjuats till studien berättar om hur anställda inom fallföretaget i första

hand frågar sina kollegor om hjälp när de stöter på ett problem och hur deras kollegor är

villiga att dela med sig av sin expertis för att bidra till en lösning. De problem som däremot

verkar existera i samma kunskapsutvinnande kultur är i vilket syfte kunskapen utvinns. En

anställd inom organisationen delar gärna med sig av sina kunskaper men utan att släppa

ägandet av denna kunskap. Studien påvisar att inom en kunskapsorganisation är deltagare

villiga att dela med sig av kunskap men då via mänsklig interaktion i form av handledning,

seminarier, diskussioner och liknande vilket gör att den ursprungliga ägaren av kunskapen

fortsätter  att  besitta  ägandeskap  av  sin  kunskap  då  det  är  den  personen  som  besitter

kunskapen även efteråt. Att instruera en kollega i ett ämne gör att du visar vilken kunskap du

besitter och sedan lär sig din kollega att det här är din kunskap vilket gör att andra med

liknande problem lär sig att du kan hjälpa dem med dessa problem och att hitta en lösning.

Personen som blir instruerad kan självklart lära sig det som den blev instruerad i men det är

fortfarande den som instruerar som fortsätter vara den primära källan för kunskapen. 

5.3 Reflektion för kunskapsutvinning
Att det finns ett arbete med lärande och kunskapsutvinning är uppenbart, från ledningens

perspektiv vill man uppmuntra till reflektion genom retrospektiva möten och se det som ett

verktyg som ska användas inom projektteamen. Problemet som jag ser är att de retrospektiva

mötena hålls på en projektbasis och där gruppen endast reflekterar över gruppens arbete. De

retrospektiva mötena fyller därför inte en funktion för den individuella anställdes reflektion

då fokus  ligger  på hur  teamet  har  arbetat  och vilka problem de har  stött  på men i  dess
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nuvarande  utformning  finns  det  inte  utrymme eller  uppmuntran  för  en  medarbetare  att

kritiskt reflektera över sitt egna arbete och skapa större insikt i vad den personen själv har

åstadkommit och vilka problem den har stött på. På grund av att de retrospektiva mötena är

för ett team i en viss sprint och är ämnade att endast diskutera sprinten skapas ett fokus på

vad hela teamet har åstadkommit och vilka problem de har stött på under en given tidsram

och i ett givet scenario vilket avgränsar teamet både från hela organisationen och från sitt

individuella arbete.  

Utifrån vad som är syftet med reflektionen som utförs finns det två olika sätt att angripa

det; reflektion-i-handling eller reflektion-om-handling. Reflektion-i-handling innebär att den

aktivitet som utförs är ämnad att skapa reflektion över det arbete som utförs precis i den

stunden och av precis den personen vilket ämnar att fördjupa en persons förståelse över det

som precis har utförts eller som håller på att utföras. Tänk att du sitter vid en dator och utför

ditt arbete och vid en viss tidpunkt dyker det upp en ruta på skärmen som frågar hur det går

och ber dig skriva ned hur det arbete du precis i det tillfället utför går och varför du gör det.

Att reflektera i handling är en utmaning därför när en person utför ett arbete kommer det ske

per automatik utifrån den personens kunskap och de beslutsregler som kunskapen skapar.

Detta automatiska arbete levererar exakt de resultat som den som utför arbetet förväntar sig

och därför krävs ingen reflektion över vad som gick snett. Däremot om detta automatiska

arbete levererar ett oväntat resultat kommer personen som utförde det att stanna upp och

fråga sig varför detta hände och vad det berodde på och på så vis skapas reflektion-i-handling

när ett oväntat resultat skapas istället. Utmaningen ligger därmed i att  skapa reflektion-i-

handling (Schön, 1983) även när en person får de resultat den förväntar sig av sitt arbete och

istället omvärdera varför personen fick dessa resultat och varför det var dessa resultat som

förväntades.  Denna reflektion-i-handling strävar efter  att  få en individ att  ifrågasätta och

omvärdera de beslutsregler som deras erfarenhet skapar,  omvärdera sitt  arbetsförfarande

och ge ökad insikt i hur deras arbete skulle kunna utföras på alternativa sätt. Det i sin tur

skapar  individuella kunskap om varför som sedan via kommunikativa verktyg kan lyftas till

högre dimensioner inom organisationen för att sedan användas av flera medarbetare.

Att istället skapa aktiviteter som uppmuntrar reflektion-om-handling (Babb et al., 2014)

är mindre komplext då personer som deltar på dessa aktiviteter vet vilka aspekter de ska

reflektera över och dessa aspekter är mer explicita. De retrospektiva mötena som berörts i

denna  uppsats  är  ett  exempel  där  det  skapas  reflektion-om-handling.  I  de  retrospektiva

mötena vet  deltagarna vilka handlingar  de  ska reflektera över  och över  vilken tidsperiod

vilket gör det enklare för deltagarna att relatera och skapa en bild över arbetet. Den sortens

reflektion bildar även ett vi-fokus där det blir ett team, en avdelning eller en organisation

som tillsammans skapar en bild över hur arbetet har gått då de tillsammans diskuterar  och

argumenterar.  Skillnaden  mellan  reflektion-om-handling  och  reflektion-i-handling  blir

tydligare om kunskap ses utifrån att existera på organisationell, grupp och individuell nivå.

Reflektion-om-handling är ett bra verktyg för att reflektera på en gruppnivå i form av till

exempel retrospektiva möten. De typer av kunskap som föds via reflektion-om-handling är

kunskap om vad och hur och den kunskapen existerar inom en grupp och är i de flesta fall

endast  applicerbar  i  denna grupp.  De  retrospektiva mötena som används  i  denna studie

fungerar på en gruppnivå där en specifik grupp får möjlighet att diskutera vad de har gjort
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och  hur  de  har  gjort  det.  Reflektion-i-handling  (Schön,  1983)  berör  istället  kunskap  på

individuell nivå och berör kunskap om varför. Genom att skapa aktiviteter som uppmuntrar

en individ att reflektera över varför de har gjort något skapas ny kunskap om varför för en

enskild individ vilket resulterar i att denna individ skapar en bättre förståelse och inblick i

sitt arbete och undviker att utföra ett mekaniskt arbete som leder till skicklig inkompetens

(Argyris, 1990).

5.4 Verktyg för kunskapsutvinning
De undersökningar som bedrivits visar en vilja att hålla kommunikationen inom företaget via

mänsklig interaktion där deltagarna inom projektteamen vill kunna sitta tillsammans med

sitt team och kunna kommunicera med dem direkt från sin arbetsplats. Respondenterna har

alla föredragit att kunna kommunicera i första hand direkt med sina kollegor på plats genom

att  söka  upp  dem  och  prata  med  dem  istället  för  att  använda  digitala  verktyg  för

kommunikation. 

Kommunikation är  essentiellt  för  att  en organisation ska kunna utföra sitt  arbete  och

beroende på vilka kanaler som används inom organisationen skapas olika förutsättningar för

organisationens framtid. Genom att sitta geografiskt nära sina kollegor skapas möjligheter

att kommunicera via mänsklig interaktion eftersom det då är det effektivaste alternativet. En

person  väljer  inte  att  skicka  ett  mejl  till  personen  bredvid  utan  väljer  att  direkt  fråga

personen istället. Utifrån ett kunskapsutvinnande perspektiv mister de deltagare som arbetar

distribuerat  från  en  annan  ort  en  kunskapskälla  eftersom  de  inte  kan  kommunicera  på

samma villkor som de personer som sitter på den huvudsakliga arbetsplatsen. Detta visas

även utifrån att en av respondenterna till intervjuerna svarade att den inte ville dokumentera

sina seminarier för mycket för att det inte skulle komma personer och delta på seminariet om

man kunde ta del av allt material via en intern plattform istället.

Utifrån  perspektivet  att  tillhandahålla  så  många verktyg  som möjligt  för  anställda  att

utnyttja i sin kunskapsutvinning är det problematiskt när de anställda visar upp en vilja att

kommunicera via mänsklig interaktion och en motvillighet att använda sociala medier och

andra digitala verktyg. Att endast bilda nätverk via mänsklig interaktion skapar problem när

en organisation växer och arbetar med distribuerat utan vid en viss kritisk massa av anställda

räcker inte mänsklig interaktion till utan måste understödjas av digitala verktyg i form av

sociala medier och andra verktyg för kollaboration. En viktig aspekt är när en organisation

vill  bygga  ut  digitala  plattformar  för  kollaboration  och  socialt  nätverkande  bland  sina

anställda krävs det ett proaktivt arbete där dessa plattformar implementeras i ett tidigt skede

så att de hinner mogna till en del av organisationens verktyg innan de blir essentiella för

organisationens kunskapsutvinnande. Om det även finns ett flertal verktyg för anställda att

välja mellan i sitt arbete med kunskapsutvinning får de anställda möjlighet att själva välja de

verktyg som de anser lämpar sig bäst för det arbete de ska utföra. 

Om en organisation har som mål att uppmuntra till social interaktion bundet till en plats

ställer  det  andra krav på organisationen i  form av arbetsfördelning inom organisationen.

Detta ställer krav att varje individuell del av organisationen är självförsörjande och det krävs

ett  bemanningsarbete  att  se  till  att  olika  sorters  kompetens  finns  inom  varje  del  av

organisationen och att dessa delar tillåts att existera mer självständigt från de andra delarna
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av organisationen. Utan att ha utarbetade verktyg för att binda samman dessa team kommer

de i slutändan bli avskilda från varandra desto mer distribuerad resten av organisationen blir

och existera isolerade från varandra och på så vis hämna kunskapsutbytet mellan teamen.

Den  mänskliga  interaktionen  spelar  en  betydande  roll  för  kunskapsutbytet  inom  en

organisation och en kultur som uppmuntrar samarbete och kollaboration lever på mänsklig

interaktion. Det finns dock en skillnad mellan vilken sorts kunskap som går att förmedla via

mänsklig  interaktion och via digitala  plattformar.  Den mänskliga interaktionen i  form av

diskussioner, möten, föreläsningar och seminarier skapar kunskap om hur och som kan nå

över både grupper och individer. Digitala plattformar som innehåller de sociala verktyg för

att skapa ett nätverk inom organisationer (Levy, 2009; Gunawardena et al., 2009;  McAfee,

2006) kan då istället stimulera kunskapen om vad och varför och på en organisationell nivå.

Det är svårt att täcka hela organisationer med endast mänsklig interaktion men via digitala

plattformar  går  det  att  garantera  att  hela  organisationen  kan  nå  kunskapen.  På  dessa

plattformar går det även att samla kunskap om vad och varför eftersom det är möjligt att dela

information som är mer lättillgänglig och mer utförligt dokumenterad än den information

som  förmedlas  via  mänsklig  interaktion.  En  av  de  största  fördelarna  med  att  skapa

plattformar där kunskap kan förmedlas och dokumenteras är att kunskapen existerar över en

längre period och inte blir lika flyktigt. Om två kollegor tillsammans diskuterar och löser ett

problem  kommer  den  kunskap  som  utbyts  där  att  vara  väldigt  flyktig  och  kan  snabbt

glömmas bort då den inte dokumenteras. Genom att skapa digitala verktyg går det ha loggar

över kunskap och databaser där kunskap blir beständig över längre tid och med hjälp av

sökmotorer och taggar går den att hitta när kunskapen behövs. 

5.5 Slutsats
Studien  har  påvisat  flera  viktiga  aspekter  i  det  kunskapsutvinnande  arbetet  inom

kunskapsorganisationer.  Reflektion  är  ett  viktigt  verktyg  för  att  utvinna  kunskap  inom

organisationer men att det är viktigt att det finns ett syfte med varför reflektionen ska utföras

och till vilket syfte den kunskap som utvinns ska användas. Om reflektionen strävar efter att

förändra en individs arbetsmönster och öka dess insikt i det egna arbetet borde aktiviteter

som uppmuntrar reflektion-i-handling (Schön, 1983), men är istället syftet att öka ett teams

sammanhållning, skapa ett gemensamt arbetsmönster och tillsammans hitta problem inom

grupperingar borde istället aktiviteter som uppmuntrar till reflektion-om-handling (Babb et

al., 2014) väljas istället. 

Kunskapsutvinning  kräver  flera  förutsättningar  för  att  fungera  naturligt  inom  en

organisation;  rätt  incitament  från  ledningen  och  rätt  motivation  från  de  anställda,  rätt

verktyg  för  kunskapsutvinning  och  en  fördjupad  förståelse  för  vilka  problem  som  kan

påverka kunskapsarbetet inom organisationen. Fallstudien visar på ett antal problem som

påverkar  de  anställdas  motivation  och  syfte  med  kunskapsutvinning.  Anställda  inom  en

organisation kan vara benägna att delta i utvinningsarbetet men att de anställda kan ha egna

mål med kunskapsutvinningen. Genom att de anställda har en vilja att behålla kontroll över

sin egna kunskap förhindrar det att kunskap når ut till hela organisationens sociala kapital av

kunskap och istället stannar hos individen. Att kunskapen binds till en individ innebär dock

inte  att  kunskapen  inte  är  nåbar  för  resten  av  organisationen  men  det  är  ägaren  av
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kunskapen som dikterar över hur den kan delas och i vilka forum den kan spridas. För att

förstärka  organisationens  sociala  kapital  måste  dessa  bärare  av  kunskap  kunna

sammanlänkas och det skapar problem om denna länk endast är via mänsklig interaktion.

Genom att istället använda de olika verktyg som presenteras inom Webb 2.0, lärande 2.0 och

Enterprise 2.0 (Levy, 2009; Gunawardena et al., 2009;  McAfee, 2006) kan kunskapen nås

över ett större forum men det krävs att individen som besitter kunskapen från första början

är  villig  att  släppa kontrollen  över  sin  egna  kunskap då.  Dessa verktyg  ska fungera som

plattformar  för  kunskap  och  kommunikation  som  skapar  länkar  mellan  dessa  pooler  av

kunskap  inom  organisationer.  Dessa  sociala  medier  ämnar  inte  ersätta  den  mänskliga

interaktionen utan understödja den eftersom de främjar olika typer av kunskap inom olika

dimensioner för kunskapsorganisationer och gör kunskapen mer beständig.

5.6 Vidare forskningen
Studien  har  berört  många  olika  aspekter  för  kunskapsutvinning  inom

kunskapsorganisationer, de problem som existerar och vilka verktyg som underlättar arbetet.

Studien  bör  därför  ses  som  en  förstudie  för  vidare  forskning  som  fokuserar  på  den

kategorisering av kunskap som presenterades i början av arbetet. Genom att fokusera på hur

kunskap på organisation, grupp och individnivå skiljer sig åt och hur mekanismerna för att

lyfta kunskap till  nästa  nivå fungerar  kan vidare  forskning söka efter  nya verktyg för att

motivera och sprida  kunskap inom dessa  kategorier  och vilket  syfte  kunskap inom varje

kategori fyller. Sedan borde även vidare forskning fokusera på hur kunskap om hur, vad och

varför skiljer sig åt och vilka faktorer som påverkar utvinningen och spridandet av denna

kunskap. Olika typer av kunskap kan utvinnas beroende på vilka verktyg som används och

därför behövs vidare forskning på vilket sätt vilken typ av kunskap effektivast utvinns.

Studie  har  inte  berört  skillnader  mellan  specialister  och  generalister  inom

kunskapsorganisationer  vilket  är  en  viktig  skillnad  att  ta  i  beaktande  inom

kunskapsorganisationer. En specialist kan ses som en person som besitter mycket kunskap

om  lite  och  en  generalist  besitter  då  istället  lite  kunskap  om  mycket.  Eftersom  dessa

personers  arbete  skiljer  sig  i  stor  utsträckning  utifrån  deras  behov  och  applicering  av

kunskap tror jag att det finns stora skillnader hur dessa utvinner och konsumerar kunskap

och det är därför intressant för vidare studier att även analysera skillnader mellan dessa två

typer av anställda.

I  denna  studie  har  ett  antal  olika  tekniker  för  att  bygga  digitala  verktyg  för

kunskapsutvinning presenteras men inte kunna appliceras till följd av att det saknades vilja

inom  fallföretaget  att  implementera  dessa  digitala  verktyg.  Det  jag  föreslår  till  vidare

forskning är  att  vidare  utvärdera exakt hur dessa digitala  verktyg borde utformas för  att

uppfylla  dessa  tekniker  och  på  så  vis  kunna  konkretisera  hur  dessa  digitala  verktyg

understödja kunskapsutvinningen.

Vidare forskning bör även rikta in sig på att mer beskriva vilka sorters aktiviteter som kan

falla in under kategorierna reflektion-i-handling och reflektion-om-handling och hur dessa

aktiviteter kan vävas in i det dagliga arbetet hos kunskapsorganisationer.
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Bilaga 1: Intervjuguide
Mitt namn är Jonathan Karström och jag skriver mitt examensarbete i systemvetenskap hos er på 
[Fallföretaget]. Jag undersöker just nu hur kunskap utbyts inom en organisation och på vilket sätt man 
kan gynna en organisations övergripande kunnande genom att synliggöra kommunikation och kunskap
genom reflektion. Mitt arbete går ut på att hitta de grundläggande faktorerna som påverkar skapandet 
och underhållet av en kultur som uppmuntrar till kunskapsutbyte inom en organisation. 

I den här intervjun kommer jag att ställa frågor som berör hur ert dagliga arbete ser ut, hur ni tar till er 
ny kunskap och hur ni förmedlar kunskap till era kollegor både de i era team och till resten av 
organisationen. Intervjun kommer att spelas in men det är endast jag som kommer ha tillgång till 
inspelningen och den kommer endast användas i transkriberad form och då endast i utdrag. Du får när 
som helst välja att avbryta intervjun och välja att inte delta. Jag kommer att använda ett fingerat namn 
om jag refererar till intervjun i min slutgiltiga uppsats. Du kommer även få möjlighet att ta del av 
arbetet innan det publiceras och påpeka om det är någon del du vill ändra eller ta tillbaka i och med 
din intervju. Här nedan följer de frågar jag kommer basera min intervju på men det kan även 
tillkomma flera frågor under själva intervjun.

Tack för din medverkan!

 Vad är din roll på företaget, hur länge har du arbetat här och hur lång erfarenhet har du av IT-
branschen?

 Beskriv kortfattat hur ett retrospective-möte går till? Vad sägs och hur ofta genomförs dem? 

 Hur upplever du ett retrospective-möte påverkar ditt arbete? (bidrar det med ny kunskap? 
Bidrar det med reflektion? Påverkar det ditt arbete i framtida projekt eller inget alls osv.) 

 Hur används den information som bildas i och med ett retrospective mötet och hur 
dokumenteras den? 

 Hur föredrar du att ta del av information inom företaget? (Via e-post, möten, intern webb osv) 

  I vilken uträckning använder du den interna support-wikin och till vilket syfte använder du 
den i så fall? (Hur mycket skriver du/hur mycket läser du,)

 Hur upplever du att support-wikin påverkar ditt dagliga arbete? (Bidrar med ökad generell 
kunskap, bidrar med ökad situationsspecifk kunskap, bidrar inte alls osv.). 

 I vilken utsträckning använder du den interna webben och till vilket syfte använder du den i så
fall?  

 Hur upplever du att den interna webben påverkar ditt dagliga arbete? (Bidrar med ökad 
generell kunskap, bidrar med ökad situationsspecifik kunskap, bidrar inte alls osv.) 
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