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Förord 

 

Ett stort tack till alla trevliga människor på Tieto, och framförallt till de som låtit sig intervjuas 

och låtit mig följa med på möten av olika slag! Den som måste lyftas fram mest av alla i det 

avseendet är såklart min handledare på Tieto, Ewa Wollschläger, som kommit med goda råd 

och hjälpt till med högt som lågt under arbetets gång, utan dig hade den här uppsatsen inte 

blivit av. 

 

Ett stort tack måste också riktas till min handledare vid Uppsala universitet, Mats Edenius, som 

tog över som min handledare i slutet av mars trots att han hade mycket annat att tänka på, utan 

din hjälp hade jag inte hunnit bli klar i tid. 

 

Johan Nordgren. 
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Abstract 

 

Knowledge sharing has been gaining more interest over the past decades, and is being 

recognized as an opportunity to gain a competitive advantage for organisations. While 

knowledge sharing has been gaining more attention, knowledge itself has begun to be 

considered a valuable resource and some researchers even consider it to be a vital part of 

innovation, which is also suggested to be a sustainable source of competitive advantage for 

companies. One would think that this is enough incentive to drive any company executive to 

pursue effective knowledge sharing initiatives, but a pilot-study for this paper suggests that this 

is not necessarily the case.  

 

Some researchers suggest that there is a vagueness surrounding the field of knowledge 

management and knowledge sharing. They also suggest that this is the reason as to why so 

many companies struggle to have success with their knowledge sharing initiatives. The aim of 

this study is therefore to examine the vagueness and complexity surrounding knowledge 

sharing. The results of this study implies that this vagueness might be somewhat exaggerated, 

seeing that the company examined in this study seems to implement and execute some of the 

most cited theories in the field quite successfully.  

 

Key words: innovation, knowledge, knowledge transfer, knowledge sharing. 
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Abstrakt 

 

Kunskapsdelning har fått allt mer uppmärksamhet över de senaste decennierna och har börjat 

anses vara en möjlighet för organisationer att skaffa sig en konkurrensfördel. Samtidigt som 

kunskapsdelningen har uppmärksammats mer så har kunskap börjat anses vara en mycket 

värdefull resurs i sig och vissa forskare menar att det också är en vital del i innovation som 

också anses vara en hållbar källa till konkurrensfördelar för företag. Detta torde räcka som 

incitament för att få vilken företagsledare som helst att eftersträva effektiva 

kunskapsdelningsinitiativ, men en förstudie till den här uppsatsen indikerar att så inte 

nödvändigtvis är fallet. 

 

Vissa forskare pekar på att fälten kunskapsförvaltning och kunskapsdelning är omgivna av 

oklarhet och komplexitet. Några av dessa forskare pekar också på att detta kan vara 

anledningen till att många företag har svårt att implementera framgångsrika 

kunskapsdelningsinitiativ. Denna studie har därför som syfte att undersöka oklarheten och 

komplexiteten som omger kunskapsdelning. Studiens resultat pekar på att oklarheten kan vara 

något överdriven då det undersökta företaget framgångsrikt implementerar och använder några 

av de mest citerade teorierna inom området. 

  

Nyckelord: innovation, kunskap, kunskapsöverföring, kunskapsdelning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

“... I ‘kunskapssamhället’ är den mest grundläggande resursen inte längre kapital, 

naturtillgångar eller arbetskraft, utan är och kommer vara kunskap” (Drucker, 1993). 

 

Kunskap är ett fenomen som debatterats sen de gamla grekerna och Platon ska ha definierat det 

som “justified, true belief” vilket fritt översatt kan beskrivas som “motiverad, sann tro”. Trots 

att ämnet diskuterats i århundraden så är det i allra högsta grad fortfarande ett aktuellt ämne. 

Kunskap har dock gått ifrån att bara vara ett filosofiskt område, det har under åren börjat 

undersökas och blivit ett framträdande fenomen inom en mängd ämnen, från psykologi och 

sociologi till ekonomi och mer nyligen även inom management (Foss, Husted & Michailova, 

2010). 

 

Dagens samhälle beskrivs inte sällan som ett kunskaps- eller informationssamhälle och som 

det inledande citatet indikerar så har kunskap blivit en framträdande resurs för både företag och 

individer. Under de århundraden som kunskap har debatterats så har fenomenet tilldelats 

otaliga definitioner och betydelser (Kakabadse, Kouzmin & Kakabadse, 2001). Att man inte 

nått en fullständig konsensus om vad kunskap faktiskt är eller hur det bör definieras är således 

inte konstigt. Forskare och företagare har dock under de senaste decennierna enats om att det 

är en mycket viktig resurs i dagens ekonomi. Viktiga resurser ska såklart förvaltas och 

användas varsamt så att de inte går förlorade. För att hantera och förvalta kunskap uppkom 

fältet “knowledge management” eller kunskapsförvaltning, som generellt sett kan sägas vara 

en process från ett företags sida att försöka organisera, institutionalisera och presentera den 

kunskap som finns hos de anställda i ett företag. Detta görs för att hjälpa de anställda att 

förbättra sina kunskaper inom vissa specifika områden (Herschel & Jones, 2005). 

 

Inom fältet kunskapsförvaltning ryms inte bara själva förvaltandet och tillvaratagandet av 

kunskap som en entitet eller resurs. Det innefattar också delning och förädling av kunskap som 

i sin tur kan vara en grund för innovation. Området “knowledge sharing” eller kunskapsdelning 

som är en underkategori inom kunskapsförvaltning som har ådragit sig mycket intresse över de 

senaste åren, men det är fortfarande oklart hur kunskapsdelningsinitiativ bör utformas eftersom 
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det är ett växande forskningsområde vars nyckelvariabler och deras inbördes relationer 

fortfarande inte är fastställda (Foss et al., 2010). Företagen har därför inte tillräckligt 

vetenskapligt underlag när de konstruerar sina kunskapsdelningsinitiativ. Javernick-Will 

(2012) menar att det därför inte är konstigt att många företag har svårt att implementera 

framgångsrik kunskapsdelning.  

 

Ikujiro Nonaka är en av de mest citerade forskarna inom området kunskap i management 

sammanhang, mycket av hans forskning pekar på att kunskapsdelning också kan föda ny 

kunskap om det görs på rätt sätt (Nonaka, 1991; 1994; Nonaka et al., 2000). Ett fenomen som 

är starkt förknippat med ny kunskap är innovation, ett område där bl a Paul Carlile har bedrivit 

mycket av sin forskning. Han hävdar att kunskapsdelning är en förutsättning för innovation 

(2002; 2004). Carlile skriver bland annat att nyckeln till innovation ligger i att individer med 

bakgrunder i olika kunskapsområden delar kunskap med varandra (Carlile, 2002; 2004; Carlile 

& Rebentisch, 2003). Både kunskap och innovation kan var för sig utgöra konkurrensfördelar 

för det företag som kan hantera dessa svårfångade fenomen (Carlile, 2002; 2004; Carlile & 

Rebentisch, 2003; Yu et al., 2010), men hur görs detta i praktiken?  

1.2 Problemformulering 

Teorierna om hur kunskap skapas, delas och leder till innovation är många; Nonaka (1991; 

1994), Nonaka och Takeuchi (1995), Nonaka, Umemoto och Senoo (1996), Nonaka, Toyama 

och Konno (2000), Carlile (2002; 2004) samt Carlile och Rebentisch (2003) för att bara nämna 

några. Foss et al. (2010) skriver att kunskapsdelning fortfarande är ett växande 

forskningsområde där nyckelvariabler och deras inbördes relationer ännu inte är fullt ut 

kartlagda. Javernick-Will (2012) skriver att det därför inte är förvånande att många 

organisationer har svårt att lyckas i sina försök att förbättra sin interna kunskapsdelning. Hon 

skriver också för att initiativ inom kunskapsförvaltning ska ge nytta till organisationerna måste 

variablerna och relationerna som leder till kunskapsdelning förstås bättre (ibid).  

 

Dagens samhälle beskrivs ofta som ett kunskapssamhälle, och ekonomin som 

kunskapsintensiv, men det finns vissa områden där vikten av kunskap är mer uppenbar än i 

andra. Detta gäller bland annat för så kallade “kunskapsintensiva branscher”, dessa branscher 

utgörs inte helt oväntat av “kunskapsintensiva företag”. Alvesson (2004) definierar denna typ 
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av företag som “organisationer som erbjuder marknaden kunskap eller kunskapsbaserade 

produkter” och “en organisation som i stor utsträckning uppfattas skapa värde genom 

användandet av avancerad kunskap”. 

 

Kunskap och innovation kan utgöra konkurrensfördelar för företag. Otydligheten inom området 

som Foss et al. (2010) och Javernick-Will (2012) pekar på utgör hinder för organisationer att 

på ett enkelt sätt använda kunskapsdelning för att utnyttja resurserna kunskap och innovation 

på ett sätt där organisationerna kan uppnå de åtråvärda konkurrensfördelarna. Detta eftersom 

forskning visar på att innovation är beroende av välfungerande kunskapsdelning (Carlile, 2002; 

2004). Det är därför intressant att studera kunskapsdelningsarbetet i praktiken, speciellt i en 

kunskapsintensiv bransch där kunskap och innovation väger tyngre än i andra branscher. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av den oklarhet och den komplexitet som det innebär att bedriva 

kunskapsförvaltning och kunskapsdelning så är syftet med denna uppsats att undersöka den 

otydlighet och komplexitet som omger området kunskapsdelning och vad otydligheten kan 

bestå i.  

 

För att uppfylla textens syfte kommer en fallstudie genomföras. Fallstudien avser studera 

kunskapsdelningsarbetet i praktiken på ett multinationellt konsultbolag, Tieto. Företaget som 

undersöks befinner sig i en kunskapsintensiv bransch och har sedan sommaren 2016 en strategi 

som lyfter innovation som en viktig del i företagets arbete åtminstone fram till 2020 (Tieto, 

2016a). För att vidare uppfylla uppsatsens syfte avses följande frågeställningar besvaras: (1) 

Hur arbetar ett multinationellt konsultföretag med kunskapsdelningsinitiativ och (2) Hur 

hanterar ett multinationellt konsultföretag den komplexitet som uppstår när 

kunskapsdelningsarbetets teori och praktik möts? 

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande vis: forskning kring kunskap, kunskapsdelning och dess 

koppling till innovation presenteras, de viktigaste komponenterna lyfts fram och bildar 

tillsammans ett teoretiskt ramverk. Ramverket har legat till grund för intervjumallen och är 
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också den lins som används vid analysen av det empiriska materialet som samlats in under 

arbetets gång. Hela avsnittet avlutas med ett sammanfattande stycke för att ge en tydlig bild av 

de viktigaste punkterna. Efter teoridelen följer ett metodavsnitt där valet av forskningsansats, 

datainsamlingsmetoder och datahantering diskuteras och motiveras. Detta följs i sin tur upp av 

ett avsnitt som avhandlar det empiriska materialet, där arbetets insamlade data presenteras, i 

det efterföljande avsnittet analyseras den insamlade datan med hjälp av det teoretiska 

ramverket och därefter avslutas arbetet genom att presentera de slutsatser som kunnat dras 

utifrån analysen.  

1.5 Avgränsning 

I och med begränsade resurser har en del avgränsningar varit nödvändiga i detta arbete. Det har 

exempelvis inte varit möjligt att undersöka hela Tieto som företag med dess cirka 14000 

anställda. Jag har därför avgränsat mig till Tietos huvudkontor i Sverige, i Värtahamnen i 

Stockholm, där jag försökt skaffa mig en så heltäckande bild av området som möjligt. Eftersom 

”Knowledge management” som ämne, och intresset för dess avgreningar vuxit mycket under 

de senaste decennierna har jag också varit tvungen att välja ut ett fåtal teorier då det i dag finns 

ett överflöd av material att utgå ifrån. Jag valde då att utgå ifrån några av de mest citerade 

verken inom kunskap och kunskapsdelning samt dess koppling till innovation. Tonvikten i 

uppsatsen ligger på kunskap och kunskapsdelning. I studien utgår jag ifrån SECI-modellen 

(Nonaka & Takeuchi, 1995) och 3-T-modellen (Carlile, 2004), två välciterade modeller inom 

kunskapsförvaltning respektive hur kunskapsdelning kan leda till innovation.  
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2. Kunskap, Kunskapsdelning och Innovation 
Följande avsnitt innefattar en genomgång av uppsatsens teoridel, vilken redogör för de teorier 

som används i uppsatsen. Till en början beskrivs fenomenet kunskap och hur detta särskiljs 

från information. Därefter avhandlas kunskapsdelning och dess olika dimensioner. Efter det 

behandlas kunskapsdelningens koppling till ämnet innovation och de kunskapsgränser som 

kunskapsdelningen måste övervinna för att företaget ska ha möjligheten att innovera. Det 

fjärde delavsnittet handlar om kunskapsbakgrunder, detta följs sedan upp av en 

sammanfattning av det teoretiska ramverket. Avslutningsvis ges en inblick i en del av den kritik 

de valda teorierna fått utstå.  

2.1 Kunskap - Tyst och Explicit 

I Inledningen nämndes att fenomenet kunskap debatterats sen antikens dagar och att det 

fortfarande är ett ämne som debatteras flitigt. Under de senaste decennierna finns det dock 

några forskare som fått genomslag i västvärlden vad gäller sin forskning och tankar angående 

kunskap. Polanyi (1958, 1966) gjorde en distinktion mellan vad han kallar “tyst” och “explicit” 

kunskap. Sedan dess har många andra forskare fortsatt arbeta med denna distinktion (Nonaka, 

1991; 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; Brown & Duguid, 1999; Nonaka et al., 2000; 

Kakabadse et al., 2001; Ipe, 2003). Explicit kunskap är den kunskap som går att sätta ord på, 

eller som med hjälp av siffror eller diagram går att uttrycka formellt och systematiskt (Polanyi, 

1966), vilket innebär att den här sortens kunskap lättare kan överföras mellan individer 

(Nonaka, 1991). Explicit kunskap återfinns därför ofta i olika sorters dokument, verktyg och 

databaser (Hansen, Nohria & Tierny, 1999; Werr & Stjernberg, 2003). Innan Polanyis 

distinktion definierades all kunskap som explicit enligt den västerländska kunskapsteorin, 

Nonaka (1994) har sedan dess dock liknat kunskap vid ett isberg där endast toppen utgörs av 

explicit kunskap, resten utgörs av så kallad tyst kunskap.  

 

Tyst kunskap är betydligt svårare att artikulera än explicit kunskap och är mer personlig 

(Nonaka 1991; 1994; Kogut & Zander 1992). Den är djupt inbäddad i personliga övertygelser, 

attityder, värderingar och erfarenheter (Popper, 1972). Den här sortens kunskap handlar ofta 

om processer samt hur, när, och varför de utförs (Davenport & Prusak, 1998). Nonaka & 

Takeuchi (1995) har fortsatt arbeta med Polanyis forskning och delat upp tyst kunskap i två 
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olika delar; en teknisk del och en kognitiv del. Den tekniska delen handlar om tekniska 

färdigheter, också känt som “know-how”, något som utvecklas i takt med att individens 

erfarenhet ökar. “Know-how” kan vara svårt att omsätta i ord då viktiga delar av det ofta består 

av tyst kunskap (Polanyi, 1966). Den kognitiva delen tar upp saker som mentala modeller, 

övertygelser och perspektiv. Sådant som individen har med sig, och har utvecklat, sedan 

barnsben. Kort sagt är det saker som påverkar individens uppfattning om världen och hur saker 

omkring individen tolkas och upplevs. Denna del kan vara svår att artikulera av den 

anledningen att individen har haft delar av detta med sig sedan barnsben och internaliserat 

kunskapen under livets gång och därför tar kunskapen för givet (Nonaka, 1991). 

 

Det är ovanstående egenskaper som gör att tyst kunskap i bästa fall bara är svår, och i värsta 

fall omöjlig, att sätta i ord, eftersom den är så beroende av kontext och situation. Det är också 

här som den tysta kunskapen har sin styrka ur ett organisationellt perspektiv, den är svår att 

imitera och föra över mellan organisationer vilket gör det till en värdefull resurs när det gäller 

att skapa sig konkurrensfördelar (Spender & Grant, 1996).  

 

I vissa lägen kan det vara svårt att skilja kunskap från information vilket även kan återfinnas i 

litteraturen och i praxis där de ofta används som synonymer (Kakabadse et al., 2001). Under 

åren har kunskap tilldelats ett antal olika definitioner, några av dem insinuerar att kunskap bara 

är strukturerad information, eller information som kan appliceras för att lösa problem (Woolf, 

1990; Turban, 1992). Nonaka (1991; 1994) och Kakabadse et al. (2001) menar dock att 

kunskap är mer dynamiskt eftersom det skapas genom social interaktion, och varierar utifrån 

kontext och situation medan information är något statiskt. Nonaka och Takeuchi (1995) utgår 

från den klassiska definitionen av kunskap “motiverad, sann tro” och väljer att fokusera mer 

på delen om motiverad tro, medan de menar att västerländsk epistemologi fokuserat mer på 

sanningsaspekten i den klassiska definitionen (Nonaka & von Krogh, 2009). Den definition 

som jag utgått ifrån i denna uppsats är den som Nonaka och Takeuchi (1995) använder, 

nämligen: “a dynamic human process of justifying personal belief toward the ‘truth’”, min 

svenska översättning är: “En dynamisk mänsklig process för att rättfärdiga personlig 

övertygelse gentemot ‘sanningen’”. En definition som också visar på de mänskliga och 

dynamiska aspekterna som skiljer kunskap från information. 
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2.2 Skapandet och överförandet av kunskap 

Med ovanstående i åtanke så blir det tydligt att det inte är okomplicerat för företag att få de 

anställda att dela med sig av sin kunskap, för även om de anställda tycker att det är en god 

tanke att dela med sig av sin kunskap, så är det inte säkert att de kan göra det. Det kan 

exempelvis bero på att kunskapen de önskar dela är tyst kunskap och att individen därför är 

oförmögen att förklara sin kunskap (Polanyi, 1966). Det kan också bero på bristande motivation 

eller att företagskulturen sätter upp hinder för individen att dela med sig av sin kunskap 

(Szulanski, 1996). För företaget är det dock viktigt att kunskapen sprids över organisationen 

eftersom kunskap är en grundsten till ett antal olika konkurrensfördelar. Genom att dela 

kunskap kan företaget säkerställa att viktiga kompetenser inte försvinner i samband med att 

anställda av en eller annan anledning lämnar företaget, vilket alltså är en risk för de företag 

som inte lyckas att motivera sina anställda till att dela sin kunskap med sina medarbetare (Gupta 

& Govindarajan, 2000). För att dela kunskap på ett effektivt sätt är företaget beroende av de 

anställda, det är trots allt de anställda som bidrar med, och förhoppningsvis delar, den kunskap 

som finns i företaget. Genom att dela kunskap skapas en ny plattform där kunskap kan 

utvecklas och även generera innovationer (Nonaka, 1991).  

 

Kunskap i sig kan vara en källa till konkurrensfördelar. Att sprida denna kunskap och att 

samtidigt skapa ny kunskap kan således generera nya konkurrensfördelar för företaget, men 

hur går det då till? Ett antal forskare inom området (Cohen & Levinthal, 1990; Nonaka, 1991; 

Nonaka & Takeuchi, 1995; Boland & Tenkasi, 1995; Nonaka et al., 2000; Carlile, 2002, 2004; 

Carlile & Rebentisch, 2003) menar att kunskap är något som skapas genom socialisering och 

interaktion mellan individer med olika bakgrund och förkunskap. Nonaka och Takeuchi 

presenterade 1995 en modell och ett tillhörande ramverk som beskriver processen för hur 

kunskap skapas. Modellen har sedan den uppkom blivit mycket uppmärksammad och använd. 

Modellen och det tillhörande ramverket tar upp fyra olika dimensioner; Socialisering, 

Externalisering, Kombination och Internalisering som tillsammans visar hur Nonaka och 

Takeuchi tänker sig hur kunskap skapas, sprids och hur den kan omvandlas mellan tyst och 

explicit. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att skapandet och överförandet av kunskap kan 

upprepas i oändlighet, som synes på den roterande pilen i modellens mitt (se figur 1.). 
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Figur 1. Nonaka & Takeuchis (1995) “SECI-Modell” för skapandet och överförandet av kunskap. 

2.2.1 Socialisering 

Socialisering är en process där tyst kunskap skapas i och med att de involverade parterna 

upplever saker tillsammans. Deltagarna samlas på en gemensam tid och plats där de sedan erfar 

saker tillsammans, därigenom skapas gemensamma färdigheter och övertygelser (Nonaka & 

Takeuchi, 1995; Nonaka et al., 1996). Eftersom tyst kunskap är svårare att artikulera är det 

viktigt att de som ska lära sig något gör det tillsammans och genom att uppleva det, de 

närvarande får då en gemensam bild av vad som hänt. Tyst kunskap har dock två dimensioner, 

den tekniska och den kognitiva. För den tekniska delen är lärlings- eller mentorsprogram av 

yttersta vikt för lärande, där de yngre och oerfarna får iaktta och imitera en mentor för att sedan 

öva in det som de sett mentorn göra (Nonaka et al., 1996). Den kognitiva dimensionen hanteras 

dock mer genom möten, formella som informella, där de involverade sinsemellan skapar delad 

tyst kunskap och förtroende för varandra (ibid). Nonaka et al. (1996) är noga med att påtala att 
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eftersom det är svårt att sätta ord på tyst kunskap är det något som måste upplevas tillsammans, 

och således något som bör göras face-to-face för att fånga hela essensen av vad som pågår.  

2.2.2 Externalisering 

Externalisering är en process där tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap, exempelvis i 

form av koncept, och diagram. För att göra detta används ofta metaforer, analogier och ritningar 

för att förmedla så mycket som möjligt av det som faktiskt menas eftersom det är svårt att sätta 

ord på (Nonaka et al., 1996). Externaliseringen handlar dock inte bara om användandet av 

abstrakta begrepp, ritningar och diagram, i dess kärna handlar det om att en individ uttrycker 

sin tysta kunskap på ett sätt som gör det förståeligt för mottagaren, oavsett om det är i skrift 

eller tal. Att göra tyst kunskap förståeligt för andra underlättas dock genom användandet av 

koncept och mer abstrakta uttryck som ger lyssnaren, eller läsaren, något att hänga upp tanken 

på och som de kan relatera till. Externalisering används exempelvis när ett koncept för en ny 

produkt utvecklas, där används ritningar, modeller, metaforer och analogier för att de som 

utvecklar konceptet ska förstå vad de andra menar och hur de tänker (Nonaka et al., 1996; 

Nonaka et al., 2000).  

2.2.3 Kombination 

Kombination är en process där ny och befintlig explicit kunskap samlas in både internt och 

externt för organisationen, därefter bearbetas kunskapen för att generera ny kunskap, som 

sedan sprids inom organisationen (Nonaka 1994; Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000), 

kunskap från olika platser kombineras helt enkelt för att skapa ny kunskap. I den här processen 

är olika IT-lösningar mycket användbara, både i det inledande skedet där kunskap samlas in 

och bearbetas, men också i det senare skedet där kunskapen spridas inom organisationen 

(Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000). När kunskap samlats in från olika delar av företaget 

kan det bearbetas och sammanställas till t ex en finansiell rapport, där rapporten är ny kunskap 

på det viset att den samlar och sammanställer kunskap från många olika delar av företaget och 

sätter dem i ett sammanhang (Nonaka et al., 2000). Kombinationsprocessen kan förutom 

ovanstående också bryta ner koncept. Att bryta ner exempelvis en företagsvision till 

operationaliserade affärs- eller produktkoncept, skapar också systemisk explicit kunskap 

(Nonaka et al., 2000). 
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2.2.4 Internalisering 

Internalisering, den sista dimensionen i Nonakas och Takeuchis modell, är en process där 

explicit kunskap konverteras till tyst kunskap. Nonaka et al. (2000) menar att den här processen 

är nära besläktad med “learning-by-doing”-principen. När den explicita kunskap som finns i, 

till exempel, manualer som beskriver produktionsprocesserna omsätts i handling så är det 

internalisering (Nonaka et al., 2000). Genom att läsa manualer, beskrivningar och ritningar av 

olika slag, och reflektera över innehållet kan individen berika sin tysta kunskapsbas (ibid). 

Viktigt att understryka är dock att det inte bara gäller explicit kunskap i skrift utan även 

kunskap som uttrycks muntligen kan internaliseras (ibid). För att verkligen ta till sig kunskapen 

förespråkas dock simulationer, experiment eller övningar som aktiverar “learning-by-doing”-

principen (Nonaka 1994; Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000), när individen omsätter den 

explicita kunskapen i praktik internaliseras den och omvandlas stegvis till tyst kunskap.  

 

När kunskapen har internaliserats och blivit en del av individens tysta kunskapsbas i form av 

mentala modeller eller teknisk “know-how” så blir kunskapen en värdefull tillgång (Nonaka et 

al., 2000). Den kunskap individen nu adderat till sin tysta kunskapsbas kan användas som grund 

för att skapa ny kunskap i och med att individen i fråga delar med sig av sin kunskap genom 

socialisering (Nonaka et al., 2000). 

2.3 Kunskapsgränser och kopplingen till innovation 

I inledningen nämndes att fältet kunskapsförvaltning rymmer mer än bara förvaltandet och 

tillvaratagandet av kunskap, det handlar också om att generera ny kunskap. Jag tog också upp 

att ny kunskap är starkt förknippat med innovation. Ordet kommer från latinets ”Innovare” 

som betyder ”att förnya”. Att definiera innovation är dock inte helt enkelt. Det kan dock sägas 

handla om ny kunskap i stor utsträckning, precis som den svenska översättningen antyder. 

Detta kan visa sig antingen i form av en helt ny produkt eller tjänst men det kan också handla 

om ett nytt sätt att använda befintlig kunskap eller redan existerande produkter. I de fall som 

befintlig kunskap börjar användas på ett nytt sätt, exempelvis i ett område där kunskapen 

traditionellt sett inte använts tidigare så kan det trots allt räknas som en innovation. I de fallen 

är det dock kunskapens relevans och genomslagskraft inom det specifika området som avgör 

om kunskapen ska anses vara en innovation. 
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Carlile (2002; 2004) argumenterar, precis som Nonaka (1991), att kunskap och 

kunskapsdelning är av yttersta vikt för att kunna innovera, men Carlile (2002; 2004) hävdar 

också att kunskap både är en tillgång och en begränsning när det gäller innovation. Carlile 

(ibid) skriver att det som driver innovation på en avdelning eller inom ett kunskapsområde 

också kan vara det som begränsar eller förhindrar innovation mellan avdelningar eller 

kunskapsområden. Mellan kunskapsområden finns enligt Carlile en så kallad “knowledge 

boundary”, en kunskapsgräns. Gränsen utgörs av individernas tidigare kunskap, individernas 

kunskapsbakgrunder. När de försöker dela kunskap mellan två kunskapsområden, exempelvis 

en ekonom som försöker dela med sig av sin kunskap till en jurist, så kan den mottagande 

partens kunskapsbakgrund vara ett hinder för att denne ska kunna ta till sig den kunskap som 

delas (Carlile, 2002; 2004). För att möjliggöra innovation måste kunskapsdelningen först 

övervinna de barriärer som kunskapsgränserna utgör.  

 

Carlile (2004) har skapat en modell (figur 2.) för att visa de tre kunskapsgränserna. Modellen 

visar också ”avståndet” mellan parterna som ska dela kunskap. Avståndet i detta sammanhang 

reflekterar parternas uppfattningar i olika ämnen. Modellen är en upp-och-nervänd triangel, 

längst ner i modellen ser vi den syntaktiska nivån, och att avståndet mellan ”Actor a” och 

”Actor b” är väldigt litet. Aktörerna som delar kunskap på denna nivå är relativt överens om 

innebörden i kunskapen som delas, men saknar medlen för att överföra kunskapen till den andra 

parten. När vi rör oss upp på de högre nivåerna, den semantiska och pragmatiska nivån, så ser 

vi att avståndet mellan parterna ökar gradvis. Det ökande avståndet reflekterar aktörernas 

uppfattning om saken ifråga och att parterna måste ta till sig mer ny kunskap på de högre 

nivåerna för att förstå motparten. Viktigt att notera är att de krav som måste uppfyllas för att 

överkomma hinder i de högre nivåerna förutsätter att de delande parterna redan tillgodosett de 

krav som krävs för att överkomma de lägre nivåerna. Kraven presenteras närmare nedan. 
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Figur 2. Carliles (2004) “3-T-modell” för att hantera kunskap över kunskapsgränser. 

2.3.1 Den syntaktiska kunskapsgränsen 

Den första och mest grundläggande kunskapsgränsen som kan sätta upp hinder för 

kunskapsdelning kallar Carlile (2002; 2004) för en syntaktisk kunskapsgräns. I figur 2 ser vi 

att parterna som skall dela kunskap i detta skede har relativt liknande uppfattningar om vad 

kunskapen som skall delas innebär. Den syntaktiska kunskapsgränsen innebär dock att parterna 

som skall dela kunskap inte förstår varandra i tillräcklig utsträckning för att kunna dela 

kunskapen på ett friktionsfritt sätt, de saknar en gemensam syntax, ett gemensamt språk. 

 

För att upprätta ett gemensamt språk behöver parterna enas om ett delat lexikon vilket innebär 

att parterna är överens om vissa viktiga ords specifika innebörd för att de ska förstå varandra 

fullt ut. När parterna delar ett gemensamt språk så underlättar det inte bara själva 

kunskapsöverföringen i den mening att parterna är överens om vad som faktiskt sägs, men det 

gemensamma språket gör det också lättare för parterna att förstå motpartens perspektiv och 

varför parterna uppfattar saker olika (Carlile, 2002; 2004). När de involverade aktörerna förstår 

varandras perspektiv och uppfattningar som kan påverka kunskapsdelningen så är 

kunskapsdelningen oproblematisk (Carlile, 2004). Lexikonet måste kontinuerligt uppdateras 

för att säkerställa att språket tillåter effektiv kunskapsdelning (Carlile, 2004). Ett gemensamt 

lexikon, ett gemensamt språk, är en grundförutsättning för att kunna dela kunskap mellan 
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grupper, och ett första steg mot innovation. De två kvarstående kunskapsgränserna kräver 

därför också att grupperna som delar kunskap har ett gemensamt lexikon, men de kräver också 

andra saker utöver det gemensamma språket (Carlile, 2004).  

2.3.2 Den semantiska kunskapsgränsen 

Den mellersta nivån i Carliles (2004) 3-T-modell (figur 2) avhandlar något mer komplexa 

problem än den första nivån. Parterna som ska dela kunskap har också, som synes i modellen, 

mer skilda uppfattningar om innebörden i kunskapen som delas. De olika uppfattningarna gör 

att parterna tolkar kunskap som delas på olika sätt, eftersom tolkningen är färgad av individens 

tidigare erfarenheter (ibid). Skillnaderna i hur kunskapen uppfattas innebär också att parterna 

måste ta till sig ytterligare kunskap och information för att förstå motpartens tolkning. Det 

krävs därför att parterna på denna nivå anstränger sig för att bidra med medel som underlättar 

delning, tolkning och översättning av kunskap mellan grupperna (Carlile, 2002; 2004). 

Mängden ny kunskap som parterna delar gör att ett statiskt lexikon snabbt blir utdaterat och det 

krävs därför att aktörerna utvecklar ett samförstånd angående vad som faktiskt menas när de 

delar kunskap sinsemellan (Carlile, 2004).   

 

För att utveckla ovannämnda samförstånd finns ett antal olika tillvägagångssätt och det varierar 

ofta från fall till fall enligt forskarna. Tillvägagångssätten inkluderar bland annat metoder där 

de involverade arbetar mot gemensamma mål, exempelvis “tvärfunktionella team” som 

förespråkas av Ancona och Caldwell (1992). I andra fall involveras ytterligare parter för att 

agera kunskapsförmedlare och översättare för att förbättra kunskapsflödet (Allen 1977, 

Hargadon & Sutton, 1997). Den här metoden handlar mycket om att de som ska dela och ta 

emot kunskapen måste jobba med att göra tyst kunskap explicit genom 

externaliseringsprocessen vilket också är en av de största svårigheterna med metoden (Carlile, 

2004). 

2.3.3 Den pragmatiska kunskapsgränsen 

Den tredje och slutgiltiga kunskapsgränsen är också den där parterna har mest skilda 

uppfattningar av den kunskap som delas. När ny kunskap presenteras för parterna kan deras 

skilda uppfattningar skapa motstridiga intressen mellan grupperna, vilket i sin tur får negativa 

effekter på deras förmåga att dela och tolka kunskap sinsemellan (Carlile, 2004). Detta beror 
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delvis på att vissa typer av kunskap kan anses vara en investering från den som innehar 

kunskapen (Carlile, 2004). Specifik kunskap kan ligga till grund för individernas formella och 

informella position i organisationen. Förutom det kan det också ha kostat mycket tid och kraft 

att tillskansa sig kunskapen och när individerna uppfattar att deras kunskap, deras investering 

och ställning inom organisationen, ifrågasätts så har det negativ inverkan på individens vilja 

att förändra kunskapen (Carlile, 2002). För att kunna dela och ta emot kunskap måste de 

involverade parterna vara öppna för att transformera sin tidigare kunskap. För att åstadkomma 

detta, och överkomma den pragmatiska kunskapsgränsen, kan det krävas incitament eller 

krafttag från företagets sida (Barton, 1992; Brown & Duguid, 2001; Carlile, 2002; 2004). 

2.4 Kunskapsbakgrund 

Vissa forskare inom områdena kunskapsförvaltning och kunskapsdelning menar liksom Carlile 

(2002; 2004) att personer med olika kunskapsbakgrunder tenderar att prata olika språk i den 

mening att ordval och ordens innebörd kan skilja sig åt mellan grupper. Garfinkel (1967) 

skriver i sin artikel om “språkgemenskap”, och menar att en person som uppfattar att de talar 

med en person från samma gemenskap så förutsätter de också att det finns en delad språklig 

förståelse dem emellan vilket påverkar hur de talar. Den delade förståelsen varierar således 

beroende på vilka personer som konverserar med varandra och om de uppfattar att den andra 

parten är en del av en specifik språkgemenskap. Det i sin tur innebär att kunskap inom en 

språkgemenskap kan vara obegriplig för en annan (Garfinkel, 1967). Anledningen till detta är 

att kunskap är något som är beroende på kontext (Bechky, 2003). 

 

Beroende på individens specialisering och arbetsområde hamnar denne i en grupp med 

personer med liknande kunskap och arbetsuppgifter. Erfarenheterna från arbetet som gruppen 

samlar på sig över tid skiljer sig från andra grupper (Bechky, 2003). Gruppens arbetskontext 

och den unika kulturen för gruppen påverkar hur gruppens medlemmar uppfattar och tolkar sin 

omgivning (Van Maanen & Barley, 1984). Det leder till att grupperna bidrar med väldigt skilda 

och varierande perspektiv när de samarbetar med andra grupper (Bechky, 2003). Bechkys 

studie (2003) visar på att det är dessa kontextuella olikheter som är grunden till många 

missförstånd mellan olika grupper inom ett företag, hon kallar det för “decontextualization”, 

dekontextualisering, och definierar det på följande vis “Det kontextbaserade användandet av 

olika ord och koncept för att prata om samma objekt”.  
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I Bechkys studie (2003) visade sig dekontextualisering ofta i samband med att individer från 

olika grupper träffades för att diskutera problem. Problemen uppfattades dock olika av de olika 

grupperna till följd av erfarenheterna och perspektiven de tagit med sig från sina respektive 

arbetsgrupper vilket ledde till att de olika grupperna pratade om problemet på olika sätt även 

om de egentligen syftade på samma sak. Vid dekontextualisering så presenterades problemet i 

ett språk som antogs vara universellt och oproblematiskt, men det visade sig att presentationen 

var obegriplig för de som inte delade uppfattning om situationens kontext (Bechky, 2003). I 

det specifika fallet som Bechky (2003) undersökte var det framförallt tre olika grupper som 

observerades; ingenjörer, montörer och tekniker. Ingenjörerna och montörerna hade väldigt 

olika uppfattning om företagets produkter medan teknikernas uppfattning överlappade något 

med de båda andra grupperna. Överlappningen hade en förmildrande effekt då det innebar att 

teknikerna kunde förmedla vad de båda andra grupperna faktiskt menade när de 

kommunicerade med varandra eftersom gruppen med överlappande kunskap hade lättare att se 

de andra gruppernas perspektiv (Bechky, 2003). 

 

När missförstånd och dekontextualisering passerade obemärkt i ett tidigt skede så satte det 

senare upp problem som störde arbetsflödet för samtliga av de tre undersökta grupperna. 

Problemen var tvungna att lösas genom att individer från de olika grupperna träffades för att 

diskutera de uppkomna problemen (ibid). Bechky (2003) menar att dessa påtvingade möten, 

liksom kontakt mellan gruppernas medlemmar överlag, resulterade i en möjlighet för de olika 

grupperna att bättre förstå sig på varandra och minska skillnaderna mellan uppfattningarna som 

fanns i grupperna. I fall med dekontextualisering var det inte ovanligt att gruppernas språk var 

så olika att verbal kommunikation helt enkelt inte var tillräckligt för att de skulle förstå 

varandras sida av problemet. Istället skapades förståelse med hjälp av konkreta definitioner där 

man hänvisade till exempel som fysiskt presenterade problemet. Den konkreta definitionen 

visade problemet på ett materiellt sätt, där parterna fysiskt kunde visa problemen de pratade 

om utan att behöva förlita sig på språk. Den fysiska representationen bidrog med de medel och 

den kontext som gjorde att medlemmar ur olika grupper kunde skapa sig en gemensam 

förståelse (Bechky, 2003). 

 

Värt att notera här är hur Bechkys (ibid) exempel inte bara visar på vikten av kommunikation 
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när det gäller problemlösning och kunskapsöverföring. Det visar också hur nära de övriga 

nämnda teorierna ligger varandra. I ovanstående exempel med dekontextualisering visar 

Bechky hur grupperna försöker bistå med de medel som krävs för kommunikation över 

kunskapsgränser (Carlile, 2002; 2004), först genom verbal kommunikation och när det inte 

räcker hela vägen så visas problemet upp rent fysiskt i de fall det är möjligt. När parterna får 

problemet uppvisat på det materiella sätt som Bechky skriver om i sitt exempel så upplever de 

problemet gemensamt, samtidigt och i samma rum, vilket är en del av 

socialiseringsdimensionen i SECI-modellen (1995). Den språkgemenskap som Garfinkel 

skriver om (1967) och arbetskontext som Bechky (2003) nämner i sin artikel uppfattar jag vara 

mycket nära besläktade med de varierande kunskapsbakgrunder som Carlile (2002; 2004) 

pekar ut som både ett hinder och en motor för innovation. De får också medhåll från andra 

forskare (Benner & Tushman, 2003; Audia & Goncalo, 2007; Argote & Miron-Spektor, 2011) 

som menar att tidigare erfarenheter kan dämpa kreativt, innovativt, tänkande för att individen 

istället använder sig av gamla lösningar som denne är bekant med och använt förut för att lösa 

problem. Det är när personer från olika språkgemenskaper, med olika arbetskontext, eller olika 

kunskapsbakgrunder kommunicerar som de kan ställas inför det som Carlile (2002; 2004) 

kallar en kunskapsgräns. När gränsen övervinns och kommunikationen, kunskapsdelningen, 

kan flöda igen så kan de olika bakgrunderna, erfarenheterna och kontexterna istället föda 

innovativa lösningar till följd av djupet och bredden i den kunskap som då finns att tillgå 

(Amabile, 1997; Shane, 2000; Carlile 2002; 2004; Carlile & Rebentisch, 2003; Rietzschel, 

Nijstad & Stroebe, 2007; Argote & Miron-Spektor, 2011). Bechky (2003) konstaterar i sin 

artikel att kunskapsdelning, traditionellt sett, sker över någon sorts gräns, exempelvis gränser 

mellan yrkesgrupper, avdelningar eller geografiska områden, vilket återigen anknyter till 

Carliles (2002; 2004; Carlile & Rebentisch, 2003) forskning om kunskapsgränser.  

2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Denna uppsats har för avsikt att klargöra hur arbetet med kunskapsdelning i praktiken på ett 

kunskapsintensivt företag skiljer sig från teorin. Avsnittet inleddes med en kort beskrivning av 

vad kunskap är, att fenomenet sen 1967 delas upp i tyst och explicit kunskap. Därefter 

presenterades SECI-modellen (Nonaka & Takeuchi, 1995) och dess 4 dimensioner; (1) 

Socialisering (2) Externalisering (3) Kombination (4) Internalisering. Kunskapsdelning inom 

ett företag avser inte bara att fördela kunskap över hela företaget, det ska förhoppningsvis också 
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generera ny kunskap. 

 

Efter SECI-modellen presenterades Carliles ramverk om hur kunskapsdelning kan möjliggöra 

innovation. Ramverket lyfter tre olika kunskapsgränser och tillvägagångssätt för att 

överkomma dessa gränser. De tre gränserna är (1) Den syntaktiska kunskapsgränsen (2) Den 

semantiska kunskapsgränsen (3) Den pragmatiska kunskapsgränsen. Carlile skriver (2002; 

2004) att när kunskapsdelningen övervinner dessa kunskapsgränser har företagen möjlighet att 

innovera. 

 

Slutligen presenterades kunskapsbakgrunder närmare. Det är när individer med olika 

kunskapsbakgrunder ska dela kunskap som de kan komma i kontakt med kunskapsgränser. 

Avsnittet visar hur skilda kunskapsbakgrunder kan vara ett problem vid kunskapsdelning. 

Vidare visar avsnittet också hur nära alla de teorier som tagits upp i avsnitt 2 faktiskt ligger 

varandra.  

 

I denna text studeras företaget Tieto och hur de arbetar med teorierna som presenterats ovan. 

Detta görs för att försöka skapa en bild av hur oklart området kunskapsdelning uppfattas vara 

av praktiker och visa hur ett multinationellt konsultföretag hanterar den komplexitet som omger 

fältet kunskapsdelning.  

2.6 Teorikritik 

Nonaka och Takeuchis modell blev snabbt accepterad av många forskare och har beskrivits 

som en av de mest kända, tongivande och respekterade modellerna inom området (Gourlay, 

2006). Men SECI-modellen har också fått utstå kritik från ett antal forskare på olika punkter. 

Gourlay (2006) skriver i sin artikel om modellens svagheter och menar framförallt att tidigare 

forskning som enligt Nonaka bevisar de olika dimensionernas funktion inte bidrar med 

tillräckliga bevis för att stärka Nonakas slutsatser. Istället menar Gourlay (ibid) att Nonaka bara 

presenterar en enda studie som ens förtjänar seriös uppmärksamhet och att den studien i sig 

kan uppfattas ge stöd för både socialisering och externalisering. Gourlay (ibid) menar dock att 

även den omnämnda studiens slutsatser är öppna för tolkning och således inte ger något starkt 

stöd för Nonakas teorier. Bereiter (2002) ger liknande kritik på Nonakas arbete där han bland 

annat menar att SECI-modellen inte är övertygande. 
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Gourlay (2006) kritiserar inte bara Nonakas och Takeuchis (1995) modell utan även Nonakas 

tidigare arbete inom kunskapsdelning, och då framförallt Nonakas syn på tyst kunskap (1994; 

Nonaka & Takeuchi, 1995) där han också har stöd av Jorna (1998). Gourlay (2006) har också 

stöd i sin kritik mot Nonakas tidigare arbete från andra forskare som Essers och Schreinemakers 

(1997) som menar att Nonakas subjektivism i ämnet gjort att han förbisett viktiga saker i sin 

forskning. 

 

Trots att Nonaka och von Krogh (2009) bemöter kritiken så bör läsaren vara medveten om att 

de teorier som denna undersökning tagit sin utgångspunkt i inte är helt okontroversiella, utan 

att det finns en pågående debatt om dem. Läsaren bör också vara medveten om, precis som 

Gourlay (2006) pekar ut tidigt i sin artikel, att Nonaka och Takeuchis modell är välkänd, 

tongivande och respekterad vilket innebär att många andra forskare, liksom jag själv, utgått 

ifrån Nonakas teorier. Detta gäller även de författare vars arbeten som finns presenterade i 

teoriavsnittet. Trots att Nonakas teorier fått utstå kritik så är teorierna även fortsättningsvis 

väldigt populära och välanvända inom områdena kunskapsförvaltning och kunskapsdelning.  
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3. Metod 
Detta avsnitt tar upp de undersökningsmetoder som använts vid insamlandet av uppsatsens 

empiri. I det första avsnittet redogörs och motiveras valet av företag. Det följande avsnittet tar 

upp datainsamlingsmetoden och forskningsdesignen. Därefter följer ett avsnitt som avhandlar 

hur den insamlade datan hanterats, metoddelen avslutas sedan med ett avsnitt om metodkritik 

för att belysa de problem som de valda metoderna medför. 

3.1 Valet av Tieto 

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka den otydlighet och komplexitet som omger området 

kunskapsdelning och vad otydligheten kan bestå i, så behövde en fallstudie genomföras på ett 

företag som jobbar mycket med kunskap och kunskapsdelning. Alvesson (2004) definierar 

kunskapsintensiva företag som “organisationer som erbjuder marknaden kunskap eller 

kunskapsbaserade produkter” och “en organisation som i stor utsträckning uppfattas skapa 

värde genom användandet av avancerad kunskap”. Det ska också vara vanligt att 

kunskapsintensiva företag är servicefokuserade och att de konkurrerar i sina respektive 

områden med hjälp av sin förmåga att lösa komplexa problem och att leverera lösningar till 

sina kunder (Newell et al., 2009). Konsultbranschen handlar till mycket stor del om just 

kunskap, att sälja expertkunskap i form av produkter och tjänster. Innovation är något som är 

viktigt i alla företag, utan innovation och nya tjänster eller produkter tvingas företaget, grovt 

sett, att konkurrera bara med hjälp av prissättning. 

 

Tieto är ett IT-konsultbolag med sin grund i Finland. Företaget är numera en multinationell 

aktör med kontor i ett 20-tal länder och har ungefär 14000 anställda (Tieto, 2016b). I juni 2016 

antogs en ny strategi för perioden 2016-2020 med starkt fokus på expansion, kundvärde och 

innovation (Tieto, 2016a). Tieto är således ett kunskapsintensivt företag i en kunskapsintensiv 

bransch. Det är ett servicefokuserat företag som löser komplexa problem och levererar 

lösningar till sina kunder, förutom allt detta så har deras strategi ett tydligt fokus mot just 

innovation och det är således ett optimalt företag för uppsatsens undersökning. Sett till 

begränsningar i form av tid och resurser har undersökningen avgränsats till Tietos svenska 

huvudkontor i Värtahamnen i Stockholm. Från mitten av januari till slutet av april har jag 

spenderat en stor del av min tid på kontoret för att få en så övergripande och opartisk bild av 
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hur kunskapsspridningen och innovationsarbetet fungerar på kontoret. 

3.2 Forskningsdesign  

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning och uppfylla dess syfte har en deskriptiv 

fallstudie legat till grund för datainsamlingen. Uppsatsen har således en induktiv ansats och en 

kvalitativ metod. Bryman och Nilsson (2011) menar att fallstudier lämpar sig väl för att 

beskriva specifika fall, exempelvis när organisationer, team eller projekt studeras och Saunders 

et al. (2012) skriver att fallstudier är bra vid uppgifter där en djupare förståelse för kontexten 

och processerna behövs, samt att fallstudier är mycket bra för att ge svar på “hur?”, “vad?” och 

“varför?” -frågor.  

 

Eftersom forskningsfrågorna är (1) Hur arbetar ett multinationellt konsultföretag med 

kunskapsdelningsinitiativ och (2) Hur hanterar ett multinationellt konsultföretag den 

komplexitet som uppstår när kunskapsdelningsarbetets teori och praktik möts? Det vill säga 

”hur?”-frågor, samt att jag avser beskriva ett specifikt fall där djupare förståelse för kontexten 

och processerna krävs, är genomförandet av en kvalitativ fallstudie väl befogat.  

3.3 Datainsamling 

Studiens primärdata består av semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. De 

deltagande observationerna har gjorts enligt vad Saunders et al., (2012) beskriver som 

“observer-as-participant”, vilket innebär att observatören kan sitta med på möten och delta i 

arbetsprocesser men är i största möjliga utsträckning just observatör och deltar inte aktivt om 

situationen inte kräver det, hädanefter kommer “observer-as-participant” omnämnas som 

“deltagande observatör”. Under tiden detta arbete genomförts har mycket av perioden från 

mitten av januari till slutet av april spenderats på Tietos kontor i Stockholm och även när jag 

inte suttit med i möten eller agerat deltagande observatör så har jag försökt observera de 

anställda och hur de arbetar med kunskapsdelning och innovation i sin vardag. 

 

De semistrukturerade intervjuerna valdes framför strukturerade- och ostrukturerade intervjuer 

för att få det bästa av de senare två intervjumetoderna, en struktur att utgå ifrån men samtidigt 

svängrum och utrymme att gå på djupet och ställa följdfrågor samt att anpassa frågorna utifrån 
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vem som intervjuas (Saunders et al., 2012). Semistrukturerade intervjuer ska också vara bra i 

situationer där forskaren vill förstå de bakomliggande anledningarna till respondentens val och 

handlingar, eller när forskaren vill undersöka vilka faktorer som ligger till grund för 

respondentens attityder och åsikter (ibid). Syftet med intervjuerna är att förstå hur 

respondenterna uppfattar att de arbetar med kunskapsdelning och innovation på Tietos 

Stockholmskontor. Frågorna som ställts under intervjuerna bygger på den teori som 

presenterats i föregående avsnitt vilket leder till att respondenternas svar angående hur 

kunskapsdelning och innovation fungerar i praktiken kan jämföras med det teoretiska 

ramverket.  

 

Intervjuerna har genomförts i två omgångar, först i en förstudie för att undersöka uppfattningen 

om det fanns ett problem gällande kunskapsdelningen internt, dessa intervjuer varierade 

kraftigt i längd och var informella, inga inspelningar gjordes till dessa intervjuer men väl 

ordentliga anteckningar över de viktigaste punkterna. I andra omgången intervjuer spelades 

intervjuerna in och merparten av intervjuerna var mellan 30 och 60 minuter långa. För att välja 

ut respondenter till både förstudien och huvudstudien vände jag mig till min handledare på 

Tieto; Ewa Wollschläger som i samråd med mig valde ut ett antal anställda från olika 

avdelningar och nivåer inom företaget, i vissa fall gav dessa respondenter egna tips om andra 

personer som de tyckte borde intervjuas, så urvalet är således ett så kallat selektivt urval som 

följer Saunders (2012) definition av “purposive sampling”, fortsättningsvis ändamålsenligt 

urval, och snöbollsprincipen (Saunders et al., 2012). Vid ändamålsenligt urval måste forskaren 

själv bedöma vilka personer som ska ingå i urvalet, därför kallas det ibland “judgement 

sampling” (Saunders et al., 2012), hädanefter “omdömesurval”, och eftersom min handledare 

på Tieto känner organisationen bättre än vad jag gör så gjordes urvalet i samförstånd med 

henne. Vid ett urval av det här slaget identifieras ett antal personer som kan besvara 

forskningsfrågorna, och urvalet används oftast vid mycket små urval och när forskaren vill 

lyfta fram case som är speciellt informativa (Saunders et al., 2012). För få en så nyanserad och 

bred bild som möjligt av hur arbetet med kunskapsdelning och innovation fungerar på kontoret 

har personer från olika avdelningar ingått i urvalet. I urvalet återfinns allt från säljare, konsulter, 

produktägare, gruppledare och högre uppsatta chefer, detta ger urvalet bredd och är ett så kallat 

“heterogent”- eller “maximal variations”-urval (Saunders et al., 2012). De personer som 

intervjuats är anonymiserade men redovisade utifrån roll och avdelning nedan, i tabell 1. 



22 
 

Avdelning: Roll: 

* = Jobbar också med / har visst ansvar för: 

Längd på 

intervju 

Technology Services 

and Modernization 

(TSM) 

Business Developer, Chefsroll inom TSM. 

 

*Interna utbildningar, internkommunikation. 

45 minuter 

Cloud Business Developer, Chefsroll inom Cloud. 

Tidigare Konsult. 

38 minuter 

Customer Experience 

Management (CEM) 

Lead Advisor, Chefsroll inom CEM. 

Tidigare Konsult.  

 

*Interna utbildningar. 

38 minuter  

Value Networks (VN) Customer Service Manager. 

Tidigare Säljare. 

30 minuter 

Financial Services (FS) Managementkonsult. 53 minuter  

Financial Services (FS) Delivery Executive. 29 minuter 

Tabell 1. Redovisning av de intervjuades avdelningar och roller inom respektive avdelning samt intervjuns längd. 

 

De deltagande observationerna gjordes enligt “observer-as-participant” vilket kan vara svårt 

att skilja från “participant-as-observer” (Saunders et al., 2012), men vid samtliga möten och 

liknande sammanträden jag suttit med på har mitt syfte varit känt, jag deltar i rollen som student 

och att jag är där för att observera, och i många fall har de observerade frågat efter, och fått 

veta, mer exakt vad det är jag vill observera och vad min uppsats avser undersöka. När jag 

suttit med på möten och andra sammanträden har jag vid många tillfällen blivit tillfrågad om 

mina personliga åsikter i diverse frågor och fått chansen att ställa frågor och påverka mötet i 

viss mån, vilket gjort att jag inte kan sägas ha varit en “complete observer” (Saunders et al., 

2012).  

 

Vidare har de deltagande observationerna använts för att triangulera (Saunders et al., 2012) 

vilket innebär att observationerna delvis genomförts i syfte att undersöka om det som sägs i 

intervjuerna också är något som kan uppfattas på möten eller liknande sammanträden. Saunders 

et al. (2012) skriver att deltagande observation innebär att forskaren sätter sig in i den specifika 

kontexten för fallet och får möjlighet att upptäcka nyanser i det som sägs, vilket ofta är raka 

motsatsen till enkätundersökningar. Jag har använt dessa observationer för att få djupare 

kännedom om företaget och kontexten som dess anställda arbetar i, förhoppningen är att detta 
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ska ge en mer nyanserad bild av hur kunskapsdelning och innovationsarbete faktiskt fungerar 

på Tieto. Avslutningsvis skriver Saunders et al. (2012) följande om deltagande observationer: 

“It is a quest to understand the identity of the individual, but, more importantly, it is about 

trying to get to the bottom of the process by which the individual constantly constructs and 

reconstructs his or her identity”. 

 

För att kunna hålla fullt fokus under intervjuerna och genom detta kunna vara lyhörd och på så 

vis kunna ställa följdfrågor som ger intervjun mer djup har samtliga intervjuer under 

huvudstudien spelats in, förutsatt att detta godkänts av respondenten, vilket det gjorts i samtliga 

fall. Genom att spela in intervjuerna kunde jag förutom att vara mer fokuserad under själva 

intervjutillfället också lyssna igenom samtalen vid senare tillfällen och transkribera dem. 

Transkriberingen gjordes så snart som möjligt efter att intervjun var genomförd, i enlighet med 

Saunders et al. (2012) rekommendationer. Samtliga intervjuer har transkriberats senast samma 

dag som intervjun genomfördes för att på bästa sätt fånga eventuella reaktioner, undertoner och 

kroppsspråk, något som annars riskerats att glömmas bort om transkriberingen gjorts vid ett 

senare tillfälle. Transkripten underlättar analysen av den insamlade datan och kan hjälpa 

forskaren att minnas den specifika kontexten (Saunders et al., 2012). Vid möten 

dokumenterades observationerna efter bästa förmåga under mötets gång. Observationer i 

kontorsmiljön dokumenterades i realtid. 

3.4 Datanalys 

När intervjuerna transkriberats bearbetades materialet utifrån den princip som rekommenderas 

av Oates (2006) där den insamlade datan först läses igenom noggrant för att skapa en generell 

uppfattning om innehållet, därefter delas materialet upp i tre olika teman; (1) Material som inte 

är relevant för undersökningens syfte. (2) Material som ger läsaren generell information om 

studiens kontext och bakgrund. (3) Material som uppfattas vara relevant för att besvara 

undersökningens syfte. Det material som kvarstod i detta skede var lättare att strukturera och 

överblicka, det är också detta material återfinns i den empiriska redogörelsen. Detta material 

har sedan kopplats samman med och analyserats med hjälp av det teoretiska ramverk som 

återfinns i avsnitt 2. 
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3.5 Metodkritik 

Oavsett val av metod medföljer ett visst antal problem kopplade till de valda metoderna. 

Exempelvis nämner både Oates (2006) och Saunders et al. (2012) att när människor vet att de 

är observerade ändras deras beteende, vilket kan göra att datan ger en förgylld bild av 

verkligheten. Detta gäller även vid intervjuer där det finns en risk att respondenten ger svar 

som denne uppfattar att den intervjuande vill höra eller svar som respondenten uppfattar att 

denne borde ge, så kallad “response bias” (Saunders et al., 2012). I och med att jag under hela 

min vistelse på Tieto varit tydlig med att jag varit där för att skriva en uppsats om 

kunskapsdelning och innovation samt att detta också är något jag nämnt vid intervjuer och 

specifika observationstillfällen är det inte orimligt att anta att de som intervjuats och 

observerats i någon mån ändrat sitt beteende. Jag har dock, i största möjliga mån, försökt 

undvika och motverka att påverka de personer som intervjuats och observerats, bland annat 

genom att förutom deltagande observation också observera de anställda i deras vardagliga 

arbete. 

 

Valet att göra en fallstudie motiverades utifrån syfte och frågeställningar, men även fallstudier 

har vissa nackdelar som är viktiga att notera. Exempelvis så är kvalitativa studier överlag, och 

fallstudier specifikt, inte generaliserbara i samma utsträckning som kvantitativa studier (Oates, 

2006; Saunders et al, 2012), speciellt inte i de fall, som i fallet med denna uppsats, då endast 

ett företag undersökts, och resultaten är beroende på kontexten (Saunders et al., 2012). 

Kvalitativa studier kan dock utgöra en god grund för fortsatta studier inom ett område (ibid). 

 

I en större studie, där den undersökande har både mer tid och fler företag att undersöka, skulle 

eventuellt ovanstående problem samt olika former av påverkan eller snedvridning kunna 

motverkas bättre än vad det gjorts i denna studie. Trots att jag varit väl medveten om många 

av de problem som följer av valet de metoder jag använt och att jag efter bästa förmåga försökt 

motverka dem så är det högst troligt att min närvaro och min undersökning i någon mån 

påverkat utfallet av den insamlade datan.  
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4. Empirisk redogörelse  
I detta avsnitt presenteras det empiriska resultat som fallstudien på Tieto resulterat i. Avsnittet 

avhandlar de observationer, iakttagelser och intervjuer som jag gjort under min tid på Tietos 

kontor i Värtahamnen i Stockholm. 

 

Det empiriska underlaget utgörs av intervjuer och observationer insamlade från mitten av 

januari till slutet av april 2017. I tabell 2 redovisas inom vilken avdelning de intervjuade jobbar 

samt vilken roll innehar på avdelningen.  

 

Avdelning: Roll: 

* = Jobbar också med / har visst ansvar för: 

Technology Services and 

Modernization (TSM) 

Business Developer, Chefsroll inom TSM. 

 

*Interna utbildningar, internkommunikation. 

Cloud Business Developer, Chefsroll inom Cloud. 

Tidigare Konsult. 

Customer Experience 

Management (CEM) 

Lead Advisor, Chefsroll inom CEM. 

Tidigare Konsult.  

 

*Interna utbildningar. 

Value Networks (VN) Customer Service Manager. 

Tidigare Säljare. 

Financial Services (FS) Managementkonsult. 

Financial Services (FS) Delivery Executive. 

Tabell 2. Redovisning av de intervjuades avdelningar och roller inom respektive avdelning. 

 

I detta avsnitt tar jag först upp den insamlade data som rör Nonakas och Takeuchis SECI-

modell (1995), sedan tar jag upp den data som är relevant för Carliles 3-T-Modell.  
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4.1 Kunskapsdelning 

Beroende på vem som tillfrågas ges väldigt varierande bilder av kunskapsdelningen på Tieto, 

de mest framträdande problemområdena i ämnet varierar också mycket beroende på vem som 

svarar på frågorna. Men det tycks ändå råda en generell uppfattning om att det är ett område 

som kan, och bör, förbättras och utvecklas. När jag under intervjuerna frågade om det finns 

någon officiell policy eller ledord från företagets sida vad gäller kunskapsdelning var svaret 

oftast ett enkelt “nej”. I vissa fall innebar det att den svarande faktiskt inte visste om det fanns 

någon officiell hållning och i andra fall så menade de svarande att företaget inte har tagit någon 

ställning till hur kunskapsdelningen ska skötas på företaget. Det fanns dock en respondent, en 

customer service manager, tidigare säljare, från Value Networks (VN) som skiljde sig från 

mängden. Han har jobbat längre på Tieto än övriga intervjuade och tyckte sig minnas att det 

åtminstone hade funnits ledord gällande kunskapsdelning: “Ja.. det finns ju de här.. eller fanns, 

ledorden förut ‘we share, we love, we passion’ [eller liknande]”. Samma person menar dock 

att även om de anställda inte känner till de gamla ledorden så är miljön och kulturen på kontoret 

sådan att de anställda hjälper varandra, och delar med sig av sin kunskap, efter bästa förmåga: 

“... man ska alltid hjälpa varandra, är det någon som frågar [ber om hjälp] så hjälper man 

till.. och det fungerar väl okej tycker jag”. 

4.1.1 Socialisering 

De tillfällen där anställda kommer överens om att mötas på en gemensam tid och plats har 

minskat med åren enligt de flesta respondenterna. När jag frågar om vilka kanaler det är som 

används framförallt vid kunskapsdelning på kontoret svarar business developern från 

Technology Services and Modernization (TSM) på följande sätt: “Jag skulle säga telefon, 

alltså Lync [en mjukvara för kommunikation, liknande Skype. Författarens anm.], framförallt 

eftersom det är så många som sitter i Finland. Så det är väldigt få fysiska möten”. Hon 

poängterar också att Lync- och telefonmöten, teknik överlag, är viktigt i konsultbolag för att 

de anställda ska kunna jobba där de är, utan att behöva vara fysiskt närvarande på kontoret: “… 

att kunna jobba därifrån man befinner sig, att inte vara bunden till kontor eller ett specifikt 

skrivbord.. man behöver den flexibiliteten”. 

 

En av de intervjuade, respondenten från Customer Experience Management (CEM) påpekar 

dock att antalet möten beror mycket på arbetsgruppen och den närmaste chefen. Han lyfter en 
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specifik chef på en annan avdelning som han själv jobbar mycket med som ett gott exempel: 

“X [chefen i fråga] driver väldigt mycket den filosofin[…] vi börjar med att vi samlar ihop 

[anställda med] olika kompetenser i ett rum och så slänger vi fram all information vi har om 

kunden och sen resonerar vi tillsammans [hur de ska lösa kundens problem]”. Han tror dock 

att det är väldigt få som jobbar på det här sättet, men att det är rätt sätt att jobba på: “... jag tror 

att vi är en jätteliten del av alla tusen som jobbar här på Tieto. Men jag tror att det är helt rätt 

väg att gå”. 

 

Ett av de mest uppenbara tillfällena där socialisering används är i samband med säljmöten. Den 

tidigare säljaren från VN berättar att: “jag brukar alltid vilja ha med produktägaren om möjligt 

för att den ska få en bild av hur kunden reagerar[…] så kan de hjälpa till och komplettera det 

jag inte redan visste”. Samma person påtalar dock att det vanligaste är att en ensam anställd 

skickas ut för att ta det inledande mötet med kunden och att den anställde sedan får göra en 

bedömning av vilka andra från Tieto som borde involveras i den fortsatta kontakten med 

kunden. Ytterligare ett tillfälle där socialiseringsdimensionen uppenbaras under intervjuerna är 

att de flesta av respondenterna konstaterar att de hellre letar upp en kollega som de vet har 

ingående kunskap om ett område som de behöver hjälp med hellre än att läsa in sig på området.  

 

Under min tid på kontoret har jag fått möjligheten att vara med på ett antal möten och en vanlig 

dag så är de flesta mötesrummen på kontoret upptagna. Att mötesrummen är upptagna behöver 

dock inte innebära att det är fysiska möten som pågår, det kan lika gärna vara telefon- eller 

Lync-möten. Känslan är ändå att det fortfarande är vanligt med fysiska möten, även om 

respondenterna själva erfar att de blivit färre samtidigt som tekniken gjort det möjligt att delta 

i möten utan att vara fysiskt närvarande. De kundmöten jag varit med på stämmer dock helt 

överens med den bild som säljaren ger i sin intervju, i ett inledande möte är det oftast en ensam 

anställd från Tieto som åker ut till kunden för att kartlägga hur de bäst ska tillgodose kundens 

behov. Därefter kontaktas de Tieto-anställda som kan säkerställa att Tieto lever upp till kundens 

önskningar, varpå ytterligare möten bokas med kund och det är oftast först i det här skedet som 

fler representanter från Tietos sida möts hos kunden samtidigt. Det kan dock skilja sig något 

från fall till fall, speciellt när det är en större kund som behandlas. 

 

Även om respondenterna upplever att de tillfällen där anställda möts för att erfara saker 
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gemensamt i samma tid och rum blivit färre så finns det andra möjligheter för 

socialiseringsdimensionen att aktiveras, exempelvis nyttjar Tietos kontor i Stockholm ett öppet 

kontorslandskap vilket underlättar socialisering då de anställda mer eller mindre ständigt har 

kontakt och närhet till sina kolleger för att visa eller dela saker omgående. 

4.1.2 Externalisering 

Användandet av abstrakt språk, ritningar, diagram och liknande är något som samtliga 

respondenter använder sig av dagligen i olika utsträckning. Alla de intervjuade är vana vid att 

hålla presentationer och flera av respondenterna poängterar vikten av att kunna få de som 

lyssnar på presentationen att förstå vad som faktiskt menas, vilket ofta kräver användandet av 

koncept, metaforer och ritningar. Språket, liksom metaforerna och ritningarna anpassas efter 

målgruppen respondenten från Cloud-avdelningen berättar: “Kunder är ju.. det är en sån 

extrem bredd, du har ju de som bara vill förstå ‘vad får jag ut av det här?’ och sen har du de 

som frågar ‘hur ser nätverkskablarna ut?’[...] Det handlar ju om att försöka anpassa sig efter 

vad man möter…”. Lead advisorn från CEM har en liknande inställning i frågan, han berättar 

följande: “... varje presentation jag gör så behöver jag förstå vem det är jag pratar för, då 

behöver jag förstå vem det är jag pratar till och sen försöker jag göra det i det forumet, på det 

sättet, som de vill höra. Så att, oftast om det är yngre målgrupper, så kommer mer svordomar 

in, referenserna kanske är mer åt gaming-hållet. När jag pratar med etablerade kunder som 

kanske är i bankvärlden får man vara lite mer försiktig”. 

 

Precis som respondenterna ibland har presentationer för kunder där de anpassar språket efter 

kundens förutsättningar så menar de att språket kan behöva anpassas beroende på vem de pratar 

med även på kontoret. Jag frågar customer service managern om de utvecklare som han jobbar 

med förstår honom, och om han förstår dem, så svarar han: “Jag brukar fråga vilken nivå de 

vill ha det på.” och “... så brukar jag fråga om jag inte förstår och tvärtom [om de inte förstår 

honom]. ‘Är du med på vad jag menar?’, ‘förstår vi varandra?’. Så att vi inte går om 

[missförstår] varandra. För en utvecklare har ett annat språk…”.  

 

Externalisering innebär bland annat att en individ försöker sätta ord på sin tysta kunskap, något 

som används flitigt på kontoret, framförallt i form av att det läggs upp väldigt många dokument 

på intranätet enligt respondenterna. I dokumenten kan den intresserade hitta riktlinjer och 
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guider för diverse processer. Av intervjuerna framgår dock att det är oklart vem som kan lägga 

upp saker på intranätet, de flesta av respondenterna är dock överens om att intranätet är för 

rörigt och av de intervjuade är det ingen som säger sig använda intranätet för att utveckla sin 

kunskap. De intervjuade är medvetna om att det finns mycket kunskap att ta del av på intranätet 

men att de hellre letar upp den person som de behöver dela kunskap med för att göra det ansikte 

mot ansikte hellre än att läsa ett dokument. Customer service managern konstaterar också att 

det finns många på kontoret som trots att de ofta använder intranätet inte förstår hur det ska 

användas på ett bra sätt och att de inte alltid förstår innebörden av det material som presenteras 

där. 

 

Under min tid på kontoret har jag dock fått uppfattningen att intranätet används relativt flitigt. 

Det går inte en dag utan att jag vid flera tillfällen ser hur de anställda sitter och klickar runt på 

intranätet, det är dock svårt att från observationer skapa sig en uppfattning om hur mycket de 

faktiskt tar till sig ur kunskapssynpunkt. Användandet av ritningar, abstrakt språk och inte 

minst kroppsspråk är dock tydligt och något som används på hela kontoret, något som också 

blev uppenbart under intervjuerna där respondenterna gärna använde ett målande språk och 

metaforer. 

4.1.3 Kombination 

Kombinationsdimensionen används i varierande utsträckning på kontorets olika avdelningar. 

Av intervjuerna framgår att det inte finns någon officiell hållning från företagets sida vad gäller 

insamlandet, bearbetandet och återdistribuerandet av explicit kunskap, utan att det är upp till 

varje avdelning att utnyttja det i den mån som anses rimligt. Lead advisorn från CEM är precis 

som de flesta andra respondenterna osäker på om det finns någon officiell hållning till 

insamlandet, bearbetandet och återdistribuerandet av kunskap från företagets sida. Han påpekar 

dock att vissa chefer har tillgång till rapporter som görs av andra företag, men att det sedan 

ligger på dessa chefer att också vidaredistribuera och eventuellt bearbeta den kunskap de tagit 

till sig från rapporterna. Den enda respondent som säger sig känna till ett initiativ till att samla 

in, bearbeta och återdistribuera kunskap på kontoret är konsulten från FS. Han konstaterar att 

de nyligen utsett ett antal personer som har till uppgift att samla in kunskap från avdelningens 

anställda för att bearbeta och sammanställa. Detta görs för att kunskapen lättare ska bli 

tillgänglig för de andra på avdelningen, om inte annat så vet de anställda att de kan vända sig 
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till dessa utsedda personer när de känner att deras kunskap inte är tillräcklig inom ett specifikt 

område.  

 

Respondenten från TSM konstaterar att den explicita kunskap som finns att tillgå ofta inte 

används för att det inte är säkert att den är uppdaterad, enskilda anställda kan dela med sig av 

dokument och annat till vilka de vill. Det ligger dock på den som delar uppgifterna att se till 

att de är uppdaterade, något som oftast inte görs. Hon konstaterar: “... man har ingen koll på 

‘är det här den senaste informationen? är det uppdaterat?’. Ansvaret blir stort på den enskilde 

individen…”. 

4.1.4 Internalisering 

Learning-by-doing är något som anammas på Tietos Stockholmskontor, men återigen i 

varierande utsträckning på olika avdelningar. Explicit kunskap finns att tillgå på en mängd 

olika ställen och i stora kvantiteter, på intranätet finns enligt respondenterna stora mängder 

explicit kunskap, men generellt tycker de att det är bättre att söka upp en person som är duktig 

på ett visst ämne och prata direkt med denne istället för att läsa dokument på intranätet. 

Kunskapen som delats omsätts sedan i praktiken i och med att individen som tagit emot 

kunskapen använder den. Övning innan de anställda tvingas använda kunskapen “på riktigt” är 

dock snarare undantag än regel, och förekommer egentligen bara i samband med säljövningar 

inför möten med stora kunder. Avsaknaden av övningstillfällen verkar inte vara något som stör 

de anställda, respondenten från CEM har följande att säga om övningstillfällen: “Man har väl 

olika skolor, jag tror ju inte på det här med rehearsal [övning, genrep]… jag tror att man ska 

ut i hetluften men då får man ju vara försiktig och börja med små kundpresentationer så att 

man inte bränner för stora saker [affärer]” och “... om vi tar det här med cykla och stödhjul. 

Stödhjulen hjälper inte någon att lära sig cykla egentligen, stödhjulen hjälper någon att cykla 

så länge de inte kan cykla. Men man vet ju ändå att när du väl tar av stödhjulen så har de 

[stödhjulen] inte gjort någonting, för det barnet lär sig är att luta sig på ett visst sätt så att 

man [barnet] är upprätt.”, citat som också visar på det målande språk som används på kontoret. 
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4.2 Kunskapsdelningens möjliggörande av innovation 

4.2.1 Den syntaktiska kunskapsgränsen 

För att motverka problem vid den syntaktiska kunskapsgränsen krävs en gemensam syntax och 

ett gemensamt lexikon, ett gemensamt språk. Från intervjuerna framgår att det finns ett språk 

som är specifikt för kontoret och att det varierar från person till person vad gäller hur lång tid 

det tar att lära sig kontorets språk. Respondenten från Cloud-avdelningen konstaterar: “det tog 

mig 6-8 månader innan jag kände mig riktigt bekväm med terminologin”. Den före detta 

säljaren, som jobbade nära utvecklare underströk att det handlar om att ställa mycket 

kontrollfrågor och att man är medveten om att den andra parten inte nödvändigtvis har 

förutsättningarna för att förstå vissa detaljer, som visades med citaten i avsnittet 4.1.2 

Externalisering.  

 

De flesta av respondenterna har jobbat relativt länge i branschen men ändå varierar det bland 

de intervjuade hur lång tid det tog innan de kände sig bekväma med det interna språket. TSM-

respondenten menar att hon inte personligen tycker att det är några problem med att förstå 

språket, men menar också att det kan beror på att hon jobbat både med IT och telekom tidigare. 

I sin roll och i jobbet med internkommunikation har hon dock uppmärksammat problemet ur 

ett annat perspektiv då det är svårt att presentera information på ett sätt som alla förstår: “... 

det är ju en utmaning att driva förändringar på den här typen av företag och att få ut 

information på ett enkelt sätt”. Förutom variationer i hur lång tid det tar för varje individ att ta 

till sig språket på kontoret så framgår det också av intervjuerna att språket kan variera något 

från grupp till grupp, avdelning till avdelning, och att det säkerligen finns termer och 

förkortningar som de fortfarande inte förstår.  

 

Respondenterna berättar att de uppfattar att det inte alls är ovanligt att det blir missförstånd 

kollegor emellan, och några poängterar att dessa missförstånd är vanligare när det gäller 

kommunikation med kollegor på andra avdelningar och ännu tydligare ska det vara när det är 

kollegor i andra länder, Cloud-respondenten berättar: “När det blir problem mellan människor 

[anställda] så är det väldigt ofta, måste jag säga, mellan länderna och jag tror inte att det är 

för att det är kulturella skillnader[…] det handlar mer om att man inte ser varandra, mer om 

att man inte fikar ihop, för bor utlänningarna, om jag säger så, här [i Sverige], då blir det ju 
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inte de problemen, utan problemen uppstår när du bara har lync liksom [som 

kommunikationsmedel]”. Hon menar också att hon haft liknande upplevelser på en tidigare 

arbetsplats och hon tycker att problemen uppstår när de anställda inte känner varandra mer 

ingående än att de vet hur den andra parten ser ut, hon ger ett exempel med en tidigare Tieto-

kollega från Finland: “Det var en kille som jag lärde känna ganska tidigt[…] Av och till efter 

det [efter att de lärt känna varandra] kärvade det till [i samarbetet dem emellan], för han hade 

en ganska kärv ton[…] Men det minnet av att, för mig var han ju en kompis, så navigerade jag 

runt hans ton och vi hittade alltid lösningar även när vi tänkte helt olika, och jag tänkte ibland 

att hade vi inte suttit där i två timmar och diskuterat barn och politik på en bar i Finland så är 

det frågan om jag hade haft tålamod med hans sätt”. 

 

För att undvika missförstånd är de anställda dock noga med att ställa kontrollfrågor för att 

undersöka om de verkligen förstått saker och ting rätt när de pratar med kollegor. Customer 

service managern antyder att han känner av när han inte riktigt förstått vad som sagts till hundra 

procent, och ställer då kontrollfrågor för att säkerställa att parterna är överens om vad som 

faktiskt menades. Som observatör har jag inte kunnat iaktta några hinder vid den syntaktiska 

kunskapsgränsen. Det är dock uppenbart att de anställda, precis som intervjuerna indikerar, är 

noga med kontrollfrågor och frågar hellre en gång för mycket än en gång för lite. En iakttagelse 

är också att jag personligen, efter cirka fyra månader på kontoret, fortfarande inte känner mig 

hemma i, och bekväm med språket. 

4.2.2 Den semantiska kunskapsgränsen 

Att översätta och transformera kunskap är något som utnyttjas i varierande mån på de olika 

avdelningarna. Det är dock ingen av de intervjuade som säger sig varit med om någon situation 

där en specifik person utsetts till, eller plockats in i gruppen som kunskapsförmedlare eller tolk. 

På Tietos Stockholmskontor används tvärfunktionella grupper i stor utsträckning, där anställda 

från olika avdelningar sätts ihop till en grupp för att jobba mot ett gemensamt mål. Intervjuerna 

visar på att det i dessa grupper inte är helt ovanligt med missförstånd, men att det är någonting 

som gruppens medlemmar känner av och löser själva, ingen utomstående hjälp behövs. Cloud-

respondenten menar att de tvärfunktionella grupperna fungerar bra överlag, och att de 

missförstånd och problem som uppstår mellan kolleger ofta beror på att de inte känner varandra 

tillräckligt nära för att faktiskt förstå varandra, som också visas genom hennes tidigare exempel 
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om Finlands-kollegan i det föregående avsnittet. Hon menar också att på arbetsplatser och på 

avdelningar utvecklas en kultur och att de stora problemen blir uppenbara när två personer från 

väldigt skilda arbetsförhållanden ska försöka kommunicera med varandra, hon ger följande 

exempel: “... sätt dig i ett föräldramöte där det sitter en kille som jobbar på en däckfirma, en 

hyper-akademiker eller professor och sen liksom en förskollärare och så ska de komma överens 

och förstå varandra. Där har du en utmaning. [...] det är när man möter människor från helt 

olika arbetsplatser, det är då det blir problem”.  

 

Respondenterna påpekar återigen, liksom i avsnitt 4.1.1 Socialisering, att vissa chefer är bättre 

på att involvera personer från olika bakgrunder i ett tidigt skede, där personerna ifråga också 

får möjlighet att diskutera, vrida och vända på saker tillsammans och bilda sig en gemensam 

förståelse av det problemet de ställts inför. Business developern från Cloud-avdelningen 

påpekar dock att, precis som när hon kom som ny till företaget, så tar det en stund innan hon 

känner sig bekväm med det interna snacket även i de tvärfunktionella grupperna, hur lång tid 

det tar varierar beroende på gruppens storlek. 

 

Överlag menar de intervjuade att inställningen till att dela med sig av kunskap är god på 

kontoret, de absolut flesta hjälper till om de blir tillfrågade. Precis som i avsnitt 4.2.1 menar 

respondenterna dock att det är viktigt att ställa kontrollfrågor för att säkerställa att de 

involverade parterna har en gemensam uppfattning om vad det är de faktiskt talar om. Den 

tidigare säljaren berättar att han ofta dubbelkollade vissa saker för att säkerställa att han delade 

uppfattning med sina utvecklare innan han åkte ut till kunden, något som vid flera tillfällen 

ledde till att misstag kunde undvikas. Han konstaterar: Jag brukar alltid ha en dubbelkoll[...] 

mest bara för [att undersöka] ‘har jag förstått vad jag ska prata om nu?’”. Min tid på kontoret 

som observatör har också gett mig den generella uppfattningen att de anställda verkligen 

försöker förstå varandra och bidrar så mycket de kan för att de involverade parterna ska förstå 

varandra.  

4.2.3 Den pragmatiska kunskapsgränsen 

Intressekonflikter och andra hinder vid den pragmatiska kunskapsgränsen är något som Tietos 

Stockholmskontor jobbar aktivt för att motverka, men det är också något som enligt 

intervjuerna är relativt vanligt. Respondenterna har alla erfarenhet av arbete med 
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tvärfunktionella grupper och de menar att det inte är ovanligt att motstridiga intressen 

uppkommer mellan personer i gruppen eller mellan avdelningar i samband med arbete i 

tvärfunktionella grupper. Tieto försöker dock motverka intressekonflikter, bland annat genom 

att det i ett tidigt skede klargörs vilken avdelning som kommer krediteras när en viss affär dras 

in till företaget exempelvis. I sådana lägen har företaget också ordnat så att alla delaktiga 

avdelningar får en rättvis belöning oavsett vilken avdelning som i slutänden krediteras med 

affären, business developern från Cloud kommenterar intressekonflikter i samband med arbete 

i tvärfunktionella grupper på följande vis : “Jag tycker att det fungerar rätt bra därför att Tieto 

har tänkt till där med de här ‘dubbla incitamenten’ så att två organisationer 

[grupper/avdelningar] får bonus för samma grej…” och “... för det mesta tycker jag att det 

där brukar lösa sig, mycket bättre än jag trodde i början när jag hörde hur komplicerat det 

var”. Respondenterna är dock tydliga med att även om sådana situationer oftast löser sig så är 

risken för intressekonflikter större när vissa avdelningar är inblandade än andra och att det 

alltid kommer finnas individer i alla företag som kommer ställa till problem vid den 

pragmatiska kunskapsgränsen, men när gruppmedlemmarna är “... öppna, glada, sociala, 

flexibla människor så fungerar det skitbra” enligt Cloud-respondenten. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med hjälp av det teoretiska ramverk som 

ställts upp tidigare i uppsatsen.  

5.1 Kunskapsdelningen på Tieto 

Kunskapsdelning är något som det jobbas aktivt med på Tietos Stockholmskontor, även om de 

flesta av de intervjuade inte kände till någon officiell hållning till kunskapsdelning från Tietos 

sida. Uppfattningen bland de intervjuade var också att arbetet med kunskapsdelning varierar 

mycket mellan avdelningar och chefer på kontoret.  

 

Tieto är inte bara ett kunskapsintensivt företag, det är också intensivt i den bemärkelsen att de 

anställda ofta måste röra sig mycket utanför kontoret, om det så gäller en kortare resa till en 

kund i närområdet eller längre resor för att besöka kunder eller Tietokontor i andra länder. En 

följd av detta är att fysiska möten mellan kollegor blir allt svårare att planera och i takt med att 

tekniken utvecklas och video- och telefonmöten blir allt mer populära så minskar det upplevda 

behovet av fysiska möten. Detta är något som potentiellt sett kan påverka möjligheten till 

kunskapsdelning och flera av dimensionerna i SECI-modellen (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Exempelvis kräver socialiseringsdimensionen att personerna som ska ta till sig kunskap 

upplever och tar till sig kunskapen gemensamt, i både tid och rum (ibid). Bilden från 

intervjuerna är dock att friheten att inte behöva närvara fysiskt på möten är viktig för de 

anställda.  

 

Det är oklart hur kunskapsdelningen genom socialiseringsdimensionen påverkas av 

minskningen i antal fysiska möten till fördel för video- och telefonmöten då litteraturen jag 

utgått ifrån inte avhandlar det området närmare. Om senare forskning på området skulle visa 

på att kunskapsdelningen påverkas negativt av ett minskat antal fysiska möten till fördel för 

video- och telefonmöten så måste arbetsgivaren hitta balans mellan de fysiska mötenas bättre 

kunskapsdelning och den flexibilitet, frihet och bekvämlighet som telefon- och videomöten ger 

den anställde. Det kan också vara så att dagens teknik, och framförallt framtidens teknik och 

lösningar inom området kommunikation är så pass bra och tillåtande att det inte är någon större 

skillnad hur mötet genomförs, om så fysiskt eller genom en teknisk lösning, åtminstone inte ur 
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ett kunskapsdelningsperspektiv.  

 

Eventualiteten att en minskad andel fysiska möten leder till minskad kunskapsdelning genom 

socialiseringsdimensionen öppnar dock samtidigt dörren för kunskapsdelning genom andra 

dimensioner i SECI-modellen. Exempelvis är IT-lösningar mycket användbara för 

kombinationsdimensionen (Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000) och kanske skulle det 

kunna väga upp för telefon- och videomötenas negativa inverkan på kunskapsdelning genom 

socialisering. Viktigt att notera här är dock att de olika dimensionerna i SECI-modellen är tänkt 

att transformera kunskapen mellan tyst och explicit. Det finns således tillfällen där en 

dimension inte kan ersätta en annan rakt av. 

 

Även om Tieto skurit ner på sina fysiska möten så finns det fortfarande gott om tillfällen för 

de anställda att dela kunskap genom socialisering. Dels påpekade många av de intervjuade att 

de hellre pratar med en kollega som de vet har ingående kunskap i de området som de behöver 

hjälp med än att läsa in sig på ämnet, exempelvis med hjälp av intranätet. Men det är också så 

att Tietos Stockholmskontor använder ett öppet kontorslandskap vilket teoretiskt sett kan bidra 

till, och underlätta, att de anställda får möjlighet att uppleva saker tillsammans i gemensam tid 

och rum, precis som Nonaka och Takeuchi (1995) föreskriver. Det öppna kontorslandskapet, 

och den ökande kontakten med anställda från andra avdelningar som ett öppet kontorslandskap 

kan leda till kan teoretiskt sett hjälpa de anställda att motverka problem vid de syntaktiska och 

semantiska kunskapsgränserna i och med att de ständigt ”utsätts” för de olika avdelningarnas 

varierande syntax. Den ökade kontaktytan mot anställda från andra avdelningar som ett öppet 

kontorslandskap kan leda till skulle också kunna motverka dekontextualisering. Minskad 

dekontextualisering och ökad förståelse för andra avdelningars variationer av syntax borde leda 

till att missförstånd mellan individer från olika arbetsgrupper minskar. En ökad förståelse av 

kollegor från andra avdelningars perspektiv och kontext skulle också kunna hjälpa att 

övervinna problem vid den pragmatiska kunskapsgränsen. 

 

De kunskapsgränser som Carlile presenterar i sin 3-T-modell (2004) genomsyrar hela det 

empiriska underlaget och kunskapsdelningen på Tietos Stockholmskontor, något som 

naturligtvis har inverkan på alla dimensioner av SECI-modellen och kunskapsdelning överlag. 

De intervjuade nämner att det inte är helt ovanligt med missförstånd, och att det händer oftare 
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när det är anställda från olika avdelningar eller olika länder som ska dela kunskap med 

varandra. Missförstånden beror troligtvis ofta på problem vid den syntaktiska eller semantiska 

kunskapsgränsen vilket helt enkelt gör att de anställda inte förstår vad motparten säger på det 

sätt som motparten avsåg. Problem vid den pragmatiska kunskapsgränsen uppstår också relativt 

ofta enligt de intervjuade, framförallt då i form av intressekonflikter mellan olika avdelningar 

i samband med att en av avdelningarna ska krediteras för en affär. Tieto har försökt motverka 

detta genom sin lösning med dubbla incitament, detta i enlighet med Barton (1992), Brown & 

Duguid (2001) och Carliles (2002; 2004) rekommendationer om att skapa gemensamma 

intressen för de tvistande parterna, men på intervjuerna verkar det alltså inte som att de lyckats 

trots allt. 

 

Från intervjuerna framgår också att respondenterna menar att vissa avdelningar är mer benägna 

att hamna i intressekonflikter än andra. Återigen är min analys att större kontaktytor, fler 

tillfällen där anställda från olika avdelningar får kontakt med varandra kan vara en lösning på 

detta i enlighet med vad Bechky (2003) sett i sin studie. 

 

Carlile (2002; 2004) skriver om gemensamma kunskapsbakgrunder och att personer med 

liknande bakgrunder ofta använder liknande ordval, Garfinkel (1967) skriver om 

språkgemenskap och har en liknande tanke om att personer som uppfattar att de delar 

språkgemenskap med en annan part pratar på ett visst sätt, som de inte skulle gjort om de 

uppfattade att den andra parten inte var en del av samma språkgemenskap. Van Maanen och 

Barley (1984) samt Bechky (2003) skriver om arbetskontext och erfarenheter som präglar 

arbetsgruppers sätt att tolka och uppfatta sin omgivning.  När de anställda på Tieto ska dela 

kunskap är det troligt att de uppfattar att de tillhör samma språkgemenskap (Garfinkel, 1967) 

och tänker att motparten har en liknande kunskapsbakgrund (Carlile, 2002; 2004) eller kanske 

rentutav liknande arbetskontexter och erfarenheter (Van maanen & Barley, 1984; Bechky, 

2003), de jobbar ju trots allt på samma företag. Tieto är ett multinationellt företag med ca 14000 

anställda med väldigt varierande kunskapsbakgrunder, det är således inte konstigt att det blir 

en del missförstånd. På Stockholmskontoret uppfattade jag en genuin vilja att försöka motverka 

missförstånd i största möjliga mån dock, många av de jag intervjuade och observerade frågade 

gärna en extra gång för att säkerställa att de verkligen förstått det hela rätt. Jag menar också att 

det, att de anställda gärna frågar en gång till, också visar på att de aktivt försöker motverka 
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problem vid den semantiska kunskapsgränsen, där Carlile (2004) menar att parterna som ska 

dela kunskap måste anstränga sig för att bidra med de medel för att de ska kunna dela, tolka 

och utvärdera kunskap sinsemellan.  

 

I intervjuerna konstaterar respondenterna själva att det finns ett specifikt språk på kontoret som 

de anställda måste lära sig för att kunna prata med varandra, det är dock inget som är officiellt 

och fastslaget, utan det gemensamma lexikon och den gemensamma syntaxen som Carlile 

(2002; 2004) nämner i sina artiklar är något som tycks växa fram medan de anställda arbetar 

och interagerar med varandra. Jag menar att det är det samma som vad Bechky (2003) tar upp 

som dekontextualisering, som hon definierar som “Det kontextbaserade användandet av olika 

ord och koncept för att prata om samma objekt”. I sin studie pekar hon också på att 

arbetsgrupper som tvingas kommunicera vid problemlösning stegvis lär sig se den andra 

gruppens perspektiv och kontext vilket då också ger en inblick i deras språk. Min analys är att 

detta även gäller för individer som sätts i en ny kontext, det lexikon och den syntax som Carlile 

(2002; 2004) beskriver menar jag är jämförbar med Bechkys (2003) kontext. När individen 

arbetat i en grupp en tid får denne stegvis mer insikt i gruppens kontext och gruppens lexikon 

och syntax blir då uppenbarade för individen. Det är här som det öppna kontorslandskapet, som 

jag nämnde tidigare, kan ha en viss förmildrande effekt för att de anställda kanske hört och 

uppfattat olika nyanser i språket mellan avdelningarna på kontoret till följd av att de inte jobbar 

i enskilda kontor eller avdelningar. 

 

På kontoret används ett målande språk, och de anställda drar sig inte för att använda analogier 

och metaforer, som synes i några utav citaten i empirin. Nonaka och Takeuchi (1995) 

framhäver den här sortens språk som ett sätt att förmedla och omvandla kunskap i 

externaliseringsdimensionen. Det är dock inte helt orimligt att tänka sig att ett mer abstrakt 

språkbruk också öppnar upp för missförstånd och individuella tolkningar beroende på 

individens bakgrund som bland annat Bechky (2003) rör vid i sin artikel. Mitt empiriska 

underlag visar dock på att kunskapsdelning med hjälp av externalisering framförallt görs 

genom att de anställda delar med sig av dokument på företagets intranät. En nackdel med att ta 

del av kunskap med hjälp av intranätet är att det blir betydligt svårare för de anställda att ställa 

följdfrågor eller att få innehållet förtydligat. Även om de flesta jag intervjuade konstaterade att 

de hellre letar upp en person som de vet har ingående kunskap i ett område och pratar med 
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denne än att läsa på om området med hjälp av dokument på intranätet så konstaterade customer 

service managern att det finns personer på kontoret som använder intranätet för 

kunskapsdelning men att de inte alltid förstår innebörden i det material som finns presenterat 

där.  

 

Återigen blir det då en avvägning mellan bekvämlighet, denna gång möjligheten att få 

kunskapen direkt via intranätet, och att försöka främja kunskapsöverförandet mellan två 

anställda. När de anställda väljer att leta upp en person med kunskap i ett område som de önskar 

lära sig mer om så kanske de får anstränga sig något extra för att hitta rätt person, men de får 

då möjlighet att minimera risken för missförstånd och individuella feltolkningar av kunskapen 

som presenteras i och med att de har möjlighet att ställa följdfrågor och få saker förklarade i 

detalj. Följdfrågorna och detaljförklaringarna kan hjälpa de involverade parterna att övervinna 

hinder vid de syntaktiska och semantiska kunskapsgränserna, förhoppningsvis hjälper det 

också parterna att motverka dekontextualisering. Ett fysiskt möte innebär också att individerna 

som ska dela kunskap har möjlighet till att göra det både genom socialisering och 

externalisering (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

Nackdelarna och svårigheterna med intranätet gör sig också uppenbara i samband med 

kunskapsdelning med hjälp av kombinationsdimensionen. Nonaka et al. (1996; 2000) menar 

att IT-lösningar kan vara mycket användbara för att samla och återdistribuera kunskap. På 

Tietos Stockholmskontor används intranätet i detta syfte, men endast i begränsad utsträckning. 

Intervjuerna målar dels upp en bild av att många på kontoret hellre använder andra medel än 

intranätet för att få tillgång till den kunskap de söker, men intervjuerna målar också upp en bild 

av att de som använder intranätet inte alltid gör det på ett optimalt sätt och att de inte heller 

förstår all den kunskap som finns att tillgå där. Jag uppfattar att problemet här egentligen är det 

samma som jag tagit upp i externaliseringsdimensionen. När de anställda använder intranätet 

så tolkar läsaren innehållet utefter sina tidigare erfarenheter (Carlile, 2002; 2004; Bechky, 

2003) och sin arbetskontext (Van Maanen & Barley, 1984; Bechky, 2003). Det är därför svårt 

att säkerställa att den kunskap som är tänkt att förmedlas genom dokumentet faktiskt är det 

som läsaren också tar till sig, speciellt om dokumentet är författat av en person med en annan 

kunskapsbakgrund, språkgemenskap eller arbetskontext. 
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Under mina observationer tolkade jag det ändå som att många anställda använder intranätet 

flitigt, från observationerna kunde jag dock inte avgöra om de använde intranätet i 

kunskapsdelningssyfte eller i något annat syfte. Jag utgår därför ifrån att den bild jag fått från 

mina intervjuer, att många undviker att använda intranätet för att ta till sig kunskap, är 

rättvisande. Det skulle kunna tyda på att de anställda har en känsla för att det lättare blir 

missförstånd när de får tolka kunskap helt själva utan att kunna ställa kontrollfrågor. Jag tycker 

mig finna stöd för den tesen i intervjuerna där customer service managern antydde att han kände 

av när han inte riktigt förstått vad som faktiskt menades och att han i sådana lägen ställde 

kontrollfrågor för att undersöka om han faktiskt förstått rätt. I avsnitt 4.2.2 visar intervjuerna 

också på att tolkar eller kunskapsförmedlare, som förespråkas i Carliles (2004) artikel, inte 

används i de tvärfunktionella grupper som Tieto använder sig så flitigt av. De intervjuade 

menar att gruppens medlemmar själva känner av när det uppstått missförstånd och att de då 

löser dessa problem själva. Precis som det öppna kontorslandskapet menar jag att de 

tvärfunktionella grupperna är ett sätt att på lång sikt få de anställda från olika avdelningar att 

förstå varandra bättre, i och med att de bättre förstår varandras kontexter (Bechky, 2003) och 

att de får en mer ingående förståelse för varandras språkliga varianser (Carlile, 2002; 2004). 

Det i sin tur kan leda till att vissa anställda får en förståelse för andra avdelningars språk vilket 

gör att de kan förmedla budskap mellan anställda på dessa avdelningar i likhet med vad Bechky 

(2003) såg i sin studie.   

 

Det kan vara så att de anställda medvetet eller omedvetet drar sig för att använda intranätet i 

kunskapsdelningssyfte för att de vill undvika missförstånd. Det skulle kunna vara en anledning 

till att de föredrar att ta ett möte med någon som har ingående kunskap på det område de önskar 

lära sig mer om istället. Intervjuerna visar dock på att om så är fallet, så är det ändå inte enda 

anledningen. Respondenterna berättar att det ligger mycket ansvar på den enskilde individen 

för att samla, bearbeta och återdistribuera explicit kunskap och att det också ligger på individen 

att se till att kunskapen hålls uppdaterad. Intervjuerna visar på att de anställda ofta inte är säkra 

på att kunskapen hålls uppdaterad och att även det är en anledning till att inte använda sig av 

den explicita kunskap som finns att tillgå. 

 

Från intervjuerna framgår att kontorets chefer har olika ledartyper, där är ”bättre” på att 

framhäva vikten av samtalet, att samlas för att vrida, vända och diskutera saker tillsammans, 
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som en viktig resurs för kunskapsdelning. Att bara en av de tillfrågade känner igen konceptet 

med kombinationsdimensionen ur ett kunskapsdelningsperspektiv. Ger en indikation på att de 

olika kunskapsdelningsdimensionerna används i varierande utsträckning på kontorets 

avdelningar. Det verkar som om kunskapsdelningsinitiativens omfattning beror mycket på 

kontorets olika chefer och deras individuella inställningar till initiativen. I fallet med 

kombinationsdimensionen verkar det vara ännu mer beroende av cheferna då intervjun med 

lead advisorn på CEM visade på att vissa chefer får tillgång till rapporter som görs av andra 

företag, men att det sedan var respektive chefs ansvar att sprida den kunskapen de tagit till sig 

från rapporten vidare till sina anställda.  
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6. Slutsatser 
Detta avslutande avsnitt presenterar slutsatserna som dragits utifrån analysen. 

 

Detta arbete syftade till att undersöka den otydlighet och komplexitet som omger området 

kunskapsdelning och vad otydligheten kan bestå i. För att åstadkomma detta undersöktes Tieto 

som är ett multinationellt konsultföretag i en kunskapsintensiv bransch. Följande 

frågeställningar avsågs också besvaras: (1) Hur arbetar ett multinationellt konsultföretag med 

kunskapsdelningsinitiativ och (2) Hur hanterar ett multinationellt konsultföretag den 

komplexitet som uppstår när kunskapsdelningsarbetets teori och praktik möts? 

 

Viktigt att notera i samband med att slutsatserna ska presenteras är först denna studies 

begränsningar, resultaten av denna uppsats är inte generaliserbara till följd av studiens 

omfattning, men förhoppningsvis kan den ge en fingervisning om hur det ser ut även i andra 

företag i branschen.  

 

Foss et al. (2010) skriver att det är otydligt hur kunskapsdelningsinitiativ ska hanteras och vilka 

konsekvenser det får för företaget. Javernick-Will (2012) argumenterar för att det därför inte 

är konstigt att många företag misslyckas i sina försök att förbättra kunskapsdelningen på 

företaget. Eftersom min studie inte är generaliserbar så kan jag inte ge ett generellt svar på om 

så är fallet. Under mitt arbete på Tieto tycker jag mig dock ha sett tecken på att de anställda på 

Stockholmskontoret utnyttjar de flesta dimensionerna i SECI-modellen och hanterar problem 

vid kunskapsgränserna i enlighet med vad Carlile föreskriver i sina artiklar (2002; 2004).  Jag 

har uppfattat det som att de anställda på Tietos Stockholmskontor följer teorierna som använts 

i uppsatsen nära, men att vissa avvägningar har gjorts av praktiska skäl. Detta är framförallt 

tydligt i SECI-modellens socialiseringsdimension där fysiska möten har blivit färre samtidigt 

som det blivit vanligare med telefon- eller video-möten för att ge de anställda mer frihet och 

flexibilitet i sitt arbete genom att inte tvinga dem att vara på en viss plats för att vara fysiskt 

närvarande på möten. Jag tolkar det som att Tieto hanterar komplexiteten mellan 

kunskapsdelningsarbetets teori och praktik genom att i första hand utgå från teorierna och följa 

dem nära, men att företaget också tar hänsyn till vad som är praktiskt genomförbart och genom 

att tillgodose personalens behov av flexibilitet och rörlighet i sitt arbete.  
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Jag anser att ovanstående svarar på studiens andra frågeställning; (2) Hur hanterar ett 

multinationellt konsultföretag den komplexitet som uppstår när kunskapsdelningsarbetets teori 

och praktik möts? Jag uppfattar att komplexiteten ligger i balansen mellan teori och praktik. I 

vilken utsträckning bör ett företag följa vad som föreskrivs i teorin? I vilken utsträckning ska 

företaget istället tillgodose de anställdas önskemål och vad som är praktiskt genomförbart? En 

sådan balansgång kan hanteras, och således kan komplexiteten som omger fältet 

kunskapsdelning hanteras. Jag uppfattar att Tieto i dagsläget har en hälsosam balans mellan 

teori och praktik. I analysen nämnde jag att kunskapsdelning i socialiseringsdimensionen 

eventuellt påverkas av ett minskat antal fysiska möten. Om fortsatt forskning på området visar 

att så är fallet bör denna balans och gränsdragning åter ses över. Det är således ett kontinuerligt 

arbete för företaget där ledningen måste uppmärksamma och ta hänsyn till nya rön i 

forskningen samtidigt som de för en dialog med, och tar hänsyn till vad de anställda menar är 

praktiskt genomförbart.  

 

Det kan sägas att vissa dimensioner, framförallt kombination, kunde användas i större 

utsträckning på Tietos Stockholmskontor, men överlag uppfattar jag att teori och praktik 

överensstämmer i stor utsträckning. Det leder mig till studiens första frågeställning (1) Hur 

arbetar ett multinationellt konsultföretag med kunskapsdelningsinitiativ? Frågeställningen är 

svår att besvara eftersom de intervjuade själva inte uppfattar att det finns någon officiell 

hållning från Tietos sida gällande kunskapsdelningen. Men med tanke på hur nära teori och 

praktik ligger varandra i det här fallet menar jag att det säkerligen finns ett gediget grundarbete 

gällande hur företaget ska jobba med kunskapsdelning, de anställda följer nämligen teorierna 

så pass nära att jag har svårt att tänka mig att det bara är ett lyckligt sammanträffande. 

 

Även om de anställda själva inte uppfattar det så är det uppenbart att det pågår ett kontinuerligt 

kunskapsdelningsarbete på kontoret. Jag misstänker därför att det en gång har funnits tydliga 

riktlinjer och en väldigt tydlig officiell hållning från företagets sida vad gäller kunskapsdelning, 

men att den med tiden glömts bort. Trots det lever idén om hur kunskapsdelningen ska bedrivas 

på företaget på något sätt kvar. Jag uppfattar att den blivit en del av företagskulturen, 

åtminstone en del av kulturen på Tietos Stockholmskontor, för det verkar sitta i ryggraden på 

de anställda att utnyttja SECI-modellens dimensioner och att navigera runt de hinder som 

kunskapsgränserna utgör. De anställda berättar också i intervjuerna att den generella attityden 
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på kontoret är att de hellre frågar för ofta än för sällan och att de anställda gärna hjälper kollegor 

som har frågor. Jag menar att allt detta pekar på att det vid något tillfälle funnits tydliga 

riktlinjer för kunskapsdelning som de anställda nu är så vana vid att de knappt märker av dem. 

Riktlinjerna har blivit en del av kulturen. 

 

Ur intervjuerna framgick dock också chefernas roll för kunskapsdelningen på kontoret. Chefer 

på alla nivåer och avdelningar är avgörande för vilket genomslag de olika 

kunskapsdelningsinitiativen får på sina respektive avdelningar och arbetsgrupper. Avsaknaden 

av ett tydligt ställningstagande angående kunskapsdelning kan ha påverkat de anställdas 

inställning till intranätet. Jag uppfattar att intranätet idag är en underutnyttjad resurs ur 

kunskapsdelningssynpunkt. Ett tydligt ställningstagande kring intranätet och tydligare 

riktlinjer angående kunskapsdelning över lag från chefer på olika nivåer, ju högre dess bättre, 

skulle kunna ge Tieto ännu mer kunskapsdelning.  

 

Under min studie har jag uppfattat att teknologins framsteg kan hållit tillbaks vissa delar av 

teorierna som använts till denna uppsats. Jag tänker framförallt då på 

socialiseringsdimensionen i Nonaka och Takeuchis (1995) SECI-modell. Nonaka och 

Takeuchi (1995) menar ju att det är viktigt för de som ska dela kunskap att vara fysiskt 

närvarande för att de ska uppleva och ta till sig kunskapen gemensamt. Dagens telefon- och 

videomöten gör att det fysiska närvarandet ofta väljs bort till fördel för flexibiliteten och 

bekvämligheten som ett telefon- eller videomöte bidrar med. Det är dock oklart i vilken 

utsträckning det faktiskt påverkar kunskapsdelningen, och således något för framtida forskning 

att undersöka närmare.  

 

Denna uppsats hade till syfte att undersöka den otydlighet och komplexitet som omger området 

kunskapsdelning och vad otydligheten kan bestå i. Trots att jag inte kan besvara syftet på en 

generell nivå så menar jag att i detta enskilda fall så är min uppfattning att Tietos ledning haft 

en tydlig plan när de utformade tanken bakom kunskapsdelningen på företaget, vilket troligtvis 

innebär att ledningen inte tyckte att det var otydligt hur det skulle göras. De anställda på 

Stockholmskontoret följer teorierna så pass nära och navigerar runt de osynliga 

kunskapsgränserna att jag är övertygad om att Tieto utformat tydliga riktlinjer runt 

kunskapsdelning och haft en tydlig och positiv hållning till det. Sedan riktlinjernas skapande 
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tycks det ha blivit en del av företagskulturen, och eftersom det fungerat väl tror jag att 

ledningen uppfattat att de inte behöver förnya eller förbättra riktlinjerna angående 

kunskapsdelning enligt devisen ”don’t fix it if it isn’t broken”. Jag menar dock att det kan vara 

läge att återigen visa en tydlig och positiv hållning från ledningens sida gällande 

kunskapsdelning för att se till att kulturen och arbetet inte går förlorat. 

  

6.1 Rekommendationer 

Trots att jag uppfattar att Tietos kunskapsdelningsarbete fungerar väl så tror jag att ett tydligare, 

mer uppmuntrande ställningstagande från ledningens sida gällande kunskapsdelningsarbetet 

skulle kunna ge positiva effekter i många avseenden. Framförallt kan det leda till ännu mer, 

och bättre kunskapsdelning vilket ur ett företagsperspektiv sett är väldigt värdefullt.  

 

Chefernas roll i kunskapsdelningsarbetet framstår i intervjuerna som mycket tung, och jag 

menar att det därför ligger i Tietos intresse att ha tydliga riktlinjer och en tydlig hållning 

angående kunskapsdelning för att se till att den delen av kulturen inte tunnas ut och försvinner 

med tiden. Intervjuerna visar på att mellancheferna arbetar med kunskapsdelning på olika sätt 

och att det är beroende på chefen som de olika kunskapsdelningsinitiativen får genomslag. Ett 

tydligt ställningstagande från företagsledningen skulle kunna leda till att fler mellanchefer 

fortsättningsvis jobbar mer aktivt med kunskaps- och innovationsarbete, vilket enligt teorin kan 

leda till konkurrensfördelar för företaget. 

 

Vissa av de problem som uppmärksammats under intervjuer och i observationer skulle kunna 

motverkas genom bättre utnyttjande av det öppna kontorslandskapet och igenom mer kontakt 

mellan anställda på olika avdelningar. Jag skulle därför rekommendera att det öppna 

kontorslandskapet används i större utsträckning och att företagsledningen uppmanar till att 

olika avdelningar och arbetsgrupper arbetar mer tillsammans och närmare varandra.  

 

Den komplexitet som omger fältet kunskapsdelning uppfattar jag handlar mycket om balansen 

mellan vad teorierna föreskriver och vad som är praktiskt genomförbart. En kontinuerlig dialog 

mellan ledning och anställda där fördelar och nackdelar med teori kontra praktik vägs mot 

varandra kan vara en lösning där parterna får förståelse för motpartens perspektiv och där 
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företaget kan balansera teori och praktik för att uppnå en förtillfället optimal gränsdragning. 

Gränsen kan dock flyttas i samband med nya kommunikationslösningar, nya teorier på området 

eller nya preferenser i arbetssätt för de anställda. 

6.2 Framtida forskning 

I och med att denna studie är för liten för att ge ett generaliserbart resultat bör fortsatta studier 

på området bedrivas i större skala, antingen genom att omfatta ett helt företag eller genom att 

jämföra kontor från ett antal olika företag för att se om det faktiskt tycks råda någon generell 

konsensus om hur kunskapsdelningsinitiativen skall vara utformade.  

 

Fortsatta studier skulle kunna ta hänsyn till ”best practice” och i vilken utsträckning 

kunskapsdelningen påverkas av diverse teknologiska lösningar, och vidare hur företag skall 

balansera användandet av de teknologiska lösningarna och de olika kunskapsdimensionerna.  

 

I denna studie har jag lagt fokus på kunskapsdelning men också försökt betona kopplingen 

mellan effektiv kunskapsdelning och innovation. Kunskap och innovation lyfts kontinuerligt 

fram som två resurser som kan ge företag konkurrensfördelar och en framtida studie skulle 

därför kunna titta närmare på innovationssidan.  
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Bilagor 

Intervjumall 

Bakgrund & allmänt 

1. Kan du kortfattat beskriva din position på företaget och hur länge du innehaft den? 

2. Vad är de huvudsakliga arbetsuppgifterna i din befattning? 

3. Hur var det att börja jobba på den positionen du innehar? Fick du någon guidning eller hjälp?  

- Hur såg hjälpen i sådant fall ut, hur var det utformat? 

Motiv till att dela kunskap 

4. Finns det någon officiell hållning till kunskapsdelning inom företaget som du känner till? 

5. Ser du några fördelar eller nackdelar med att dela med sig av kunskap till medarbetare? 

6. Delar andra med sig av kunskap i önskvärd utsträckning? 

7. Finns det några incitament till att dela kunskap? 

- Upplever du att det borde göra det? 

- Vilken sorts incitament skulle det vara i sådant fall? 

Möjlighet att dela kunskap 

8. Vilka kanaler finns det att dela kunskap i? 

- Möten, intranät, kurser, workshops eller liknande. 

9. Hur upplever du att de olika kanalerna fungerar för kunskapsdelning?  

- Vilka är bäst? 

- Varför? 

10. Vilka i företaget har tillgång till de olika kanalerna? 

- Vilka är det som faktiskt använder dem? (både för delande och mottagande) 

11. Upplever du att det mesta av kunskapsdelningen på företaget sker på formell eller informell 

basis? 

Innovation 

12. Hur upplever du att de anställdas olika bakgrunder påverkar innovationen i företaget, 

exempelvis i produkter eller tjänster som ni säljer? 

13. Upplever du att tvärfunktionella team ger bättre lösningar? 

Övrigt & avslutande 

14. Vad tycker du om öppna kontorslandskap? 
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15. Något att tillägga? 

16. Går det bra att kontakta dig om det är något som jag behöver komplettera? 

 

(17.) Vid behov har klargörande frågor ställts utifrån nedanstående, dock endast i de fall 

ovanstående frågor inte tydligt nog gett svar på hur kunskapsdelningen och innovationsarbetet 

fungerar på företaget. 

A. Finns det situationer där kollegor får möjlighet att uppleva saker tillsammans som de 

kan lägga till sin tysta kunskap? Hur ofta hålls gemensamma möten, sammanträden, 

större utbildningar etc.?  

B. Hur används abstrakt språk som metaforer, analogier, koncept och liknande? I vilka 

lägen? Används ritningar och liknande också för att verkligen visa vad man menar i 

olika lägen? 

C. Finns det något tillfälle där kunskap samlas in och bearbetas för att sedan skickas ut 

igen till de anställda för att de ska få ta del av det nya? 

D. Finns det några situationer där man använder simulationer, experiment eller övningar 

(man övar säljpitchar eller presentationer)? 

E. Hur jobbar man med att få folk att förstå varandra? Speciellt personer från olika 

avdelningar, med olika kunskapsbakgrunder eller nyanställda. 

F. Jobbar man över huvud taget med kunskapsöverföring mellan olika specialiteter, 

kunskapsbakgrunder?  

G. Utvecklas någon sorts gemensamt språk?  

- Hur lång tid tar det? 

H. Undersöker man ens att de involverade parterna förstår varandra?  

I. Involveras det ytterligare parter för att de i gruppen ska förstå varandra? 

(Kunskapsmäklare el dyl.) 

J. Hur hanteras intressekonflikter om de skulle uppstå? 


