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1. Inledning 

Coming of the Post-Industrial Society in which the idea of the knowledge-based economy 
was given one of its first coherent analyses. To Bell, the post-industrial society is a soci-
ety in which only a small part of the population is working in the manufacturing-based 
industries. The greater part of the workforce is employed in the service and knowledge 
sectors.1  

Vi lever i ett informationssamhälle där vi dagligen tar emot och filtrerar bort 
mängder av information, så är även fallet inom företagsvärlden. Med all den 
externa och interna information som finns inom en organisation är det viktigt 
att det finns en bra och effektiv informationshantering. 

Ett sätt att effektivisera informationshantering och utveckla kunskaps-
strukturerna inom en organisation kan vara att introducera olika strategier. Be-
greppet Knowledge Management2 är en sådan strategi. KM kan bland annat ses 
som ett verktyg att effektivisera, öka samarbetet mellan medarbetare och skapa 
förnyelse inom en organisation. Då kunskap och information ofta finns 
oorganiserat över hela företag kan KM vara ett sätt att skapa synliga strukturer. 
I uppsatsen definieras KM som kunskapsförvaltning, det vill säga hur 
information och kunskap skapas, bibehålls och utvecklas inom en organisation. 

Informationsföretaget IT Piloterna arbetar med att finna effektiva lösningar 
på informationshantering för sina kunder. Genom sina utbildningar och om-
världsbevakningssystem strukturerar de upp informationsflöden inom organisa-
tioner. 

Vad jag finner intressant är att se hur kunskap kan förvaltas inom organisa-
tioner med utgångspunkt i ett av IT Piloternas omvärldsbevakningssystem och 
två av deras kunder, fackförbundet Kommunal och Konkurrensverket. 

                                                 
1 Styhre, Alexander, 2003, Understanding Knowledge Management: Critical and Postmodern Perspecti-
ves, s. 20. 
2 När Knowledge Management förkortas i uppsatsen används KM. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Med all den externa och interna information som finns inom en organisation är 
det viktigt att det finns en effektiv informationshantering. Begreppet 
Knowledge Management, hur kunskap och information förvaltas, är ett 
begrepp som uppmärksammas alltmer. Den teoretiska bakgrunden för 
uppsatsen är hämtad från KM diskussionen eftersom den ger en grund till 
synen på informationsanvändning inom kunskapsföretag. 

Utifrån detta är syftet med uppsatsen att ge en ökad förståelse för hur in-
formation och kunskap kan förvaltas (skapas, bibehålls och utvecklas) inom 
organisationer i relation till informationsföretaget IT Piloternas 
omvärldsbevakningssystem. 

 
Frågeställningar: 

 Vilken syn på informationshantering har informationsföretaget och dess 
kunder? (Vad anser de generellt vara bra informationshantering?) 

 Vad säger informationsföretaget och dess kunder om den information 
och kunskap som förvaltas inom organisationen? (Hur ser det faktiska 
läget ut?)  

 Vilken roll har de olika aktörerna (informationsföretaget och dess kun-
der) i förhållande till informationsflödet inom organisationen? 

1.2 Avgränsningar och Begreppsförklaring 

1.2.1 Avgränsningar 
De avgränsningar jag väljer att göra beror främst på de tidsramar som ges för 
uppsatsarbetet. Det leder framför allt till att jag inte eftersträvar att ge någon 
generell beskrivning utan jag väljer att se på ett företag, och två av deras kun-
der. På de organisationer som förekommer i undersökningen har två medarbe-
tare från varje organisation ställt upp på intervjuer. På så vis täcks hela använ-
darkedjan upp från producent−redaktör−slutanvändare.  
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Användarkedja, från producent till slutanvändare 

 

 

 

 

 
Slutanv. Slutanv. Slutanv.

Redaktör  

Producent

Slutanv

I detta fall är IT Piloterna producenten, redaktören är den eller de medarbetare 
inom organisationen som sköter IT Piloternas omvärldsbevakningssystem, de 
samordnar informationen. Medan slutanvändare är de medarbetare som använ-
der sig av systemet för att finna lämplig information och strukturera sin infor-
mationshantering. 

IT Piloterna valdes eftersom de har många olika kunder i olika branscher, 
på så sätt kan jag få ett större urval i undersökningen när det gäller kunder. 
Naturligtvis får en undersökning med flera olika informationsföretag och med 
flera olika kunder − en större bredd, men tid fanns inte till detta och då det 
valda företaget har många olika slags kunder passar det uppsatsens syfte. Valet 
av kunder gjordes i samspråk med IT Piloterna. De valda blev Kommunal3 och 
Konkurrensverket som båda är kunskapsintensiva organisationer men i två 
olika branscher vilket gör det intressant att titta på dem. 

Dessa kunder har ganska nyligen börjat använda IT Piloternas system 
(Kommunal började våren 2003 och Konkurrensverket höst/vinter 2003), vilket 
leder till att de kan ge en god bild över användningen av systemet. Då systemet 
är så pass nytt inom de båda organisationerna finns ingen lång erfarenhet bland 
medarbetarna, vilket jag inte ser som något problem då många nya idéer kan 
komma fram. Dock bör läsaren och jag som författare vara medvetna om den 
problematisering som finns kring att nackdelar och problem kan dyka upp först 
efter långvarigt användande. Det finns fortfarande lite av nyhetens behag av 
omvärldssystemet hos kunderna. 

De innehållsmässiga avgränsningarna som genomförs är att enbart se på IT 
Piloternas omvärldsbevakningssystem, Internet Intelligence Platform (IIP), och 
                                                 
3 Kommunal heter formellt ”Svenska kommunalarbetarförbundet”, men då de själva använder sig (på sin 
hemsida etc.) av förkortningen Kommunal kommer detta namn också främst användas i uppsatsen.  
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inte deras övriga verksamhet. I kontakten med deras kunder kommer även detta 
system att vara i fokus. Det går att närma sig ett ämne från många olika håll 
och KM är det synsätt som är valt i detta fall. Det brukar ofta användas i mer 
informations- och kommunikationsteknologiska sammanhang, men jag anser 
att det även går att applicera i denna uppsats. Andra infallsvinklar som skulle 
kunna användas är andra organisationsteoretiska områden så som Information 
Management, Information Resource Management, strategisk 
informationshantering etc. 

1.2.2 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1: Inledning. I inledningskapitlet tas syfte, frågeställningar, avgräns-
ningar och begreppsförklaring upp för att ge en grund till uppsatsen. Metod 
och källmaterial diskuteras och tidigare forskning redovisas. 

Kapitel 2: Data − Information − Kunskap? Då dessa begrepp ibland används 
synonymt med varandra och lätt blandas ihop, definieras de för att ge en 
tydligare bild och en ökad förståelse till uppsatsens teoribas och undersök-
ning. 

Kapitel 3: Knowledge Management. Uppsatsens teoretiska bakgrund finns 
inom Knowledge Management för att ge en grund till kunskapsföretag och 
hur information och kunskap förvaltas inom en organisation. 

Kapitel 4: Informationsföretaget och dess kunder. I detta kapitel ges en intro-
duktion till IT Piloternas verksamhet och de kunder som är med i under-
sökningen, det vill säga Kommunal och Konkurrensverket. 

Kapitel 5: Redovisning och analys. Här redovisas undersökningen och en 
fortlöpande diskussion och analys sker genom hela kapitlet. 

Kapitel 6: Diskussion. I kapitel sex förs en diskussion och slutanalys av resul-
taten genomförs. Dock kommer en genomgående diskussion att 
genomföras under hela uppsatsen för att påvisa den röda tråden i arbetet. 
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1.2.3 Begreppsförklaring 

Communities of Practice − Olika informella nätverk/grupper som inte kan 
skapas utan uppstår spontant mellan medarbetare med gemensamma intres-
sen. Verna Allee4 skriver: ”they usually operate at the periphery where 
innovation, new ideas, and generative learning occur”.5

Företag/organisation − I uppsatsen används orden företag och organisation 
synonymt med varandra för att beskriva en strukturerad grupp av männi-
skor som arbetar mot ett gemensamt mål. Allee definierar organisation som 
en socialt samlad konstruktion där olika sociala processer sker.6

Kunskapsföretag − Mats Alvesson definierar kunskapsinten-
siva/kunskapsbaserade företag som: 

The category of knowledge-intensive companies /…/ refers to firms where most work is 
said to be of an intellectual nature and where well educated, qualified employees form the 
major part of the work force.7

Alvessons beskrivning anammas i uppsatsen då jag anser att alla tre 
organisationerna (IT Piloterna, Kommunal och Konkurrensverket) i detta 
arbete är kunskapsintensiva. 

Kunskapsförvaltning − Åsyftar till de verksamheter som en organisation 
genomför för att tillvarata den kunskap och information som finns inom or-
ganisationen och dess medarbetare. Med andra ord hur kunskap skapas, bi-
behålls och utvecklas inom organisationer. Det bör poängteras att ordet 
kunskapsförvaltning är författarens egen översättning och tolkning av be-
greppet KM. 

Marknadsföring − De åtgärder som en organisation vidtar för att skapa in-
tresse och efterfrågan vid lansering av en ny produkt. 

Omvärldsbevakningssystem − Omvärldsbevakningssystem syftar till ett av de 
system som IT Piloterna producerar, Internet Intelligence Platform8, och 
vilket de kunder som är med i uppsatsens undersökning använder sig av.  
Ibland används även uttrycket omvärldssystem för samma system. 

                                                 
4 För vidare presentation av författarna som omnämns i uppsatsen, se bilaga 1. 
5 Allee, Verna, 1997, The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence, s. 219. 
6 Allee, 1997, s. 147. 
7 Alvesson, Mats, 2001, ”Knowledge work: Ambiguity, Image and Identity”, s. 863. 
8 Se under rubrik 4.1: ”IT Piloterna”, för vidare förklaring av systemet. 
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1.3 Metod och källmaterial 
Då KM är ett så pass nytt tvärvetenskapligt område råder det ingen consensus 
inom forskningen, vilket leder till att det inte finns några ”rätt” och ”riktiga” 
forskningsmetoder att använda vid undersökningar. Forskning kring KM inne-
bär inte att hitta kunskap i organisationer och arbeta med KM strukturer, utan 
att generera kunskap om ämnet. Forskningsprocessen är på så vis en lärprocess 
om ett valt område.9  

Uppsatsen kommer att ha en teoretisk bas med en empiri som belyser den 
teori som beskrivs, men som samtidigt också ger en bild av reella förhållanden. 
Empirin kommer alltså att bli en förklarande, belysande del i uppsatsen då det 
är teorin som kommer att ligga till grund för diskussionen. De två böckerna 
som jag kommer att utgå ifrån i det här avsnittet är Steinar Kvales bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun och boken Forskningsmetodik: Om kvalitativa 
och kvantitativa metoder av författarna Idar Magne Holme och Bernt Krohn 
Solvang.  

1.3.1 Kvalitativ metod 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder syftar till att ge en ökad förståelse 
för vårt samhälle och dess människor. Då valet av metod sker efter vad som 
ska undersökas, kan det finnas tillfällen då det är till fördel att kombinera dessa 
två metoder istället för att välja en framför den andra.10 I denna uppsats 
kommer dock en kvalitativ metod att användas då den syftar till att ge en 
deskriptiv bild av hur informationsföretag och dess kunder ser på 
informationshantering och kunskapsförvaltning.  

I en kvalitativ metod används mycket information om få undersökningsen-
heter, då forskaren ser på djupet istället för mängden av det material som an-
vänds. Intresset ligger på sammanhang och olika strukturer som kan finnas och 
metoden syftar till att ge en förståelse för fenomenet i fråga.11  

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 
utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de veten-
skapliga förklaringarna.12  

                                                 
9 Tuomi, Ilkka, 1999, Corporate Knowledge: Theory and Practice of Intelligent Organizations, s. 58-59. 
10 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantita-
tiva metoder, s. 76, 85. 
11 Holme & Solvang, 1997, s. 78. 
12 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 9. 
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Den kvalitativa intervjun ses här som ett samtal mellan två parter som utbyter 
tankar om ett gemensamt intresseområde. Dock förs samtalet inte på lika grund 
eftersom forskaren är den som strukturerar upp intervjun och ställer frågorna. 
En kvalitativ forskningsintervju ses som semistrukturerad då den inte helt har 
formen av ett öppet samtal, men är inte heller helt strukturerad av olika frågor. 
Forskaren har vissa teman som är av intresse för intervjun och låter den inter-
vjuade tala fritt utifrån dessa teman. En intervjuguide kan förekomma med te-
man och där vissa frågeställningar kan finnas med. Intervjuerna skrivs sedan ut 
och finns som grund för den analys som genomförs.13

Syftet med en kvalitativ intervju är att se på olika teman som den intervju-
ade upplever och förhåller sig till i sin livsvärld. Det är viktigt att förhålla sig 
både till det som sägs i intervjun men också det som inte sägs, vad som finns 
mellan raderna i den intervjuades utsagor. Det är också viktigt att den som in-
tervjuar är öppen för nya och oväntade fenomen som den intervjuade personen 
kan ta upp under intervjuns gång.14  

Syftet med en kvalitativ intervju är inte att komma fram till entydiga och 
kvantifierbara uppfattningar, utan att så exakt som möjligt redovisa intervju-
personens uppfattning kring vissa teman. Man måste vara medveten om att i en 
intervjusituation påverkar den som intervjuar och den intervjuade varandra, på 
så sätt blir det ett ömsesidigt utbyte.15 Detta ses inte som något problem i 
uppsatsen, då jag som uppsatsförfattare är medveten om att det är en ojämn och 
kanske ovan situation för den intervjuade och att det som sägs tolkas av de 
olika parterna.  

1.3.2 Tillvägagångssätt 
Efter att ha sökt på Internet och i tidigare uppsatser efter informationsföretag 
valde jag att ta kontakt med IT Piloterna i Stockholm, eftersom deras verksam-
het verkade vara mycket spännande och i linje med uppsatsen syfte. Jag tog 
kontakt med IT Piloternas vd Anders Bretz som gärna ställde upp på intervju, 
han kom också att hjälpa mig med kontakten till några av deras kunder som var 
relevanta för min undersökning. Den första intervjun kom att ske med Anders 
Bretz den 9 januari 2004, på IT Piloternas kontor i Stockholm. Det som disku-
terades var verksamhetens bakgrund och hans tankar kring informationshanter-

                                                 
13 Kvale, 1997, s. 21, 32, 118-119. 
14 Kvale, 1997, s. 34, 36-37. 
15 Kvale, 1997, s. 38-39. 
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ing. Därefter tog jag kontakt och genomförde intervjuer med två av deras kun-
der.  

Innan intervjuerna16 fick alla inblandade en kort beskrivning av uppsatsen, 
i form av dess syfte, via e-post. Några av dem läste denna introduktion till upp-
satsen, andra inte beroende på tidsbrist. Fördelen med att ge en beskrivning till 
uppsatsen innan kan vara att de medverkande är förberedda på vad 
diskussionen kommer att röra sig kring, nackdel kan vara att jag som 
intervjuare får svar som den intervjuade tror att jag vill ha, de vill stå till tjänst. 
Fem intervjuer genomfördes: två slutanvändare, två redaktörer och en 
producent. På respektive organisation intervjuades, en redaktör och en 
slutanvändare, producenten som intervjuades på IT Piloterna var Anders Bretz. 

De fem intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats, dels för att det 
var enklast för de intervjuade men också för att göra en ovan situation som en 
intervju är i en van miljö. Intervjuerna varade mellan 15 minuter och upp till en 
timma, de olika längderna på intervjuerna berodde på att vissa var mer vana att 
bli intervjuade än andra. Dock anser jag att intervjuerna har varit lika 
innehållsrika oberoende av dess längd. 

För att inte missa något i samtalen spelades intervjuerna in på band. De 
transkriberades sedan för att göra tolkningsförfarandet enklare och analysfasen 
så korrekt som möjligt. När intervjuerna transkriberades skedde det ordagrant, 
men när citat används i redovisningsdelen i uppsatsen har jag skrivit om dem 
till skriftspråk, eftersom det blir mer tydligt vad den intervjuade menar. 
Omskrivning av citaten genomförs då jag inte är ute efter att tolka hur saker 
och ting sägs utan vad som sägs. När intervjuerna var avklarade och 
transkriberade skickades ytterligare frågor och funderingar till de medverkande 
(både till kunderna och till producenten) via e-post, detta för att få svar på de 
frågor som kom upp under arbetets gång. 

De medverkande organisationerna och intervjudeltagarna är kända i 
uppsatsen eftersom de intervjuer som genomförts förstås bättre i sitt 
sammanhang, det vill säga när organisationen intervjuerna har gjorts på är känd 
för läsaren. Vid intervjutillfällena blev de medverkanden tillfrågade om de 
ville vara anonyma i uppsatsen eller om det gick bra att jag skrev ut deras 
namn och den organisation som de arbetar för. Då alla svarade att det gick bra 
att stå med i uppsatsen har jag valt att, i Kapitel 4: ”Informationsföretaget och 
dess kunder”, skriva ut vilka som har varit med i undersökningen. Dock väljer 

                                                 
16 Intervjuguider för de olika intervjuerna finns som bilagor till uppsatsen. 
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jag att i själva undersökningen inte skriva ut vem som har sagt vad då det 
viktiga istället är vad som sägs i relation till deras position som till exempel 
slutanvändare eller redaktör. De medverkanden som har önskat att få se sina 
uttalande först innan uppsatsen har gått i tryck har fått göra detta och godkänt 
vad som skrivits. 

I teoridelen kommer jag att ta upp vissa teman inom KM litteraturen. Detta 
för att påvisa olika synsätt inom teorin, men också för att kunna utröna vad 
som anses vara till grund i de organisationer som jag tar upp i undersökningen. 
Jag utröner vad teorin kan tänkas säga och ställer detta mot en undersökande 
del för att se hur det används i organisationerna som jag undersöker. Jag 
kommer också i redovisningen och analysen att se på om synen på 
informationshantering skiljer sig åt när det gäller informationsföretaget, och de 
olika kunderna. 

1.3.3 Källmaterial 
Källmaterialet i uppsatsen består av transkriptionerna från de genomförda 
intervjuerna. Men också den tidigare forskning som ligger till grund för under-
sökningen ses som källmaterial. 

Den källkritik som kan riktas mot uppsatsens källor och material är att trots 
att intervjuerna har genomförts med bandspelare och transkriberats så finns det 
alltid med en tolkningsfas från författarens sida. En text tolkas och förstås 
alltid utifrån undersökarens (i detta fall min) förförståelse. Det blir en tolkning 
i tolkningen. Endast ett fåtal intervjuer har genomförts vilket leder till att det 
inte går att ge någon generell bild av hur IT Piloternas kunder har anammat 
systemet och vad de tycker om det. Det som låter sig göras är att ge en första 
inblick i hur systemet har mottagits och de olika aktörernas syn på ett framlagt 
fenomen, detta i enlighet med den kvalitativa metod som används. 

KM är ett relativt nytt område men det finns mycket litteratur skrivet om 
begreppet. Viss del av den litteratur som har skrivits har kommersiella syften 
vilket kan göra det svårt att utröna dess syfte, detta är också den främsta käll-
kritiken mot KM litteraturen. Litteraturen som används i uppsatsen anser jag 
dock ha en vetenskaplig grund och substans.  

De källor som har hämtats från Internet har använts i kapitel 4: ”Informa-
tionsföretag och dess kunder”, detta då en bakgrund ges till de organisationer 
som är med i undersökningen. Då dessa källor hämtats från respektive hemsida 
kan de inte ses som objektiva, men eftersom de enbart används som presenta-
tionsmaterial i uppsatsen bör det inte vara något problem. 
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Trots den stora mängd som har skrivits om KM har det varit svårt att få 
fram tidigare forskning, detta eftersom KM finns inom många olika områden 
och i många varianter. 

1.4 Forskningsöversikt 
Knowledge Management är ett relativt nytt och mångdisciplinärt område, det 
finns ganska mycket forskning kring ämnet och det mesta är ifrån 1990-talet. 
För att finna trender inom KM forskningen sökte jag bland annat i tidskriften 
Knowledge Management Research and Practice. Den forskning som bedrivs 
kretsar framförallt kring KM: s begreppsdefinition i olika former, vad KM står 
för. Men också hur KM kan involveras inom olika organisationsstrukturer. 

1.4.1 Margareta Nelkes rapport 
Margareta Nelke har skrivit en rapport (med titeln: Knowledge Management in 
Swedish Corporations: The Value of Information and Information Services, 
utgiven av ”Svensk Förening för Informationsspecialister”, TLS) om det kvan-
titativa värdet av information och informationssystem inom företag och 
kopplar det till KM. Hon tittar även på informationsprocessen, belyser fö-
retagsbiblioteks situation, samt ser på framtida behov inom företagens KM 
arbete.17 Då denna studie ger en grundförståelse till uppsatsen kommer den att 
beskrivas ganska utförligt.  

Företagen18 som var med i undersökningen ansåg att det var viktigt att få 
relevant information direkt till sin egen dator, för att på så vis minska pappers-
mängden och irrelevant information. Ofta går tid och pengar åt till att leta efter 
metoder och resurser för att kunna ta till sig relevant information och på 
samma gång vara säkra på att företagen inte missar något som de är i behov av. 
De flesta i undersökningen ansåg att företagsbiblioteket spelade en viktig roll i 
informationsarbetet med att anskaffa och välja ut relevant information. Företag 
med intranät har gjort det möjligt för virtuella bibliotek, vilka underlättar i in-
formationshanteringen. 19

                                                 
17 Recension från BIBLIST, http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind9805&L=BIBLIST&P=R3575, 
hämtat 2004-05-02.  
18 Företag som var med i undersökningen var: Gambro, Karlshamns, Perstorp, Scania, Swedish 
Match, Sydkraft, Trelleborg, Vattenfall och Volvo. 
19 Nelke, Margareta, 1998, Knowledge Management in Swedish Corporations: The Value of Information 
and Information Services, s. 6. 
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Då Nelke diskuterar värdet av den information som företagen har tagit del 
av påpekar hon att det ofta måste gå en lång tid efter anskaffandet av informa-
tionen innan själva värdet av den kan fastställas. Problemet är då att när en tid 
har gått kommer ingen ihåg vilken information som har vilket värde. Hon drar 
inte slutsatsen att information alltid är av värde och har inte tagit med i 
undersökningen vilka kostnader företag har för vilseledande och fel använd 
information. Dock är många medvetna om att vilseledande och fel använd in-
formation förekommer eller att medarbetare missar viktig information. Nelke 
skriver att hennes egen erfarenhet som företagsbibliotekarie ofta har varit att 
människor, på grund av tidsbrist, har en tendens att nöja sig med den första in-
formationen som de hittar. Lättnaden över att de faktiskt hittade något gör 
också att de inte förhåller sig speciellt kritiska till materialet.20

För tillgång till och vid anskaffandet av material används ibland informa-
tionskonsulter/mäklare (information brokers), speciellt för att få information 
om den nuvarande marknaden, konkurrenter och nyheter. Referenser om var 
lämplig information kan finnas hämtas dock först och främst ifrån andra 
kollegor. Nelke tar upp punkter som respondenterna har nämnt när det gäller 
att göra extern information mer lättillgänglig och underlätta 
informationsprocessen. Punkterna är bland annat att personalen är 
högutbildade, har tillgång till Internet och ett företagsbibliotek, att det finns bra 
nätverk för att utbyta information med omvärlden samt att goda kontakter med 
informationsmäklare finns eller utvecklas.21

Faktorer som kan hindra en bra extern informationshantering kan vara: en 
för decentraliserad organisation, bristande rutiner när det gäller informations-
inhämtning − vilket leder till att den personal som behöver informationen 
kanske inte alltid får den. Andra faktorer kan vara att företaget har en stel 
informationskultur, att personalen inte har träning i informationshantering, hög 
arbetsbelastning och ingen åtkomst till viktiga informationskällor som till 
exempel publika databaser. Även att det inte finns några offentliga riktlinjer för 
informationshantering och anskaffning utan det är upp till var och en i 
företaget att anskaffa sin egen information. Det är svårt att få ta del av 
information och kunskap om man inte vet om dess existens. Behov finns av ett 
offentligt söksystem för all information inom företaget.22

                                                 
20 Nelke, 1998, s. 8. 
21 Nelke, 1998, s. 10. 
22 Nelke, 1998, s. 10, 22. 
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Inom företagen önskades förbättring i KM genom att minska på informa-
tionen och då speciellt på pappersmängden.23 Nelke har med ett citat från en 
respondent som jag tycker belyser ett problem i informationshanteringen. Det 
är när en individ ställs inför för mycket information vilket kan vara vanligt när 
personal själva söker efter relevant information. 

Too much information is sent around in the hope that it will be useful to somebody. It 
slows down the efficiency of the company.24

Andra förbättringar som kan göras inom KM området, enligt Nelke, kan vara 
att även om personalen ifråga känner sig ganska fria att söka den information 
som de behöver, så ges det sällan tid till att läsa informationen på arbetstid utan 
det förväntas att de läser den på sin fritid. Mycket av den information som re-
spondenterna får är sådan som de inte har frågat efter − ibland relevant och 
ibland inte. Det finns också en önskan om att inte få så mycket information 
utan att den istället ska vara tillgänglig via databaser, intranät etc. Det finns få 
strategier som säkerställer tillgängligheten för extern information (förutom för 
juridiska dokument).25

 För att information ska kunna vara användbar måste den omvandlas till 
kunskap. Information är dock en värdefull tillgång och när den ekonomiska 
fördelen visas är det lättare för företaget att fokusera på förvaltningen av 
information och kunskap. Det är stora kostnader för läsning av den information 
som finns tillgänglig, vilket gör att det är viktigt att det bara är mycket relevant 
information som läses. Extern information används i hög grad för att hålla per-
sonalen uppdaterade och öka deras kunskap. Informationshantering sparar 
företagets resurser när de inte tar fram samma information flera gånger, blir 
uppdaterade på konkurrenterna etc. på så sätt undviks dubbelarbete.26

1.4.2 Uppsatser och licentiatavhandling 
De uppsatser som jag har tittat närmare på berör informationsmäklaryrket och 
hur företag får och förvaltar den externa och interna information som de behö-
ver. I uppsatsen Informationsmäklare på den svenska informationsmarknaden 
(skriven av Irene Moya vid Bibliotekshögskolan i Borås) är intresset riktat mot 
svenska informationsmäklare som har informationsförmedling som affärsidé 

                                                 
23 Nelke, 1998, s. 6. 
24 Nelke, 1998, s. 11. 
25 Nelke, 1998, s. 11-12. 
26 Nelke, 1998, s. 16-17. 
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och deras situation på dagens informationsmarknad. Hon drar också paralleller 
till bibliotekarieyrket och informationsspecialister.27

Uppsatsen Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag (skriven av 
Katarina Malmberg vid Bibliotekshögskolan i Borås) har sitt intresseområde 
inom omvärldsbevakning och Business Intelligence (BI) kopplat till bankvärl-
den. Det som gör denna uppsats intressant, i detta arbete, är att författaren dels 
definierar vad omvärldsbevakning är för något men också utröner begreppet 
Business Intelligence: 

Grovt kan man beskriva omvärldsbevakning som det övergripande området där man 
samlar in information från omvärlden. Business Intelligence innebär detsamma men 
skillnaden ligger i att man här har bearbetat och förädlat informationen till att bli Intelli-
gence d.v.s en direkt användbar värdefull faktor för företaget. 

Varje medarbetare ska vara utbildad och aktivt kunna delta i BI-funktionen och också 
förstå att kunna utnyttja funktionen praktiskt i sin egen verksamhet.28

Detta är relevant i uppsatsen då IT Piloterna själva utgår ifrån BI teori vid ska-
pandet av sina omvärldsbevakningssystem. Liknande resonemang finns också 
inom Information Management: 

Information management is the process of identifying, defining, collecting, storing, proc-
essing, protecting and distributing information. It deals in information content, which is a 
business issue, that is understanding the need, use and value of information in the or-
ganization (i.e. the flows of information).29

Här ser vi att KM, BI och IM är snarlika och berör varandras områden. Uppsat-
sen Att styra kunskap: Management och kunskap i organisationer (skriven av 
Lisa Ahlqvist och Lina Leufvén vid Uppsala universitet) är den enda tidigare 
uppsatsen, som jag har funnit, inom Biblioteks- och Informationsvetenskap 
som behandlar KM begreppet. Syftet med uppsatsen är ”att utöka förståelsen 
för hur kunskap genereras och sprids inom organisationer”.30 Slutsatser som 
dras är att det är de olika maktmönstren i företagsdiskursen som styr fokus på 
genererandet av ny kunskap och att lärande inom en organisation inte kan 
uppfattas som något individuellt, utan det kan ge upphov till sociala strukturer 
som i sin tur styr uppkomsten av communities of practice.31

                                                 
27 Se vidare om Moyas uppsats under kapitel 4: ”Informationsföretag och dess kunder”. 
28 Malmberg, Katarina, 2003, Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag, s. 8, 31. 
29 Malmberg, 2003, s. 18. 
30 Ahlqvist, Lisa & Leufvén, Lina, 2003, Att styra kunskap: Management och kunskap i organisationer,  
s. 3. 
31 Ahlqvist & Leufvén, 2003, s. 80-83. 
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De anser att det inte går att styra kunskap med hjälp av management så 
som KM ”implicerar, det vill säga ett förvaltande av kunskap per se”, utan att 
det istället handlar om att medvetandegöra kunskapens natur. Dock kan KM 
innehålla olika lösningar när det gäller kunskapsdelning i olika former så som i 
databaser etc. Författarna anser att det är viktigt med management relaterat till 
kunskap då det behövs struktur kring kunskapsförfarandet, att skapa olika 
kanaler för kommunikation. Det vill säga det behövs organisation för att ”se till 
att rätt människor, vid rätt plats med de rätta relationerna får något att hända”.32

I licentiatavhandlingen Organisationer kunskapsverksamheter: en kritisk 
studie av ”knowledge management” har Ewa Braf kritiskt studerat och analy-
serat en del av den befintliga KM litteraturen. Genom sin avhandling utvecklar 
och preciserar hon KM begreppet. Hon särskiljer bland annat informationsbe-
greppet från kunskapsbegreppet då: 

[I]nformation ligger nära ’kunskap om något’ i den meningen att båda handlar om vetskap 
om något. Däremot fordrar ’kunskap om’ en förståelse för vetskapen, vilket inte är ett 
krav för att ha ’information om’ något.33  

Då jag anser att dessa begrepp (information och kunskap) inte är samma men 
mycket närliggande och beroende av varandra, väljer jag att i uppsatsen disku-
tera de båda i förhållande till KM. 

1.4.3 Framtida KM forskning 
Inom den framtida KM forskningen går det att identifiera åtminstone tre 
nivåer, enligt Alexander Styhre: 

1. Organisation−mot−organisation. Kunskapsnätverk av olika organisatio-
ner och industrier studeras. De studeras ofta inom Strategic 
Management − hur företag skapar konkurrensmässiga fördelar genom 
de kunskapsresurser som finns inom företaget. 

2. Organisationsenhet−mot−organisationsenhet. Forskning bedrivs runt 
olika communities of practice, detta studeras ofta inom Human 
Resources Management. 

                                                 
32 Ahlqvist & Leufvén, 2003, s. 88-89. 
33 Braf, Ewa, 2000, Organisationers kunskapsverksamheter: en kritisk studie av ”knowledge manage-
ment”, s. 171-172. 
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3. Individ−mot−individ. Forskningen är individcentrerad, då kunskap ska-
pas inom och mellan olika individer. Detta studeras också inom Human 
Resources Management.34 

Forskningen tittar på dessa tre nivåer separat eller i kombination med varandra 
för att se hur ny kunskap skapas. Generellt kan sägas att på den första nivån, 
organisation−mot−organisation, ses kunskap ofta som fasta paket av organisa-
tionens färdigheter och know-how. Desto närmare forskningen kommer nivå 
tre, den individorienterade, desto mindre kodad och mer fokuserad på 
individers användning av kunskap är den. Kunskap ses då som något 
personligt. Styhre efterfrågar fler etnografiska studier inom KM forskningen då 
han menar att kunskap alltid bör studeras utifrån dess kärna, nämligen olika 
mänskliga aktiviteter.35

Denna uppsats rör sig mellan nivå ett och tre då IT Piloternas system an-
vänds för att effektivisera informationsflödet inom organisationer. Men även 
hur kunskap skapas i och mellan olika individer framhålls genom att se på hur 
IT Piloternas kunder uppfattar och använder sig av deras omvärldssystem. 

                                                 
34 Styhre, 2003, s. 155-156. 
35 Styhre, 2003, s. 155-156. 
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2. Data − Information − Kunskap? 

Data, information och kunskap är tre olika begrepp som är snarlika varandra 
men dock inte utbytbara mot varandra. En organisations framgång eller miss-
lyckande kan finnas i att veta vilka av dessa tre som behövs i organisationen 
och vilka som redan används.36

De tre begreppen blandas ofta ihop med varandra. I kapitlet kommer inte 
en undersökning av begreppen att ske på detaljnivå, utan jag väljer att ge en 
kort beskrivning till vartdera begrepp, som bakgrund och förförståelse till 
teoridelen och undersökningen. 

2.1 Data 
”Data becomes information when its creator adds meaning.” Data är objektiva 
fakta om olika företeelser. Hur mycket och hur ofta är två frågor som besvaras 
med hjälp av data, dock kan det inte besvara frågor som varför något inträffat 
eller om det kommer att ske igen.37

Data kan också ses från motsatt synvinkel. Ilkka Tuomi skriver att kedjan 
data–information–kunskap bör vara omvänd. Att begreppet data kommer sist 
eftersom enskilda data är skapade ur någons kunskap och information: 

There are no ‘isolated pieces of simple facts’ unless someone has created them using his 
or her knowledge. Data can emerge only if a meaning structure, or semantics, is first fixed 
and then used to represent information. This happens, for example, when information is 
stored in a semantically well defined computer database.38

På så vis existerar data enbart som lösningar på tidigare problem. Anledningen 
till att många ser kedjan med data först, information i mitten och kunskap sist 

                                                 
36 Davenport, Thomas H. & Prusak, Laurence, 2000, Working Knowledge: How Organizations Manage 
What They Know, s. 1. 
37 Davenport & Prusak, 2000, s. 4, 2. 
38 Tuomi, 1999, s. 237. 
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som slutprodukt är att den mesta litteraturen ”…adopts the associated idea of 
knowledge as representations of objective reality stored in memory”.39

2.2 Information 
Begreppet information användes för första gången i skrift någon gång mellan 
åren 1372−1386. Även om många genom åren har försökt att definiera begrep-
pet har forskare ännu inte kunna finna en enhetlig definition. Vi använder oss 
av ordet information så ofta att när vi använder det, vet vi vad vi menar. Det 
kan både vara ett verb och ett substantiv, det vill säga en person kan bli 
informerad (en process sker) och det kan vara en nyhet (ett meddelande).40

Donald O. Case definierar begreppet i enlighet med Gregory Bateson, 
information är: ”…any difference that makes a difference to a conscious, 
human mind”. På så vis blir information det som framstår som meningsfullt 
hos en individ, oberoende om det är från utomstående källor eller inom en 
själv. 41  

I sin artikel, ”Strategies for Dealing with Human Information Needs: Infor-
mation or Communication?”, framhåller Brenda Dervin tre olika kategorier av 
information: 

1. Extern, objektiv information beskriver mönstren och strukturerna av verk-
ligheten. 

2. Intern, subjektiv information representerar vår egen bild (vår kognitiva 
karta) av verkligheten. Den struktur som vi tillskriver verkligheten. 

3. Sense-Making, att skapa mening. De processer och beteenden som tillåter 
oss att växla mellan extern och intern information för att förstå världen, 
och sedan agera efter den förståelsen. 42

Det viktiga i Dervins antaganden är att information inte bara kommer utifrån, 
från externa källor utan likväl kan komma från interna processer.43

                                                 
39 Tuomi, 1999, s. 237-238. 
40 Case, Donald O., 2002, Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, 
and Behavior, s. 40-42. 
41 Case, 2002, s. 40. 
42 Dervin, Brenda, 1976, ”Strategies for Dealing with Human Information Needs: Information or 
Communication?”, s. 326. 
43 Case, 2002, s. 43. 
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Michael Buckland kategoriserar också informationsbegreppet i tre olika 
kategorier. Dessa skiljer sig från Dervin på många sätt men kan visa på de 
differentierade synsätt som finns för detta begrepp: 

1. ”Information−as−process” handlar om att bli informerad, hur någons kun-
skap ändras. 

2. ”Information−as−knowledge” med information förmedlas kunskap om olika 
händelser, ämnen etc. Information–as–knowledge kan användas för att un-
derstryka det som är förstått i information–as–process. 

3. ”Information−as−thing” till exempel data och dokument blir information då 
de har ett informerande värde. 44

Buckland påvisar att det finns svårigheter med att göra dessa indelningar då de 
två första kategorierna är svåra att mäta och observera. Men också att det mesta 
i världen, enligt kategorierna ovan, kan vara av informativt värde.45 Thomas H. 
Davenport och Laurence Prusak väljer att definiera information som ett 
meddelande, med en sändare och en mottagare; oftast i form av ett dokument, 
hörbar eller synbar kommunikation. ”Think of information as data that makes a 
difference.”46

I uppsatsen väljer jag att förhålla mig relativt öppen för tolkningen av defi-
nitionen information. Dock finns Dervin och Bucklands definitioner som ut-
gångspunkt. Case skriver i Looking for Information att det inte behöver finnas 
en slutgiltig definition för att kunna studera begreppet. Han citerar Nicholas J. 
Belkin som skriver: 

[W]e are not concerned with definitions of information, but rather with concepts of infor-
mation. The distinction is that a definition presumably says what the phenomenon defined 
is, whereas a concept is a way of looking at, or interpreting, the phenomenon…. by 
accepting the idea of a concept one becomes free to look for a useful concept, rather than 
a universally true definition of information.47

Fritz Machlup poängterar, enligt Case, att ”information [is] acquired by being 
told, whereas knowledge can be acquired by thinking”. Machlup fortsätter med 
att information implicerar förflyttning medan kunskap är ett stadium. Med 

                                                 
44 Buckland, Michael, 1991, ”Information as Thing”, s. 351. 
45 Case, 2002, s. 44. 
46 Davenport & Prusak, 2000, s. 3. 
47 Case, 2002, s. 59. 

 21



andra ord behöver inte information och kunskap vara det samma men det kan 
vara det då informationen som meddelas också är en persons kunskap om 
något. Robert Hayes uttrycker det något annorlunda, enligt Case, då han säger 
att: ”knowledge is internal; it cannot be received but must be internally 
created”48

2.3 Kunskap 

K N O W L E D G E is neither data nor information, though it is related to both, and the 
differences between these terms are often a matter of degree.49

Citatet ovan är ett sätt att se på relationen mellan de tre begreppen. Ett annat 
synsätt kan vara att kunskap kommer från information så som information 
kommer ifrån data. För att information ska kunna bli kunskap sker processer 
mellan och inom människor. Davenport och Prusak nämner fyra c: n som be-
skriver förflyttningen mellan begreppen information och kunskap: 

1. “Comparison”, ny information jämförs med tidigare, övrig information 
som redan finns. 

2. ”Consequences”, innebär att man ser på den innebörd informationen 
har som beslutsunderlag. 

3. ”Connections”, syftar till att se på hur kunskaper relaterar till varandra. 

4. ”Conversations”, vad säger andra om informationen. Vi får kunskap ge-
nom att integrera med andra människor. Men kunskap förvärvas även 
ifrån olika medier så som böcker, dokument och över tid genom våra 
erfarenheter.50 

Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and ex-
pert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences 
and information. It originates and is applied in the minds of knower. In organizations, it 
often becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational 
routines, processes, practices, and norms.51

                                                 
48 Case, 2002, s. 61. 
49 Davenport & Prusak, 2000, s .1. 
50 Davenport & Prusak, 2000, s. 6. 
51 Davenport & Prusak, 2000, s. 5. 
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Till skillnad från information och data innehåller kunskap olika värderingar, 
enligt Davenport och Prusak. Vi dömer ny och gammal information och data 
genom vår kunskap. Kunskap kan liknas vid levande system som växer och 
ändras vid interaktion med sin omgivning. Människor med kunskap kan utröna 
kända mönster från nya situationer vilket leder till att de inte behöver bygga en 
förståelse från grunden varje gång de tar del av ny information eller data. Med 
andra ord erbjuder kunskap snabbhet, då dess innehavare kan ta del av nya 
situationer mycket snabbare än vad de skulle ha gjort om de inte hade denna 
kunskap.52

Nonaka and Takeuchi say that ‘knowledge, unlike information, is about beliefs and 
commitment.’ [fotnot] The power of knowledge to organize, select, learn, and judge 
comes from values and beliefs as much as, and probably more than, from information and 
logic.53

Kunskap består då främst av värderingar och uppfattningar istället för informa-
tion och logik. 

Studier har visat att av den information och kunskap som managers tar del 
av kommer två tredjedelar från samtal, ansikte–mot–ansikte eller via telefon 
och bara en tredjedel kommer ifrån olika slags dokument. Kunskap inom en 
organisation blir bara en tillgång om den är tillgänglig. Desto tillgängligare den 
är desto värdefullare blir den för organisationen.54

Att data, information och kunskap har en inbördes relation med varandra 
och samverkar är inte svårt att se. Dock kan det vara en fördel för organisatio-
ner att veta vilka delar som det arbetas mest med för att kunna öka eller minska 
andra delar, tills organisationen vidhåller en bra och effektiv informationshan-
tering. Ett sätt att öka sin förståelse för informationsflödena och kunskapsutbu-
det som finns inom organisationen kan vara att implicera KM strategier. 

                                                 
52 Davenport & Prusak, 2000, s. 10-11. 
53 Davenport & Prusak, 2000, s. 12. 
54 Davenport & Prusak, 2000, s. 12, 18. 
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3. Knowledge Management 

KM begreppet beskrivs i detta kapitel för att ge en förståelse till strukturerna 
som de undersökta aktörerna rör sig inom i undersökningen. I kapitlet väljer 
jag att ta upp några författares syn på KM begreppet för att påvisa några av de 
olika synsätt som finns inom området. Utifrån deras synsätt har jag valt att be-
lysa vissa teman som är relevanta för uppsatsen: vad KM är för något, 
kunskapsmarknad, informella och formella nätverk, tyst och synlig kunskap 
och till sist KM arbete inom organisationer. 

Mycket av den KM litteratur som jag har läst handlar om hur system effek-
tiviseras, men diskussionen förs också om hur kunskap bör definieras inom en 
organisation och hur KM begreppet ska definieras i sig självt, vad KM egentli-
gen står för. 

Många forskare (bland annat Daniel Bell) definierar det postindustriella 
samhället som ett kunskapssamhälle.55 Utifrån den ståndpunkten kan vi se hur 
det har blivit allt viktigare för företag att förvalta sin kunskap. KM är en relativ 
nytt fält, det blev populärt under 1990-talet och dess teori kan till och från 
verka inkonsekvent och resonemangen kan uppfattas som motsägelsefulla.56 
Anledningen till att det idag råder en viss osäkerhet kring begreppet hos många 
kan bero på att det härstammar ifrån många olika discipliner. Olika 
utgångspunkter leder till olika begreppsmässiga utgångspunkter trots att 
ungefär samma områden diskuteras.57

Det råder dock enighet om att det inte går att ge någon enhetlig definition 
av begreppet, utan KM är beroende av den situation som den finns inom. Kun-
skap och information är beroende av varandra men på olika sätt i olika 
situationer. I denna uppsats utgår jag från definitionen att KM handlar om hur 
kunskap och information förvaltas (skapas, bibehålls och utvecklas) inom en 
organisation. 

 
                                                 
55 Blackler, Frank, 2002, ”Knowledge, Knowledge Work and Organizations”, s. 47. 
56 Styhre, 2003, s. 24, 30. 
57 Tuomi, 1999, s. 18. 
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Kanti T. Srikantaiah definierar KM begreppet med att skriva: 

KM is introduced to enhance collaboration, to improve productivity, to enable and en-
courage innovation, and to cope with information overload and deliver only the essen-
tials.58  

Srikantaiah ser KM som ett verktyg att effektivisera, att öka samarbetet mellan 
medarbetare och skapa förnyelse inom en organisation. Ewa Braf skriver i sin 
avhandling att KM begreppet kan beskrivas utifrån två perspektiv. Det första 
perspektivet behandlar KM som ett informationsverktyg: 

[K]unskapsmanagement [handlar] om att samla in och lagra aktörernas kunskap, varefter 
informationen görs tillgänglig för andra inom organisationen [fotnot]. Detta görs med 
stöd av tekniska verktyg – t ex Internet och databaser – och det primära syftet är att 
omvandla tyst kunskap till explicit kunskap. Att se kunskapsmanagement som ett infor-
mationshanteringsverktyg handlar om att friställa kunskaper från det vetande subjektet.59  

Det andra perspektivet på KM är att se det som ett strategiskt verktyg där kun-
skap ses som organisationens mest centrala resurs som måste spridas på bästa 
sätt. Betoning ligger här på ”vikten av ledningens stöd, god kommunikation, 
kultur, belöningssystem och förmåga att dela med sig av kunskaper − allt för 
att skapa förutsättningar för framgångsrik och effektiv 
kunskapsmanagement”60. Brafs definition av KM är alltså: 

Med KM eftersträvas bl a att medvetengöra medarbetarnas kunskaper i syfte att hantera, 
utveckla och sprida dem på ett för organisationen fruktbart sätt. Genom en framgångsrik 
KM finns potential att öka organisationers handlingsförmåga, följaktligen även verk-
samheters värdeskapande och konkurrenskraft.61  

Thomas H. Davenport och Laurence Prusak skriver i Working Knowledge: 
How Organizations Manage What They Know att anledningen till att KM har 
blivit ett så pass populärt begrepp är bland annat den globala konkurrenskraft 
som har uppstått mellan organisationer. Medarbetarnas kunskap inom en 
organisation har blivit ett starkt konkurrensmedel. Organisationens och dess 
medarbetares kunskap är kärnpunkten för hur väl organisationen fungerar och 

                                                 
58 Srikantaiah, Kanti T., 2000, ”Knowledge Management: A Faceted Overview”, s.15. 
59 Braf, 2000, s. 4. 
60 Braf, 2000, s. 5. 
61 Braf, 2000, s. sammanfattning. 
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många organisationer strävar idag efter att bättre förstå vad de vet och vad de 
behöver veta.62

Enligt Davenport och Prusak koncentrerar sig många kunskapsprojekt på 
”stocking the shelves with knowledge” i stället för att se på hur människor an-
vänder sig och motiveras av kunskap i sina dagliga rutiner. Många organisatio-
ner har inga effektiva metoder för att förvalta och förstå hur de själva bättre 
kan ta till vara den information som de behöver. Mycket av den kunskap som 
behövs finns oftast redan inom organisationen, men är inte tillgänglig då den 
efterfrågas. De menar att KM bör vara en naturlig del av arbetet inom en orga-
nisation, en del av de dagliga rutinerna. När en organisation är bra på att 
förvalta sin kunskap, märker de inte ens att de gör det.63

I dagens organisationer och företag finns kunskap överallt och ingenstans. 
Det som är viktigt är att ge medarbetarna en förståelse för den kunskap och 
information som finns inom den egna organisationen istället för att främst bara 
arkivera olika dokument. Om medarbetarna skapar sig en förståelse för hur in-
formation och kunskap inom organisationen fungerar kommer de också lättare 
att kunna ta del av den. Allee skriver att den viktigaste teknologin för att kunna 
förvalta information är olika kommunikationsteknologier. Detta för att kunna 
vidmakthålla flödet av den kunskap som finns inom företaget.64

Sammanfattningsvis kan sägas att KM är ett relativt nytt fält som har bli-
vit populärt då kunskap inom en organisation ses som ett viktigt 
konkurrensmedel i den globala marknaden som uppstått. Det finns ingen 
enhetlig definition av begreppet, dock bör KM vara en naturlig del i det dagliga 
arbetet inom organisationen. Detta eftersom medarbetarna har lättare att ta del 
av informationen och kunskapen om det finns en förståelse för hur kunskap 
och information verkar. 

3.1 Kunskapsmarknad 
En organisation är en socialt samlad konstruktion där olika sociala processer 
sker. Organisationskulturen, rollerna och den fysiska miljön etc. influerar me-
darbetarnas agerande, dessa agerande skapar sedan den kultur som finns inom 
organisationen. En nyckelfaktor i organisationens kunskapskultur är att tillit 

                                                 
62 Davenport & Prusak, 2000, s. xix. 
63 Davenport & Prusak, 2000, s. xiii, xv, xxi. 
64 Allee, 1997, s. 153. 
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och öppenhet ska finnas så att kontinuerligt lärande och innovation värderas 
högt, uppskattas och ges stöd för inom kulturen.65

Davenport och Prusak föreslår att organisationen ska ses som en kun-
skapsmarknad med köpare, säljare och förmedlare, likt andra marknader, för att 
det sedan ska gå att lokalisera och vidareutveckla KM inom organisationen. 
Kunskapsmarknaden existerar eftersom människor sällan ger utan att vilja ha 
något tillbaka.66 Idén om kunskapsmarknaden har sina rötter inom Social 
exchange theory, där människor ses som: 

 [R]ational profit seekers choosing between alternative actions in order to obtain the 
greatest value at the lowest possible costs. As Blau (1964) explains ‘human beings choose 
between alternative potential associates or courses of action by evaluating the experiences 
or expected experiences with each other in terms of a preference ranking and then 
selecting the best alternative.’ Social exchange theory provides a useful theoretical 
backdrop for explaining why individuals choose to exchange knowledge with others.67

Kunskapsmarknadens köpare är de människor som försöker lösa ett problem, 
de är informationssökare. Säljaren är den person inom företaget som har just 
den kunskap som efterfrågas. Det finns också informationsmäklare som 
förmedlar kunskapen mellan köparen, den som söker, och säljaren, den som har 
kunskapen. Davenport och Prusak nämner här att bibliotekarier, när sådana 
finns, inom organisationen ofta spelar en viktig roll som informationsmäklare 
på kunskapsmarknaden.68

Många organisationers kunskapsmarknader är mycket ineffektiva på grund 
av att det är svårt att lokalisera dem som har den kunskap som man själv söker 
efter och att det också är omöjligt att se kvaliteten på kunskapen innan den för-
värvas, vilket leder till att värdet och hela köpet av kunskapen blir mycket osä-
ker. ”Our usual state in regard to knowledge is to be completely unaware of it. 
We are like fish with no concept of water because we are submerged in it.”69 
Tre faktorer som gör att det blir en ineffektiv marknad är att medarbetarna inte 
har tillräckligt med information om hur kunskapsmarknaden fungerar, kunska-
pens asymmetri och dess närhet (man ser inte skogen för alla träden).70

                                                 
65 Allee, 1997, s. 147, 212. 
66 Davenport & Prusak, 2000, s. 26. 
67 Sawyer, Steve & Exchenfelder, Kristin & Heckman, Robert, 2000, ”Knowledge Markets: Cooperation 
Among Distributed Technical Specialists”, s. 186. 
68 Davenport & Prusak, 2000, s. 28-29. 
69 Allee, 1997, s. 154. 
70 Davenport & Prusak, 2000, s. 40. 
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När kunskapsutbytet inom organisationen ses som en marknad, leder det 
till att olika strategier kan vidtas för att säkra den. Ett sätt är att skapa olika 
marknadsplatser, fysiska och virtuella, där kunskapsutbyte kan ske.71 Jag väljer 
att applicera idén om kunskapsmarknaden på uppsatsen för att påvisa 
förhållandet mellan IT Piloterna och deras kunder. 

Tuomi menar att för att förstå kunskapen som finns inom en organisation 
bör vi se organisationen som sociala system som består av olika meningsska-
pande processer.72

Sammanfattningsvis, en organisation bör ses som en kunskapsmarknad 
med köpare, säljare och förmedlare. Idén om kunskapsmarknad kommer från 
social exchange theory. Om kunskapsutbytet inom organisationen ses som en 
marknad kan olika strategier vidtas för att säkra den. Dock är många organisa-
tioners kunskapsmarknader mycket ineffektiva eftersom det kan vara svårt att 
lokalisera den kunskap som behövs. Genom att se organisationen som sociala 
system som består av olika meningsskapande processer, kan vi förstå hur kun-
skap finns till. 

3.2 Formella och informella nätverk 
Davenport och Prusak tar upp Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchis bok The 
Knowledge-Creating Company, där de säger att om kunskap ska kunna 
utvecklas måste människor med olika kunskaper och erfarenheter arbeta 
tillsammans. Lite kreativt kaos är något som ett företag får räkna med när de 
skapar en kunskapsorganisation: 

The difference among individuals prevents the group from falling into routine solutions to 
problems. Since the group has no familiar solutions in common, individuals must develop 
new ideas together or combine their old ideas in new ways.73

Inom en organisation förmedlas också kunskap genom formella och informella 
nätverk. De informella nätverken kan bland annat vara e-postlistor eller diskus-
sioner i korridoren. Nätverken kan sedan bli mer formella där människor med 
gemensamma intressen träffas och diskuterar och på så vis kan ny kunskap ge-
nereras.74 Att kodifiera den kunskap som finns inom organisationen är 

                                                 
71 Davenport & Prusak, 2000, s. 46. 
72 Tuomi, 1999, s. 221. 
73 Davenport & Prusak, 2000, s. 60. 
74 Davenport & Prusak, 2000, s. 65-66. 
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väsentligt för att kunna öka dess värde. Kunskap som annars enbart skulle 
finnas hos (inom) medarbetarna kan på så vis bli mer permanent, formell och 
kan delas med flera inom organisationen. Det svåra i en sådan process är att 
koda kunskapen utan att förlora eller förvanska den.75

Människor bedömer den information och kunskap som de tar del av bero-
ende på vem de får den av. Organisationer och företag bör också uppmärk-
samma samtal och diskussioner bland medarbetarna istället för att enbart rikta 
sin uppmärksamhet mot dokument. Det viktigaste kunskapsutbytet sker ofta i 
situationer ansikte–mot–ansikte, då medarbetare träffas och diskuterar vad de 
behöver veta för stunden. Davenport och Prusak vidhåller att mycket av KM 
har behandlat kunskap abstrakt, som en enhet åtskild från dem som skapar och 
använder det. I sin forskning kom de fram till att det finns tre typer av förva-
ringsplatser av kunskap inom en organisation. Extern kunskap, sådan kunskap 
som medarbetarna finner utanför sin egen organisation, strukturerad intern 
kunskap så som forskningsrapporter etc. och informell intern kunskap vilket 
ofta finns i olika diskussionsdatabaser med know-how.76

När en organisation förnyar sin kunskap, innebär det inte att de bara tar in 
ny kunskap utan det gäller också att låta gammal kunskap bero. I processen 
gäller det att kunna vara självkritisk och att ständigt söka efter ny kunskap. 
Allee skriver i The Knowledge Evolution: Expanding organizational 
Intelligence att ny kunskap skapas genom att människor samverkar i olika team 
och grupper för att dela sina kunskaper och erfarenheter med varandra. Ny 
kunskap skapas inte av enskilda individer utan i samverkan mellan människor. 
Allee skriver att det finns lite vetskap om hur kunskap skapas i organisationer. 
Tyngdpunkten i mycket av den kognitiva forskningen har hittills varit på 
individers inlärningsprocesser och inte på hur organisationer, eller en grupp av 
individer anskaffar och skapar kunskap tillsammans:77

New ideas are the life-blood of an enterprise. Without understanding how knowledge 
works, we have no idea how to truly support creativity and innovation. If we would mas-
ter knowledge, we must think deeply about how we know what we know.78

I en formell organisation finns det också en informell organisation. Det vill 
säga den formella skapas genom design som till exempel en linjeorganisation. 

                                                 
75 Davenport & Prusak, 2000, s. 87. 
76 Davenport & Prusak, 2000, s. 90, 100, 106, 146. 
77 Allee, 1997, s. 10-11. 
78 Allee, 1997, s. 14. 
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Den informella organisationen består istället av olika communities of practice, 
vilket inte kan skapas eller designas utan sker spontant mellan medarbetarna. 
Bildandet av kunskap sker i dessa spontana grupper där individer som har 
liknande intressen och kunskapsområden träffas:79

We cannot design a seed, but we can till and water the garden in which it can grow. 
Companies that understand this are trying to remove barriers to the natural way people 
would organize to do their work. Some companies deliberately support the creation of 
knowledge networks and groups as the informal wrap to the formal woof of the organ-
izational fabric.80

Allee avslutar med att säga att riktig KM är mycket mer än att bara förvalta 
organisationens informationsflöde. Det handlar också om att kunskapen släpps 
fri för att finna sin egen väg genom organisationen. Organisationen bör vara 
självkritisk och ge medarbetarna frihet och möjlighet att uttrycka och utbyta 
sina kunskaper och erfarenheter med varandra. På så vis kommer kunskapen 
inom organisationen hitta sin egen väg. ”People will self-organize to 
knowledge together, selecting appropriate technologies for their purposes as 
they go.”81  KM handlar på så vis om hjälp till självhjälp. 

Sammanfattningsvis kan sägas att om kunskap ska kunna utvecklas inom 
en organisation måste människor med olika kunskaper och erfarenheter arbeta 
tillsammans i olika nätverk. Det viktigaste kunskapsutbytet sker ofta inom de 
informella nätverken, ansikte−mot−ansikte. När en organisation förnyar sin 
kunskap innebär det att de dels tar in ny kunskap men även låter gammal 
kunskap bero. Ny kunskap skapas i samverkan mellan människor. Enligt Allee 
handlar KM ofta om hjälp till självhjälp. 

3.3 Tacit (tyst) och Explicit (uttalad) kunskap 
En skillnad som görs i begreppet kunskap är uttalad (explicit) eller tyst (tacit).  
Michael Polanyi var först med att använda begreppet tyst kunskap, vilket kan 
delas upp i tre grupper: 

1. Saker som inte sägs då alla känner till dem och tar dem för givna. 

2. Saker som inte sägs då ingen riktigt förstår dem. 

                                                 
79 Allee, 1997, s. 218-219. 
80 Allee, 1997, s. 219. 
81 Allee, 1997, s. 231. 
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3. Saker som inte sägs även om några känner till dem, detta eftersom de inte 
kan beskriva kunskapen.82

Inom konventionell KM finns det ett underförstått antagande att nästan all kun-
skap kan kodifieras till språk som till exempel texter, förhållanden, formler och 
idéer. Det vi inte kan uttrycka ses som tyst kunskap, det vill säga vi vet mer än 
vad vi säger. Även om detta är erkänt inom KM litteraturen så produceras de 
flesta KM system och tillgångar inom företag som om all kunskap går att kodi-
fiera.83

Ett av målen inom KM, enligt Allee, är att göra kunskapen inom organisa-
tionen mer synlig. Att gå från tyst till uttalad kunskap. Tyst kunskap är den 
kunskap som finns inom en individ, vad en person i fråga vet men inte 
nödvändigtvis talar om. Uttalad kunskap är synbar, den är ofta kodad i form av 
dokument eller texter. Enligt Allee, ser Nonaka och Takeuchi att kunskap 
skapas i en organisation genom att tyst och uttalad kunskap integreras med 
varandra. Dels blir tyst kunskap synlig men även synlig kunskap kan bli tyst.84 
Till exempel då skrivna regler och instruktioner är så pass självklara inom 
organisationen, att de inte längre finns nedskrivna utan alla känner till dem 
ändå. En av de mest kända KM teorierna kommer ifrån Nonaka och Takeuchi: 

The model of knowledge creation developed by Nonaka [fotnot] and Nonaka and 
Takeuchi (1995) is one of the most cited theories in the knowledge management litera-
ture. At the core of the model is the distinction between tacit and explicit knowledge, and 
the analysis of the dynamics of knowledge creation through cycles of socialization, ex-
ternalization, combination, and internalization (SECI cycles) that engage tacit and explicit 
knowledge across organizational levels.85

När en organisation använder sig av en form av tyst eller uttalad kunskap krävs 
det, nästan alltid, att den andra formen också finns närvarande. De är beroende 
av varandra. Några av de mest användbara källorna av kunskap inom en 
organisation är de som använder sig av båda formerna av kunskap. Tyst 
kunskap växer genom en medarbetares erfarenhet, på så vis måste medarbetare 
få tid och tillfälle till att fortbilda sig och bygga på sin erfarenhet inom olika 
områden.86

                                                 
82 Styhre, 2003, s. 62. 
83 Styhre, 2003, s. 113. 
84 Allee, 1997, s. 45. 
85 Choo, Chun Wei & Bontis, Nick, 2002, “Knowledge, Intellectual Capital and Strategy”, s. 11. 
86 Choo & Bontis, 2002, s. 12. 
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Förutom att kunskap kan gå från tyst till uttalad eller tvärtom, kan den 
också gå från tyst till tyst eller från uttalad till uttalad. Alla de fyra formerna av 
kunskap interagerar dynamiskt inom en kunskapsintensiv organisation:87

• tacit-to-tacit (socialization): where individuals directly share and test knowledge 
• tacit-to-explicit (externalization): the transformation of knowledge into a tangi-

ble form through documentation or discussion 
• explicit-to-explicit (combination): combining different forms of explicit knowl-

edge such as documents or databases 
• explicit-to-tacit (internalization): where individuals internalize knowledge from 

documents, discussion or learning into their own body of knowledge.88 

Sammanfattningsvis, Polanyi var först med att mynta begreppet tyst kunskap, 
det vill säga vi vet mer än vad vi kan ge uttryck för, kunskapen finns således 
inom en individ. Motparten är synbar, uttalad kunskap som ofta finns kodad i 
olika dokument. Enligt Nonaka och Takeuchi skapas kunskap inom en organi-
sation genom interaktion mellan de båda formerna. Trots detta strävas det ofta, 
inom konventionell KM, efter att göra kunskap uttalad och de flesta KM 
system och tillgångar produceras som om att all kunskap inom en organisation 
skulle gå att kodifiera. 

3.4 KM arbete inom organisationen 
I inledningen till boken Corporate Knowledge skriver Ilkka Tuomi: 

The story of knowledge management tries to answer the question how we should manage 
knowledge work and knowledge organizations. /…/ There is a lot of knowledge around, 
and not all of it is useful for the organization. Often, old knowledge should be forgotten 
and unlearned. Some knowledge should be available for all organizational actors; some is 
unnecessary and misleading without an appropriate context for action. Some forms of 
knowledge are easily shared within the organization; some knowledge is embedded in in-
stinctive or habitual action and may be difficult to articulate.89

Tuomi skriver att trots att KM är ett så pass omdiskuterat ämne så försvinner 
inte de underliggande problemen. För att kunna förvalta kunskap inom en orga-
nisation behövs det först en gemensam basis inom ämnet KM att utgå från. 
Denna gemensamma basis måste inte bara ha teoretisk grund utan också kunna 

                                                 
87 Blackler, 2002, s. 55. 
88 Abell, Angela & Oxbrow, Nigel, 2001, Competing with Knowledge: The Information Professional in 
the Knowledge Management Age, s. 45. 
89 Tuomi, 1999, s. 16. 
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göra det begripligt för medarbetarna inom organisationen att förstå dess huvud-
idéer. Han skriver att kunskap är mer ”sann och riktig” om den leder fram till 
effektiva handlingar.90 Ofta särskiljs två typer av kunskapsresurser inom en 
organisation, mänsklig kunskap och strukturell kunskap: 

An individual within an organization can manifest his or her competencies only in rela-
tion to the rest of the organization. Similarly, what an organization ‘can’ depends cru-
cially on the system it interacts with. /…/ Core competencies may come and go as a result 
of change in the organizational environment.91

Idén är att den mänskliga kunskapsresursen försvinner varje kväll när medar-
betarna går hem medan den strukturella kunskapen kan ägas av företaget eller 
organisationen. Men den mänskliga kunskapen som finns inom företaget 
existerar enbart i förhållande till de aktiva system som finns inom 
organisationen, med andra ord kan det sägas att den mänskliga 
kunskapsresursen även finns inom företaget nattetid eftersom medarbetarna går 
hem men deras faktiska kunskap finns sparade inom organisationens system. 
Organisationen kan inte äga dess medarbetares kunskap och kompetens men 
kunskapen och kompetensen är bara relevant i förhållande till organisationens 
eller företagets produkter.92

KM bör närma sig organisationens kunskapsbasis från flera olika håll, 
bland annat genom de olika kunskapsresurser som finns, så som kompetens, 
erfarenhet, expertis men också genom de olika sociala aktiviteter och den 
praxis som finns inom organisationen. Dessutom behöver de faktiska 
kunskapsprodukterna förvaltas inom organisationerna, så som dokument, dess 
identitet, språk och motiv. På så vis blir det mest kritiska inom KM att förstå 
de processer som finns när kunskap genereras.93

Samhället eller organisationer kan inte själva skapa ny kunskap utan det är 
enbart individer som kan det. Från ett praktiskt perspektiv på KM inom organi-
sationer behövs inte en statisk teori om kunskap. Det är istället viktigt att förstå 
hur kunskap skapas och utvecklas. ”[O]ne underlying theme in this work was 
that knowing is to a large extent a social phenomenon, bound to systems of 
social activity, and reflected in social practices, tools, and language.”94

                                                 
90 Tuomi, 1999, s. 19, 291. 
91 Tuomi, 1999, s. 83. 
92 Tuomi, 1999, s. 295. 
93 Tuomi, 1999, s. 300. 
94 Tuomi, 1999, s. 313, 413. 
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I utvecklingen av KM inom en organisation krävs det att dess system änd-
ras. Isolerade försök till förändring mot bättre KM misslyckas oftast, lika så 
fungerar det inte om ledningen och medarbetarna försöker förändra hela 
organisationen på en och samma gång. I stora organisationer är det omöjligt att 
enbart använda en infallsvinkel av KM och applicera den på verksamheten. 
Organisationen förvaltar redan sin kunskap på något vis och vad som behöver 
göras är att när KM appliceras, visa på hur det faller in i de redan fungerande 
systemen och var nytänkande behövs. Tuomis svar på hur man bör gå tillväga 
är att se på anledningen till varför KM introduceras. Medarbetarna vill göra 
organisationen mer intelligent, det vill säga praktiskt sett kan KM ses som 
bestående av flera olika dimensioner där förändring är önskvärd och 
organisationen behöver titta närmare på alla dessa dimensioner för att ett 
fungerande KM ska kunna utvecklas.95

Inom en organisation bör KM arbetet börja där det finns ett erkänt problem 
att ta hänsyn till och att detta företags- eller organisationsproblem går att hän-
föra till kunskap på något sätt. Att åtgärda problem genom att identifiera deras 
kunskapsdelar och genom att använda sig av organisationens värdegrund för att 
komma till en lösning är ett sätt att implicera KM.96

Många organisationer börjar sitt KM arbete genom att installera intranät 
(eller liknande tekniska resurser) där information kan förmedlas. Davenport 
och Prusak vänder sig emot en alltför teknikorienterad KM struktur, då de me-
nar att kunskap skapas och distribueras mellan och inom människor. Samtidigt 
är teknisk infrastruktur en nödvändighet för att lyckas med KM. 
Infrastrukturen kan ses som en av ingredienserna till att få en bra KM 
verksamhet. Vad de vänder sig emot är de organisationer som bara implicerar 
nya tekniska strukturer och därmed väntar sig att de ska få en lyckad 
kunskapsförvaltning inom sin organisation. Ett sätt att komma igång med KM 
inom organisationen kan vara best practices (det vill säga att se på de rådande 
sätt som något genomförs i organisationen och hur det kan förbättras).97  

Davenport och Prusak vänder sig också emot att organisationer säger att 
deras fokus ligger på att göra kunskapen inom organisationen mer tillgänglig. 
De menar att bara för att en viss kunskap eller information är tillgänglig 
innebär det inte att medarbetare tar till sig den. Utan många gånger handlar det 
om hur attraktiv kunskapen är. Hur man ska göra för att attrahera medarbetarna 

                                                 
95 Tuomi, 1999, s. 365. 
96 Davenport & Prusak, 2000, s. 164. 
97 Davenport & Prusak, 2000, s. 166-167. 
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till att ta till sig ny kunskap.98 Allee poängterar att det är viktigt att i sin jakt på 
kunskap inte förlora sin vishet: 

Albert Einstein once said that we cannot solve our current problems with the same level 
of thinking that created them. This means that when we cannot resolve a dilemma at one 
level, we must move to another mode of thinking. In the Knowledge Era this particularly 
holds true. If our attention is on managing information, we will never move into knowl-
edge. If we focus only on building knowledge, we will never gain real wisdom.99

Om medarbetare i en organisation ska kunna förstå den nya kunskapen måste 
de också förstå syftet med den. En viktig fråga att ställa i sammanhanget är vad 
vi vill få ut av den nyvunna kunskapen? Utmaningen för ett företag i dess KM 
arbete är att se hur organisationen eller olika enheter inom den fungerar som 
intellektuell samarbetspartner eller som ett kollektivt fält av kunskap. Kunskap 
kommer i många olika former och det är inte förrän vi inser det som vi kan 
börja arbeta med att förvalta den på rätt sätt.100 För att kunna strukturera upp 
kunskapsförvaltning kartläggs ofta resurserna inom en organisation: 

Companies that value knowledge want to know how and where to access it. With a view 
to knowledge as a valuable resource, many companies are undertaking ‘knowledge map-
ping’ projects. Different companies take different approaches to this according to their 
needs and purpose. The purpose of a knowledge map is to guide people to knowledge re-
sources inside the company.101

Problem som kan uppstå med dessa system och guider inom en organisation är 
att de inte underhålls, många gånger blir de inte uppdaterade och de blir gam-
malmodiga vilket leder till att medarbetarna slutar använda dem. Designen på 
många av systemen och guiderna förlitar sig för mycket på en central grupp av 
medarbetare för uppdatering och underhåll.102

Kunskap kan organisera sig självt i mycket, om organisationen försöker 
samla kunskapen i olika mönster och kategorier blir det ofta att den behöver 
ändras och justeras så att den ska passa. Genom att skapa dessa knowledge 
maps måste organisationen också förlita sig på någon slags expert som kan ta 
hand om all kunskap som ska organiseras. Om vi ska förstå hur kunskap ska 

                                                 
98 Davenport & Prusak, 2000, s. 176. 
99 Allee, 1997, s. 37. 
100 Allee, 1997, s. 16, 19, 26. 
101 Allee, 1997, s. 216. 
102 Allee, 1997, s. 217. 
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kartläggas måste vi också förstå hur kunskap fungerar, det vill säga framförallt 
att kunskap är i ständig förändring.103

Sammanfattningsvis kan sägas att det inom en organisation ofta särskiljs 
på två typer av kunskapsresurser. Strukturell kunskap som företaget äger och 
mänsklig kunskap som enbart är relevant i förhållande till företagets produkter. 
Det är bara inom och mellan individer som ny kunskap kan produceras. KM 
arbetet bör börja där det finns ett erkänt problem som kan knytas till kunskap. 
För att utveckla KM inom en organisation krävs förändring, det vill säga att när 
KM appliceras på organisationen bör man visa på hur det faller in i redan 
fungerande systemen och var nytänkande behövs. Information och kunskap 
behöver inte bara vara tillgänglig för medarbetarna utan den måste också vara 
attraktiv. Det är när vi inser att kunskap kommer i många olika former som vi 
kan börja förvalta den på rätt sätt. 

3.5 Kritik mot KM 
Ett pragmatiskt förhållningssätt till KM kan innebära att vad som är sant för 
oss är det som vi har användning för. Vi ser den sanning som vi kan tolka i vår 
föreställningsvärld. Detta skulle då innebära att KM fungerar så länge som vi 
tror och tycker att det fungerar i vår organisation. Frågan är då inte om vår 
organisation kan förvalta kunskap utan om vi är tillfreds med den förvaltning 
av kunskap som vi använder oss av, eller om vi bör utveckla våra processer och 
system. Styhre pekar på att kunskap aldrig till fullo kan förstås utanför sitt 
sammanhang utan alltid är beroende av de sociala grupper och kulturer som 
den finns inom:104

The question is not whether we are capable of managing knowledge or not, but whether 
we are pleased with the ideas and images of knowledge management which have been 
provided by mainstream knowledge management theorists.105

Styhre förhåller sig också kritisk till den konventionella synen på KM. Hans 
kritik är att konventionell KM litteratur ofta behandlar kunskap som ett ting 
som lätt går att applicera på olika fall. Att påstå att kunskap är något konkret 
som går att applicera på organisationer kan göra mer skada än nytta.106

                                                 
103 Allee, 1997, s. 218. 
104 Styhre, 2003, s. 148. 
105 Styhre, 2003, s. 149. 
106 Styhre, 2003, s. 8, 11. 
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Mycket av den litteratur som finns delar, enligt Styhre, upp KM begreppet 
inom ett företag i två olika modeller, som dock kompletterar varandra be-
greppsmässigt. Den första modellen, knowledge-based view of the firm, har en 
kunskapsbaserad syn på företag där kunskap ses som en organisatorisk resurs 
som kan användas och bytas ut efter behov. Den andra modellen som används 
inom litteraturen kallas för knowledge management perspective och här ses 
kunskap som en process som skapas i det dagliga arbetet mellan 
organisationens medarbetare. Den första modellen ser alltså kunskap som 
något statiskt som företaget kan kontrollera och använda sig av medan den 
andra modellen ser kunskap som en social process som organisationen kan dra 
nytta av.107

Fram till idag har mycket av den KM litteratur som kommit ut beskrivit 
kodifierad kunskap, det vill säga kunskap som information eller data. Nyare 
KM litteratur har istället beskrivit kunskap som fylld av rutiner och 
organisationers dagliga arbete (”day−to−day practices”).108

Begreppet KM är en oxymoron, det vill säga det innehåller motsatts ord, 
då knowledge innebär en flytande process medan management istället 
innefattar kontroll och ordning.109 Styhre poängterar den naturliga motsägelsen 
inom kunskapsbegreppet, vilket framkommer i KM litteraturen: 

What we can learn in terms of knowledge management is, consequently, that neither 
knowledge (as an umbrella term forms all sorts of intellectual resources) nor management 
can be seen as unambiguous, well-defined concepts or practices. Knowledge management  
is not a box of tools; it is rather a mindset, a way of thinking of organizations and firms in 
terms of being knowledge-laden.110

Kunskap ses som något som bör delas över organisationens skikt och gränser 
men också samtidigt som något som bör skapa struktur, organiseras och kon-
trolleras. Styhre skriver dock att kunskapsföretag alltid är sociala system som 
skapar och återskapar kunskap, på så sätt har kunskap alltid att göra med den 
miljö som den finns inom.111

Styhres största kritik till KM är att varken knowledge eller management är 
fasta begrepp som kan bilda någon slags verktygslåda för att skapa KM system 
inom företag. Han menar på att kunskapsbegreppet är alltför tvetydigt och in-

                                                 
107 Styhre, 2003, s. 21. 
108 Styhre, 2003, s. 23. 
109 Styhre, 2003, s. 25. 
110 Styhre, 2003, s. 80. 
111 Styhre, 2003, s. 37-38. 
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konsekvent för att det ska kunna fungera. Det finns inget som kan kallas för 
Knowledge Management då det egentligen enbart är ett flertal sätt att förvalta 
organisationens och medarbetarnas kompetens som kallas för kunskap.112

Mats Alvesson är också kritisk, i artikel ”Knowledge Work: Ambiguity, 
Image and Identity”, till den centrala roll som kunskap har fått i organisationer 
och företag. Han skriver att teoretisk kunskap enbart har en marginell roll i det 
dagliga arbetet hos medarbetare inom kunskapsföretag. I många större företag, 
där arbetet är av en mycket standardiserad art, behövs inte teoretisk kunskap i 
lika stor utsträckning som i riktigt kunskapsintensiva företag, utan företagets 
kompetens byggs upp genom att bedriva stora projekt över en längre tid. Dock 
nämner han att en del kunskapsintensiva företag standardiserar sina produkter 
så som inom management consulting där många har utarbetat metoder att ar-
beta efter.113 Alvesson skriver att kunskap inte är något som är paketerat och 
färdigt att sälja, utan kunskap som fenomen behöver erkännande från andra för 
att existera: 

As a socially constructed phenomenon, knowledge does not exist on its own, but is de-
pendent on social recognition; without being perceived and recognized by others, for all 
practical matters, knowledge does not appear as such – except for Robinson Crusoe and 
people in similar situations.114

Alvesson poängterar att han inte tycker att kunskap är oviktigt utan framför 
bara en mer skeptisk syn till det populära begreppet kunskap. Det är den ökade 
betydelsen av begreppet och att det har blivit så centralt för många organisatio-
ner som gör att vi bör förhålla oss skeptiska till kunskapsbegreppet. Många 
forskare (bland annat Andrew Abbott och Anurag Sharma) menar, enligt 
Alvesson, att abstrakt kunskap är det främsta kännetecknet hos ett företag.115

Angela Abell och Nigel Oxbrow förhåller sig också skeptiska till 
kunskapsbegreppet. De skriver att de kunskapsmiljöer som sägs finnas och 
skapas enbart är utopier där alla skulle vilja arbeta. Vid genomförandet av 
kunskapsverksamheter framkommer många problem som få organisationer och 
företag har en lösning på. Dessa problemområden kan vara affärsförmåner, 
medarbetarna kopplat till organisationskulturen, teknik eller olika processer, 

                                                 
112 Styhre, 2003, s. 143, 145. 
113 Alvesson, 2001, s. 866-868. 
114 Alvesson, 2001, s. 872. 
115 Alvesson, 2001, s. 881-882. 
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med andra ord många av de större områden som kunskapsstrukturer befinner 
sig inom.116

Sammanfattningsvis kan sägas att Styhre anser att kunskap alltid är bero-
ende av de sociala grupper och kulturer som den finns inom och kan då inte 
förstås till fullo utanför sitt sammanhang. Hans kritik är att kunskap ofta ses 
som ett ting som går att applicera på olika organisationer. KM begreppet är en 
oxymoron, där kunskap innebär en flytande process och management innefattar 
kontroll och ordning. Här framkommer KM begreppets ambivalens och tvety-
dighet. KM är då enbart ett flertal sätt att förvalta organisationens och medar-
betarnas kompetens som kallas för kunskap. Alvesson är kritisk till den 
centrala roll som kunskap har fått i organisationer. Kunskap är inte paketerat, 
färdigt att sälja utan kunskap som fenomen behöver erkännande från andra för 
att existera. Enligt Abell och Oxbrow är skapade kunskapsmiljöer bara utopier, 
i verkligheten finns det många problem med KM som få företag har lösningen 
till. 

                                                 
116 Abell & Oxbrow, 2001, s. 39-40. 
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4. Informationsföretaget och dess kunder 

Idén till kommersiell informationsförmedling skapades i Frankrike under 1930-
talet. Till USA kom verksamheten i början av 1970-talet och till Sverige tio år 
senare, i början av 1980-talet. Den svenska marknaden uppstod mycket på 
grund av den utveckling som skett i Frankrike och USA, men också på grund 
av utvecklingen inom data- och kommunikationstekniken. De flesta 
informationsmäklare i Sverige har sin bakgrund i andra områden än biblioteks- 
och informationsvetenskap. (Till skillnad från USA där det är tvärtom.) 117

I detta kapitel kommer jag att ta upp IT Piloternas verksamhet och de två 
kunderna Kommunal och Konkurrensverket beskrivs, detta för att ge en bak-
grundförståelse till undersökningen. 

4.1 IT Piloterna 
IT Piloterna är ett konsultföretag inriktade på informationshantering och om-
världsbevakning via Internet. Företagets uppgift är att finna effektiva lösningar 
på informationshantering för sina kunder. På deras hemsida går att läsa: 

IT Piloterna har sedan 1997 genomfört utbildningar i effektiv informationshämtning och 
omvärldsbevakning för en mängd kunder med mycket varierande behov. Vår metod är att 
utifrån kundens behov ta fram ett skräddarsytt upplägg – baserat på medarbetarnas ar-
betsprocesser. Vi jobbar ofta nära interna informationsexperter som informationsavdel-
ning och bibliotek, för att även kunna lyfta fram de bästa interna resurserna för varje in-
formationsbehov.118

De har två inriktningar på sin verksamhet: Internet Research Metod är olika 
strategier och metoder för avancerad informationssökning på Internet och 
Internet Research Omvärld vilket är utbildning i bevakningsverktyg och om-
världsanalys.119 Två portaler som de distribuerar är Internet Intelligence 
Platform (IIP) och Internet Research Platform (IRP). IIP har utvecklats för att 
                                                 
117 Moya, Irene, 1999, Informationsmäklare på den svenska informationsmarknaden, s. 66-67. 
118 www.itpilot.se - utbildning, hämtat 2003-11-22, (utskrift finns i uppsatsförfattarens ägo). 
119 Mer om dessa system går att läsa om i kapitel 5: ”Redovisning och Analys”. 
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kunna hantera en organisations omvärldsinformation eftersom de flesta av 
dagens organisationer har ett stort inflöde av information från olika källor. ”In-
flödet är sällan samordnat, synkroniserat och dubbelarbete är vanligt. Distribu-
tionen internt sker ofta manuellt via mail till mer eller mindre väl definierade 
målgrupper.”120 Det är denna portal (IIP) som kunderna i undersökningen 
använder sig av: 

IIP samlar alla nyheter på ett ställe: nyhetsbrev, pressmeddelanden, agentbevakning av 
webbplatser och databaser och mediebevakningstjänster styrs alla till ett och samma 
gränssnitt. En redaktör hos kunden går igenom inkommande material och bestämmer vad 
som ska publiceras för resten av organisationen. Genom att kategorisera nyheterna skapas 
möjlighet för slutanvändarna att sätta upp personligt anpassade profiler – alla behöver inte 
se allt. Den mänskliga filtreringen garanterar en mycket hög relevans på allt publicerat 
material.121

Den andra portalen (IRP) är framtagen för att hantera faktabaserade informa-
tionskällor istället för nyheter: 

I organisationer idag sitter medarbetare och samlar källor i individuella favoritlistor på 
sina egna datorer. Detta medför att flera personer ägnar tid åt att på var sitt håll leta upp 
samma informationskälla (dubbelarbete) eller att personer trots liknande behov inte har 
samma underlag (vet inte vad de andra har hittat). Favoritlistorna är oerhört personbero-
ende: när en medarbetare slutar försvinner favoritlistan och kunskapen om de olika in-
formationskällorna. Efterträdaren får uppfinna hjulet igen. 

Grunden i systemet är en databas för strukturerad delning av länkar till informations-
källor, interna så väl som externa. Alla medarbetare har tillgång till länkdatabasen och kan 
enkelt söka fram kvalitetssäkrade källor. 

Resultatet blir en skräddarsydd ”Yahoo!” där ämnesindelningen på länkarna styrs helt 
av kundens interna terminologi och organisationsindelning. En medarbetare kan lätt ställa 
in en profil som tar fram alla länkar av samma typ ur databasen.122

”Vår historik är lite brokig” börjar IT Piloternas vd Anders Bretz med att säga 
när vi möts på IT Piloternas kontor i Stockholm i januari 2004 för en intervju 
till denna uppsats. Grundarna av företaget har alla olika akademiska 
bakgrunder och träffades under studietiden i Uppsala då de alla jobbade inom 
miljörörelsen. Ingen av dem har informatörsbakgrund eller kommer från 
informationsbranschen. Dock började de tidigt jobba med Internet, men då med 

                                                 
120 www.itpilot.se - portaler - Internet Intelligence Platform, hämtat 2003-11-22, (utskrift finns i uppsats-
författarens ägo). 
121 www.itpilot.se - portaler - Internet Intelligence Platform, hämtat 2003-11-22, (utskrift finns i uppsats-
författarens ägo). 
122 www.itpilot.se - portaler - Internet Research Platform, hämtat 2003-11-22, (utskrift finns i uppsatsför-
fattarens ägo). 
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fokus på miljöfrågor som miljökonsulter. De genomförde ett antal utbildningar 
med fokus på informationssökning på Internet relaterat till miljöfrågor. 1996 
genomförde de sina första utbildningar för miljödepartementet. Därefter vann 
de den upphandling som regeringskansliet genomförde, då de andra företagen 
som gav anbud helt var inriktade på teknik medan det som efterfrågades var 
hur man effektivt kan söka information på Internet: 

Så vi gjorde en behovsanalys, sen tog vi fram anpassade utbildningsupplägg för de olika 
departementen. Och 1998 startade vi då aktiebolaget IT Piloterna, då hade vi kört utbild-
ningar i cirka ett år. 

Det är utbildningar som har varit deras största verksamhetsområde, men under 
de senaste åren har de, parallellt med de utbildningar som de ger, arbetat på 
konsultbasis med informationshantering, intranätstruktur, informationsstrategi 
etc. Inom ramen för detta har fokus kommit att hamna på omvärldsbevaknings-
verktyg, bland annat genom att hjälpa kunder med att upphandla system för 
omvärldsbevakning. 

För två år sedan arbetade de parallellt med två kunder, fackförbundet 
Metall och Telenordia, för att hjälpa dem att styra upp sin omvärldsbevakning. 
IT Piloterna kom fram till att trots att dessa kunder hade mycket olika omvärld 
så hade de ganska lika behov. Det slutade med att de utvecklade en mjukvara 
som ett 15-tal av deras kunder arbetar med idag (bland annat Kommunal och 
Konkurrensverket): 

Insamling av omvärldsinformation har två dimensioner för en kunskapsorganisation – ad 
hoc-insamling och kontinuerlig bevakning. I det första fallet ska medarbetarna kompetent 
kunna söka information effektivt på egen hand, för att själva kunna lösa aktuella 
informationsbehov. Vi pratar mycket om informationskompetens, i kunskapsföretag så är 
det en kritisk framgångsfaktor. Den kontinuerliga bevakningen utgår från det faktum att 
omvärlden faktiskt är relativt statisk, mycket av behovet av omvärldsinformation kan 
förutsägas över tiden. Kunder, konkurrenter, myndigheters information är exempel på 
sådan information som är intressant för många i organisationen. Sådan information ska 
man givetvis i så stor utsträckning som möjligt hämta in automatiskt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att IT Piloternas verksamhet är inriktad på 
informationshantering och omvärldsbevakning via Internet. Deras uppgift är att 
finna effektiva lösningar på informationshantering för sina kunder, där fokus är 
på omvärldsbevakningsverktyg. Verksamheten har två inriktningar, Internet 
Research Metod och Internet Research Omvärld. De två portalerna som de 
producerar är Internet Intelligence Platform (IIP) och Internet Research 
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Platform (IRP). Den första portalen (IIP) samlar alla nyheter i ett och samma 
gränssnitt och används av kunderna i uppsatsen. 

4.2 Deras kunder 
IT Piloternas kundkrets är bred och mångfacetterad, kunderna som är med i 
denna undersökning är fackförbundet Kommunal och Konkurrensverket. Trots 
att det är två mycket olika organisationer så finns det också likheter, bland 
annat började de använda IT Piloternas system ganska nyligen. Då de båda är 
kunskapsintensiva organisationer passar de för undersökningen i denna 
uppsats. 

4.2.1 Fackförbundet Kommunal 
1910 bildades Svenska kommunalarbetarförbundet, organisationen hade då 26 
ombud på 13 avdelningar med 593 medlemmar.123 Idag är Kommunal Sveriges 
största fackförbund med cirka 600 000 medlemmar som arbetar i över hundra 
olika yrken inom områdena vård, skola, omsorg, kollektivtrafik, teknisk 
omsorg och lantbruk: 

Åtta av tio medlemmar är kvinnor. Hälften arbetar inom vården. En tredjedel är 30 år eller 
yngre. Kommunal organiserar anställda i välfärdssektorn. Nio av tio som jobbar inom 
våra yrkesområden är med i facket.124

Organisationens värderingsgrund bygger på alla människors lika värde, 
rättvisa, solidaritet och frihet. Förbundet är medlem i flera internationella 
organisationer och ”samverkar med andra fackföreningar i ISKA, 
offentliganställdas international, ITF, Transportinternationalen, och IUL, 
lantarbetarnas international”.125

Organisationen har ett förbundskontor i Stockholm, 23 avdelningar, 500 
sektioner och 32 000 arbetsplatsombud. De olika delarna inom organisationen, 
förbundskontoret − avdelningarna − sektionerna, når varandra genom intranä-

                                                 
123 ”Våra rötter”, http://www.kommunal.se/index.cfm?id=70&lid=1&cid=40222, hämtat 2004-03-29 
(utskrift finns i uppsatsförfattarens ägo). 
124 ”Välfärdens ansikten: En presentation av Kommunal”, s. 2, http://www.kommunal.se/files/ 
040324135934101/Valfardens_ansikten_03.pdf, hämtat 2004-03-29, (utskrift finns i uppsatsförfattarens 
ägo). 
125 ”Välfärdens ansikten: En presentation av Kommunal”, s. 5, http://www.kommunal.se/files/ 
040324135934101/Valfardens_ansikten_03.pdf, hämtat 2004-03-29, (utskrift finns i uppsatsförfattarens 
ägo). 
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tet.126 Det är också i detta intranät som omvärldsbevakningssystemet finns och 
används. Inom förbundet har 4 500 medarbetare tillgång till omvärldsbevak-
ningssystemet och 300 personer beräknas besöka tjänsten dagligen.127

Kontaktpersoner som intervjuats för uppsatsen på Kommunal är 
bibliotekarie Carin Schultz och informatör Ulrika Frykskog. 

4.2.2 Konkurrensverket 
Konkurrensverket är en statlig myndighet inom Näringsdepartementet. På 
deras hemsida går att läsa att ”[v]erkets uppgift är att arbeta för en effektiv 
konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna”.128 
För att uppnå sina mål samverkar de med andra myndigheter i Sverige och med 
andra länders konkurrensmyndigheter samt Europeiska kommissionen. De rör 
sig också emellan Marknadsdomstolen, EG: s domstolar, Konsumenter, 
Företag, Internationella nätverk, Riksdagen, Regeringen och Stockholms 
tingsrätt.129

Konkurrensverket har drygt 100 anställda varav 80 % har en akademisk 
grundutbildning eller högre. De flesta medarbetarna är ekonomer eller jurister 
”som utreder misstänkta överträdelser av konkurrenslagen och föreslår vad 
som kan göras för att få bort hindren mot en effektiv konkurrens”. År 2003 var 
verket uppbyggt av fyra avdelningar och tre sekretariat, mycket av arbetet sker 
i projektform över avdelningsgränserna.130 De började använda IT Piloternas 
omvärldsbevakningssystem som försöksverksamhet i augusti 2003 och 
fullskalig start med hela personalen var i början av december 2003.131 
Besöksfrekvensen i omvärldsbevakningssystemet är mellan 750-900 besök om 
dagen vilket innebär att varje medarbetare är inne i snitt 8-10 gånger per dag.132

Kontaktpersoner som intervjuats för uppsatsen på Konkurrensverket är 
pressekreterare Jimmy Dominius och Christian Blume, föredragande. 

                                                 
126 ”Välfärdens ansikten: En presentation av Kommunal”, s. 7, http://www.kommunal.se/files/ 
040324135934101/Valfardens_ansikten_03.pdf, hämtat 2004-03-29, (utskrift finns i uppsatsförfattarens 
ägo). 
127 Lindström, Lalla, 2003, ”Så här omvärldsbevakar du”,  s. 4. 
128 ”Uppgifter och Organisation”, s. 2, http://www.kkv.se/bestall/pdf/upporg.pdf, hämtat 2004-02-26, 
(utskrift finns i uppsatsförfattarens ägo). 
129 ”Konkurrensverkets årsredovisning 2003”, s. 8, http://www.kkv.se/bestall/pdf/arsredovisning 
_2003.pdf, hämtat 2004-02-26.   
130 ”Konkurrensverkets årsredovisning 2003”, s. 12, http://www.kkv.se/bestall/pdf/arsredovisning 
_2003.pdf, hämtat 2004-02-26.  
131 Intervju nr 4, s. 2. 
132 Intervju nr 1, s. 13. 
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5. Redovisning och Analys 

I detta kapitel kommer intervjumaterialet att redovisas och analyseras i relation 
till teorin. För att materialet ska vara enklare att överblicka är analysen uppde-
lad i de teman som finns i intervjuguiden.133 Efter varje avsnitt/grupp av frågor 
följer en sammanfattning. Alla intervjuade har inte svarat på alla frågor då 
några frågor inte var relevanta i sammanhanget. Dock har alla fått möjlighet att 
i efterhand svara på de frågor som inte kom upp vid intervjutillfället men dykt 
upp under analysarbetets gång, på så vis kommer vissa av de svar som finns 
med i kapitlet från e-post och inte från intervjutillfällena. 

När det förekommer citat i analysen har jag tagit mig friheten att skriva ci-
taten så att de blir förståeliga i sitt sammanhang. Det är alltså inga direktcitat 
utan omskrivna, i så stor utsträckning som möjligt utan att dess innebörd går 
förlorad, till skriftspråk. Därefter kommer en diskussion av uppsatsen att 
genomföras i nästkommande kapitel. 

5.1 Tema 1: Synen på informationshantering  

Vad anser du är bra informationshantering? 

Slutanvändare:  

Kommunal: 
Information är ibland mängder av små delar så man får försöka ge helheterna, sätta in 
saker i sitt sammanhang. Jag tycker att det är viktigt att inte bara skyffla ut information 
utan att det finns lite handpåläggning också, mycket pedagogik. 

I intervjun framkommer också att man måste peka på vad som är viktigt att 
veta och varför det är viktigt att veta det, men också att informationen 
omtolkas och sammanfattas för medarbetarna. 

                                                 
133 Se bilagor 2, 3 och 4. 
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Konkurrensverket: 
Det är väl egentligen att man i princip inte måste uppfinna hjulet på nytt varje gång. Att 
man hade ett system som på något sätt nästan var självklart. Det blev intuitivt så att man 
visste vad man söker och var man ska hitta det någonstans. /…/ Ett system som kommer 
en till mötes lite mer. 

Hos den intervjupersonen på Konkurrensverket kan en viss osäkerhet skönjas, 
det vill säga att bra informationshantering är när medarbetarna säkert vet vad 
som finns och var den finns att hämta. I svaret finns också en efterfrågan på ett 
system som kan bistå vid informationshanteringen trots att de använder IT 
Piloternas omvärldsbevakningssystem. Samma oro och osäkerhet i informa-
tionshanteringsprocessen kan också skönjas hos respondenterna i Nelkes rap-
port. Det är svårt att ställa relevanta frågor när man inte vet vilken information 
och kunskap som finns i sammanhanget: 

Respondenter från Nelkes rapport: 
Det är svårt att få ta del av information och kunskap om man inte vet om dess existens. 
Behov finns av ett offentligt söksystem för all information inom företaget. 

Redaktör: 

Konkurrensverket: 
När man får så lite information att man kan ta till sig allt som är vettigt på ganska kort tid, 
rätt grej i rätt volym.  

Kommunal: 
Det är när det jag gör kommer till användning, när jag har så mycket kunskaper om or-
ganisationen och vad man gör så att jag kan hålla ögonen öppna och förmedla relevant 
information. /…/ När man påminner folk, det här är vårt område, det här ska vi engagera 
oss i. 

De båda ser det viktiga i att kunna förmedla bra information så snabbt som 
möjligt till medarbetarna. Det andra citatet visar också på att den intervjuade 
ser sig själv som en del i en större kedja, vars uppgift är att ta in och förmedla 
information till behöriga inom organisationen. 

Utifrån frågan kan sägas att beroende på arbetsuppgifter innebär informa-
tionshantering olika saker för de intervjuade, dock anser alla intervjuade att det 
är viktigt med bra informationshantering. 
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Vad innebär effektiv informationshantering för dig? 

Slutanvändare: 

Kommunal: 
Att peka och omtolka tycker jag är jätteviktigt. Det beror också på vilka arbetsuppgifter 
man har, sysslar man med omvärldsbevakning på ett bibliotek i en organisation så kan 
effektiv informationshantering innebära att man pekar på och plockar fram lämplig in-
formation. Informationsavdelningen tar sedan ett steg till när de sätter in det i ett sam-
manhang, människor inom en organisation har olika funktioner i kedjan. 

Alla medarbetare har olika roller när det kommer till effektiv informationshan-
tering. Det som är viktigt är att den bästa informationen pekas ut och omtolkas 
till berörda medarbetare. Anledningen till varför ny information bör pekas ut 
och omtolkas kan ses i teorin där det står att om medarbetarna skapar sig en 
förståelse för hur kunskapsförvaltningen inom organisationen fungerar har de 
också lättare att ta del av den. 

Konkurrensverket: 
Det är väl egentligen att slippa fråga kollegorna. Det är väl att oberoende av vilken typ av 
information som man behöver så har man samma sätt att hitta den på. 

Det kanske skulle bli effektivt om det fanns en bibliotekarie som kunde söka i databa-
ser, som arbetar med det varje dag och som kunde systemet liksom från alla håll. Inte så 
att man lägger över informationsinhämtningen på den personen, utan man lär sig, man 
diskuterar, man berättar det här skulle jag vilja få fram och så vet den personen i fråga hur 
man ska komma dit. Är man då med själv i processen så har man lärt sig det till nästa 
gång. Man stöter ju på frågor ibland hur man ska förhålla sig till det man behöver veta 
och sådär, man sätter sig aldrig ner och tar sig nått helhetsgrepp, det gör man inte. 

Den intervjuade från Konkurrensverket efterfrågar ett effektivt system eller en 
guide (till exempel en informationsspecialist eller bibliotekarie) som kan finna 
rätt information och samtidigt undervisa i hur medarbetarna finner den. Med 
andra ord det som efterfrågas kan vara mer marknadsföring på befintligt 
system och kontinuerlig utbildning. Den intervjuade vill alltså att tyst och 
uttalad kunskap samverkar till viss del. Det vill säga genom ett effektivt system 
(uttalad kunskap) och personlig service (tyst kunskap) får han den bästa 
sökningen. I teorin kan det ses att några av de mest användbara källorna av 
kunskap inom en organisation är de som använder sig av båda formerna. 
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Redaktör: 

Kommunal: 
Vi har så oerhört stor spännvidd på våra ämnesområden vilket gör att det är en väldig 
mängd information som trillar in och ingen orkar ta del av allting, så vi behöver någon 
som kan filtrera. Och då inte bara sätta upp sökprofiler, för till och med då när man sätter 
upp sökprofiler, när man försöker avgränsa, så trillar det in massor. Man måste sovra i 
materialet och bedöma vad som är relevant eller har högre intresse eller vad som har 
lägre. Så att det behövs någon som agerar filter, filtrerar bort den stora mängden mindre 
intressant material eller rent skräp. 

En effektiv informationshantering kräver att all den information som kommer 
till organisationen filtreras av någon, så att den mest relevanta informationen 
blir kvar. 

Konkurrensverket: 
När relevant information kan förmedlas från rätt källa till rätt mottagare på ett sådant sätt 
att informationen kommer fram snabbt och att den tas emot på ett rationellt sätt hos 
mottagaren. 

Det är inte bara innehållet i paketet som är viktigt, utan även paketeringen och has-
tigheten − och att man som mottagare lätt kan se vilket paket som är viktigt att öppna 
först. Även priset spelar givetvis in. 

Det är också viktigt, enligt Konkurrensverket, att den information som kommer 
är paketerad rätt. Det gäller att göra informationen attraktiv, det vill säga att 
medarbetarna ser vilken information som är viktigast. 

Producent: 
IT Piloterna fokuserar på att se till att information sprids snabbare och effekti-
vare i deras kunders företag. Att se till att en organisations informationsflöden 
samlas i ett och samma gränssnitt, istället för att finnas på flera olika håll inom 
organisationen. Deras arbete blir på så vis att strukturera upp en marknad och 
visa på var nytänkande behövs. Med andra ord formar de en kunskapsmarknad 
i ett och samma gränssnitt med hjälp av sina system. 

IT Piloterna: 
Alla som pratar om omvärldsbevakning är överens om att det är primär information som 
är det mest intressanta, det som medarbetarna når via sina nätverk och på annat håll. /…/ 
Normalt brukar man säga att 20 procent av informationsbehovet är extern information och 
80 procent hittar man internt. 

Ska man nå några konkurrensfördelar med sin omvärldsbevakning så kan man göra det 
på två sätt: dels genom analysen av materialet, att alltid dra mer begåvade slutsatser 
utifrån insamlat material än vad konkurrenterna lyckas med. Dels så är det genom att 
aktivt jobba med att samla in primärinformation från medarbetarna. Den tryckta infor-
mationen som man har tillgång till är ju mer eller mindre gemensam för alla. Man kan 
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utgå från att alla har tillgång till precis samma information som det egna företaget, men 
om vi på vårt företag kan bli bättre än de andra på att jobba strukturerat och proaktivt med 
primärinformation så kan vi nå konkurrensfördelar där. Det är där som begrepp som 
Knowledge Management har blivit så populära, alla börjar förstå att det är genom att 
effektivare hantera medarbetarnas kunskap som man blir bättre än konkurrenterna. Därför 
tror jag att den här typen av system i framtiden kommer att bli en nödvändighet, alla 
marknader blir ju mer konkurrensutsatta. 

Den mesta informationen som hanteras finns redan internt i organisationen, det 
är bara en liten del av dess informationsflöde som tas utifrån. Med andra ord 
för att få konkurrensfördelar behövs det att den primära informationen 
struktureras upp och hanteras på så effektivt sätt som möjligt. Enligt Davenport 
och Prusak finns ofta redan mycket av den information och kunskap som en 
organisation behöver inom dess väggar, den är bara inte tillgänglig när den 
efterfrågas av medarbetarna. 

Det är samma tankegång som finns hos de system som producenten i upp-
satsens undersökning distribuerar. Om medarbetarna skapar sig en förståelse 
för hur kedjan data−information−kunskap fungerar och även förstår kunskaps-
förvaltningen (kunskapsmarknaden) inom organisationen är det sedan lättare 
att ta del av den. Här framkommer också vikten av marknadsföring av 
befintliga och nya system men också att utbildning i systemen och 
informationssökning alltid är viktig för att nå bästa resultat. 

I kapitlet om Knowledge Management går också att läsa att anledningen 
till KM: s genomslagskraft i organisationer är att den globala 
konkurrenskraften som uppstått mellan organisationer har lett till att 
medarbetares kunskap har blivit ett starkt konkurrensmedel. Detta kan ses i 
citatet ovan där producenten menar att organisationens konkurrensfördelar 
finns inom dess primärinformation, eftersom den tryckta informationen som 
finns är gemensam för alla. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas om ”tema 1: Synen på informationshantering” 
att beroende på vilka arbetsuppgifter man har innebär informationshantering 
olika för olika medarbetare, dock anser alla intervjuade att det är viktigt med 
en bra och effektiv hantering inom organisationen. 

För slutanvändarna innebär en bra informationshantering att de ser 
helheten, att informationen sätts in i sitt sammanhang vilket i sin tur kräver 
mycket pedagogik. Det är också att de inte behöver börja om från början vid 
varje ”informationstillfälle”, att medarbetarna har kunskap om vad som finns 
och var den finns, gärna i ett system som känns självklart och naturligt att 
använda. Redaktörerna har i grund samma uppfattning om vad som är bra 
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informationshantering, dock definierar de det lite olika. Kommunals definition, 
av bra informationshantering, är att informationsförmedlaren (i detta fall 
bibliotekarien) själv bör ha så pass mycket kunskap om organisationen att hon 
eller han kan förmedla rätt information till medarbetarna. Konkurrensverket 
vidareutvecklar detta med att säga att bra informationshantering är rätt 
information i rätt volym. 

Till producenten, IT Piloterna, ställdes denna fråga i kombination med 
nästa: ”vad innebär effektiv informationshantering för dig?” Deras tanke med 
omvärldsbevakningssystemet är att få en snabbare och effektivare spridning på 
information i deras kunders företag; att se till att en organisations informations-
flöden samlas i ett och samma gränssnitt för att på så vis skapa konkur-
rensfördelar gentemot andra företag. De formar en kunskapsmarknad som 
strukturerar upp informationsflödena inom organisationer. Anledningen till att 
KM har blivit populärt under det senaste årtiondet är att medarbetarnas 
kunskap har blivit ett starkt konkurrensmedel mot andra företag. 

Redaktören på Kommunal menar att effektiv informationshantering sker 
när det finns någon som agerar filter och filtrerar bort mindre intressant 
material. För slutanvändaren på Kommunal innebär frågan att man pekar på 
rätt eller bra information men också att informationen omtolkas och sätts in i 
sitt sammanhang. Ett effektivt system eller en guide som kan söka rätt på bra 
information efterfrågas av konkurrensverkets slutanvändare. Här kan 
skillnaden ses mellan de två svaren. Kommunal har ett mer övergripande 
synsätt medan konkurrensverket ser det mer konkret – vad behövs för stunden. 
Dock ser båda att alla medarbetare har olika roller när det kommer till effektiv 
informationshantering och det som efterfrågas är mer marknadsföring av 
befintligt system och kontinuerlig utbildning. 

Enligt Davenport och Prusak finns redan den mesta informationen inom or-
ganisationen, det gäller bara att kunna göra den tillgänglig och attraktiv för me-
darbetarna. Och även att organisationens tysta och uttalade kunskap samverkar 
för att öka användbarheten i de befintliga strukturerna. 
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5.2 Tema 2: Informations- och kunskapsförvaltning 

Berätta om informationshanteringen inom organisationen 

Slutanvändare: 

Konkurrensverket: 
När man börjar här får man genomgång av biblioteket och mycket översiktligt hur man 
surfar i databaser och sådana saker, men det är ju ingenting eftersom du inte sitter och gör 
det varje dag eftersom det inte är din huvudsakliga arbetsuppgift. Man glömmer det och 
därför, när det är någonting specifikt som man är i trängande behov av, då får man ta den 
enklaste vägen att hitta informationen när den behövs. Oftast går man till några kolleger 
och frågar: ’hur var det nu man skulle göra, hitta det där, var fanns det där?’ Alltid är det 
någon som vet, det blir lite så där gammaldags. Det kanske inte är det optimala. 

Det är ju så med information, man bryr sig inte så länge det inte är något specifikt som 
man behöver och då tänker man inte så mycket på systemet, inhämtningen och in-
formationshanteringen och så där. Alla sätt att få tag på den information man behöver är 
bra och sen gör man på något annat sätt en annan gång. 

Jag har alltid en krypande känsla av att man liksom vet lite för lite, så är det. Å andra 
sidan så vet man ju också att man inte kan ta till sig all den information som finns, så det 
är lite tricksig avgränsning. Fast man kan ju bara ägna viss del av arbetstiden åt infor-
mationsinhämtning, det är ju så generellt sett. 

Trots de genomgångar som har varit finns det en stor osäkerhetsfaktor när det 
gäller att söka efter information, medarbetarna blundar och hoppas på att finna 
det de söker efter. Som det framkommer i tidigare forskning, teorin och i 
undersökningen: om medarbetarna inte vet om att viss information existerar, är 
det svårt för dem att söka efter den. Det är också här som de olika delarna inom 
en organisation bör ses som intellektuella samarbetspartner, ett kollektivt fält 
av kunskap. Finns det ett gemensamt gränssnitt och uppmuntras medarbetarna 
till att använda sina informella nätverk kan också kunskapen öka inom 
organisationen. Det ses också i undersökningen då den vanligaste vägen att gå i 
sin informationssökning verkar bland annat vara att vid behov fråga kolleger. 

Kommunal: 
Men alltså det här med att vi tittar runt på vad som händer omkring oss och sånt där att 
jobba med det. Jag tycker inte att vi har haft så mycket utbildningar som stött det för-
hållningssättet. Det kan i sin tur slå tillbaka på att alla inte använder det här som de skulle 
behöva, de som skulle ha nytta av omvärldsbevakning använder inte systemet. För man 
har inte förstått förhållningssättet, att det är ett sätt att lära sig att ta in kunskap. 

Då informationsmängden har ökat så kan det vara många som har problem med 
att plocka ut det som är väsentligt för dem. Även om det finns ett omvärldsbe-
vakningssystem i organisationen innebär det inte att alla förstår dess funktion 
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och använder det. Utbildningar finns, dock har de inte haft utbildning i 
omvärldsbevakningssystemet tror den intervjuade. 

Redaktör: 

Konkurrensverket: 
Det framgår av en instruktion att alla medarbetare ska hålla sig informerade om frågor 
rörande organisationen och bevaka sina intresseområden. /…/ Sen är det upp till var och 
en hur man gör det. Väldigt mycket information finns i tidskrifter och liknande och det 
gäller att vara observant på vad som händer inom den sektorn man själv bevakar, för att få 
en känsla för branschen. Vi försöker jobba på att ge impulser till den handläggande 
personalen som de kan jobba vidare med. Man går in på olika sätt och i den mån jag, eller 
vi på informationsavdelningen, hittar någonting så förmedlar jag det till medarbetaren, för 
att upprätthålla deras kunskapsinhämtning. 

Det är upp till var och en att finna den information som behövs, dock finns re-
daktören där som en guide som kan visa på var de bör leta. 

Konkurrensverket: 
Av handläggarna är ungefär hälften ekonomiutbildade och hälften jurister så det är ett 
ganska kvalificerat gäng. De vet hur man använder Internet och de vet hur man använder 
ett bibliotek och sådant där, de är mycket medvetna om det problemet, hur de ska ställa 
krav på information och så vidare. /…/ 

Det är höga krav ifrån användarna, det är det. De accepterar inte vad som helst utan de 
har prövat på andra system på andra ställen och de har med sig studievana från sin 
utbildning. Så de vet vad de vill, de vet vad de behöver veta. 

Det sätts höga krav från kompetenta användare menar Konkurrensverkets 
redaktör. Kunskap är något väldigt individuellt och det kan vara svårt att gene-
ralisera, dock bör de flesta medarbetarna kunna mycket. Frågan är om de verk-
ligen kan mycket eller om det bara är den generella åsikten. Genom 
informationen som vi tar del av skapar vi oss en bild av verkligheten. Enligt 
Case är information det som framstår som meningsfullt hos en individ, obero-
ende om det är från externa eller interna källor. Samma tankar kan ses hos 
Dervin vars antaganden är att information inte bara kommer utifrån, från ex-
terna källor utan det kan också vara från interna processer. Information 
används då av individer för att skapa förståelse om en företeelse eller ett 
objekt. Genom insamlad data får vi alltså information som ökar vår kunskap i 
ett ämne vilket kan vara till hjälp vid beslutsfattande. 
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Kommunal: 
Vi lever i ett samhälle där vi dränks i information och då måste man slita för att nå fram 
med den information som människor har nytta av. Säg att jag vet att just precis det här gör 
livet lite lättare för dig att få de minuterarna med någon, det är det som behövs. /…/ 

Men svårigheten är just att informationsflödet är så enormt så att innan man har lyckats 
få människor att förstå att man har möjlighet att göra livet lite enklare för dem, så värjer 
de sig. För det är säkert bara en komplikation som jag kommer med. 

Mycket i jobbet handlar om att ta del av det informationsflöde som finns för att sen 
kunna se till så att rätt person får rätt information. /…/ Det gäller att vara kommunikativ.  
/…/ Jag tycker att det är min uppgift att försöka serva folk, att hitta, att ta reda på vad de 
jobbar med så att jag kan ge dem service utan att dränka dem i information utan verkligen 
försöka hitta det här väldigt, väldigt precisa. Vara lite prickskytt alltså, inte hagel utan 
prickskytt. Jag vet att han eller hon är intresserad av precis det här och den personen är 
den enda i hela organisationen som har det på sitt bord och jag vet så mycket att jag kan 
förmedla den informationen. 

Det kan vara svårt att nå fram till medarbetarna, detta gör att redaktörerna får 
en stor uppgift att lösa. Det är inte bara rätt information som behöver komma 
till rätt medarbetare utan informationen måste också levereras på rätt sätt för att 
tilltala mottagaren. För redaktören ställer det stora krav på att kunna vara ly-
hörd och anpassningsbar till de situationer som uppstår. 

Producent: 

IT Piloterna: 
I till exempel en vanlig linjeorganisation är det oftast informationsavdelningen som bru-
kar ha hand om omvärldsbevakningen och där sitter en informationschef och några 
informatörer och kanske någon webbmaster. De ska dels ha koll på omvärlden men också 
skicka information upp till ledningen och i viss mån kan man också se att det sprids 
information från ledningen ut i organisationen. Men ute på avdelningarna eller 
affärsområdena så sitter en säljare och omvärldsbevakar massor för att det är hans jobb att 
omvärldsbevaka. Han ska vara påläst inför kundbesök och han ska veta vad konkur-
renterna gör. Lika så marknadsavdelningen, affärsutveckling, kundservice alla de här 
olika delarna i ett företag jobbar med omvärldsbevakning på olika sätt. Men det finns 
sällan gemensam plattform för att samla in och förädla informationen, utan i nästan alla 
organisationer skickas det en massa mail. De här personerna som då är mer eller mindre 
uttalade omvärldsbevakare har ofta informella nätverk, de skickar ut små nyhetsbrev som 
de snickrar ihop när de har kommit över intressant information. 

I stället för att ha några få uttalade omvärldsbevakare inom en organisation, 
sitter ofta många medarbetare och omvärldsbevakar sina egna områden. Detta 
kan leda till mycket dubbelarbete men också att de som behöver viss informa-
tion missar den på grund av organisationens ostrukturerade 
omvärldsbevakning. Medarbetare samlar in information som de sedan 
kanaliserar vidare till mer eller mindre väldefinierade målgrupper inom 
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organisationen. Det är här som de informella nätverken kan uppstå, menar IT 
Piloterna. 

Enligt KM är det inom en organisations kunskapsmarknad som 
medarbetarnas formella och informella nätverk skapas och verkar. Genom ett 
kreativt kaos där medarbetare med olika kunskap träffas, skapas innovation och 
ny kunskap bildas. Vilket i sin tur motiverar nya informella nätverk som 
främjar kunskapsstrukturerna. I undersökningen påvisas att mycket av 
informationsutbytet inom en organisation sker just i dessa informella nätverk 
då medarbetare träffas och diskuterar. 

IT Piloterna: 
Det är mycket sällan som man har någon form av plattform för att samla all information. 
De sprider sina pappersklipp på någon server, i cirkulationskuvert eller man har någonting 
på intranätet där nyhetsartiklar läggs in. Men det finns ingen helhet och det är ingen som 
helhjärtat tar tag i det, vilket är någonting som vi har sett och det är en tuff del i vår 
försäljning. Att det inte bara är en person som tar beslut om vårt verktyg utan det är en 
person tillsammans med alla omvärldsbevakare ute i organisationen som vi ser som po-
tentiella användare av vårt verktyg. 

Det är väl det som är problemet att det finns en ganska spretig omvärldsbevakning i de 
flesta organisationer som vi träffar på. Man omvärldsbevakar men ofta så är de här 
personerna som är eldsjälar, de har inget uttalat ansvar för omvärldsbevakning utan det är 
någonting som de själva tar tag i. /…/ De vi gjorde var att se till att alla de här infor-
mationsflödena kan samlas i ett gränssnitt. 

I de flesta organisationer finns det en ganska spretig omvärldsbevakning, struk-
tur och en gemensam bas saknas. Istället sitter medarbetarna och omvärldsbe-
vakar för sig själva. Den bevakning som behövs för arbetsuppgiften genomförs 
av alla medarbetare själva vilket ofta leder till att mycket dubbelarbete utförs. 
Om det finns en omvärldsbevakning är det ofta en eldsjäl inom organisationen 
som har tagit på sig den uppgiften av intresse, dock innebär det inte att det blir 
en bra omvärldsbevakning utan bara att någon försöker göra något. 

Om de olika delarnas (i kedjan data−information−kunskap) betydelse och 
interaktion med varandra framhålls blir det också tydligt var det behövs sätta in 
åtgärder för att förbättra informationshanteringen och skapa bättre kunskaps-
förvaltning. Davenport och Prusak skriver att människor med kunskap kan ut-
röna kända mönster från nya situationer vilket leder till att de inte behöver 
bygga en förståelse från grunden varje gång de tar del av ny information eller 
data. Detta innebär att mycket dubbelarbete skulle kunna undvikas. Det fram-
kommer också i undersökningen i Nelkes rapport där det efterfrågas ett system 
som undviker dubbelarbetet inom organisationer. Det är också viktigt med kun-
skap för att kunna utröna ny information från data. Om relationen mellan be-
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greppen förstås kan medarbetarna utnyttja det i vidareutvecklingen av informa-
tionshanteringen inom organisationen. 

IT Piloterna: 
Vi har gjort undersökningar som visat att har man en nyhetsfil på intranätet där det trillar 
in nyheter automatiskt under dygnets alla timmar, så är det väldigt ofta så att folk inte 
orkar med att läsa de här nyheterna. Det kommer in för mycket. Det är samma proble-
matik som när folk söker i Google eller AltaVista, det blir 10 000 träffar och man orkar 
inte med. 4-7 nyheter om dagen är vad vi har kommit fram till att folk orkar med att läsa 
och då tror vi att det bästa sättet att få ut rätt fyra nyheter är att till exempel låta någon 
produktchef bestämma det som är den viktigaste informationen för säljarna av den pro-
dukten. 

Det är viktigt att försöka minimalisera informationsintaget så mycket som möj-
ligt för att kunna nå fram med den information som är viktigast. ”Håller man 
på och skickar ut mail kan man aldrig vara säker på att mottagaren verkligen 
vill ha nyheterna.” Genom att använda omvärldsbevakningssystemet når alla 
inom organisationen den information som de behöver just för tillfället, varje 
person bestämmer själv vad hon vill ha. Med andra ord, rätt information till rätt 
person. 

Vad kan göras bättre när det gäller organisationens informationshantering? 

Slutanvändare: 

Kommunal: 
Det är att fler börjar använda det som någon slags proaktivt, som omvärldsbevakning. Att 
det blir någon slags omvärldsanalys, omvärldstänkande att fler, speciellt de som har 
makten över besluten i organisationen, fler av dem börjar. Men det handlar ju också om 
att de har det här förhållningssättet och tiden. Många skyller väl på att de inte har tid. 

En attitydförändring krävs och vetskap om hur omvärldsbevakning går till och 
att anledningen förklaras till varför medarbetarna ska omvärldsbevaka. Att det 
finns en medvetenhet i alla leden om varför alla bör omvärldsbevaka. 

Kommunal: 
Jag är rätt van vid att selektera, så jag kan direkt se vad som är viktigt för mig. /…/ Men 
jag tror och vet att det finns människor som känner att de drunknar, de kan inte selektera 
informationen. /…/ Man hinner kanske inte läsa allt och då kanske man missar det som är 
viktigt och väsentligt. Sen beror det också på vilken datormognad människor har. 

Då slutanvändaren arbetar med distribution av information, leder det till att hon 
själv känner sig säker på att finna den information som hon söker. Dock ser 
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hon bland medarbetare att det kan finnas problem så som datormognad och 
tidsbrist. Det visade sig i Nelkes rapport att medarbetare ofta nöjer sig med den 
första informationen de finner på grund av tidsbrist, vilket inte alltid är det 
bästa. Men det är förståeligt om medarbetarna känner att de inte har tid att sätta 
sig in i informationshanteringen och kanske inte heller har den datormognaden 
som krävs för att finna relevant information. Då nöjer man sig kanske med den 
första informationen som man får tag på i ren lättnad. 

Konkurrensverket: 
Kanske regelbundna uppdateringar och repetitioner av de väsentligaste sökvägarna. Att 
kortfattat informera i mailform om informationshantering i form av vissa återkommande 
tema. 

Även på Konkurrensverket efterfrågas vidareutbildning för att få vetskap om 
hur omvärldsbevakning går till. De vill skapa sig förståelse för rådande kun-
skapsstrukturer (och få en större inblick i kunskapsmarknaden). 

Redaktör: 

Konkurrensverket: 
När det gäller omvärlds- och pressbevakningssystemet som IT Piloterna/Retriever134 skö-
ter så blir det en del bomträffar. Det finns ständigt saker man kan skruva på för att få färre 
felträffar och där kanske vi ska anstränga oss och utvärdera. /…/ Dels är det här med 
sökord som man tar bort och lägger till, det måste hela tiden förenklas. /…/ Det är 
ingenting som är akut nu men någonstans i bakhuvudet − hur ser nästa generation ut, just 
för att upprätthålla intresset. Vad köper man nästa gång, hur ska det se ut då. Det är ju så, 
även om du köper en ny bil idag så tänker man alltid på nästa. 

Få ändringar har gjorts i omvärldsbevakningssystemet efter den första 
introduktionsmånaden hos de båda organisationerna. Både Konkurrensverket 
och Kommunal är inne på de tekniska aspekterna när det gäller att förbättra 
sina respektive organisationers informationshantering. På Kommunal blev 
systemet mycket beprövat av bland annat redaktören redan från början då de i 
samma veva gick ut i lönekamp/strejk135. 

                                                 
134 Retriever är en söktjänst som (det köps separat från omvärldsbevakningssystemet) söker av cirka 500 
nyhetskällor, webbtidningar med mera. Observer är en liknande söktjänst. 
135 Strejken som genomfördes var lönekampen för högre löner, ökad jämställdhet, bättre välfärd samt av 
solidaritet med de lågavlönade. Strejken pågick mellan den 23/4-28/5 2003 och var den största strejken i 
Kommunals historia (och en av de största i Sveriges historia) med närmare 83 000 strejkande med-
lemmar. – ”Krönika över kommunals lönekamp”, http://www.kommunal.se/index.cfm 
?id=70&lid=1&cid=35988, hämtat 2004-03-29. 
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Kommunal: 
En sak som jag såg efter att ha jobbat med systemet ett tag, var att det var ett problem med 
dubbletter. Samma artikel kunde förekomma flera gånger i inkorgarna. /…/ Det måste gå 
att bli av med dubbletterna. Jag är inte teknikkunnig men så mycket förstår jag att det går 
att ta bort dubbletter, för om ett system kan identifiera en webbadress då kan den också 
jämföra två webbadresser, två URL: ar. Är det då två identiska så ska den [systemet förf. 
anm.] kunna lyfta bort den ena - någonstans måste detta kunna ske. 

I efterhand kan hon vara självkritisk till valet av tidpunkt för lanseringen av sy-
stemet men säger att hon är glad för att omvärldsbevakningssystemet klarade 
belastningen som en strejk innebar. 

Kommunal: 
Det jag är kritisk mot så här i efterhand är att vi lanserade tjänsten i organisationen just 
när vi gick in i en sån akut fas som en arbetskonflikt är. Det betydde att vi inte kunde få 
uppmärksamhet till systemet, människor hade inte tid att bry sig om det ens. Naturligtvis 
borde vi ha börjat med det flera månader tidigare så att vi hunnit lära många att använda 
det, för nu såg de det bara som ett ytterligare problem. Man hade redan fullt upp, man 
jobbade så mycket som man bara kunde med denna konflikt och då är det inte läge att 
komma med en ny produkt även om man kan säga att de skulle ha behövt se vad som 
skrivits om organisationen och konflikten, det skulle de ha behövt göra. /…/ 

Där tänkte vi fel. Det är min kritik mot oss själva, vi förstod inte att det här var en 
komplikation för dem. De såg det som en komplikation, någonting som de nästan inte 
ville befatta sig med i det läget, så vi skulle ha sålt in det tidigare. Nu idag när jag visar 
det för sektionsfolk som kommer på studiebesök här på kontoret, ser de direkt nyttan med 
tjänsten. 

Så nu är det lätt att sälja in det till personer, bara man har fått lov att visa hur lätt det 
går att använda. 

Marknadsföring är en viktig del i lanseringen av en ny produkt. Det gäller att 
kunna nå ut till målgruppen om varför produkten i fråga är bra och hur den bör 
användas. Kommunal gjorde misstaget att lansera den vid en tidpunkt då orga-
nisationen var i ett kritiskt läge istället för att lansera den tidigare eller vänta 
till en bättre tidpunkt, men det är lätt att vara efterklok. Nu när organisationen 
arbetar som vanligt tycker redaktören istället att det är lätt att värva nya använ-
dare bara hon får tid att visa och berätta om systemet för dem. Hon fortsätter 
med att säga: ”Information är extremt svårt, så länge det inte finns i intravenös 
form så har man många pedagogiska problem.” 
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Producent: 
Kunderna är inte odelat positiva, dock är den kritik som har framförts av mer 
kosmetisk karaktär (så som färgen på typsnittet etc.) istället för på själva syste-
met. 

IT Piloterna: 
Det är alltid svårt att få folk att börja jobba med nya system och det är det som är kritiken 
mot allt det vi gör, ska jag säga. Det är svårt att få folk att ändra invanda beteenden och 
mönster. Det är väl det som jag tror är vår största fiende, för det spelar ingen roll hur bra 
system man har byggt om inte folk förstår hur de ska använda det. /…/ Vi jobbar jätte-
mycket med lanseringsaktiviteter. 

Det stora problemet som framkommer är att engagera medarbetarna och få dem 
motiverade till att börja använda systemet. Om det inte framförs en anledning 
till varför systemet ska användas är det troligt att de flesta låter bli. Man vet 
vad man har men inte vad man får. Det är inte bara att börja använda ett nytt 
system utan det som behövs är också att medarbetarnas åsikter ändras om den 
existerande informationshanteringen vilket kan ta tid. Vid införandet av 
omvärldssystemet hade båda organisationerna (dock Kommunal något mer) 
problem med att få gehör för förändringen. Men när medarbetarna har förstått 
varför och hur de ska använda systemet blir de väldigt positiva till det. 

Med andra ord gäller det att sälja in ett nytt system hos alla medarbetare 
inom organisationen, vilket inte alltid är lätt. De faktorer som berörs i Nelkes 
rapport som kan hindra en bra extern informationshantering (så som decentrali-
serad organisation, bristande rutiner när det gäller informationsinhämtning, en 
stel informationskultur, personalen inte har någon träning i 
informationssökning, hög arbetsbelastning etc.) är samma problematik som 
förs av IT Piloterna då de säger att många organisationer har en ostrukturerad 
omvärldsbevakning där mycket dubbelarbete sker och lite träning ges i att söka 
efter rätt information etc. 

Kritik som producenterna har fått på systemet är av kosmetisk karaktär och 
ses inte som så allvarliga. Dock kan den övergripande kritiken, som visas i 
citat, sägas vara att det är svårt att få medarbetare att börja använda sig av nya 
system. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas om ”tema 2: Informations- och kunskapsför-
valtning” att den faktiska situationen inom organisationen är något olik den 
ideala när det gäller informationshantering. Bland slutanvändarna verkar det 
överlag finnas en stor osäkerhetsfaktor vid informationssökning och informa-
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tionshantering trots att det finns genomgångar och utbildningar. Den vanligaste 
vägen att finna den information som behövs är att fråga sina kollegor i så kal-
lade informella nätverk. Ett problem som kan finnas är att kunna plocka ut det 
som är väsentligt, dessutom efterfrågas inte information om man inte vet om 
dess existens. Även om IT Piloternas system finns inom organisationen innebär 
det inte att alla som behöver det förstår dess funktion, kan använda det eller 
ens känner till det. 

Redaktören på Konkurrensverket menar att det är upp till var och en att be-
vaka sina intresseområden och finna den information som behövs, dock finns 
redaktören där som en guide som kan visa var de bör leta. Det finns också höga 
krav från användarna som ofta är mycket kompetenta när det gäller informa-
tionssökning. På Kommunal anser redaktören att det ibland kan vara svårt att 
nå fram till medarbetarna. Det är inte bara rätt information som behöver 
komma till rätt medarbetare utan informationen måste också levereras på rätt 
sätt för att tilltala mottagaren. Det är genom den information som vi tar del av 
som vi skapar oss en bild av verkligheten. 

Producenten menar att det oftast inte finns någon gemensam plattform för 
att samla in och förädla information inom organisationen utan det skickas ofta 
mycket e-post. Detta leder till att det sker mycket dubbelarbete bland medarbe-
tarna. Det är också här de informella nätverken uppstår enligt IT Piloterna. I de 
flesta organisationer finns det en ganska spretig omvärldsbevakning där många 
medarbetare sitter och omvärldsbevakar sina egna områden utan ha kännedom 
om vad deras arbetskamrater gör. Det är istället viktigt att försöka minimalisera 
informationsintaget så mycket som möjligt för att kunna nå fram med den in-
formation som anses vara viktigast. Med andra ord kan man genom kunskap 
utröna kända mönster och dubbelarbete kan undvikas. 

Frågan om vad som kan göras bättre inom organisationens informations-
hantering gav ganska likartade svar som kan sammanfattas med att det behövs 
en attitydförändring och vetskap om hur omvärldsbevakning går till och anled-
ningen till varför medarbetarna ska omvärldsbevaka förklaras och betonas. Det 
är dock lätt att få nya användare till omvärldsbevakningssystemet när det väl 
presenteras på rätt sätt för användarna. 

 
 
 
 

 59



5.3 Tema 3: Samarbete mellan informationsföretag och 
kund 

Berätta om arbetet med IT Piloterna/Kommunal och Konkurrensverket 

Slutanvändare: 
Då slutanvändarna ofta inte har någon direkt kontakt med producenten, så som 
redaktörerna har, ställdes inte denna fråga till dem. 

Redaktör: 

Konkurrensverket: 
Det var bland annat en ekonomisk fråga från början men det handlade också om kvalitet 
och hastighet. En av de uppgifterna som jag fick var att fundera på ett alternativt system 
för hur vi skulle bevaka media. /…/ Vi kände att de fysiska pappersklippen tog upp 
mycket tid i anspråk. Det kunde också ta upp till en vecka ibland mer innan de hade cir-
kulerat till handläggarna och då kunde ju händelsen för längesedan ha varit utgående och 
glömd. /…/ 

Jag är väldigt nöjd [med systemet förf. anm.] och vi på informationsenheten är väldigt 
nöjda. Jag har inte fått några klagomål från användarna men jag har heller inte ännu fått 
någon riktig kläm på hur många som använder det, och på vilket sätt dom använder det. 
Jag vet att många gör det, enligt ny statistik är det mer än hälften av medarbetarna som 
varje dag besöker systemet. Vi kommer att göra någon form av utvärdering framöver dels 
för att kolla hur det används men också se hur vi ska skruva på systemet för att det ska 
fylla sin funktion ännu bättre och användas ännu mer. 

De upplevde att de hade problem med informationshanteringen och sökte efter 
ett system som kunde hjälpa dem att strukturera upp informationsflödet samti-
digt som det inte skulle vara för dyrt. Användarna inom organisationen är 
nöjda med systemet, dock har ingen utvärdering gjorts ännu om hur det 
används. 

Kommunal: 
Redan 1998 började vi på enheten att så att säga lobba för en strukturerad omvärldsbe-
vakning inom organisationen, det var någonting som vi såg saknades. /…/ Man kan säga 
att det finns två ytterligheter [när det gäller informationsanvändning förf. anm.], dels det 
allvetande oraklet i Delfi som berättar allting för dig, dels den andra idealbilden där alla 
delar information med alla, man är som dansande bin - man förmedlar information hela 
tiden åt alla håll och man tar emot från alla. Det gäller då för oss att klargöra att ingen 
utav dessa idealbilder existerar i verkligheten utan här gäller det att försöka skapa nå-
gonting som är hyggligt ur arbetssynvinkel och ger människor möjlighet att ta till sig 
information som man behöver. 
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Även Kommunal upplevde ett problem med informationshanteringen som 
fanns inom organisationen. De sökte efter ett system som kunde strukturera 
deras omvärldsbevakning. 

Vitsen med KM är att man använder en teknik, men det räcker inte med att 
bara introducera ett nytt tekniskt system (till exempel ett dataprogram) utan det 
behövs också förståelse, utbildning och marknadsföring för att medarbetarna 
ska börja använda det. Då organisationen redan förvaltar sin kunskap på något 
vis behöver man visa på hur KM faller in i de redan fungerande systemen och 
var nytänkande behövs. Detta kan ses på de två organisationerna i undersök-
ningen då det är vad de har gjort, det vill säga de sökte efter ett nytt sätt att 
förvalta sin informationshantering och ta till vara på den kunskap som fanns. 

Kommunal: 
De krav vi ställde ur redaktörsynvinkel var möjligheten att filtrera materialet med tanke 
på den väldiga mängd information som sökprofilerna resulterar i - ingen orkar ta del av 
allting, så vi behövde någon som kunde filtrera. Sen ville vi ha ett system som var hygg-
ligt lättarbetat. Det fick inte vara administrativt tungt eller ta mycket tid. 

Det andra var naturligtvis att det måste vara lätt för slutanvändarna, brukarna av det här 
systemet. Det skulle inte krävas någon utbildning utan i princip ska man kunna se det och 
förstå hur man ska göra direkt. /…/ 

Det tredje kravet var att det inte fick kosta hur mycket som helst. Det var tre väldigt 
viktiga krav vi hade och det som gjorde att vi föll för IT Piloterna var att de motsvarade 
de här kraven: vikten av ett redaktörskap, de var helt inställda på att det måste vara lätt för 
slutanvändaren och att priset var vettigt. 

De krav som Kommunal hade var att systemet skulle filtrera all den externa 
information som kommer till organisationen, det skulle vara lättarbetat och 
även lätt för slutanvändarna att använda. Systemet skulle inte heller vara för 
dyrt. Med andra ord sökte de efter en vidare förståelse för de 
kunskapsstrukturer som de rörde sig inom och en bättre förståelse för 
organisationens kunskapsmarknad. IT Piloternas system motsvarade dessa krav 
och deras tanke med systemet (systemets tyngdpunkt) tycker jag finns i kraven 
från Kommunal. I teoridelen kan detta relateras till de faktorer som kan påvisa 
en ineffektiv kunskapsmarknad, faktorerna är att det inte finns tillräckligt med 
information om hur kunskapsmarknaden fungerar, kunskapens asymmetri och 
dess närhet. Dessa faktorer finns (som ses ovan) även hos de undersökta 
organisationerna vid deras sökande efter en bättre informationshantering. 
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Producent: 

IT Piloterna: 
Det är väldigt sällan som det är några kunder som har någon större probleminsikt, ibland 
vet de inte ens att de har problem. ’− Men vi har jättehög IT mognad här på företaget, ja 
men det är ung medelålder, folk är jätteduktiga.’ Även om folk har jättestor erfarenhet av 
Internet är det ingen som kan söka då de inte har fått utbildning i det. Men det finns ingen 
probleminsikt, för folk tror att − ’ja men jag har jobbat med Internet sedan -96, det är klart 
jag vet hur det fungerar’. Men så länge man är självlärd och inte har en tydlig metodik 
och strategi för informationssökning, då har man väldigt mycket att lära. Så för vår del 
handlar det mycket om att få våra kunder att se det här problemet att det finns stora 
tidsvinster på att jobba bättre med informationshantering. 

På samma sätt då vi ringer upp och pratar med en informationschef eller en presschef 
om omvärldsbevakning ’− jo men vi har jättebra omvärldsbevakning, vi har Observer 
eller vi har Retriever’. Ja det är ju mediebevakning, då bevakas vad som beskrivs i dags-
pressen, resten av omvärlden då, så som kunder, konkurrenter, myndigheter och veten-
skaplig information? Alla jobbar jättemycket med omvärldsbevakning men det är så spritt 
i organisationen så informationschefen tror att han har styrt upp omvärldsbevakningen när 
han har köpt ett abonnemang från Retriever. 

Så det är som sagt väldigt sällan som det ringer någon och säger att vi har sett det här 
behovet − vi behöver hjälp att lösa det här problemet. Utan vi uppvaktar de företag som vi 
tycker att vi har någonting att tillföra. Sen kommer vi med förslag på, ja man börjar alltid 
med en behovsanalys och ställer frågor på första mötet och sen så kommer vi med någon 
form av förslag − vi tror att ni skulle tjäna på att jobba på det här viset. 

Ofta är omvärldsbevakningen spridd inom organisationen. Att ge 
organisationer probleminsikt och visa på de tidsvinster som finns genom en 
bättre informationshantering, är två av de uppgifter som IT Piloterna har när de 
kommer i kontakt med potentiella kunder. På grund av att kunderna sällan har 
någon probleminsikt blir IT Piloternas verksamhet ofta uppsökande. 

I Nelkes rapport står att läsa att det är viktigt att få relevant information 
direkt till sin dator och att mycket tid och pengar används till att finna metoder 
och resurser för bättre informationshantering. IT Piloterna och dess gelikar har 
med andra ord en stor marknad framför sig i takt med att potentiella kunder får 
upp ögonen för att en effektiv informationshantering inte bara ger tidsvinster 
utan också bli ekonomiskt fördelaktigt. 

Vad gjordes för att medarbetarna skulle börja använda systemet? 

Slutanvändare: 
På Kommunal släpptes systemet precis när de gick in i lönekonflikten våren 
2003, detta då de trodde att det skulle finnas ett sug efter att veta vad som 
hände i landet. Det förekom artiklar i interntidningen Kommunal Nytt där 
bland annat redaktören intervjuades. De försökte dels motivera vad 
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medarbetarna kan använda systemet till och varför det är viktigt och hur man 
går tillväga. ”För de som har förstått det [omvärldsbevakningssystemet förf. 
anm.] och sett och så där, de tycker att det är jättebra.” 

Konkurrensverket: 
Vissa utvalda fick göra en preliminär utvärdering. Sedan briefade man medarbetarna om 
att systemet var på gång. Därpå fick medarbetarna avdelningsvis genomgångar hur 
systemet fungerade. 

På konkurrensverket genomfördes dels marknadsföring men också utbildning i 
hur omvärldsbevakningssystemet fungerar. De hade en introduktion av om-
världssystemet, dock är det viktigt med kontinuerlig vidareutbildning i 
informationssökning och omvärldsbevakning för att undvika att medarbetarna 
känner sig osäkra i sin informationshantering. 

Redaktör: 

Konkurrensverket: 
I början gjorde vi en massa saker, vi har en interntidning som kommer 4-6 gånger om 
året. Vi gjorde flera saker inför starten, det här är på gång och det kommer att bli så här. 

Nej, det var inte svårt [att sälja in systemet bland medarbetarna förf. anm.]. Men vi tog 
god tid på oss och var noga med att presentera upplägget och bakgrunden till varför vi 
inte var nöjda med tidigare system och varför vi hade förhoppningar på det nya. En 
mindre försöksgrupp, ’testpiloter’, utsågs med representanter för alla avdelningar som 
fick testa och komma med förslag och synpunkter. Dessa erfarenheter var viktiga för oss 
som köpte/byggde systemet, men testpiloterna var också viktiga som ambassadörer gent-
emot sina avdelningar. Fler blev nyfikna och några anmälde sig som frivilliga att också få 
bli testpiloter. Detta bidrog till att det var lätt och smidigt att sälja in nyordningen. 

Vi hade också en namntävling om vad systemet skulle heta, vilket också är en typ av 
marknadsföring. /…/ Det var många, väldigt många personer som kom med svar och det 
innebär ju att redan innan systemet var i gång så hade vi ganska stor kunskap om det och 
det kändes bra. 

Då Konkurrensverket genomförde en ganska stark marknadsföring av systemet 
innan det kom i användning har det fått bra genomslagskraft. 

Kommunal: 
Vi började med att ha en workshop där vi gick igenom vad det är som ska bevakas och 
hur strukturen ska se ut med olika typer av kategorier och vilka olika indexeringsord som 
ska finnas under varje kategori. 

Jag började lägga in referenser till artiklar den första mars, vi hade en provmånad då 
jag fick feedback från en liten grupp, framför allt min enhet som är intensivanvändare av 
tjänsten. De var naturligtvis involverade i det och kunde komma med åsikter och jag själv 
som arbetade med systemet kunde ha synpunkter på hur det var att registrera. 

Sen har jag, eftersom jag är professionell informationssökare, synpunkter på hur ett 
söksystem bör se ut, vad som är bra eller dåligt, vad som är lätt att förstå och inte. Där 
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finns det rent pedagogiska problem kvar men jag tycker att vi löste många av dem där 
under den månaden, så att det blev klart hur det skulle kunna fungera.  /…/ 

På min agenda finns det nu väldigt mycket marknadsföring och det handlar om att jag 
bokar in mig på enhetsmöten, att jag slår följe med någon i korridoren och passar på att 
visa tjänsten etc. 

Kommunal hade (liksom Konkurrensverket) först en testmånad där några fick 
prova på systemet och komma med förslag till ändringar. Dock tror jag att 
Kommunals marknadsföring till slutanvändarna brast något då de släppte syste-
met i anslutning med strejken. Även om de hade artiklar om omvärldsbevak-
ningssystemet i interntidningen etc. var inte människor mottagliga för den 
informationen just då. Det försöker de dock ta igen nu med marknadsföring 
från redaktörens håll. 

KM arbetet inom en organisation bör närma sig dess kunskapsbasis från 
flera olika håll. Bland annat genom de kunskapsresurser som finns så som 
kompetens och expertis, men även genom sociala aktiviteter. Vilket ses i citatet 
ovan då omvärldssystemet först introducerades med hjälp av olika sociala akti-
viteter, men också då redaktören själv marknadsför systemet med hjälp av sin 
egen erfarenhet och expertis. Dessutom förvaltas en del av organisationens ut-
talade kunskap genom omvärldsbevakningssystemet. 

Hur används systemet? 

Slutanvändare: 

Kommunal: 
Jag brukar gå in där någon gång i veckan och då gör jag en riktig [sökning förf. anm.], jag 
går egentligen igenom allting. Det är mer att jag skannar för att se vad som händer runt 
om i landet. Ibland kan man få tag i intressanta personer den vägen. Det är mera att jag 
gör det på någon slags veckobasis så kollar jag bara för att få ett grepp om vilka frågor 
som är på gång just nu. Sen kan jag när jag vet att jag till exempel ska ha en artikel från 
något ställe och ibland kan jag söka bilder. 

Den intervjuade tycker att hon får koll på de vita fläckarna, sånt som hon inte 
riktigt visste innan, vilket gör att omvärldsbevakningssystemet ses som mycket 
bra. 

Intervjupersonen på Konkurrensverket ser möjligheten med att styra vilken 
information han vill ta del av: ”Man kan ju styra så man får den information 
som man är mest intresserad av. /…/ jag kan lägga upp det på min profil så får 
jag information om det.” Omvärldssystemet blir på så vis hjälp till självhjälp. 
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Redaktör: 
Från början var de sju redaktörer på Konkurrensverket som arbetade med sy-
stemet i tvådagarsperioder. Idag finns det tre redaktörer, dock är det 
fortfarande sju personer som kan systemet, vilket innebär att det finns bra 
täckning om någon skulle behöva vara borta. ”Den input vi har nu kommer 
från dels ett antal webbkällor som vi har angett att vi vill ha genomsökta och 
dels ett antal nyhetsbrev och mailinglistor som vi har angett och så är det sånt 
från Retriever.” På Kommunal har de en redaktör som dagligen använder 
omvärldssystemet för att bland annat publicera ett urval av nyheter och 
information om publikationer. 

Producent: 

IT Piloterna: 
Det den här personen då gör, det kan också vara en grupp av personer som är uttalade 
omvärldsbevakare, som har ett uttalat ansvar ut i organisationen. Det bästa sättet att få ut 
rätt fyra nyheter är att låta någon, till exempel produktchefen, bestämma det som är den 
viktigaste informationen för säljarna av den produkten, eller låta informationschefen eller 
presschefen bedöma vad som är viktigast av det som är skrivet i media idag. En säljare 
kan avgöra vad som är mest intressant av vad konkurrenterna har producerat i 
informationsväg. Så man gör en mänsklig kvalificering av information. 

Sen har vi också ett taxonomiverktyg till det här som man märker upp all information 
med, av metadata till exempel vad det är för ämne, produktområde, affärsområde som 
nyheten relaterar till. Vilka aktörer som är inblandade, några kunder märker också upp 
vilken informationstyp det är. Den här metatdatan lägger alltså redaktören på helt manu-
ellt utifrån en given taxonomi. Man bläddrar fram i rullgardinsmenyer, man märker upp 
varje meny och på det sättet kan informationen styras till exakt rätt målgrupper. 

Redaktören för omvärldsbevakningssystemet bör vara någon eller några som 
har god inblick i de områden som ska bevakas. Extern information som 
kommer in till organisationen struktureras sedan upp med hjälp av taxonomier. 

Är det skillnad på informationsflödet inom organisationen före och efter IT 
Piloternas omvärldssystem har börjat användas? 

Slutanvändare: 
”Jag tror att vi är träffsäkrare /…/ vi har i alla fall grepp på var vi befinner 
oss”, säger slutanvändaren på Kommunal. På Konkurrensverket tycker de att 
informationsflödet har blivit mycket bättre: 

Konkurrensverket: 
Det har blivit enklare att snappa upp information som kommer utifrån. Problemet kan 
vara filtreringen, att man ofta får tio sök på samma sak. Har det skrivits en rapport är det 

 65



ganska ointressant att veta att det är fem tidningar som har skrivit precis, använt sig av 
samma pressmeddelande − det är ju samma information. Det är det som är lite tricksigt, 
vad jag förstår håller de på att förbättra gallringen. För det kommer ju in till redaktören 
och så bearbetar de massan så skickar de ut det. 

Även om det har blivit enklare sedan systemet togs i bruk återstår det bland 
annat tekniska finslipningar och marknadsföring då vetskapen om systemets 
funktion och användningsområde inte verkar stå helt klart. I teorin står att läsa 
att det inte bara är att börja använda ett nytt tekniskt system för att på så vis 
implementera KM strukturer i organisationen, det gäller också att de rådande 
systemen fungerar bra. Abell och Oxbrow skriver att kunskapsmiljöer som sägs 
skapas och bibehållas inom en organisation enbart är utopier. Det uppstår alltid 
problem i olika grader. 

Redaktör: 

Konkurrensverket: 
Det är många fler antal artiklar som cirkulerar nu i det nya systemet jämfört med pap-
persklippen. /…/ Men nu behöver man inte ha den här känslan av att det blir för mycket, 
för tjock bunt med klipp och så vidare. Det behöver man inte tänka på idag utan känns det 
relevant så tar man med det. /…/ Sen är det ju klart att det också ligger en kvalitet i att ha 
en sortering det är också en fördel men i och med att vi nu kan sortera i flera kategorier 
kan var och en välja hur mycket de vill se. Vi har också fler sökord nu mot tidigare, från 
två sökord tidigare har vi nu ett 40-tal. 

Systemet har kvalitetssäkrat organisationens informationshantering och 
redaktören känner att de informationsflöden som numera finns är överskådliga. 
De har med andra ord strukturerat upp en del av sin befintliga kunskapsmark-
nad. 

På Kommunal har de ännu inte gjort någon utvärdering om hur informa-
tionsflödet kan ha ändrats, dock planerar de att genomföra en enkät. 

Producent: 
Denna fråga ställdes inte till producenten. Då de är utomstående kan de ha 
svårt att uttala sig om hur de upplever att informationsflödet har förändrats 
inom organisationerna. 
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Får du information någon annanstans ifrån än IT Piloternas system? 

Slutanvändare: 

Kommunal: 
Jag hittar en del av min information i omvärldsbevakningen. Men man har ju ett nätverk. 
Det är svårt att ta på för det handlar om förtrogenhetskunskap, man lär sig att orientera sig 
inom organisationen. Man hittar information hela tiden på olika sätt. /…/ Så 
omvärldsbevakningen är en del av det tycker jag, en tjänst. 

Omvärldsbevakningssystemet är en del i den intervjuades informationshanter-
ing. Informationsinhämtning sker på olika sätt beroende på vad som söks och 
när det söks. 

Konkurrensverket: 
Man har vad man kallar för marknads- eller branschbevakning och det ska vi avsätta tid 
för att göra, men det blir oftast ett ganska planlöst kollande. /…/ Av en slump så får man 
information som man kan komma att behöva, därför att man kanske inte vet vilken in-
formation som man faktiskt skulle behöva, det är ett riktigt dilemma. 

Vi har ett ganska utvecklat intranät. /…/ Det kan vara intern personalinformation, det 
kan vara länksamlingar. /…/ Mycket är ju faktiskt fortfarande djungeltrumma, sånt som 
går från person till person. Så ur den aspekten blir det ibland lite slumpartat. Ibland kan 
man ha en känsla av att man får en viss information av en slump. Det är ju inte så att 
information är en bristvara direkt. /…/ 

Det är väl lite skenbart det där, för totalt finns det ju hur mycket som helst egentligen 
och så men det är ju den där avgränsningen som man kan ha lite svårt med, att man inte 
riktigt vet vad som är relevant och då blir det svårt att ställa en relevant fråga också. Det 
kan ju vara det som är kruxet. Men annars så finns det ju massor med källor att ösa ur. 

Omvärldssystemet ses som en tjänst bland många olika tjänster (branschtid-
ningar, information på intranätet etc.). Medarbetarna hittar information på olika 
sätt hela tiden, idéerna kommer från olika håll. Dock om normen är att slumpen 
avgör blir slutsatsen att organisationer som har ett stort informationsflöde är i 
behov av ett informationssystem som minimerar slumpens inverkan. Frågan 
blir då hur man ska kunna göra organisationens kunskap och information 
attraktiv för medarbetarna. Ett sätt kan vara att ha samma gränssnitt för all 
information och kunskap som rör sig inom organisationen. På så vis kan man få 
en enkel överblick över vad som finns både av sådant som man redan visste 
existerade men också få nya infallsvinklar. Omvärldssystemet fungerar bra i 
organisationerna, men frågan är om medarbetarna har förstått dess fulla 
potential? 
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Redaktör: 

Konkurrensverket: 
IT Pilot och Retriever är begränsat till medier och vissa webbsidor sen vet jag ju att me-
darbetarna sitter med egna mailinglistor och nyhetsbrev och gud vet vad på sina datorer 
och då säger jag själv: låt dem göra det. För är de med i någon forskargrupp, då kan ju 
inte jag ta över och styra sånt material det är ju deras sak. Jag kan aldrig gå in i såna ni-
scher [som t.ex. e-postlistor förf. anm.] och styra och ställa utan det måste var och en fixa 
själv. /…/ Ansvaret måste ligga hos dem, 99 procent av fallen ska ingen tala om för dem 
vad de ska läsa för det måste man veta själv. Det vi gör med vårt system är att skumma 
grädden av nyhets- och informationsflödet. Vi kan aldrig bli fullständiga. För-
hoppningsvis kan vi vara snabba med att ge impulser och hitta de senaste nyheterna. /…/ 
Sen kan vi stödja dem på olika sätt i verksamheten, spara tid och pengar på olika sätt, men 
de måste göra jobbet själva. 

Konkurrensverket har ett specialbibliotek som är begränsat till konkurrensfrå-
gor, men ingen bibliotekarie. Den intervjuade ser inga problem i att det finns 
olika informella nätverk inom organisationen utan ser det snarare som en nöd-
vändighet för att informationsflödet ska kunna fungera. Detta stämmer överens 
med vad som framkom i tidigare forskning och i teorin, då forskarna menar att 
ny kunskap genereras genom informella nätverk inom organisationens formella 
struktur. Redaktörens uppgift blir att stötta medarbetarna med råd och tips ge-
nom deras informationsökning, det är dock medarbetarna själva som måste 
göra jobbet. 

Kommunal hade omvärldsbevakning via ett e-postsystem innan de började 
använda IT Piloternas omvärldsbevakningssystem. Dels var det en stor e-post-
grupp och dels några mindre, mer specialiserade. Dock var det inte alls lika 
funktionellt som dagens omvärldsbevakningssystem. 

Kommunal: 
Andra sätt att hjälpa människor med information är till exempel genom vår länkdatabas 
som vi dels har i Intranätet och dels på Kommunalarbetarens webbplats, så att man kan 
säga att den är publik också. /…/ Så det är också ett sätt som jag jobbar med information 
− att hjälpa människor att hitta information själva. Och sen har jag, precis som många 
andra bibliotekarier på så många andra ställen, en gedigen kursverksamhet där jag utbil-
dar människor i informationssökning. /…/ Då har jag en introduktion så att jag lär dem 
grunderna i hur man hittar på Internet och hur man kan vara källkritisk, vilket jag tycker 
är en stor informationsuppgift, och sen lär jag dem också att använda omvärldsbevak-
ningssystemet. 

Bibliotekarien på Kommunal har en gedigen kursverksamhet, men hjälper 
också medarbetarna med information genom deras länkdatabas. Här finns alltså 
både hjälp med guidning av informationskällor och utbildning, som 
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genomgående efterfrågas i undersökningen. En klyfta finns mellan det som 
finns och det som medarbetarna vet om. 

Framtida idéer? 

Slutanvändare: 

Konkurrensverket: 
Jag vill ha tillgång till mycket information som jag själv är kapabel att söka relevant 
material i. Omvärldsbevakningen tycker jag fungerar bra idag jämfört med tidigare. An-
nan informationshantering fungerar dock inte fullt lika bra. Främst för att jag inte tycker 
att jag vet vad verket disponerar. 

Åtkomsten av relevant information är viktig, men även att alla delarna inom 
organisationens informationshantering och kunskapsstrukturer samverkar och 
fungerar bra. Davenport och Prusak skriver att en organisations KM strategier 
bör vara en naturlig del av arbetet inom organisationen och en del av de 
dagliga rutinerna. När organisationen är bra på att förvalta sin kunskap märker 
de inte att de förvaltar den. I citatet kan ses att viss del av organisationens 
informationshantering fungerar bra med hjälp av omvärldsbevakningssystemet, 
dock finns det fortfarande andra områden att arbeta på för att nå en balans. 

Redaktör: 

Kommunal: 
Nästa steg är att få fler att använda omvärldsbevakningssystemet för att det är svårt att 
tydliggöra att det finns i vårt intranät. Det är tillgängligt för så mycket människor och 
ändå har de så svårt att hitta det. Man måste visa det för varje individ för att nå fram och 
de måste få se värdet för sig själva i sitt arbete för att börja använda det. Men har jag väl 
fått visa det så får jag direkt nya användare. 

Även om ett system är bra så krävs det att användarna förstår varför de ska 
använda det för att känna sig motiverade till att börja. Med andra ord så behövs 
det återigen marknadsföring, utbildning och uppföljning för att det ska få 
genomslagskraft i hela organisationen. Om medarbetarna ska känna sig 
motiverade till att använda sig av de uppsatta kunskapsstrukturerna måste de 
först förstå KM strategierna (dess huvudidéer) som organisationen använder 
sig av, det vill säga att de förstår att det är ett sätt att ta in och lära sig ny 
kunskap. Det mest kritiska inom organisationens KM arbete blir på så vis att 
förstå de processer där kunskap genereras. För att kunna få en överblick över 
processen är det bra om organisationen etablerar en uttalad kunskapsmarknad 
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så som ett omvärldsbevakningssystem för att se vilka olika strukturer som finns 
inom organisationen. 

Konkurrensverket: 
Att den [omvärldsbevakningssystemet förf. anm.] blir mer framåtsyftande. Historiebe-
skrivningar och returinformation är givetvis alltid intressant och spännande. Alla männi-
skor är väl intresserade av att läsa om sig själva, eller sina kolleger i tidningen. Men allt 
det som skrivs och tycks om oss bör kunna användas än mer framåtsyftande. 

/…/ Nästa steg är att analysera debattinlägg, forskares uttalanden, företagsledare, le-
darartiklar, politikeruttalanden och liknande för att om möjligt göra någon sorts förutsä-
gelser om framtiden. De trender och idéer som finns runt om oss kan komma att påverka 
allmänhetens syn på konkurrenspolitiken, och därmed ge impulser till lag- och regeländ-
ringar som kan komma om några år. Inte minst gäller detta internationellt, EU och USA i 
första hand. Att ha möjligheter att göra sådana analyser kräver att man vet vad omvärlden 
säger och tycker. Då är omvärlds- och mediebevakning ett centralt inslag i informa-
tionsinhämtningen. 

Nästa steg är alltså att ha mer av analys och framtidsinriktning, snarare än att öka 
volymen i antalet artiklar vi tar in i systemet. 

De framtidsplaner som finns hos Konkurrensverket är att de ska bli mer 
framåtsyftande, med andra ord att med hjälp av omvärldsbevakning analysera 
olika texter för att på så vis kunna göra förutsägelser inför framtiden. 

Producent: 
 

IT Piloternas verksamhetsförändring de senaste åren: 

Det vi har jobbat jättemycket med är att gå från att göra konsultinsatser där vi egentligen 
enbart säljer vår kunskap. Vi har paketerat utbildningsverksamheten hårt så att den ska gå 
lätt att återanvända eftersom varje utbildningstillfälle skräddarsys för den målgrupp som 
har köpt just det här utbildningstillfället. Vi försöker att bli bättre och bättre på att 
återvinna det som vi har lagt ner i utvecklingen av utbildningen även om vi där har 
kommit väldigt långt. Vi har en databas med 3 000−4 000 övningsuppgifter, vi har över 
hundra moduler som vi kan sätta ihop våra utbildningar utifrån när vi har gjort en be-
hovsanalys. Sen har vi försökt lämna det här med konsultverksamhet och gå mot att sälja 
abonnemangstjänster. Så det är det som vi har satsat väldigt mycket på under de sista två 
åren, väldigt mycket produktutveckling. 

Framtida planer: 

Någonting som vi ska jobba med nu i vår är att se till att våra befintliga kunder får 
maximal output ut till sina slutanvändare. Sen har vi under året som gått jobbat väldigt 
nära de som jobbar som redaktörer. Vi har utvecklat nya funktioner tillsammans med re-
daktörerna och vi har startat ett användarnätverk där de ska träffas och utbyta erfaren-
heter. Men just nivån bortanför redaktören, där har vi väldigt lite kontroll över hur folk 
använder och vad de tycker. 
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Vi ser att det oftast inte är tillräckligt att man låter redaktören eller interna förmågor 
sköta allting utan jag tror att de ofta behöver hjälp med att vi är där och presenterar. Att vi 
är där och går runt, hjälper folk att skapa profil, komma igång och använda det här, det 
finns en tröskel. 

Producenten ska försöka motverka de problem som slutanvändarna kan tänkas 
ha när de börjar använda systemet, så som för lite utbildning och att de missar 
helhetsbilden av omvärldsbevakningssystemet. Slutanvändarna ser inte 
helheten och förstår då heller inte orsaken till att använda systemet. Återigen är 
det viktigt med mycket marknadsföring och en bra introduktion. Producenten 
är dock medveten om de problem som kan uppstå vid lanseringen av ett nytt 
system. 

Vid marknadsföring och utbildning inom en organisation är det viktigt att 
tänka på, som Davenport och Prusak skriver, att människor bedömer den infor-
mation och kunskap som de tar del av beroende på vem de får den av. Här ses 
också anledningen till IT Piloternas tanke om att själva vara med vid introduk-
tionen av deras system hos kunderna. Då de själva är med ger de en legitimitet 
åt omvärldsbevakningssystemet och dess användningsområde.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas om ”tema 3: Samarbete mellan 
informationsföretag och kund” att redaktörerna sökte efter ett system som 
skulle vara användarvänligt, enkelt att förstå och inte för dyrt i drift. De sökte 
efter ett nytt system då de upplevde att de hade problem med den dåvarande 
informationshanteringen. De sökte efter en vidare förståelse för de 
kunskapsstrukturer som de rörde sig inom. De användare och redaktörer som 
jag har pratat med i denna undersökning är alla nöjda med 
omvärldsbevakningssystemet. Enligt producenten är ofta omvärldsbevakningen 
spridd inom organisationen och det finns stora tidsvinster med att strukturera 
upp sin informationshantering. Få kunder har någon probleminsikt om vad som 
behöver åtgärdas eller att något överhuvudtaget behöver göras. 

Båda organisationerna marknadsförde omvärldssystemet innan det började 
användas. Motivering framfördes för att visa på vad medarbetarna kan använda 
systemet till, varför det är viktigt och hur de ska går tillväga. Dock verkar 
Konkurrensverket ha haft en mer aggressiv marknadsföring vilket också har 
lett till att de idag uppskattningsvis har fler användare (i förhållande till 
anställda) än Kommunal. Vid utbildning och marknadsföring är det viktigt att 
tänka på att människor dömer information som de kommer i kontakt med efter 
vem de har fått den av. 
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Med hjälp av omvärldsbevakningssystemet tycker slutanvändarna att de får 
en bättre överblick över relevant information. Redaktörskapet ser lite olika ut i 
de båda organisationerna, på Kommunal finns det en redaktör som själv sköter 
systemet medan det på Konkurrensverket finns tre redaktörer som turas om att 
sköta systemet. Enligt producenten bör redaktören/redaktörerna vara någon 
eller några som har god inblick i de områden som ska bevakas. Extern informa-
tion som kommer in till organisationen struktureras sedan upp med hjälp av 
taxonomier. 

Skillnaden på informationsflödet som märks efter att de har börjat använda 
omvärldssystemet är att slutanvändarna tycker att de har blivit träffsäkrare och 
att flödet har blivit bättre. Enligt redaktören på Konkurrensverket är det också 
ett sätt att kvalitetssäkra den information som finns i omlopp inom organisatio-
nen. Alla de intervjuade får information från olika håll och då inte bara genom 
omvärldsbevakningssystemet. Främst är det inom informella nätverk som 
informationsutbyte sker. Omvärldsbevakningssystemet kan dock ses som hjälp 
till självhjälp vid medarbetarnas informationshantering. 

Framtida idéer som nämndes var att om ett nytt system ska få genomslags-
kraft i hela organisationen måste tyngdpunkten läggas på marknadsföring, ut-
bildning och uppföljning. Även om ett system är bra så krävs det att 
användarna förstår varför de ska använda det för att känna sig motiverade till 
att börja. För att medarbetarna ska känna sig motiverade till att använda de KM 
strategier organisationen använder sig av, måste de förstå att det är ett sätt att 
generera ny kunskap. Framtida planer för IT Piloterna är att försöka motverka 
de problem som slutanvändarna och redaktörerna kan tänkas ha. De menar att 
det krävs en bra introduktion av omvärldsbevakningssystemet där de från 
producentens håll också är med och introducerar systemet. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras redovisningen och analysen i relation till den 
teoretiska delen av uppsatsen. Kapitlet är uppdelat i sex avsnitt: likheter och 
skillnader i synen på informationshantering hos de olika aktörerna, begreppens 
inbördes relation, anledning till att introducera ett omvärldssystem och KM 
strukturer i en organisation, att skapa en synlig kunskapsmarknad, aktörernas 
olika roller och till sist slutord. I slutordet diskuteras uppsatsen frågeställningar 
och syfte och det lämnas förslag till vidare forskning. Kapitlets uppdelning är 
gjord för att på ett tydligt sätt härröra till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

6.1 Likheter och skillnader i synen på 
informationshantering hos de olika aktörerna 

Det som framkommer i undersökningen är att de intervjuade anser att det är 
viktigt med en bra och effektiv informationshantering inom organisationen. 
Skillnaden mellan en bra och effektiv informationshantering kan sägas vara att 
bra informationshantering är mer övergripande benämning än effektiv. Effektiv 
informationshantering är med andra ord en del av bra informationshantering. 

För slutanvändarna innebär en bra informationshantering att de ser 
helheten, att informationen sätts in i sitt sammanhang vilket i sin tur kräver 
mycket pedagogik. För en effektiv informationshantering behöver 
informationen också omtolkas. Redaktörerna tyckte att bra 
informationshantering äger rum när medarbetarna får rätt information i rätt 
volym, att den som förmedlar informationen (till exempel en bibliotekarie) kan 
förmedla rätt information till medarbetarna. En effektiv informationshantering 
sker när det finns någon som kan agera filter och filtrera bort mindre intressant 
material. IT Piloternas tanke med sitt omvärldsbevakningssystem är att deras 
kunders företag ska få en effektivare spridning på information för att kunna 
skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag, att se till att en organisations 
informationsflöden samlas i ett och samma gränssnitt. 
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Det verkar finnas en stor osäkerhetsfaktor hos slutanvändarna när det 
gäller att finna väsentlig information medan en större säkerhet kan skönjas hos 
redaktörerna. Deras säkerhet kan ha att göra med att de är mer införstådda i hur 
bland annat omvärldssystemet fungerar och dess potential. Men att de också i 
allmänhet är mer vana att arbeta med olika informationskällor. Det vanligaste 
sättet för medarbetarna att inhämta ny information och kunskap är att fråga 
kollegor, på så vis uppstår många informella nätverk inom organisationerna. 
Även om IT Piloternas omvärldsbevakningssystem finns inom organisationen 
innebär det inte att alla som behöver systemet förstår dess funktion, kan an-
vända det eller ens känner till det. 

Vad som genomgående kan sägas om de olika aktörernas syn på informa-
tionshantering är att de har likartade åsikter även om de uttrycker det på olika 
vis. Dock tycker jag att det finns en ökad förståelse för kunskapsförvaltningens 
och informationshanteringens olika samband desto högre upp i kedjan medar-
betaren finns. Med andra ord, producenterna har en vidare förståelse och är 
mer insatta i de olika strukturerna än redaktörerna och redaktörerna är i sin tur 
mer insatta än slutanvändarna. Sedan finns det naturligtvis olika grader av 
medvetande hos olika medarbetare. Det kan finnas flera anledningar till detta, 
till exempel att medarbetaren är så insatt som hon eller han känner att man 
behöver vara för att klara uppgiften, eller att de inte har tid att sätta sig in i 
strukturerna. Alla medarbetare bör ha en förståelse för organisationens olika 
KM strukturer, för att få en bra kunskapsförvaltning. Detta verkar dock inte ses 
som relevant hos medarbetarna. Då professionell informationssökning inte 
ingår i deras arbetsuppgifter kommer det i skymundan. 

Med andra ord, redaktörerna är mer medvetna om omvärldssystemets ef-
fektivitet och användbarhet eftersom det har underlättat deras arbete. Slutan-
vändarna bryr sig inte lika mycket så länge de får den informationen som de 
behöver. KM bör närma sig organisationens kunskapsbasis från flera olika håll, 
det vill säga redaktörerna har en annan kompetens än slutanvändarna. 
Dessutom behöver de faktiska kunskapsresurserna förvaltas vilket görs genom 
omvärldssystemet. Den största skillnaden hos de intervjuade personerna sågs 
tydligast när det gällde hur insatta de var i det berörda omvärldsbevakningssy-
stemet. 
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6.2 Begreppens inbördes relation 
I kapitel 2: ”Data − Information − Kunskap?” diskuteras begreppet data utifrån 
två synsätt. Dels som objektiva fakta om olika företeelser då data står först i 
kedjan av data−information−kunskap. Dels som sist i kedjan då argumentatio-
nen förs att det inte finns några isolerade fakta utan data är skapade ur någons 
redan existerande kunskap och information. Resonemanget visar återigen på 
den komplexitet som finns inom dessa begrepp. 

Machlup skriver, enligt Case, att information innebär förflyttning medan 
kunskap är ett stadium. Buckland tar upp i sin första kategori, ”Informa-
tion−as−process”, definitionen av information som handlar om att bli informe-
rad, att någons kunskap ändras. Det innebär att vi redan har kunskap och att vår 
kunskapssyn förändras då vi blir informerade till exempel genom olika data 
och dokument. Det visas bland annat i undersökningen då de medverkande 
redan har kunskap om sina respektive områden, men via omvärldssystemet tar 
de del av nya data och dokument som de blir informerade av, vilket leder till 
att deras kunskap ökar. 

Kedjan (data−information−kunskap) betydelse för organisationer fram-
kommer, tycker jag, när en organisation har mycket data men inte tolkar den. 
Om mycket tid och pengar spenderas på att samla in information, utan att orga-
nisationens kunskapssyn förändras eftersom medarbetarna inte har tid att tolka 
den insamlade data. Detta leder till att resurser används på insamlandet av kun-
skap men att arbetet stannar där, det sker ingen omvandling från kunskap till 
vishet. Vi lägger informationen på hög utan att reflektera över den. Davenport 
och Prusak skriver att det är på det viset många kunskapsprojekt genomförs. 
Organisationer fyller sina hyllor med kunskap (”stocking the shelves with 
knowledge”) istället för att se hur medarbetarna använder sig och motiveras av 
kunskap i det dagliga arbetet. 

Utifrån uppsatsens diskussion om begreppens relation bör alltså inte kedjan 
data−information−kunskap ses som en rät linje utan som en cirkel, där man ut-
ifrån olika data får information som ökar vår kunskap och utifrån vår ökade 
kunskap tar vi sedan fram nya data. På så vis behöver vi inte se de två synsättet 
på data (som togs upp i början av detta avsnitt) som motsatser utan som kom-
plement till varandra. 
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6.3 Anledningen till att introducera ett omvärldssystem 
och KM strukturer i en organisation 

Ett pragmatiskt förhållningssätt gentemot KM innebär att det som vi tar för 
sanning är det som vi har användning för. Det vill säga att den 
kunskapsförvaltning och informationshantering som sker inom en organisation 
är bra så länge man själv är nöjd med den. Dock anser jag att det kan vara svårt 
att utveckla sitt KM arbete om detta synsätt anammas, då jag tror att 
kunskapsarbetet lätt stagnerar i organisationen om det inte lyfts fram. Styhre 
för resonemanget om att KM begreppets ambivalens leder till att den i 
praktiken inte kan existera, det vill säga att det inte finns något som kan kallas 
för KM. Det som då finns är olika sätt att förvalta organisationens och 
medarbetarnas kompetens som kallas för kunskap. Med andra ord är kunskap 
ett modernt begrepp på någonting som alltid har funnits inom företag. 

Dock anser jag att det behövs ett gemensamt begrepp för att synliggöra de 
strukturer som medarbetarnas kompetens och erfarenhet finns inom och även 
den befintliga informationshanteringen som finns. Vad organisationen väljer att 
kalla det för har mindre betydelse. Genom att synliggöra 
kunskapsförvaltningen inom en organisation och samla det under ett och 
samma begrepp, kan organisationen också öka förståelsen för dess kunskap, 
men även visa på vidare åtgärder. 

Nelke diskuterar i sin rapport att det kan vara svårt att värdera den infor-
mation som finns i ett företag, vilket stämmer överens med Bucklands tanke-
gång om vad information är för någonting. Genom hans tre kategorier ser man 
att information kan vara svårt att mäta, observera men också att det mesta är av 
informativt värde, vilket leder till att det är svårt att värdera den information 
som finns. Om medarbetarna får förståelse för hur information och kunskap 
fungerar blir det lättare för dem att ta del av den. 

Tidsbristen när det gäller informationshantering framkommer då 
slutanvändarna i undersökningen och deras medarbetare känner att de bör 
kunna finna relevant information vid rätt tidpunkt. Medarbetarna söker själva 
efter information men de har inte tid att tolka och omvandla den till kunskap. 
Företag har på det viset inte löst hela problemet när det gäller 
kunskapsförvaltning utan nöjer sig med att enbart skrapa på ytan. Den främsta 
kunskaps- och informationskällan är andra kollegor i så kallade informella 
nätverk. I Nelkes rapport finns det också ett uttalat behov av ett system som 
strukturerar upp företagens informationshantering, här bör IT Piloternas 
verksamhet kunna vara en stor resurs. Det kan också ses hos de två 
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organisationer som är med i uppsatsen undersökning, där samarbetet har fallit 
väl ut med IT Piloterna. 

Jag anser att det är viktigt att tydliggöra en strategi inom organisationen 
när det gäller informationshantering, det kan bland annat göras genom att 
skapa en synlig kunskapsmarknad med hjälp av ett omvärldssystem så som IT 
Piloternas. Vad som kan göras bättre inom organisationens 
informationshantering är, enligt de intervjuade, att det sker en attitydförändring 
gentemot omvärldsbevakning och kunskapsförvaltning och att det förklaras 
och betonas varför medarbetarna bör omvärldsbevaka och hur det går till. Det 
som idag efterfrågas är mer marknadsföring av befintligt system och 
kontinuerlig vidareutbildning. Det är inte bara viktigt att en organisation har 
information med hög validitet utan också att medarbetarna är kompetenta. Det 
blir då viktigt med utbildning och vidareutbildning för alla medarbetare för att 
kunskapen inom organisationen ska kunna utvecklas. När ett nytt system 
appliceras på verksamheten är den inte bara viktigt med en introduktion utan 
också lika viktigt med en bra uppföljning på ett tidigt stadium. 

6.4 Att skapa en synlig kunskapsmarknad 
Vikten av att tydliggöra en strategi för organisationens informationshantering 
framkommer i teorikapitlet om KM, detta kan genomföras med hjälp av att 
synliggöra organisationens kunskapsmarknad. Genom att se 
informationshantering och kunskapsförvaltning som strategier som rör sig 
inom organisationens kunskapsmarknad kan effektivisering påvisas för att öka 
företagets konkurrensfördelar. 

Allee skriver att ny kunskap skapas i samverkan mellan människor. 
Samma resonemang finns hos Nonaka och Takeuchi som säger att om kunskap 
ska kunna utvecklas måste människor med olika kunskaper och erfarenheter 
arbeta tillsammans. Jag tror att alla sätt att ta till sig rätt information vid rätt 
tillfälle är bra, bara man inte alltid går tillväga på samma sätt eftersom det kan 
leda till att mycket information som skulle kunna vara användbar förbises. Det 
är då bra med ett system som backar upp många olika informationsbehov och 
kunskapsaspekter. Det blir ett sätt att generera ny kunskap. 

I teorikapitlet framkommer också att det inte bara är väsentligt med att ge-
nerera ny kunskap, det är lika viktigt att låta gammal kunskap bero. Om en 
balans skapas mellan de olika delarna av kunskapsförvaltningen inom 
organisationen kan det vara lättare att finna den information och kunskap som 
behövs. Alvesson skriver att kunskap inte kommer färdigpaketerat utan det är 
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ett fenomen som behöver erkännande från andra för att existera. Relaterat till 
uppsatsen kan sägas att om det tillkännages i en organisation att det finns en 
kunskapsmarknad, ett behov av att sköta sin informationshantering på ett bra 
sätt, går det också att göra någonting åt de nuvarande strukturerna. Om ett 
problem är känt kan det också sättas in åtgärder mot det. 

Davenport och Prusak kommer fram till att kunskap inom en organisation 
finns inom tre olika förvaringsplatser: extern kunskap, strukturerad intern kun-
skap och informell intern kunskap. Vad IT Piloterna har gjort här är att samla 
dessa tre olika förvaringsplatser i ett och samma gränssnitt. Dock finns indivi-
duella möjligheter i omvärldsbevakningssystemet då alla kan lägga upp sina 
egna profiler för att få den informationen de behöver. Med andra ord kan om-
världsbevakningssystemet ses som hjälp till självhjälp, vilket jag anser kan ses 
i Allees resonemang om KM. Genom att skapa en kunskapsmarknad med ett 
gemensamt gränssnitt läggs grunden till att medarbetarna själva ska kunna ta 
till sig den information och kunskap som de behöver. Det lönar sig med andra 
ord att synliggöra organisationens kunskapsmarknad. 

6.5 Aktörernas olika roller 
Organisationens aktörer/medarbetare har olika roller när det gäller att skapa, 
bibehålla och utveckla organisationens kunskapsstrukturer. Och olika synsätt 
kan appliceras på de roller som de olika aktörerna har inom organisationen. 
Dels inom kunskapsmarknadens kedja av köpare − marknadsplats/förmedlare − 
säljare, dels i kedjan producent − redaktör − slutanvändare. I båda fallen skapar 
IT Piloternas omvärldssystem en marknadsplats för kunskapen inom organisa-
tionen. Deras arbete består då i att strukturera upp marknaden och visa på var 
nytänkande behövs inom organisationens informationshantering. 

Relationen mellan en organisations kunskapsmarknad och IT Piloternas sy-
stem kan ses genom att köparen är den medarbetare som söker efter informa-
tion, säljaren är den som har kunskapen som eftersöks och förmedlaren blir då 
omvärldsbevakningssystemet som används där säljare och köpare möts. Det 
går också att applicera kunskapsmarknaden på kedjan producent − redaktör − 
slutanvändare, där producenten är säljaren, redaktören förmedlare och 
slutanvändaren är köparen.  

Med intervjuerna som utgångspunkt kan också förhållandet i kedjan produ-
cent−redaktör−slutanvändare utrönas genom att det från producenten krävs att 
inte bara distribuera ett bra och effektivt system som är lätthanterligt utan 
också att en bra introduktion finns och att kontinuerlig uppföljning sker. 
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Redaktörens roll är att vid starten lägga en grund för användningen av 
systemet, motivera till användning, marknadsföra och att göra den valda 
informationen och kunskapen attraktiv för användarna i alla led inom 
organisationen. Men även fungera som guide genom att visa på var 
medarbetarna bör leta efter relevant information. Slutanvändarnas uppgift blir 
att använda systemet regelbundet och att framföra konstruktiv kritik om dess 
funktioner så att det kan utvecklas. Om detta inte äger rum är det lätt att 
systemet stagnerar och faller i glömska eftersom människor har en tendens att 
välja den mest lättillgängliga information som finns för stunden. 

Problem som kan uppstå om ett gemensamt gränssnitt impliceras är att det 
inte underhålls och tillåts stagnera. Om arbetet dock läggs upp så som IT 
Piloterna har gjort med sina system där det finns redaktörer på varje arbetsplats 
som har till uppgift att fungera som filter och underhåller omvärldsbevaknings-
systemet tror jag att detta problem kan kringgås. Kunskap är med andra ord i 
ständig förändring. Det finns många motsättningar inom KM begreppet, vilket 
även framkommer i själva namnet som består av motsatts ord (oxymoron). Det 
gäller då i en organisations KM arbete att sammanföra olikheterna för att få en 
fungerande kunskapsförvaltning vilket också kan öppna upp för kreativitet 
inom organisationen. 

Redaktörernas uppgift när det gäller omvärldsbevakningssystemet är enligt 
dem själva att fungera som guider, som visar medarbetarna var de bör leta efter 
relevant information. Kommunals redaktör tycker att det ibland kan vara svårt 
att nå fram till slutanvändarna, vilket leder till att det inte bara är rätt informa-
tion som behöver komma till rätt person. Utan informationen måste också leve-
reras på rätt sätt för att tilltala mottagaren. IT Piloterna menar att det oftast inte 
finns någon gemensam plattform inom företaget för att samla in och förädla 
information. Det uppstår på så vis mycket dubbelarbete bland medarbetarna 
och omvärldsbevakningen som sker är ganska spretig där många medarbetare 
sitter och omvärldsbevakar sina egna områden utan att vara medvetna om vad 
deras arbetskamrater gör. 

6.6 Slutord 
För att återknyta till uppsatsens frågeställningar, synen på 
informationshantering hos de olika aktörerna är likartade dock uttrycker de det 
lite olika beroende på deras utgångspunkter och förförståelse. Det som 
generellt anses vara bra informationshantering är bland annat att de kan se 
helheten, att informationen omtolkas så att de får rätt information i rätt volym. 
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Den faktiska situationen hos organisationen skiljer sig något från den idea-
liska. De har börjat strukturerat upp sina respektive kunskapsmarknader med 
hjälp av omvärldssystemet, det gäller dock att alla medarbetarna är införstådda 
med omvärldssystemets funktion och är motiverade till användning. 

Aktörerna inom organisationer har olika roller i förhållande till de rådande 
informationsflödena. Genom analysen och diskussionen har olika mönster trätt 
fram, som kunskapsmarknadens köpare−marknadsplats/förmedlare−säljare 
eller som producent−redaktör−slutanvändare. De är också själva medvetna om 
att medarbetare inom organisationen har olika roller och funktioner när det 
gäller kunskapsförvaltningen. Genom att synliggöra organisationens 
kunskapsmarknad och förstå dess strukturer i förhållande till den roll som 
medarbetarna själva har kan organisationen förbättra sin kunskapsförvaltning. 

Uppsatsen syfte har varit att ge en ökad förståelse för hur information och 
kunskap kan förvaltas (skapas, bibehålls och utvecklas) inom organisationer i 
relation till informationsföretaget IT Piloternas omvärldsbevakningssystem. 
Genom diskussionen som har förts i uppsatsen kan sägas att en organisations 
kunskapsförvaltning (och i det också organisationens informationshantering) 
kan struktureras upp med hjälp av ett omvärldsbevakningssystem till att synlig-
göra organisationens kunskapsmarknad och på så vis göra företaget mer kon-
kurrenskraftigt. 

Dock kan även ett synliggörande av kunskapsmarknaden och införandet av 
ett omvärldssystem också ha andra fördelar. Till exempel kan fördelarna vara 
att organisationen blir smidigare, medarbetarna blir mer kunniga och 
uppdaterade vilket leder till att de blir bättre på att utföra sina arbeten (med 
andra ord kompetenshöjande). Vilket i sin tur leder till att verksamhetens 
kunskapsbasis ökar och blir synligare, det blir enklare att få en överblick över 
organisationens informationshantering och dess helhet kan ses. Dessa fördelar 
kanske ligger närmare de två undersökta organisationerna än att just vara 
konkurrenskraftiga, eftersom de inte är vinstdrivande företag. 

 
Förslag till vidare forskning kring uppsatsens ämne: 

 Att se på hur IT Piloternas omvärldsbevakningssystem har mottagits 
hos flera av deras kunder för att på så vis kunna dra mer generella 
slutsatser och även visa på fortsatta utvecklingsmöjligheter. 

 En djupare undersökning av aktörernas olika roller. 
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 Att se på skillnaderna mellan kvinnor och mäns användande av 
systemet eller deras respektive syn på kunskapsförvaltning. Två 
intressanta frågor i detta sammanhang kan vara: vilka skillnader och 
likheter finns och hur kan man främja användandet av 
omvärldsbevakningssystem utifrån ett genusperspektiv? 
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7. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att ge en ökad förståelse för hur information och 
kunskap kan förvaltas (skapas, bibehållas och utvecklas) inom organisationer i 
relation till informationsföretaget IT Piloternas omvärldsbevakningssystem och 
Knowledge Management. För att uppnå syftet har jag utgått från en kvalitativ 
metod och genomfört 5 intervjuer. En intervju på informationsföretaget IT 
Piloterna och sedan två intervjuer vardera hos två av deras kunder, 
fackförbundet Kommunal och Konkurrensverket. Då strävan har varit att 
genomföra en semistrukturerad forskningsintervju har en intervjuguide 
använts. De avgränsningar som har gjorts beror främst på de tidsramar som 
varit för uppsatsarbetet. Det leder framför allt till att jag inte eftersträvar att ge 
någon generell beskrivning utan jag väljer att utgå ifrån ett företag och två av 
deras kunder. 

Tyngdpunkten i den tidigare forskningen som har tagits upp finns på 
Margareta Nelkes rapport Knowledge Management in Swedish Corporations: 
The Value of Information and Information Services. Annat material som tas 
upp är uppsatser och en licentiatavhandling, även förslag på framtida KM 
forskning framförs. Begreppen data−information−kunskap diskuteras och 
samband mellan begreppen utröns för att ge en förståelsegrund för uppsatsen 
teori och undersökning. Teorigrunden finns inom Knowledge Management då 
den ger en grundsyn på informationsanvändning inom kunskapsföretag. Det 
finns ingen enhetlig definition av KM begreppet eftersom det härstammar från 
många olika discipliner och utgångspunkter. Dock kan det ses som ett verktyg 
att hjälpa och öka kunskapsverksamheten inom en organisation. 

De frågor som jag har sökt svar på för att uppnå uppsatsen syfte har varit 
att se vilken syn informationsföretaget och dess kunder har på informations-
hantering (vad de generellt anser är bra informationshantering). Vad säger de 
olika medverkande om den faktiska kunskapsförvaltningen inom respektive or-
ganisation och tredje frågeställningen var att se vilken roll de olika aktörerna 
(informationsföretaget och dess kunder) har i förhållande till 
informationsflödet inom organisationen. 
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Genom aktörernas olika roller som framkom visas också deras syn på 
informationshantering. Många av åsikterna var likartade när det gäller vad bra 
och effektiv hantering är för något, till exempel att det gäller att kunna se 
helheten och att medarbetarna får rätt information i rätt volym. Skillnader sågs 
tydligast när det gällde hur insatta de var i det berörda 
omvärldsbevakningssystemet. Den faktiska situationen inom organisationerna 
ansågs ha blivit bättre efter att de har börjat använda 
omvärldsbevakningssystemet, dock finns det alltid finjusteringar som kan 
göras. 

Genom att synliggöra kunskapsmarknaden inom organisationen kan man få 
förståelse för hur informationshanteringen och kunskapsförvaltningen kan 
struktureras upp bland annat med hjälp av ett omvärldsbevakningssystem. 
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Bilaga 2: Intervjuguide – IT Piloterna 
Ämnen att diskutera: verksamhetens bakgrund, tankar kring informationshan-
tering och vilka kunder som kan vara lämpliga att genomföra intervjuer med i 
uppsatsens undersökning. 

 Kort presentation av uppsatsen, fråga om det går bra att jag spelar 
in intervjun 

FOKUS: Syftet med uppsatsen att ge en ökad förståelse för hur information 
och kunskap kan förvaltas (skapas, bibehålls och utvecklas) inom 
organisationer i relation till informationsföretaget IT Piloternas 
omvärldsbevakningssystem. 

 Beskrivning av företaget 

Berätta lite om företaget 

 När startades företaget 

 Hur är företaget uppbyggt 

 Affärsidé (vilka strategier och planer utgår ni ifrån) 

 Hur ser marknaden ut för ett företag som ert 

 Framtidsvisioner 

 Din utbildning 

 Tidigare erfarenhet 

 Informationshantering 

Vilka är de vanligaste ”problemen” kunderna har 

På er hemsida står det att läsa att er styrka är effektiv informationshan-
tering, vad innebär det 

 Vad finns det för kritik till ert system eller är kunderna odelat positiva 

 Kunderna 
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Hur marknadsför ni er (söker ni upp kunderna eller tvärtom) 

Vilka kunder tror du kan vara aktuella för denna undersökning 
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Bilaga 3: Intervjuguide – Kunderna/redaktör 
Då alla inblandade har fått en kort beskrivning av uppsatsen (i form av dess 
syfte) via e-post, tänkte jag inleda med att förklara intresseområdet i intervjun 
är vad personerna i fråga tycker/tänker och upplever inom vissa områden. 

Poängtera att allt deltagande är frivilligt att uppgifterna och personen kom-
mer att vara anonyma om de vill det, men hör om det går bra om de inte är 
anonyma. 

Fråga om det är något som de undrar över innan intervjun börjar. 
 
Börja med en inledande fråga: 

Berätta lite kort om dig själv och organisationen du arbetar inom  

 Titel 

 Arbetsuppgifter 

 Hur länge har arbetat inom organisationen 

 Bakgrund (t.ex. utbildning) 

FOKUS: syftet med uppsatsen att ge en ökad förståelse för hur information och 
kunskap kan förvaltas (skapas, bibehålls och utvecklas) inom organisationer i 
relation till informationsföretaget IT Piloternas omvärldsbevakningssystem. 

 
 

DETTA UTIFRÅN VISSA PERSPEKTIV OCH SAMMANHANG 
 

 
TEMA 1: Synen på informationshantering 
Vilken syn på informationshantering har informationsföretaget och dess kunder 
(Vad anser de generellt vara bra informationshantering) 

Vad anser du är bra informationshantering 

Vad innebär effektiv informationshantering för dig 
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TEMA 2: Informations- och kunskapsförvaltning 
Vad säger informationsföretaget och dess kunder om den information och kun-
skap som förvaltas inom organisationen (Hur ser det faktiska läget ut) 

Berätta om informationshanteringen inom organisationen 

 Finns det en medvetenhet inom organisationen när det gäller informations-
hantering och medarbetarnas kompetens 

Vad kan göras bättre när det gäller organisationen informationshantering 

 

TEMA 3: Samarbete mellan informationsföretag och kund 
Arbetet med IT Piloterna 

Berätta om arbetet med IT Piloterna 

 Hur kom ni i kontakt med ITP 

 Vad ville ni ha hjälp med – ert behov 

 Hur blev resultatet – bra/mindre bra, kan det göras annorlunda 

Vad gjordes för att medarbetarna skulle börja använda systemet 

 Har åtgärderna varit lyckade 

Hur används systemet 

 Hur väljer du ut de informationskällor som ska vara med i systemet 

 Vad gör ni för att undvika att få för mycket information 

 På vilket grundval gör ni er selektion av information 

Är det skillnad på informationsflödet inom organisationen före och efter 
IT Piloternas omvärldssystem har börjat användas 
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 Får de information någon annanstans ifrån än IT Piloternas system (ses 
mönster på informella nätverk) 

Framtida idéer 
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Bilaga 4: Intervjuguide – Kunderna/slutanvändare 
Då alla inblandade har fått en kort beskrivning av uppsatsen (i form av dess 
syfte) via e-post, tänkte jag inleda med att förklara intresseområdet i intervjun 
är vad personerna i fråga tycker/tänker och upplever inom vissa områden. 

Poängtera att allt deltagande är frivilligt att uppgifterna och personen kom-
mer att vara anonyma om de vill det. Men hör om det går bra om de inte är 
anonyma. 

Fråga om det är något som de undrar över innan intervjun börjar. 
 
Börja med en inledande fråga: 

Berätta lite kort om dig själv och organisationen du arbetar inom  

 Titel 

 Arbetsuppgifter 

 Hur länge har arbetat inom organisationen 

 Bakgrund (t.ex. utbildning) 
 
 
FOKUS: syftet med uppsatsen att ge en ökad förståelse för hur information och 
kunskap kan förvaltas (skapas, bibehålls och utvecklas) inom organisationer i 
relation till informationsföretaget IT Piloternas omvärldsbevakningssystem. 

DETTA UTIFRÅN VISSA PERSPEKTIV OCH SAMMANHANG 
 
 
TEMA 1: Synen på informationshantering 
Vilken syn på informationshantering har informationsföretaget och dess kunder 
(Vad anser de generellt vara bra informationshantering) 

Vad anser du är bra informationshantering 

Vad innebär effektiv informationshantering för dig 
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TEMA 2: Informations- och kunskapsförvaltning 
Vad säger informationsföretaget och dess kunder om den information och kun-
skap som förvaltas inom organisationen (Hur ser det faktiska läget ut) 

Berätta om informationshanteringen inom organisationen 

 Finns det en medvetenhet inom organisationen när det gäller informations-
hantering och medarbetarnas kompetens 

Får du information någon annanstans ifrån än ITP:system 

 Vad gör ni för att undvika att få för mycket information 

 På vilket grundval gör ni er selektion av information 

Vad kan göras bättre när det gäller organisationen informationshantering 

 

TEMA 3: Samarbete mellan informationsföretag och kund 
Arbetet med IT Piloterna 

Berätta om ITP:s omvärldssystem, hur använder du det 

Hur hittar du den information som du behöver 

Är det någon skillnad på informationsflödet inom organisationen före och 
efter omvärldssystemet började användas 

Hur används systemet 

 Vad gör ni för att undvika att få för mycket information 

 Får du information någon annanstans ifrån än IT Piloternas system (ses 
mönster på informella nätverk) 

Framtida idéer 
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