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Sammandrag 
I denna uppsats presenterar vi en ny infallsvinkel på hur datatolkning i moderna 
organisationer bör hanteras, såväl praktiskt som teoretiskt. Studien genomfördes med ett 
kvalitativt och abduktivt tillvägagångssätt byggt på grounded theory med deltagande 
observationer och intervjuer med aktörer inom organisationen. Vårt teoretiska ramverk är 
byggt utifrån Carliles (2002) teorier om semantiska barriärer och påbyggda genom Iveroths 
(2011) tidigare forskning utifrån common meaning. Således är vårt teoretiska ramverk 
lämpligt för att tolka hur barriärer som hindrar en synkron datatolkning mellan olika aktörer i 
organisationer belysts i tidigare litteratur, hur dessa barriärer kan överbryggas samt olika 
synsätt på kunskapen som ett regelrätt mått.  
 
Avsaknad av kunskapskonsensus i organisationer grundar sig i semantiska barriärer för 
datatolkningen som måste överbryggas med sociala interaktioner. Organisationer går mot 
kunskapskonsensus genom att utifrån datakällan arbeta med –  
i) teknologiskt medierade trading zones men även  
ii) socialt dimensionerade överbryggningsaktiviteter med målet att skapa 
kunskapskonsensus mellan och inom aktörsgemenskapen. 
 

Nyckelord: kunskapskonsensus, semantiska barriärer, IT-teknologi, ERP-system, offentlig 

organisation, trading zones 

Innehållsförteckning 
Sammandrag ........................................................................................................................................... 1 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 2 

1.1. Bakgrund ...................................................................................................................................... 2 

1.2. Forskningsfråga ............................................................................................................................ 3 

1.3. Introduktion till teknologi och dess förhållande till kunskapsöverföring .................................... 3 

1.4. Problemdiskussion ....................................................................................................................... 4 

1.5. Problemformulering ..................................................................................................................... 5 

1.6. Syfte .............................................................................................................................................. 6 

1.7. Avgränsning .................................................................................................................................. 6 

1.8. Uppsatsdisposition ....................................................................................................................... 6 

2. Teori ..................................................................................................................................................... 7 

2.1. Kunskapens olika grader av samstämmighet ............................................................................... 7 

2.2. Den semantiska aspekten av trading zones ................................................................................. 8 

2.3. Semantiska barriärer .................................................................................................................... 8 

2.4. Överbryggande av barriärer ......................................................................................................... 9 

2.5. Kunskapskonsensus .................................................................................................................... 10 



Företagsekonomiska institutionen - Uppsala Universitet  Bankefors & Migoyan 
Kandidatuppsats, fortsättningskurs C  2013-06-05 

2 
 

2.6. Sammanfattning och konsekvenser ........................................................................................... 10 

3. Metod ................................................................................................................................................ 11 

3.1. Primärdata .................................................................................................................................. 11 

3.2. Sekundärdata ............................................................................................................................. 14 

3.3. Metod för analys ........................................................................................................................ 14 

3.4. Metodproblem – verifiering, reliabilitet och replikerbarhet ..................................................... 14 

4. Empirisk analys .................................................................................................................................. 15 

4.1. Roller och rutiner för ERP-systemet inom vår studerade offentliga verksamhet ...................... 15 

4.2. Sociala interaktioner .................................................................................................................. 16 

4.3. Aktörernas tolkning av data, ekonomer och icke-ekonomer ..................................................... 18 

4.4 Aktörernas förhållande till teknologin ........................................................................................ 19 

4.5. Kunskapskonsensus inom organisationen ................................................................................. 21 

4.6. Jämförelser med observationer i tidigare forskning .................................................................. 21 

4.7. Sammanfattning av empirisk analys ........................................................................................... 22 

5. Diskussion .......................................................................................................................................... 22 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 25 

Referenser ............................................................................................................................................. 27 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
Enterprise resource planning systems (ERP-system) kan översiktligt definieras som 

teknologiska system där gemensamma ramverk och metoder används för att producera data 

rörande affärsområden såsom: redovisning, planering, kommunikation och logistik. Tidigare 

forskning har föreslagit att ERP-system möjliggör och öppnar upp för förändringar inom en 

organisation (Scapens & Jazayeri, 2003; Dedrick, et al., 2003). Från den senare delen av 

1900-talet fram till idag har användningen av ERP-system ökat och som konsekvens har det 

blivit allt viktigare att förstå processen hur tillgänglig data inom ett ERP-system bör 

behandlas för att förmå datan att bli till relevant kunskap för aktörer i organisationer . 

Således är det av central karaktär att skapa kunskap kring utvecklingsgången och de begrepp 

förknippade till den process som söker att utvärdera denna transformation av kunskap 

genom teknologi och dess användningsområden.  

 

På ett bredare plan är forskningen kring ERP-system i organisationsmiljöer fortfarande 

relevant då allt fler av den äldre generationens samordningssystem ersätts av 

standardiserade informationsprotokoll (Dillard & Yuthas, 2006), rentav en nödvändighet för 
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att hänga med i den tekniska utvecklingen. En djupare kunskap om interaktionen mellan 

teknologi, människa och organisation kan i bästa fall förhindra svårigheter vid 

implementering såväl som användning av ERP-system. Ett tidsmässigt och geografiskt 

passande exempel är Astra Zeneca och deras problematiska implementering av ett nytt ERP-

system som resulterade i ett intäktsbortfall på över två miljarder SEK för år 2012 (Pröckl, 

2012).  

Den offentliga sektorn har inte heller undgått IT-revolutionens konsekvenser, något som bl.a. 

fördes upp på den svenska politiska dagordningen i samband med Dagens Nyheters 

granskning (Zaremba, 2013) av landstingets administration av vad som påståtts vara ett 

verklighetsfrämmande bokföringssystem; ett system som skapat en ny yrkesroll inom vården 

där aktörer måste utbilda sig i tolkningen och hanteringen av patientdata. Utifrån dessa 

praktiska exempel kan praktikern såväl som teoretikern undra utifall IT-teknologin arbetar 

för människan eller om människan arbetar för IT-teknologin. Vill praktiker och teoretiker att 

teknologin ska agera efter människans bästa krävs det alltså en djupare förståelse för hur 

aktörer i moderna organisationer hanterar IT. 

1.2. Forskningsfråga 
 

Vår forskningsfråga som besvaras i vår slutsats (se Sammandrag överst i dokumentet för en 

kort presentation av slutsatsen) lyder: Hur kan organisationer sträva mot 

kunskapskonsensus? En utförlig beskrivning av vad kunskapskonsensus innebär hittas i 1.5.  

Problemformulering, och kopplas till tidigare teori i 2.5. Kunskapskonsensus. 

1.3. Introduktion till teknologi och dess förhållande till 
kunskapsöverföring 
 
När ett användningsområde för teknologi definieras kan termerna “role & scope” (Orlikowski 

& Scott, 2008) nämnas, där “scope” definieras som källan där teknologin härstammar från 

samt till vilket syfte den ämnas. Det vanligaste är att organisationer köper in teknologin 

utifrån, vilket medför att scope av den erhållna teknologin likställs med organisationens 

målkongurens. Teknologin anpassas på så sätt utifrån dessa villkor för att stämma överrens 

med aktörsstrukturen. Konceptet “role” är beroende av hur väl aktörerna kan anpassa 

teknologin för att passa in eller omformulera organisationsstrukturen. Således leder detta till 

att aktörerna måste förstå och kunna tolka flexibiliteten hos teknologin, vilket lägger 

betoning på flexibiliteten hos aktörerna och deras förmåga att tolka och använda teknologin. 

Konsekvensen blir att flexibiliteten ses som en funktion av de institutionella kontexturerna 

som teknologin är ämnad för, varpå en osäkerhet skapas kring centrala begrepp som makt, 

kunskap och aktörernas intressen. (Orlikowski, 1992) 

Som tidigare nämnts medför teknologi en osäkerhet kring kunskap. Det kan argumenteras 

för att detta speciellt gäller i situationer då flera typer av aktörsgrupper, t.ex. ekonomer och 

icke-ekonomer, använder samma data för utförandet av sina uppgifter som i slutänden ligger 
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till grunden för den kunskap som samtliga aktörer är beroende av. (Orlikowski & Scott, 2008) 

argumenterar vi att vid implementering av teknologi stiftas en informell förutsättning för hur 

det framtida utbytet mellan teknologin och dess berörda aktörer kommer se ut, samt vilken 

roll teknologin kommer ha gentemot aktören. (Orlikowski & Scott, 2008) Integrationen av 

teknologi inom kontexten av organisationens struktur ger resonanseffekter på 

organisationens befintliga ramverk i termer av arbetsuppgifter och arbetsmetodologi 

(Orlikowski, 1992). Dessa effekter kommer i stor grad påverka hur individer tolkar 

information och översätter den till kunskap. Utöver de andra variabler som påverkar denna 

symbios mellan aktör och teknik (geografiska variabler m.m.) uppkommer därav vikten att 

förstå hur individer tolkar information från teknologin och processen till denna omvandling 

av information till kunskap. 

1.4. Problemdiskussion 
 
Innan ERP-systemens intåg var arbetsmomenten kring internredovisning ofta överlåtna till 

specifika individer inom organisationen, och redovisningsprinciperna var i mångt och mycket 

långt ifrån standardiserade mellan olika funktioner och enheter. Scapens och Jazayeris 

forskning (2003) tydliggör hur implementeringen av ERP-system ändrat ansvarsområdena 

och metodvalen som organisationers aktörer står inför i deras dagliga arbete och även hur 

interaktioner mellan dessa aktörer påverkas.  ERP-system ställer således högre krav på 

aktörerna, men även organisationen som måste tolka teknologins mening och flexibilitet för 

att på bästa sätt integrera dess struktur med organisationens samt skapa ett utbyte mellan 

teknologin och aktören. Organisationer tenderar att separera teknologin från den 

organisatoriska strukturen, förutom vid specifika teknologiska processkeden. Konsekvensen 

av detta blir en delad helhetsbild om organisationens praxis mot de samband som kräver 

teknologisk förmedling; varpå aktörerna nekas förståelsen om hur teknologin är en 

integrerad del av organisationen. (Orlikowski & Scott, 2008) 

Tidigare forskning har utförts kring begrepp och processer relaterade till kunskap och hur 

den överensstämmer med en organisations aktörer emellan, t.ex. common meaning (Iveroth, 

2011), och hinder för översättningen av synkroniserad information, t.ex. semantiska 

barriärer (semantic barriers) (Carlile 2002; Carlile 2004). Utifrån dessa två aspekter fördjupas 

problematiken av organisationernas integrering av teknologin till individnivå där flera 

aktörer med olika bakgrund ska transformera data till kunskap genom teknologin och 

aktörsnätverken. Dessa teorier samt konceptet trading zones har även Kellogg, et al. (2006) 

undersökt med hänsyn till gränsöverskridande koordination, dock har dessa till skillnad från 

våra studier riktats mot aktörer inom arbetsområden med högt tempo. Detta antagande om 

skillnaden inom tempo grundar sig genom vår förståelse av Kellog, et al. (2006) beskrivning 

av studien kontra vår. 

Vår undersökning differentierar sig från tidigare forskning genom att fokusera på 

uppkomsten av semantiska barriärer med avseende på datakällan, således går vi in djupare 

än tidigare forskning som avgränsat den data organisationer arbetat kring genom att 
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exkludera dess källa, inte minst hos offentliga organisationer. Med detta menar vi att 

forskningen inte har härlett den data som organisation arbetar utifrån, den tidigare 

forskningen har inte berört vikten av att aktörerna förstår vad datan ursprungligen innebär, 

vad den mäter och hur den mäter enskilda variabler och i förlängningen hur datan ska 

kategoriseras.  

Vidare har vi motiverat valet av offentlig organisation som följer; skillnaden mellan en privat 

och offentlig organisation ligger hos inkomstkällan vilket detta ställer hårdare krav på den 

offentliga organisationen då t.ex. en överbudgetering medför ytterligare krav på 

skatteintäkter som i förlängningen inte kan vara hållbara. Detta har medfört en oerhörd 

fokus inom de offentliga verksamheterna kring effektivitet. Därmed menar vi inte att privata 

organisationer bortser effektivisering, snarare att offentliga organisationer har striktare krav 

på att få ut mer av “varje krona spenderad”. Detta medför en intressant situation där 

kunskapen mellan aktörerna får en central roll för att uppnå den förväntade 

effektiviseringen men även omvänt; att kravet på effektivitet även yrkar på enighet mellan 

aktörer. Mot en bakgrund av att allt detta krävs en bredare kunskap och därigenom ett 

större beaktande av att de olika aktörerna faktiskt förstår varandra bättre tack vare ERP-

systemen, inte minst inom statliga organisationer.  

1.5. Problemformulering 
 
Vi har som målsättning att undersöka vad vi kallar “kunskapskonsensus” kring användningen 

av redan implementerade tekniska informationssystem inom verksamheten för en 

organisation inom den svenska offentliga sektorn. Kunskapskonsensus är en påbyggnad av 

de tidigare koncepten common meaning (Iveroth, 2011), semantic barriers som det beskrivs 

av Carlile (2002), mutual knowledge (Lee, 2011) och trading zones (Kellogg, et al., 2006). Mer 

ingående innebär detta att vi ämnar utreda hur data transformeras till kunskap genom en 

koordinerad aktörsgemenskap med inverkande semantiska barriärer, samt om dessa sociala 

interaktioner tar hänsyn till datakällan och hur detta påverkar datatolkningen hos aktörerna. 

Med termen kunskapskonsensus menar vi ett idealt organisatoriskt tillstånd där kunskapen 

kring arbetsuppgifter är helt synkroniserad aktörerna emellan, d.v.s. kunskap som samtliga 

aktörer förstår och där kunskapen är samstämmig mellan aktörerna, och där 

kunskapsbarriärer inom organisationen beror på andra grundvalar än informationstolkning. 

Vår definition av kunskapskonsensus sätter inga krav på att kunskapen varken varit delad 

eller erhållen aktörer emellan i ett historiskt perspektiv. Innebörden av kunskapskonsensus 

är därmed ett utopiskt och ouppnåeligt (Lee, 2001) tillstånd i tidrummet oberoende av hur 

organisationen uppnått stadiet.  

När kunskapskonsensus är frånvarande i en organisation tolkas informationsteknologin 

annorlunda av olika aktörer och därmed används teknologin olika. Syftet med teknologin 

riskerar därför att gå ur handen och en problematik uppstår i de organisatoriska 

arbetsmomenten. Därav uppkommer vikten att besvara vår forskningsfråga: Hur kan 

organisationer sträva mot kunskapskonsensus? 
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1.6. Syfte 
 
Genom att undersöka kunskapskonsensus i en statlig organisation där aktörer som är 

verksamma i olika företagsfunktioner men som verkar mot gemensamma mål och använder 

sig av en gemensam plattform för datahantering i sina arbetsrutiner, ämnar vi att identifiera 

tydliga mönster i meningsskiljaktigheter mellan aktörerna. Då vi definierat 

kunskapskonsensus som ett idealt tillstånd utgår vi initialt från att detta tillstånd inte råder 

inom organisationen, och att vi bör kunna observera tydliga skiljaktigheter i tolkningen av 

data och hur detta påverkar organisationers datahantering och aktörernas 

kunskapssynkronisering, förslagsvis mellan aktörer i olika företagsfunktioner. 

1.7. Avgränsning 
 
Vi avser inte att utröna själva teknologin som används i den statliga organisationen utan hur 

den organisatoriska kunskapen där teknologin agerar som mellanhand, överförs mellan 

aktörer inom organisationen. Detta innebär att teorin och empirin kommer att fokusera på 

själva effekten av teknologin på aktörernas kunskapsinhämtning. Vi erkänner även att 

området kring vårt begrepp kunskapskonsensus är större och mer komplext, dock anser vi 

att utifrån tid och resurser som tilldelats oss måste vi avgränsa oss till de tidigare nämnda 

teorierna och koncept för vårt valda specifika område och kan därför inte se till större 

sammanhang, vi ser gärna till en vidare utveckling av våra teorier i senare forskning. 

1.8. Uppsatsdisposition 
 
I vår bakgrund ämnar vi att genom ett historiskt perspektiv samt tidigare forskning illustrera 

problematiken kring teknologi och de processer som kan ha legat till hinder för 

organisationer att nå ”kunskapskonsensus”. Detta mynnar ut i vår forskningsfråga med en 

motivation till varför vår forskningsfråga är viktig för framtida forskning. Inom ramarna för 

problemdiskussionen och problemformuleringen introducerar vi vår term 

kunskapskonsensus, vad vi avser med denna term och dess avgränsningar. Vi motiverar även 

här valet av offentlig organisation och varför detta är intressant ur ett forskningsperspektiv, 

sammanlagt ger detta en mer konkret bild av vår frågeställning. Det tidigare nämnda 

sammanställs sedan under syfte och avgränsningar.  

I teorigenomgången redogör vi för vårt valda teoretiska ramverk som den senare empiriska 

analysen kommer att bygga på. Här anger vi också vilka konsekvenser detta teoretiska 

ramverk får på vår egen term kunskapskonsensus, och hur vi utifrån vår givna synvinkel bör 

förhålla oss till termen i analytiska sammanhang. 

I metoddelen beskriver vi hur vår forskningsansats gått till väga i teorin men även rent 

praktiskt, hur insamlingen av primär- och sekundärdata gått till samt vilka implikationer vårt 

val av forskningsmetod ger till verifierbarhet, reliabilitet och replikerbarhet. 
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I den empiriska analysen redogörs våra observationer genom en analytisk koppling till den 

genomgånga teorin, varpå en slutsats och diskussion kring den empiriska analysen följer. 

2. Teori 

2.1. Kunskapens olika grader av samstämmighet 
 
Innan vi beger sig in på en utredning av samstämmighet för det något abstrakta begreppet 

“kunskap” bör vi vara noga med att sätta begreppet i en relativ kontrast. Lee (2001) ger en 

användbar distinktion mellan “common”, “shared” och “mutual”, som vi här väljer att 

översätta till “gemensam”, “delad” respektive “ömsesidig”. Gemensam kunskap innebär 

enligt Lees (2001) resonemang kunskap som är närvarande hos interagerande aktörer utan 

några att några konkreta åtgärder inom organisationen för att överföra denna kunskap 

föreligger. Exempelvis kan vi anta att två ekonomer vars studier bedrivits inom en och 

samma institution har en gemensam kunskap kring ekonomisk teori. Kunskapen blir dock 

inte delad förrän den består utav information som etablerats utifrån interaktioner och 

diskussioner aktörerna emellan. Ömsesidig kunskap, kan ses som den högsta graden av 

samstämmighet i Lees (2001) skala (se Tabell 2) och kan anses vara ett svåruppnåeligt 

tillstånd i praktiken. Den ömsesidiga kunskapen, utöver att uppfylla kriterierna för delad 

kunskap, går att spåra i en oändlig tid bakåt och är på så sätt till helheten samstämmig 

mellan aktörerna.  

Iveroth (2011) har presenterat ett ramverk bestående av fyra analytiska dimensioner som 

illustrerar hur förändrig genom IT är en sociomateriell företeelse. Varje sådan dimension (se 

Tabell 1) strävar efter sin specifika typ av gemensamhet, även om en full gemensamhet 

aldrig kan uppnås i praktiken. En av dessa dimensioner, common meaning, återger vår 

inledande problematisering om skiljaktigheter i tolkningen av data inom en organisation 

(Iveroth, 2011). Vid framväxande organisatoriska förändringar som möjliggjorts genom IT-

system följer det även med en organisatorisk komplexitet då djupare förändringar av 

arbetsmetoder nödvändiggörs. Tolkningar av vad essensen av denna förändring i själva 

verket innebär skiljer sig åt mellan aktörer och skapar på så sätt avvikande förändringsbanor. 

I en sådan situation har organisationen alltså en lägre grad av common meaning gällande 

förändringsprocessen och arbetsmomenten (Iveroth, 2011). 

Aktörernas skillnader och förutsättningar skapar därför olika behov och problem som 

generellt i vår uppsats kan beskrivas som att syntaktiska och semantiska barriärer ligger i de 

bakomliggande faktorerna, dvs.; inom syntaktiska barriärer beskrivs en situation där 

information ska överföras mellan två likvärdiga system och därigenom eventuellt uppnå en 

förändring. Vidare beskriver Carlile (2002) de syntaktiska barriärer som en 

tolkningsproblematik då aktörerna inte använder samma lexikon för budskapsöverföringen, 

emellertid hamnar detta perspektiv utanför våra avgränsningar. Semantiska barriärer 

beskriver snarare översättningsprocessen där information ska tolkas utifrån flera aktörers 
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parametrar och uppnå en gemensam förståelse (Carlile, 2002; Carlile, 2004). Detta uttryck 

bör således ta hänsyn till informationens mångfald och dess konsekvenser. Dock har vi 

avgränsat denna uppsats till informationsöverföringen mellan aktörer och dess förmåga att 

uppnå en gemensam tolkning av informationen. Detta medför att vi enbart fokuserar på 

semantiska barriärer. 

2.2. Den semantiska aspekten av trading zones 
 
Kellogg, Orlikowski och Yates (2006) menar emellertid att tidigare forskning av Galison 

(1997) som baseras på konceptet “trading zones” framgångsrikt kan kombineras och 

kontextualiseras inom ramarna för gränsöverskridande koordination och 

gemenskapsgränser. Konceptet trading zone förklarar gränser som spänner över en 

koordination som involverar och är beroende av aktörer med arbetsuppgifter som kräver ett 

högt tempo. Gränsöverskridande koordination kan förstås genom tre perspektiv, där två av 

dessa perspektiv kan beskrivas som syntaktiska och en kan beskrivas som semantisk (Carlile, 

2002), där det senare perspektivet är mest relevant för vårt teoretiska ramverk. Detta 

perspektiv syftar till att belysa aktörsskillnader där tidigare forskning menar att rutiner inom 

aktörsgemenskaper reflekterar överrenskommelser och uppfattningar.  

Därav används aktörernas expertis inom speciella kontexter vilket påverkar gemenskapens 

värderingar och normer (Brown & Duguid, 1991; Dougherty, 1992; Gherardi & Nicolini, 2000). 

Kellogg, et al. (2006) menar således att teknologin kan mediera trading zones för att 

koordinera praktiska moment som främjar aktörens intressen och information för att 

slutföra sin arbetsprocess. Emellertid kan de uppstående problemen förklaras som 

semantiska barriärer då sedvanliga koordinationsproblem uppstår genom definierad 

innebörd, antaganden och kontexter. Dessa semantiska barriärer kommer vi att definiera 

och ingående diskutera hur de effektivast kan överbryggas. 

Som vi senare kommer presentera och diskutera utifrån våra egna intervjuer och deltagande 

observationer kan Kellogg, et al. (2006) sekundärdata kopplas till mer övergripande teorier, 

där aspekter utifrån Giddens arbete om strukturella teorier (Giddens, 1991) framförs.  

 

2.3. Semantiska barriärer 
 
Semantiska barriärer har varit en förekommande term i tidigare litteratur (Carlile, 2002) som 

använts till att beskriva olika barriärer för översättningen av kunskap. Det semantiska 

perspektivet har en långtgående forskningstradition före Carlile (2002), exempelvis 

Doughertys (1992) arbete utifrån Flecks (1935) forskning ”thought worlds”. Den semantiska 

dimensionen erkänner att även om en gemensam syntax eller ett gemensamt språk är 

närvarande är ofta tolkningar olika, vilket försvårar kommunikation och samarbete (Carlile, 

2002; Redding, 1972; Reddy, 1979). Semantik syftar i detta sammanhang på tolkningen av 

teknologimedierad data och en gemensam syntax syftar på att teknologin medierar samma 
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data till alla aktörer. För att exemplifiera dessa semantiska barriärer i vår uppsats innehåller 

de segment som vi utför vår kvalitativa undersökning kring grupper av ekonomer och icke-

ekonomer, och följaktligen sker en naturlig schism i tolkningen av data. 

För att tolka semantiska barriärer (Carlile, 2002) på ett tillfredsställande förfarande måste vi 

ta hänsyn till de olika grader av differentiering som dessa barriärer innehåller; vi måste se 

barriärerna som skillnader i genre. Detta skiftar problemen från endast 

informationshantering till att komma till insikten om källan där skillnader i tolkning 

uppkommer ifrån; dess skillnader och begränsningar. Sammanställt kan vi därför säga att ett 

semantiskt förfarande enligt Carlile (2002) erkänner existensen av olika källor, dock erkänner 

inte detta tillvägagångssätt de konsekvenser som genereras av besittningen till dessa källor, 

ett fenomen kommer vi återkomma till i analysen. Carlile (2002) menar att lösningen på att 

överbrygga semantiska barriärer finns hos metoden att skapa en gemensam mening. Dock 

argumenterar vi att negligerandet av bakomliggande variabler urholkar informationen och 

momenten som ett semantiskt förfarande tillgodoser. Därför behövs ytterligare en faktor för 

att se helheten och skapa “kunskapskonsensus”. Carlile (2002) argumenterar även för att 

situationer kan kräva explicit hantering av information för att skapa en taktisk position, t.ex. 

tiden det tar att tolka de bakomliggande faktorerna kan kosta mer än vad utdelningen är 

värd. Detta tillägg kräver ytterligare dimensioner vilket gör sambanden mer komplexa och 

hamnar därför utanför våra avgränsningar. 

2.4. Överbryggande av barriärer 
 
Common meaning (Iveroth, 2011) uppnås genom översättning av kunskap, ett teoretiskt 

perspektiv som tagits upp och belyst i tidigare forskning (Star & Griesemer, 1989; D’Adderio, 

2003; Stensaker, et al., 2008). I en vidare utsträckning menar Iveroth (2011) att barriärerna 

för common meaning kan överbryggas med semantiskt orienterade översättningsaktiviteter 

vilka syftar till att överstiga oförenliga betydelsestrukturer hos mottagare genom reflektion 

och lärande. Dessa översättningsaktiviteter kan bestå utav t.ex. workshops, interna 

utbildningar och sociala interaktioner. Nonaka (1994) menar också på att liknande 

förfaranden är vad som krävs för att nå en ömsesidig förståelse som överbryggar de 

semantiska barriärerna, d.v.s. genom interaktionsgrupper där individer kan arbeta sig genom 

att belysa underförstådda kunskaper genom barriärerna. 

Ett närbesläktad men mer explicit metod för att överbrygga kunskapsbarriärer, i kontrast 

med att översätta kunskap, är att transformera den, såsom (Carlile, 2002; Carlile, 2004) 

förespråkar i sin pragmatiska syn på kunskap. Utifrån ett sådant förhållningssätt krävs det att 

kunskapen måste ändras för att kunna integreras i organisationen och minimera de negativa 

konsekvenserna av alternativa tolkningar. Transformeringar är dock inom akademisk 

litteratur genomgående erkända som aktiviteter för s.k. pragmatiska barriärer. Detta kan 

emellertid appliceras till det tidigare nämnda konceptet trading zones (Kellogg, et al., 2006). 

Transformering kan således samla aktörer och skapa förståelse kring gränsöverskridande 
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koordination medierat av teknologi genom att skapa en gemensam mening och därigenom 

överbrygga semantiska barriärer (Carlile, 2002). 

2.5. Kunskapskonsensus 
 
Utifrån vår tidigare definition (se 1.5. Problemformulering) av kunskapskonsensus: ”ett idealt 

organisatoriskt tillstånd där kunskapen kring arbetsuppgifter är helt synkroniserad aktörerna 

emellan, d.v.s. kunskap som samtliga aktörer förstår och där kunskapen är samstämmig 

mellan aktörerna, och där kunskapsbarriärer inom organisationen beror på andra grundvalar 

än informationstolkning”, och ovan genomgångna teori kan vi nu utforma en teoretisk sfär 

kring det ideala tillståndet. För att uppnå kunskapskonsensus i en organisation lämpar sig 

rimligtvis Iveroths (2011) föreslagna översättningsaktiviteter för att överbrygga de 

semantiska barriärerna. Däremot bör forskare och praktiker även beakta källan till 

informationen för att på ett mer skräddarsytt sätt kunna förenkla eller minimera 

tolkningsåtgärderna för organisationens aktörer, en aspekt som den semantiska 

dimensionen av Carlile (2002) inte tar hänsyn till. På så sätt skapas en praktisk innebörd av 

kunskapskonsensus, och termen lyfts från att vara ett abstrakt tillstånd i tidrummet. 

2.6. Sammanfattning och konsekvenser 
 
Barriär Dimension Aktivitet Verktyg 

Syntaktiska 
barriärer 
(Carlile, 
2002) 

Common ground 
(Iveroth 2011) 

Transaktionella aktiviteter t.ex. 
överföringen av en 
förrändringsbudskap mellan 
avsändaren till mottagaren 

Verktyg som medför ett 
gemensamt ”språk” och 
identitet för förrändring.  

Semantiska 
barriärer 
(Carlile, 
2002) 

Common meaning 
(Iveroth 2011) 

Översättningsaktiviteter som 
syftar till att överbrygga 
inkompatibla syftningsstrukturer 
åt mottagaren genom lärande och 
reflektion 

Verktyg som fokuserar på 
hur dokument skildrar 
globala processer 

Pragmatiska 
barriärer 
(Carlile 
2002) 

Common interest 
(Iveroth 2011) 

Relationsaktiviteter som syftar till 
att hantera känslor samt motivera 
mottagande part genom dess 
stödjande och politiska natur. De 
politiska aktiviteterna syftar till att 
anpassa aktörsgruppens intressen 
genom förhandling och 
uppbyggnad av informella 
relationer. 

Verktyg som fokuserar på 
en ”manual för förändring” 

Tabell 1 – Carliles (2002) barriärer och dess relation med tre utav Iveroths (2011) 

dimensioner, samt aktiviteter och praktiska verktyg för att överbrygga barriärerna (Tabell 

anpassad från Iveroth (2011)). 
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Grader av kunskap 
från Lee (2001) 

 
Beskrivning 

Gemensam (common) Kunskap som är närvarande hos interagerande aktörer utan några att 
några konkreta åtgärder inom organisationen för att överföra denna 
kunskap föreligger 

Delad (shared) Kunskap som består utav information som etablerats utifrån 
interaktioner och diskussioner aktörerna emellan 

Ömsesidig (mutual) Kunskapen, som utöver att uppfylla kriterierna för delad kunskap, 
går att spåra i en oändlig tid bakåt och är på så sätt till helheten 
samstämmig mellan aktörerna. 

Tabell 2 – Lees (2001) distinktion mellan gemensam, delad och ömsesidig kunskap. 

Vi har belyst den subjektiva betydelsen av kunskapsfenomenet i organisatoriska miljöer 

genom att poängtera att kunskap aldrig kan mätas med en absolut skala. Däremot kan det av 

praktiska skäl vara rimligt att måla upp ett idealt kunskapstillstånd såsom tidigare forskning 

(Lee, 2001) gjort. Vidare har vi belyst hur teknologin radikalt förändrat informationsflödet i 

moderna organisationer, och hur tidigare forskning observerat barriärer för tolkning av 

information samt hur dessa barriärer kan överbryggas på ett effektivt sätt. Vårt bidrag till 

den akademiska forskningen kring informationstolkning i organisationsmiljöer kommer som 

en följd av diskussionen kring kunskapskonsensus, d.v.s. att. själva källan till data bör beaktas 

för att begripa effekten på de semantiska barriärerna. 

3. Metod 
 

Arbetet bygger på att ett kvalitativt tillvägagångssätt används under hela empirinsamlingen 

för att sedan konceptualiseras i analysen.  Metoden innehåller inslag av både induktiv och 

deduktiv art, och kan därför bäst beskrivas som abduktiv (Van de Ven, 2007) , då vi ständigt 

närvarar i gränslandet mellan empiri och teori för att bygga en successiv förståelse kring 

problemformuleringen. Delar av vår teori som analysen baserats på har alltså integrerats 

under studiens empiriska fas. Under empiriinsamlingen har det framgått hur den teoretiska 

grundstommen som baserats på konceptet common meaning (Iveroth, 2011) och 

semantiska barriärer (Carlile, 2002; Carlile 2004) ska kompletteras med ytterligare 

infallsvinklar (främst från Lee (2001) och Kellog. et. al., 2006). 

3.1. Primärdata 
 

Primärdata för studien erhölls genom två datakällor, intervjuer och deltagande 

observationer. Samtlig primärdata insamlades under en tvåmånadersperiod (april - maj 

2013). Samtliga intervjuer skedde med sju medarbetare (d.v.s. aktörer) inom vår valda 

organisation och samtliga intervjuer skedde under aktörernas arbetstid. Intervjuerna var 

uppdelade i två sessioner där den första sessionen skedde i april 2013 och den andra i maj 

2013. Samma aktörer som intervjuades under den första sessionen intervjuades även under 

den andra sessionen. Aktörerna intervjuades alltid enskilt och i cirka 30 minuter vardera 
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under respektive session. Samtliga intervjuade aktörer förblev anonyma under intervjuerna, 

då vi anser att detta kan minimera risken att aktörerna ger diplomatiska svar på frågor som 

kan anses vara känsliga för organisationen. 

Samtliga intervjuer hade en semi-strukturerad form och skedde med aktörer på olika 

befattningar och funktioner inom den valda organisationen. Detta medförde att vi fick 

tillgång till olika synvinklar över ett organisatoriskt fenomen (Eisenhardt & Graebner, 2007) 

och på så sätt nådde en högre objektivitet i vår analys av empirin. Det har varit viktigt för oss 

att välja intervjupersoner som passar med vår sökta skillnad, ekonomer och icke-ekonomer, 

för att belysa en skillnad i förhållandesätt till datatolkning. Termerna ekonom och icke-

ekonom berör inte nödvändigtvis aktörernas utbildningsbakgrund utan snarare deras 

arbetsuppgifter. För en närmre beskrivning av aktörernas arbetsroller, se 4.1. Roller och 

rutiner för ERP-systemet inom vår studerade offentliga verksamhet. Utav de sju intervjuade 

aktörerna definierades fyra aktörer som ekonomer och tre aktörer som icke-ekonomer. 

Den första intervjusessionen berörde centrala intervjuteman som behandlade aktörernas 

roller, rutiner, kunskapsinhämtning, tolkning av data och upplevelser av samstämmighet 

med omgivningen. Utifrån den semi-strukturerade intervjumetoden tilläts aktörerna att 

själva utveckla sina resonemang kring rådande kunskapskonsensus inom organisation utan 

att falla långt bort ifrån forskningsfrågans teoretiska ramverk. För dessa generella frågor har 

ingen aktiv transkribering skett av intervjuerna utan intervjusessionerna har antecknats som 

referat. Vi anser att de långtgående deltagande observationer vi själva gjort hos 

organisationen tillåter oss att inte tillämpa en fullt rigid citering av alla enskilda åsikter. 

Däremot har mer specifika frågor under den andra sessionen av intervjuer krävt en aktiv 

transkribering av intervjuerna.  Denna intervjusession skedde under april 2013 

Den andra intervjusessionen har haft som syfte att beröra mer detaljerade frågor som lyfts 

upp efter att vi utökat vårt teoretiska ramverk efter den första intervjusessionen. Den 

avgränsning som gjorts utifrån våra samtliga valda teoretiska begrepp och definitioner 

återspeglas vid valet av frågeställningar i den andra sessionen, där vi haft fyra genomgående 

huvudteman som under intervjuns gång utvidgades med följdfrågor för att närmare kunna 

undersöka vårt egna begrepp kunskapskonsensus. De valda temana är; erfarenhet av 

arbetsmoment, tidsaspekter gällande datahantering och datatolkning, förmågan att 

överbrygga meningsskiljaktigheter och användandet av teknologi för att överbrygga de 

semantiska barriärerna (Carlile, 2002). Vi söker således att utröna hur aktörerna tolkar data 

individuellt kontra andra aktörer, till vilken utsträckning de använder teknologin och hur 

denna måste kompletteras med översättningsaktiviteter; t.ex. möten. Utöver detta har 

intervjufrågorna i viss mån syftat till att analysera hur erfarenheten och aktörernas rutiner 

kring organisations teknologi yttrar sig i praktiken. Intervjuerna under den andra sessionen 

har transkriberats. Denna intervju session skedde under maj 2013. 
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Intervjuer, första session 
 Semi-strukturerade intervjuer med fyra ekonomer och tre icke ekonomer.  

 

 Intervjuer har skett enskilt med respektive aktör i cirka 30 min. Intervjuerna har antecknats 
som referat. 

 

 Intervjuteman: roller, rutiner, kunskapsinhämtning, tolkning av data och upplevelser av 
samstämmighet med omgivningen 
 

 Skedde under april 2013 

Intervjuer, andra session 
 Semi-strukturerade intervjuer med fyra ekonomer och tre icke ekonomer.  

 

 Intervjuer har skett enskilt med respektive aktör i cirka 30 min. Intervjuerna har 
transkriberats. 
 

 Intervjuteman: erfarenhet av arbetsmoment, tidsaspekter gällande datahantering och 
datatolkning, förmågan att överbrygga meningsskiljaktigheter och användandet av teknologi 
för att överbrygga de semantiska barriärerna 
 

 Skedde under maj 2013 

Deltagande observationer 
 Introduktion till organisationen och dess arbetsmetodik 

 

 Observationer av specifika arbetsprocesser involverande icke-ekonomer och ekonomer 
 

 Observationer av specifika arbetsprocesser kring hantering av ERP systemet. 
 

 Totalt skedde den deltagande observationen under 192 timmar. 
 

 De deltagande observationerna skedde mellan april - maj 2013. 

Tabell 3 – Beskriver genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna och de deltagande 

observationerna. 

Utöver intervjuerna antar vi också en aktiv roll som undersökare då vi följer aktörerna i deras 

vardagliga arbetsmoment vid utförandet av arbetsrutiner och möten. Därmed kan vi dra 

egna välgrundade observationer om datatolkning och tolkningsbarriärer. Den aktiva rollen 

har genomförts i flera faser; inledningsvis introducerades vi till organisationens 

arbetsmetodik för att få en grundlig förståelse inom vilka arbetsuppgifter icke-ekonomer och 

ekonomer överlappade och därmed även deras ansvar. Vidare följde vi till huvuddel en 

specifik arbetsuppgift där ekonomer utförde budgetkalkyleringar vilket krävde att specifik 

information kommunicerades från aktörer med den icke-ekonomiska bakgrunden. Detta har 

en central roll inför vår initiala karakterisering av uppsatsen och dess inriktning. I den sista 

fasen introducerades vi till arbetsuppgifter inom deras ERP-system vilka har en central 

position för dataöverföring inom organisationen. För att sedan bygga en bred uppfattning 

kring vår forskningsfråga intervjuades aktörer (under de ovan beskrivna sessionerna) ur de 

båda kategorierna, icke-ekonomer och ekonomer, för att avstämma de deltagande 
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observationerna och söka samband mellan observationerna och den enskilda aktörens 

uppfattning. De deltagande observationerna skedde mellan april - maj 2013 under totalt 192 

timmar. 

3.2. Sekundärdata 
 

Vi anser det vara relevant att jämföra och tolka bakomliggande skillnader från vår egen 

empiri med tidigare empiri, t.ex. hur vår infallsvinkel med ekonomer och icke-ekonomer 

skiljer sig från tidigare litteratur som vi byggt våra teorier på, nämligen Iveroth (2011), Carlile 

(2002), Lee (2001) och Kellogg, et al. (2006). Sekundärdata har valts ut simultant med 

empiriinsamlingen, då vi använder oss av en abduktiv forskningsmetod. 

3.3. Metod för analys 

 
Analyssteget har varit inspirerat av grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) där vi 

genomför en ständig jämförelse mellan vårt teoretiska ramverk och vår primär- och 

sekundärdata. Empirin har således kategoriserats utifrån de likheter och olikheter vi funnit i 

jämförelse med våra teorier men även utifrån intervjudata som fåtts från ekonomer 

respektive icke-ekonomer. Intervjudata från den första sessionen har också jämförts med 

intervjudata från den andra sessionen för att se om några motsägelser fåtts från 

respondenterna,   

Grounded theory lämpar sig väl för att genom intervjuer och observationer bygga en 

förståelse kring de processer som aktörer skapar sin subjektiva tolkning ifrån. Grounded 

theory skiljer sig på så sätt från ett femonologiskt tillvägagångssätt då studier som utgår från 

grounded theory sällan bygger sin empiri enbart på intervjuer. Vidare tillåter grounded 

theory formandet av ett successivt teoretiskt ramverk under studiens gång samtidigt som 

grounded theory erkänner att forskningen bör undersöka tillgänglig litteratur och därmed 

inte helt och hållet avfärda existerande empirisk forskning. (Suddaby, 2006) 

En studie som tillämpats genom grounded theory har fördelen att den möjliggör 

observationer av diverse fenomen i sina naturliga miljöer och att den möjliggör olika former 

av empiriinsamling från flera kategorier av entiteter (t.ex. aktörer och grupper). Studiens 

karaktäristik skiljer sig därför från alternativa forskningsmetoder där det kan krävas en viss 

förkunskap från forskarnas håll eller en initial identifiering av viktiga variabler och hur dessa 

variabler ska mätas. Fördelarna med en studie är desto starkare för vår studie då vi syftar till 

att undersöka ett komplext kunskapsfenomen inom en organisatorisk miljö, och inte rent 

tekniska aspekter av organisations informationssystem. (Benbasat, et al., 1987) 

3.4. Metodproblem – verifiering, reliabilitet och replikerbarhet 
 
Den kvalitativa metoden för empiriinsamlingen kan både ses som resultatunderlagets styrka 

och svaghet. Detta kan diskuteras igenom hur stor tillithet våra data har, dvs. resultatet ska 



Företagsekonomiska institutionen - Uppsala Universitet  Bankefors & Migoyan 
Kandidatuppsats, fortsättningskurs C  2013-06-05 

15 
 

vara oberoende av vilka författare som samlar in data (Burell & Kylén, 2003; Bryman, 2011) 

Validitet syftar emellertid till graden av trovärdighet eller dess lämplighet inom arbetets 

kontext vilket bör understödjas med en underliggande argumentation (Burell & Kylén, 

2003; Bryman, 2011) . Svaren till våra intervjufrågor ges utrymme att fördjupas när 

intervjuade individer får utveckla sina tankar och ge oss en informativ bild som inte hade 

kunnat uppnås med en kvantitativ metod. Däremot kan kvalitativa undersökningar av detta 

slag vara svåra att replikera i hopp att uppnå en entydig empiri under samma teoretiska 

paroll, då vi inte tagit hänsyn till aspekter såsom geografisk placering, företagskultur, 

motivation m.m. i varken vår insamling eller utvärdering av empirin (Burell & Kylén, 2003). 

Vidare finns även en problematik kring längden på empiriinsamlingen; vår insamling sträcker 

sig runt en period på två månader. Detta kan ha en negativ effekt på verifieringen av 

resultatet då en längre tidsperiod för datainsamling vore att föredra för mer rigorösa 

förberedelser inför och under datainsamlingen. 

 

4. Empirisk analys 

 

4.1. Roller och rutiner för ERP-systemet inom vår studerade offentliga 

verksamhet 

 

I kontexten av denna empiriska analys används de två termerna “ekonom” samt “icke-

ekonom”, där den första termen avser tjänster som t.ex. controller och revisor medan den 

senare avser tjänster som t.ex. förvaltare, projektledare, gruppchef och enhetschef. 

Skillnaden ligger således inte i individernas utbildningsbakgrund eftersom alla individer har 

någon form av ekonomisk utbildning. Termernas skillnad ligger snarare i beskrivningen av 

aktörernas dagliga arbetsuppgifter, och därigenom deras vana att tolka data. Följaktligen är 

det även viktigt att poängtera att de olika aktörerna har fokus på detaljnivå inom sina 

respektive arbetsområden, och att deras kunskap sedan ska integreras och sammanställas 

inom organisationen. De primära arbetsområdena som aktörerna i studien var aktiva inom 

omfattar uppgifter som; hyresmodellering, investeringar inom projekt, budgetuppföljning, 

prognoser och handhavande av projekt. Således har vi ett brett spektrum av aktörsroller 

inom vår urvalsgrupp för studien och kan därigenom urskilja mönster inom kommunikation 

och tolkning av data. För dessa mönster som framkommit under empiriinsamlingens gång 

har vi utökat vår teoretiska repertoar, men där vi ständigt avgränsat oss kring den 

genomgångna litteraturens kärnfrågor; nämligen interaktioner aktörer emellan, 

överbryggandet av meningsskiljaktigheter, sfärer aktörer handlar utifrån och teknologins 

förmåga att kommunicera och förstärka förändringar (Orlikowski, 1992; Nonaka, 1994; 

Carlile, 2002; Scapens & Jazayeri, 2003; Carlile, 2004; Kellogg, et al., 2006; Iveroth, 2011). 
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Organisationens ERP-system är uppdelade i flera subsystem varav samtliga är kopplade till 

flera databaser. Sett till den “ekonomiska delen” används främst systemet Agresso vars 

funktioner möjliggör aktörernas tillgång till finansiell data i realtid. Fördelarna med Agresso 

är dess förmåga att inkorporera data till Microsoft Excel och dess skräddarsydda sökverktyg 

användaren själv kan bygga och redigera. Ser vi till de icke-ekonomiska tjänstemännen 

nyttjar även de Agresso; dock inte i samma finansiella syfte som de ekonomiska 

tjänstemännen. Det kan röra uppgifter som månatliga ekonomiska rapporter, budgetar, 

bokslutsarbeten och fakturahanteringar. 

 

De icke-ekonomiska tjänstemännen använder främst system som Landlord vilket ger 

detaljerad information om förvaltningsprojekt rörande avtal etc.  Utöver dessa två större 

ERP-system finns även mindre databaser som används för att söka fram information, detta 

kan röra sig om t.ex. AIDA som används för att söka fram övriga avtal och ärenden. 

Information som t.ex. budgetkalkyler, avtal, prognoser etc. sammanfattas och synkroniseras 

sedan i en lokal databas. Utöver dessa system används kommunikationsmedel såsom mail 

och telefonkonferenser. Dessa medium har som huvuduppgift att förbereda inför 

översättningsprocesser, alternativt försöka lösa de semantiska barriärerna (Carlile, 2002) 

utan aktiviteter som involverar face-to-face (t.ex. möten). Vi kommer senare att analysera 

och diskutera teknologins användningsområden för att bilda en uppfattning om hur aktörer, 

teknologi och processer samverkar för att skapa det vi kallar kunskapskonsensus. 

 

Vi menar därför att teorier och begrepp från annan forskning; role & scope av teknologin 

(Orlikowski & Scott, 2008) och trading zones (Kellogg, et al., 2006) bygger en förståelse av 

flexibiliteten och översättningsförmågan hos teknologin samt hur aktörer kan använda 

teknologin för utbyte och därigenom bryta de semantiska barriärerna som vi och tidigare 

forskning menar är av avgörande för att kunskapen ska nå en organisatorisk samstämmighet 

(Carlile, 2002; Iveroth, 2011). Således förväntas vi inte att stöta på vårt teoretiska begrepp 

kunskapskonsensus i våra empiriska observationer, då definitionen yrkar på ett idealt 

tillstånd vilket sällan, om någonsin, uppnås i praktiken. Emellertid är uppnådda fraktioner av 

detta idealtillstånd intressanta att analysera för att frambringa en djupare förståelse för 

problemet. 

 

4.2. Sociala interaktioner 

 
En märkbar observation under studien var de många formella möten som skedde på 

arbetsplatsen. En economicontroller uppgav att tre fjärdedelar av den dagliga arbetstiden 

gick till diskussioner med kollegor kring ämnen relaterade till arbetsuppgifter, och att 

uppskattningsvis vart tionde möte specifikt rörde behandling av data i organisationens IT-

system. En klar majoritet av de intervjuade aktörerna inom organisationen, ekonomer som 

icke-ekonomer, tyckte att dessa möten och diskussioner var betydande för att överbrygga 



Företagsekonomiska institutionen - Uppsala Universitet  Bankefors & Migoyan 
Kandidatuppsats, fortsättningskurs C  2013-06-05 

17 
 

tolkningsbarriärer av data och hur de ska hanteras i arbetsmomenten. Detta återspeglar 

vikten av sociala interaktioner (Iveroth, 2011; Nonaka, 1994) för att överbrygga de 

semantiska barriärer (Carlile, 2002) som uppstår i datatolkningen. 

 

“Uppskattningsvis skulle jag säga att 50-65% går till möten. Mycket av mötena 

går till att stämma av de data jag tagit fram och se om alla parter anser att de är 

rimliga... ... man skulle kunna se det som att det finns inget rätt svar, utan mer 

eller mindre rätta svar, huvudsaken är att samtliga parter förstår vad som gjorts; 

så att allting som kommer efter följer det samma mönstret.” – ekonom angående 

andelen av arbetstid som går till möten 

 

Vidare kan vi urskilja en föreställning om att mötena faktiskt genererar en styrning av 

arbetsmomenten, då både ekonomer och icke-ekonomer inom olika funktioner beskrev att i 

princip alla möten genererat ett antal arbetsåtgärder som organisationen förr eller senare 

genomfört. Ett exempel på detta är de projektavstämningar som organisationen ägnar sig åt. 

Under dessa forum genomgår aktörerna synkroniserade dialoger och 

översättningsaktiviteter i ett initialt skede av olika projekt. På så sätt delas (Lee, 2001) och 

byggs kunskapen aktörerna emellan redan från grunden inom ett snävt kunskapsområde, 

och därav kan vi argumentera att den organisatoriska kunskapen är närmast ömsesidig (Lee, 

2001). Liknande observationer av ömsesidig kunskap har dock alltid legat på en liknande 

mikronivå, d.v.s. att de formats i samband med delprojekt eller dylikt där samtliga 

involverade aktörer varit med i kunskapsbyggandet från ett tidigt stadium. 

 

Detta förhållningssätt till sociala interaktioner genom översättningsaktiviteter (Iveroth, 

2011) som leder till en synkroniserad kunskap aktörerna emellan är emellertid inte 

förankrad genom hela organisationen. Många andra interaktionsprocesser som syftar till att 

överbrygga de semantiska barriärerna (Carlile, 2002) kan bättre beskrivas som en delåtgärd 

till kunskapsförmedlingen.  

 

“Oftast räcker möten. Mötena kompletteras med ERP-system om man inte 

förstår eller behöver härleda informationen” – ekonom angående 

meningsskiljaktigheter  

 

Det verkar alltså ingen tvekan om att mötena är viktiga för att kliva över de semantiska 

barriärerna (Carlile, 2002), men att teknologin alltid står vid sidan som ett nyttigt 

komplement till kunskapsförmedlingen. Denna grad av samstämmighet i den organisatoriska 

kunskapen kan anses vara delad (Lee, 2001), och är utifrån från våra observationer den grad 

av samstämmighet med avseende på Lees (2001) skala som ligger närmast organisationens 

kunskapssamstämmighet som helhet. Graderingen av kunskap blir dock mer svårbegriplig i 

de fall där sociala interaktioner och möten gav upphov till nya förhållningssätt som inte var 

närvarande innan överbryggandet. Ett sådant överbryggande liknar mer ett pragmatiskt 
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(Carlile, 2002; Carlile 2004) förhållningssätt av datatolkning, och kunskapen kan därför ses 

som en mer dynamisk företeelse utan ett definit slutmål eller idealtillstånd. 

 

4.3. Aktörernas tolkning av data, ekonomer och icke-ekonomer 
 
Som tidigare nämnt handlar semantiska barriärer (Carlile, 2002) om aktörernas tolkning av 

data och genom våra intervjuer får vi en uppfattning om att aktörerna själva vet vart 

barriärerna befinner sig och hur de på ett effektivt sätt kan överbrygga dessa. Skillnaden 

mellan den individuella tolkningen, sammanställningen och interaktionerna kring data 

aktörer emellan förklaras av den enskilda aktörens tolkning av datan. Dessa individuella 

tolkningar av datan leder i sin tur till sociala interaktioner för att enas om en konsensus i 

tolkningen. 

 

“Ja absolut, varje person ser på situationen utifrån sitt perspektiv vilket leder till 

en diskussion varpå vi utifrån diskussionen fattar beslut.” – ekonom angående 

den enskilde aktörens förmåga att tolka data relativt andra aktörer 

 

Däremot kunde vi observera att meningsskiljaktigheter snarare härstammar från 

erfarenhetsskillnader aktörer emellan, dock visar våra observationer att dessa 

meningsskiljaktigheter lätt överbryggas med de aktiviteter (Iveroth, 2011) som motverkar 

semantiska barriärer (Carlile, 2002). Intervjuerna kan dock inte sägas spegla verkligheten 

fullt ut, då alternativa beskrivningar getts när det gäller meningsskiljaktigheterna kring 

datatolkningen. 

 

“Nej, mycket sällan skiljaktigheter. Detta gäller både uppåt och nedåt i 

organisationen. Min kunskap måste givetvis vara tillräckligt stor för att kunna 

förklara vad jag vill ha för typ av underlag/rapporter” – icke-ekonom angående 

meningsskiljaktigheter 

 

“Ja, därför har vi möten som en naturlig del för att översätta rådata till kunskap. 

Ekonomer kan ha lättare att diskutera med varandra medan en förvaltare och 

ekonom har de olika infalls vinklar.” – icke-ekonom angående 

meningsskiljaktigheter 

 

För att exemplifiera illustrerar vi hur en fördelning av kostnader på olika ansvar (enheter) 

sköttes på organisationen . Den enskilda aktören har inför ett möte en tolkning av detta, 

medan efter interaktioner med andra aktörer har denna tolkning nått närmre mot ett 

tillstånd av kunskapskonsensus, och därigenom även ändrat datans semantiska karaktär. 

Som nämnt har dock organisationen väl fungerande rutiner för att överbrygga sådana 

situationer. 
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“Absolut t.ex. om förvaltare och projektledare har meningsskiljningsaktigheter så 

finns det en stödfunktion hos teknikingenjörerna vilket är av avgörande karaktär.” 

– ekonom angående den enskilde aktörens förmåga att tolka data relativt andra 

aktörer 

 

Aktörernas förmåga att dela kunskap vid gränsöverskridande koordination, trading zones 

(Kellogg, et al., 2006), genom teknologibaserade medium och översättningsaktiviteter 

(Iveroth, 2011) bidrar till att överkomma de semantiska barriärerna (Carlile, 2002) som 

medför misstolkning av data och därigenom felaktiga antaganden av datans innebörd.  

 

“Teknologin kan till en viss del ersättas, men möten är viktiga. Siffror tolkas på 

olika sätt och därför måste detta avstämmas. Detaljkunskaper vidareförs genom 

dessa möten.” - icke-ekonom om teknologin kan ersätta face-to-face 

kommunikation 

 

Konceptet trading zone visualiseras tydligare när aktörer inom de två olika kategorierna 

(ekonomer samt icke-ekonomer) samlas kring en gemensam uppgift.  Under sådana 

förhållanden kommer aktörsskillnader belysas genom rutiner inom aktörsgemenskaper och 

därigenom används aktörernas expertis inom speciella kontexter vilket påverkar 

gemenskapens värderingar och normer. Vi har observerat att inom ramarna för dessa 

situationer är kunskapen om datans källa av avgörande karaktär för att överbrygga de 

semantiska barriärerna, något Carlile (2004) delvis erkänner. Som nämnt i inledningen, syftar 

“källa” till datan härleds till dess ursprungliga innebörd, vad den mäter och hur den mäter 

enskilda fenomen samt hur den då följaktligen ska kategoriseras i arbetsrutinerna.  Dock ska 

vi understryka att förståelsen för data som uppkommer från en andrahandskälla inte 

behöver undersökas längre än till just detta led. Detta är något vi kommer återkomma till 

senare. 

 

“I stort sätt samma, men beror även på bakgrund. T.ex. servicepriser. Man måste 

förstå vad som ingår i siffrorna, ursprunget är viktigt!” – icke-ekonom angående 

den enskilde aktörens förmåga att tolka data relativt andra aktörer 

4.4 Aktörernas förhållande till teknologin 
 
Våra intervjuer visar att kunskapen om hur data uppkommer är av vital karaktär för att 

förstå tidigare forskning, Carlile (2004) och Iveroth (2011) då denna forskning snarare 

fokuserar på steget där informationen räcks över till aktörerna. Informationskällan för data, 

eller datans uppkomst är emellertid ett attribut till vår term kunskapskonsensus. Vi menar 

följaktligen att bakomliggande faktorer till datans uppkomst kan vara av en avgörande 

karaktär och bör även den erkännas som formgivande för eventuella semantiska barriärer. 
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“Till en viss del, men möten är vitala. Siffror tolkas på olika sätt och därför måste detta 

avstämmas, vidareföra detaljkunskaper… ja, därför har vi möten som en naturlig del för att 

översätta rådata till kunskap, det är även viktigt att förstå uppkomsten av det data som 

behandlas. Ekonomer kan ha lättare att diskutera med varandra medan en förvaltare och 

ekonom har de olika infallsvinklar.” – icke-ekonom angående teknologins roll i 

datatolkningen 

Det faktum att organisationen saknar ett enhetligt program eller en standardiserad 

datahantering kan mycket väl förklara en del av den organisatoriska frustration som uppstår 

under arbetsrutinerna. Frågan är då om alla dessa möten faktiskt kan reduceras med hjälp av 

lämpligare tekniska lösningar. 

 

“Om alla de funktioner jag behövde kunde kombineras i ett system och dessutom 

vara användarvänligt. Jag anser att möten är en essentiell del i vår vardag, men 

jag tror definitivt att mer går att lösa mer teknologiskt. Exempelvis 

standardiserade kalkyleringsmodeller med tillhörande information.” – ekonom 

angående hur teknologin kan förbättras 

 

Medan ekonomerna anser att eventuella mallar och riktlinjer skulle kunna minska den 

krävda tiden för interaktioner aktörer emellan samt ytterligare funktioner för Agresso. Dessa 

observationer relaterade till användning av teknologin analyserar i ett senare skede. 

 

För att gå i fotspåren av vårt initiala syfte vill vi poängtera de nyanser mellan ekonomer och 

icke-ekonomer som uppkommit under våra observationer. Dessa nyanser har observerats 

genom att analysera hur aktörerna anser att deras specifika behov för datatolkningen kan 

underlättas genom teknologi. Vi fann att önskemålen skiljde sig mellan de olika grupperna 

där de icke-ekonomiska tjänstemännen anser att alla specifikationer för hur systemen bör 

användas finns tillgängliga och att ytterligare funktioner inte är nödvändiga förutom en full 

integrering av alla systemen till ett enhetligt ERP-system. 

 

“Vi har i våra datasystem idag anvisningar gällande framskrivna rutiner för driftåtgärder och 

personalbestämmelser. För våra konsulter finns skriftliga tekniska anvisningar som skall 

inarbetas vid byggnationer. Sökvägar till dessa rutiner, bestämmelser, anvisningar lämnas ut 

och informeras om.” – icke-ekonom angående teknologins roll i datatolkningen 

Vi ser vidare att det råder ett samförstånd ekonomer och icke-ekonomer emellan gällande 

teknologins flexibilitet och kontext; teknologin kan lösa många uppgifter och förstärka 

processer samtidigt som de förändringar som möjliggörs genom dem (Scapens & Jazayeri, 

2003; Dedrick, et al., 2003) behöver aktiviteter som syftar till diskussion och direkt utbyte 

aktörer emellan. Försök att lösa detta rent teknologiskt har gjorts utan någon framgång p.g.a. 

kvarvarande meningsskiljaktigheter kring data eller budskap sammanlänkade med en 

bestämd källa inte lika effektivt går att förmedla teknologiskt. 
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“Nej, enbart teknologiskt funkar inte, jag har tidigare prövat att minimera möten 

genom att förmedla information via mail med data hänvisat till Agresso eller 

Landlord. Det är svårt att kommunicera på en djupare nivå genom mail, t.ex. att 

förmedla en känsla eller diskutera meningsskiljaktigheter.” – ekonom 

 

Sammanfattningsvis kan vi se genom intervjuerna att trots den stora mängd data som 

teknologin möjliggör för aktörerna är det viktigt med samspel mellan aktörerna för att finna 

en konsensus med dessa data och uppgifterna tillhanda. Detta kan dels ses genom den stora 

mängd tid aktörerna avsätter för sociala interaktioner som möten etc., vilket vi uppskattat 

till ca 60 % av en arbetsdag för vissa aktörer. Vi ser även att samspelet mellan aktörer och 

teknologi inte slutar med en sammanställning utav data utan fortsätter även därefter genom 

diverse åtgärder som genomförs i organisationen. Detta pekar mot ett tvåvägsutbyte mellan 

aktörer och teknologi (Orlikowski & Scott, 2008). 

 

“Varje genomfört möte genererar ett antal åtgärder som skall genomföras” – 

icke-ekonom;  

4.5. Kunskapskonsensus inom organisationen 
 
Tidigare forskning differentierar och sammankopplar semantiska och syntaktiska barriärer 

genom att erkänna att - även om ett gemensamt språk har skapats finns andra sociala eller 

kulturella aspekter som motverkar grundandet av en common meaning (Carlile, 2002; Carlile, 

2004; Iveroth, 2011). Genom ovanstående presenterad empiri har vi kunnat identifiera en av 

dessa aspekter som aktörernas kunskapsbakgrund vilket vi väljer att associera med kulturella 

aspekter (Carlile, 2002). Sociala interaktioner i form av diskussioner och formella möten som 

sker inom organisationen ger aktörerna en tydlig skjuts mot en mer enhetlig 

kunskapskonsensus och aktörer anser i mångt och mycket att dessa överbryggande 

aktiviteter dämpar de semantiska barriärerna för datatolkning. Däremot kan organisationer 

som denna dra nytta av diskussioner kring datans källa och hur det påverkar hanteringen, 

arbetsrutinerna i allmänhet och datatolkningen i synnerhet. Då kunskapskonsensus påverkas 

av informationskällan kan man vi tydliga paralleller mellan den mångfald av datasystem som 

organisationen funktioner använder sig av och de meningsskiljaktigheter som uppstår. 

4.6. Jämförelser med observationer i tidigare forskning 

 

Iveroth (2011, ss. 384-386) redogör för en del observationer som liknar de vi stött på i vår 

undersökta statliga organisation. Detta gäller i synnerhet hur aktörer anger att sociala 

interaktioner är av stor betydelse för de överbryggningsaktiviteter som skapar en 

gemensamhet kring kunskapen. Iveroth tydliggör även hur graden av erfarenhet hos 

aktörerna påverkar effektiviteten av överbryggningsaktiviteterna i en positiv riktning, något 

som kan liknas med hur ekonomerna i vår studie angett att meningsskiljaktigheter i samband 
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med datatolkningar hos aktörerna ofta hanteras utan några större problem när de väl 

uppkommer. 
 

Kellogg, et al. (2006) beskriver genom sina fältstudier hur kvaliteten på uppgifterna hos 

företaget Adweb blev lidande på grund av tidsbrist samt felande protokoll och processer 

gränsöverskridande koordination. Aktörerna beskriver svårigheter att ta fram processer där 

ett informationsflöde för att koordinera uppgifter och framsteg. Vidare beskrivs även att 

dessa uttryckta problem löses teknologiskt via interna och externa kommunikationsmedel 

som används för att aktörer ska kunna utväxla önskvärd information, s.k. ”display practices”. 

Detta kan härledas genom de deltagande observationer som gjorts på plats; t.ex. inför och 

under genomförandet av större investeringsprojekt koordinerar de olika aktörerna inom 

kategorin icke-ekonomer genom bestämda planering och uppföljningsmöten som senare 

delges inom interna databaser vilket skapar en referenslinje för de direkt och indirekt 

berörda aktörerna. Detta möjliggjorde primärt för horisontell gränsöverskridande 

koordination då aktörer kunnat ändra deadlines och mål allt eftersom processen fortlöpte, 

därav samlades aktörerna kring en trading zone där deras egna intressen och sökta 

informationsflöden bejakades. (Kellogg, et al., 2006, ss. 27-30).  

 

4.7. Sammanfattning av empirisk analys 
 

Sammanfattningsvis observerades vissa meningsskiljaktigheter och alternativa tolkningar av 

data aktörer emellan. Även om de funktionella variationerna (ekonomer kontra icke-

ekonomer) var relativt små var variationerna bland individuella datatolkningar hos enskilda 

aktörer större. Som en effekt av dessa meningsskiljaktigheter hade den studerade 

organisationen välgrundade och strukturerade rutiner och protokoll för att dämpa eventuell 

felanvändning av informationen. Djupare analyser av organisationens rutiner och protokoll 

har inte utförts då dessa aspekter hamnar inom det syntaktiska perspektivet (Carlile, 2002) 

och hamnar även därför utanför avgränsningarna för denna uppsats. Däremot var det tydligt 

att rutiner till stor del utgjordes av möten där semantiska barriärer överbryggades med 

översättningsaktiviteter (Iveroth, 2011). Empirin visar att när alternativa tolkningar av 

teknologimedierad information uppstår i en organisation, krävs dessa 

översättningsaktiviteter för att skapa en gemensam mening kring kunskapen.  

5. Diskussion 
 
Inom denna abduktiva studie påvisades i ett tidigt stadium vikten av kunskap relaterat till 

datans källa; detta visade sig gå längre än de teoretiska ramverk som Carlile (2002; 2004) 

framfört där endast det närliggande steget inom datans härkomst erkänns. Vi har således 

inom vår ideala term kunskapskonsensus tagit hänsyn till hela härledningen av datas 

uppkomst och därigenom uppfört en ny överbryggningsaktivitet mot de semantiska 
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barriärerna. Detta har sin grund i aktörernas kulturella bakgrund, som i denna kontext tolkas 

som de skillnaderna i specialkunskaper och tjänstbefattningar. En full förståelse för datas 

källa bidrar till skillnader inom tolkning och därigenom skapandet av kunskapskonsensus. 

Kellogg, et al. (2006) menar även att utbyggandet av trading zones inte är en ändlig process 

då den är beroende av aktörernas tidsbestämda ackommodation och dess individuella 

motstånd (Kellogg, et al., 2006), där motståndet direkt kan kopplas till de semantiska, 

pragmatiska och syntaktiska barriärerna. Integrationen av en fullständig härledning till källan 

av tillhörande data kan därför minska de semantiska barriärerna, eller som tidigare nämnts, 

förena tolkningsskillnader och bygga kunskapskonsensus. Dock erkänner även vi Carliles 

(2002) förklaringar om att för mycket information skapar överflöde vilket i sig kan övergå till 

syntaktiska barriärer. Emellertid har våra studier påvisat att en fullständig härledning av data 

bjuder aktören själv till en djupare förståelse och därav kan möjligheten till 

kunskapskonsensus aktörer emellan skapas. En annan relevant diskussion berör datakällan 

och i vilken omfattning härledning av datan har betydelse för att skapa fördelar för 

aktörsgemenskapen. Kan en för långtgående härledning i sin tur skapa nya 

tolkningsbarriärer? Vi ser gärna att framtida forskning belyser dessa frågor genomgående i 

dess diverse teoretiska ramverk, och att forskningen även tar stor hänsyn till variabler som 

kan påverka skillnader mellan det empiriska utfallet i olika studier då uppgiften att hitta 

tydliga paralleller till sekundärdata visat sig vara en icke-trivial uppgift för vår del. 

 

Vidare har vi uppmärksammat hur det ständigt uppkommer oerhört banala men samtidigt 

komplexa teoretiska diskussioner. En ytterst relevant fråga som forskningen ständigt bör 

ställa sig är - vart går egentligen gränsen mellan syntax och semantik (Carlile, 2002)? Som 

redan nämnts i den empiriska analysen, verkar ofta överbryggningsaktiviteter i ett gränsland 

eller rentav en symbios mellan syntaktiska och semantiska förhållningssätt. Vi har haft de 

semantiska barriärerna i åtanke när vi byggt vårt teoretiska ramverk för den empiriska 

analysen. Därmed har då även den empiriska analysen antagligen blivit starkt påverkad. En 

rimlig kritik på denna studie vore att fråga sig hur empirin hade presenterats om den 

teoretiska ingången istället haft exempelvis syntaktiska barriärer som teoretisk 

utgångspunkt.  

 

En skillnad som uppdagades mellan vår studie och Kellogg, et al. (2006) gentemot aktörernas 

arbetssituation. Vi kan genom paralleller till vår studie och det sekundärdata vi introducerat 

se att inom vår valda offentliga verksamhet med en lugnare arbetsbelastning finns det 

välgrundade funktioner och arbetsmetodik för att motverka barriärer och skapa de 

informationsflödeszoner där aktörer samlas för att bejaka sina egna intressen och utbyta 

den information deras uppgifter kräver. Emellertid arbetar de två nämnda organisationerna 

under olika förhållanden, den offentliga organisationen vi studerat arbetar, relativt mot 

Adweb, primärt genom överbryggande aktiviteter som involverar face-to-face möten för att 

lättare tolka data och därigenom uppnå kunskapskonsensus. Adweb däremot jobbar via 

teknologiska metoder vilket tycks skapa ett större tryck för de individuella aktörerna (Kellogg, 
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et al., 2006). Detta kan även som tidigare nämnts bero på de olika förutsättningarna. Vidare 

ser vi även att de överbryggande aktiviteterna av typen face-to-face (Iveroth, 2011) kan 

effektivt skapa ett informationsflöde med hänsyn till den kulturella aspekten samt uppnå 

mål för informationsgivning, informationssökande och informationssammanställning. Vi 

förbehåller oss att vår tolkning om differensen i arbetstempo är ett antagande byggt på 

tidigare nämnda diskussion vilket utan en närmare undersökning varken kan verifieras eller 

frånsägas. Vidare kan det därför finnas intressen av att undersöka korrelationen mellan de 

semantiska, syntaktiska och pragmatiska barriärerna kontra gränsöverskridande 

koordination inom situationer där arbetsbelastningen varierar.  

 

Även Iveroths (2011) empiri som vi angett som sekundärdata i vår empiriska analys kan 

relateras till våra egna observationer när det gäller organisationers respons till semantiska 

barriärer (Carlile, 2002). Det förefaller vara de aktörer med bred erfarenhet av gällande 

problematik som går i bräschen för överbryggningsaktiviteterna. Huruvida detta är en 

självförvållad företeelse, d.v.s. att incitamenten för överbryggningsaktiviteterna kommer 

från de aktörerna med erfarenhet är en viktig, dock för vårt syfte, irrelevant fråga. 

  

För att höja diskussionen och kunna dra parallella jämförelser med Orlikowskis (1992), 

Orlikowski & Scotts (2008) och Kellogg, et al. (2006) presenterade teorier ska vi nu försöka 

införa teorier från Giddens strukturella teorier, means, power and norms vilka karakteriserar 

aktörens intressen och därigenom dess handlingar. Vidare beskriver Kellogg, et al. (2006) en 

situation där skapandet utav trading zones uppstår kring ett specifikt föremål eller uppgift 

som en form av dynamiskt utbildande sammanställning vilket är en viktig aspekt av ordinära 

rutiner i organisationen. Inom dagens informationsbaserade samhälle är därför 

korrelationen mellan den individuella aktörens uppfattning om means, power och norms och 

aktörernas gemensamma intressen viktiga att överbrygga genom teknologisk medierade 

trading zones och överbryggningsaktiviteter för tolkningsbarriärer (Kellogg, et al., 2006). 

Emellertid beskriver och karakteriserar dessa interaktioner en aktörsgemenskap där den 

gränsöverskridande koordinationen resulterar i en gemensam mening (Iveroth, 2011). Dessa 

aktörsintressen kan alltså vidare avgöra egenskaper i bildandet av en trading zone och 

formandet av aktörsgemenskapens kunskapskonsensus. Kellogg, et al. (2006) har även 

översiktligt beskrivit skillnaderna mellan horisontella och vertikala informationsflöden; 

speciellt hur vertikala informationsflöden skiljer sig, framför allt genom means och power 

aktörer emellan vilket även bör återspegla trading zones och i slutänden kunskapskonsensus.  

 

Vi har genom vår empiriska undersökning upptäckt gränszoner där de teoretiska koncepten i 

praktiken visat sig vara benägna att samverka och vara svårseparerade. Dock är det genom 

denna studie svårt att urskilja vilka aspekter som påverkat dessa teorier att i praktiken 

samverka och vi föreslår att framtida studier bör fokusera på att i) studera källan till data 

inom teknologiska system och hur beaktandet av detta ger nya insyner till 

kunskapssynkronisering i organisationer samt, ii) studera gränszonerna mellan semantiska, 



Företagsekonomiska institutionen - Uppsala Universitet  Bankefors & Migoyan 
Kandidatuppsats, fortsättningskurs C  2013-06-05 

25 
 

syntaktiska och pragmatiska barriärer. Vi anser att dessa bidrag är relevanta för att utveckla 

förståelsen för vårt växande informationssamhälle vilket blivit ett allt mer överhängande 

inslag i den moderna organisationen. 

 

För att knyta an till vår inledande problemdiskussion som belyser hur IT-teknologin, inte 

minst genom ERP-system, möjliggjort förändringar för moderna organisationer samtidigt 

som den ändrat diskursen för vedertagna yrkesroller vill vi understryka att strävan mot 

kunskapskonsensus är en vital åtgärd för att integrera teknologin med organisationens 

arbetsrutiner. Förståelsen av detta är vitalt inom vårt moderna samhälle som idag baseras 

sig mer på informationsflöden än materiella egendomar. Som vi illustrerat inledningsvis 

genom debattartiklar kan därför syftet med teknologin lätt gå ur handen när aktörernas 

individuella datatolkningar ger upphov till meningsskiljaktigheter i organisationer. För att 

teknologin ska förbli ett verktyg som möjliggör förbättring för organisationer, och inte ett 

hinder i sig, bör alltså aktörernas kunskap sträva mot kunskapskonsensus när det gäller den 

data som är relevant för arbetsrutinerna. En sidoeffekt av ett sådant scenario skulle även ge 

aktörerna en djupare förståelse till varför teknologin är en integrerad del utav 

organisationen. 

6. Slutsats 

 
För att återkoppla till vår forskningsfråga ”Hur kan organisationer sträva mot 

kunskapskonsensus?”, kan vi nedan redogöra vårt resultat och därigenom koppla dess 

relevans till det tidigare nämnda samhällsdebatten och teoretiska forskningsbidragen. Med 

beaktande av individuella datatolkningar, alltjämt närvarande semantiska barriärer som 

förhindrar kunskapsöverföring och kunskapssynkronisering, samt synen på teknologi som ett 

komplement till sociala interaktioner måste information kunna överbrygga de semantiska 

barriärerna och sträva mot kunskapskonsensus genom att utifrån datakällan arbeta med - i) 

teknologiskt medierade trading zones men även ii) socialt dimensionerade 

överbryggningsaktiviteter med målet att skapa kunskapskonsensus mellan och inom 

aktörsgemenskapen. 

 

Organisationens rutiner och protokoll som syftar till att dämpa de semantiska barriärerna 

ingår i kontexten för översättningsaktiviteter (Carlile, 2002; Iveroth, 2011), och dess 

påverkan relaterar till graden av samstämmighet för kunskapen där flera effekter kan 

urskiljas. Om vi för enkelhetens skull ser kunskapen som en isolerad fysisk entitet som bärs 

av aktörerna och tillämpar Lees (2001) trestegsskala av kunskapssynkronisering, så har 

kunskapen i grunden varit gemensam för alla aktörer då de utsatts för en syntaktiskt 

gemensam informationsplattform. De sociala interaktionerna och diskussionerna möjliggör 

att dessa kunskapsenheter går från att enbart vara gemensamma till att bli delade, och på så 

sätt nå en högre grad av samstämmighet. Ömsesidig kunskap som i praktiken är närmast 
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ouppnåeligt på en generell organisatorisk nivå går däremot att observera på mikronivå 

genom sociala interaktioner där involverade aktörer enas om en gemensam tolkning av 

kunskapen. Den enade kunskapen kan då bli förändrad jämfört med individernas initiala 

tolkningar. Därav kan vi argumentera att mötena även syftar till att transformera kunskapen 

och på så sätt överbrygger pragmatiska barriärer (Carlile, 2002; Carlile 2004).  

 

Emellertid påverkar detta stadium, den existerande graden av samstämmighet (Lee, 2001) 

inom organisationen, och därigenom även barriärerna för datatolkning. Som vi tidigare 

nämnt är det viktigt att erkänna de olika barriärernas genre och differentiering för att kunna 

skifta problematiseringen från endast informationshanteringen. Men en bred slutsats vi kan 

dra efter alla observationer är att dessa barriärer ofta verkar i symbios i praktiken, och att 

kategoriseringen av olika barriärer och dess överbryggningsaktiviteter blir ytterst subjektiv 

och styrs inte av teknologin (Orlikowski, 1992).  

 

Våra egna observationer samt aktörernas åsikter understryker vad tidigare forskning visat, 

nämligen att teknologin inte fullt ut kan ersätta sociala interaktioner och att de semantiska 

barriärerna (Carlile, 2002) därmed förblir en realitet som moderna organisationer måste 

handskas med (Iveroth, 2011). Den offentliga organisationen i vår studie disponerade 

ungefär hälften av dessa möten till att stämma av data, vilket kan vidare bygga ut de teorier 

Kellogg, et al. (2006) formulerat kring gränsöverskridande koordination gällande trading 

zones. Precis som i tidigare forskning har denna studie observerat att teknologin medierar 

gränsöverskridande koordinering där aktörer samlas utifrån egna intressen, att de korrelerar 

intressena mot uppgifter för att söka den specifika information aktören kräver. Emellertid 

ser vi genom vår empiriska analys att teknologin fungerar utmärkt som ett komplement till 

de sociala interaktionerna; den skapar ett medium för att koordinera information för 

relevanta arbetsuppgifter, vilket kan tillhandahålla data som är relevant för organisationens 

rutiner och därigenom skapa ett incitament för trading zones (Kellogg, et al., 2006) där 

aktörer interagerar och informationsflöden uppstår.  

 

Vidare har det observerats i de empiriska studierna att samtliga intervjuade aktörer anger 

att endast teknologiskt medierade interaktioner inte är hållbara inom ramarna för deras 

uppgifter, då samtliga aktörer kräver överbryggningsaktiviteter av en socialt interagerande 

karaktär (Iveroth, 2011). Därför föreslår vi, grundat på Kellogg, et al. (2006) att 

positioneringen av aktörerna inom deras gemenskap med avseende på horisontellt 

informationsflöde medierat av teknologi, är av viktig karaktär i dagens informationsintensiva 

organisationer. I de stora myriader av information och den informationshantering som följer 

av detta föreligger en ansenlig uppgift för organisationer i att beakta informationskällan. 

 

Däremot föreligger det en viss felfokusering i teorin jämfört med vår empiri. Tidigare 

forskning, (Carlile 2002; Carlile 2004), erkänner inte hela härledningen till data, den 

fokuserar på det slutgiltiga steget då dataflödet når aktörerna. Vi har inom vårt teoretiska 
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ramverk istället valt att ta hänsyn till hela källan och funnit stöd för detta antagande inom 

vår empiriska undersökning där samtliga aktörer oavsett funktionsbakgrund anser att källan 

till data är av avgörande karaktär; för att på ett effektivt sätt kunna överbrygga de 

semantiska barriärerna (Carlile, 2002) och därigenom via ett teknologiskt medium skapa 

kunskapskonsensus. Till skillnad från tidigare forskning menar vi på att källan till data bör 

erkännas från dess kunskapsinnehåll och inte accepteras som en andrahandskälla.  
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