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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Virtuell Kunskapsöverföring – En kvalitativ studie om hur intranätet 
möjliggör kunskapsöverföring. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Filip Andersson och Marcus Fred 

 
Handledare: Daniella Fjellström och Signe Jernberg 
 
Datum: 2017 - Augusti 
 
Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för hur anställda 
utnyttjar intranätet för att tillgodogöra sig kunskap genom kunskapsöverföring. 
 
Metod: Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. För insamling av 
empiriskt material har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats i form av 
semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare 
forskning inom kunskapshantering. En intervjuguide har antagits där frågorna är 
baserade på det teoretiska ramverket, empirin är sin tur således framtagen genom 
intervjuguiden. Studien bygger på en tematisk analys där teman skapats utifrån den 
empiriska insamlingen. 
 
Resultat & slutsats: Studien visar på att anställda främst använder sig av intranätet 
för att tillgodogöra sig kunskap i anslutning till arbetsrelaterade problem och frågor 
som är återkommande.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Studiens begränsningar grundas i att den baseras på 
semi-strukturerade intervjuer gjorda inom ett och samma företag, genom detta 
kunde vi få fram ett generellt resultat inom företaget. Mer forskning kring 
intranätets användande för att tillgodogöra kunskap i en större kontext efterfrågas 
således. 
 
Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med ökad teori kring intranätets användande 
och tidigare forskning inom kunskapsöverföring och tillhörande teoretiska 
modeller.   
 
Nyckelord: Kunskap, kunskapshantering, kunskapsöverföring, intranät 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  
  
Title: Virtual Knowledge Transfer – A qualitative study on how the intranet 
enables knowledge transfer. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Filip Andersson och Marcus Fred 
 
Supervisor: Daniella Fjellström och Signe Jernberg 
 
Date: 2017 - August 
 
Aim: The aim of this study is to create an understanding of how employees use the 
intranet to obtain explicit knowledge. 
 
Method: This study is based on a hermeneutic perspective. The gathering of 
empirical material is based on a qualitative research method in form of semi-
structured interviews. The theoretical framework is based on prior research within 
the Knowledge Management field. An interview guide has been formed based on 
the theoretical framework, the empirical result is therefor based on the interview 
guide. A thematic analyze is used where themes have been created out of the 
empirical results. 
 
Result & Conclusions: The study shows that employees mostly are using the 
intranet to obtain explicit knowledge in connection to recurrent problems and 
questions related to work. 

 
Suggestions for future research: Limitations of the study are based on the 
problems with the generalizability connected to the semi-structured interviews that 
are done within one company. More research in a bigger context needs to be done. 
 
Contribution of the thesis: This study contributes with a more compelling theory 
when it comes to the usage of the intranet to obtain explicit knowledge. As well as 
a updated view on relevant models connected to the knowledge transfer research. 
 
Key words: Knowledge, knowledge management, knowledge transfer, intranet 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I och med samhällets utveckling när det gäller kunskap har många forskare identifierat 

organisationers kapacitet att utnyttja kunskap till att skapa sig själva konkurrensfördelar 

(Gupta & Govindarajan, 2000; Asakawa & Lehrer, 2003). Kunskap förklaras som den 

resurs som har bäst möjligheter att skapa konkurrensfördelar eftersom den ökar i samma 

takt som den används och är dessutom svår att kopiera (Adler, 2001). Lyckas inte 

organisationerna med att utnyttja den kunskap som finns riskerar dom att förlora 

konkurrenskraft gentemot konkurrenter (Jonsson, 2012). Till följd av detta har kunskap 

fått mycket uppmärksamhet kring forskning inom management (Hislop, 2009).  

 

Bhatt (2001) förklarar att både akademiska och företagsbaserade institutioner tror på att 

organisationer kan skapa sig långvariga konkurrensfördelar genom att utnyttja 

kunskapen som finns inom organisationen. Det har utvecklats en utmaning för företag 

att klara av hanteringen av denna stora efterfrågan på kunskap som finns, där begrepp 

som Knowledge Management (Kunskapshantering) har växt fram (Alvesson, 2001). 

Jonsson (2012) menar på att begreppet kunskapshantering växte fram som ett perspektiv 

inom organisatorisk forskning på 90-talet. Styhre (2003) förklarar kunskap som rörlig 

och processorienterad medan management handlar om att kontrollera och skapa 

ordning. Davenport och Prusak (2000) menar på att kunskapshantering definieras som 

hur kunskap fångas upp och distribueras för att på ett effektivt sätt kunna använda den.  

 

Vi ser olika förklaringar på hur begreppet kunskap definieras, Jonsson (2012) menar att 

trots alla dessa olika tolkningar så är den vanligaste den som delar upp kunskapen i en 

tyst och en uttryckt del. Hislop (2009), Nonaka (1994) & Spender och Grant (1996) är 

några av forskarna som delar upp kunskap i två delar, explicit (uttryckt) samt tacit (tyst) 

kunskap. Den tysta kunskapen bygger på en personlig typ av kunskap som är svår att 

kunna läsa sig till, den uttryckta kunskapen är motsatsen och bygger på en mer formell 

kunskap som är lättupptaglig och finns tillgänglig i t ex databaser, böcker, manualer, 

årsredovisningar etc (Nonaka, 1994). 
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1.2 Problematisering 

Vi är inne på området kunskapshantering där Hislop (2009) samt Jonsson (2012) menar 

att perspektivet kunskapsöverföring har växt fram som en del i hur kunskap rör sig inom 

en organisation. Kunskapsöverföring handlar om frågan hur kunskap kan styras och 

hanteras för att förbättra rutiner och processer i en organisation (Jonsson, 2012). Kända 

forskare inom kunskapsöverföring är Linda Argote och Paul Ingram. Argote och Ingram 

(2000) förklarar att kunskapsöverföring är en mekanism som företag bör använda för att 

nå konkurrensfördelar, likt Gupta och Govindarajan (2000) samt Asakawa och Lehrer 

(2003) som menar att konkurrensfördelarna kan nås genom utnyttjandet av kunskapen. 

Kunskapsöverföring innebär enligt Bresman (2010) en process där kunskap går från en 

enhet till en annan, kan vara mellan två personer eller mellan person och dator etc.  

 

Processen att få kunskapen att stanna kvar inom organisationen är en stor utmaning för 

företagen menar Bartol & Srivastava (2002). Szulanski (2000) förklarar att 

svårigheterna med kunskapsöverföring kan ligga i tvetydigheten av vad kunskap 

innebär, han klargör att det är viktigt för samtliga enheter att förstå varandra. Argote & 

Fahrenkopf (2016) ser svårigheten i kunskapsöverföring som en del i det samarbete som 

måste ske mellan de två enheterna eftersom det inte sker automatiskt. 

 

För att lyckas med kunskapsöverföring inom en organisation och få kunskapen att 

kunna gå från en enhet till en annan finns ett flertal metoder. Vi ser mycket forskning 

som behandlar olika sorters metoder, Chigada och Ngulube (2015) har i sin studie av 

chefer och mellanchefer på en bank funnit att det inte fanns någon formellt utvald 

metod. Flertalet identifierades därav: team-building, intranät, raster, seminarier, sociala 

medier samt mentorskap. Vidare har Chigada och Ngulube (2016) i en senare studie 

funnit att praktik, storytelling och kunskapsportaler är ytterligare metoder som används 

inom banker. De menar att banker befinner sig i en informationsintensiv bransch och 

därav bör det finnas användbara metoder för en fungerande kunskapsöverföring.   

 

Spraggon och Bodolica (2012) presenterar en modell där olika metoder för 

kunskapsöverföring presenteras, modellen delar upp metoderna i face-to-face och 

virtuella. I en rapport från The Economist Intelligence Units (2007) visar det sig att 

företag har svårt att ta tillvara på kunskap som finns lagrad i virtuella källor som e-
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mails, intranät och andra digitala källor. Då vårt samhälle idag till stor del präglas av 

virtuella fenomen kommer vårt fokus i den här studien gå mot de virtuella metoderna. 

 

Virtuella metoder för kunskapsöverföring ser vi till stor del studeras på en bred front där 

flertalet metoder testas vid varje tillfälle likt studierna som Chigada och Ngulube (2016) 

utfört. Tessier och Dalkir (2016) är forskare som har studerat delar av Spraggon och 

Bodolicas (2012) modell. De har på ett telefonförsäljningsföretag undersökt e-mails, 

telefonkonferenser och e-lärningsprogram för att se vilken metod som får kunskapen att 

nå ut i företaget på bäst sätt.  

 

Huysman och Wolf (2006) förklarar att virtuella verktyg inom kunskapshantering inte 

givit de resultat som förväntats, en anledning till det är att dessa verktyg inte anpassats 

till användarnas behov. Ett verktyg som idag mer eller mindre används av alla större 

organisationer är intranätet, ett intranät beskrivs enligt Gresty (2013) som ett verktyg för 

kommunikation inom en organisation. I en stor trendundersökning av Web Services 

Award (2016) visar det sig att enbart 20 procent av intranätsansvariga upplever att 

intranätet används som det är tänkt inom organisationen. I en liknande studie förklarar 

McAfee (2006) att endast 44 procent av de svarande anser att intranätet är ett smidigt 

verktyg för att hitta det man söker. McAfee (2006) visar också på detta problem i sin 

studie där testpersonerna hellre föredrog att använda sig av e-mails för att ta del av 

kunskap som de sökte istället för ett intranät.  

 

Vidare har Gresty (2013) studerat olika virtuella informationssystem och hur de kan 

främja ett företags kunskapshantering. Företaget som studeras finner han använder 

delade enheter, intranät, e-mails och wikis för att skapa, överföra och använda kunskap. 

Stenmark (2000) har studerat den tysta kunskapen och hur den kan göras konkret via ett 

intranät. Han har gjort sin studie genom att implementera ett intranät på ett företag och 

låta anställda använda det. Bennett (2014) har också studerat intranät men är mer 

inriktad mot hur det kan skapa möjligheter för en organisation att kunna sprida sin 

organisatoriska kultur. Migdadi, Abu Zaid och Hujran (2012) har även visat på ett 

samband mellan intranätet och den organisatoriska prestationen som tyder på intranätets 

vikt för ett företag. I och med att stora pengar läggs på virtuella verktyg för 

kunskapshantering Sveiby (1997) bör dessa verktyg fungera och utnyttjas mer än den 

utsträckning som McAfee (2006) samt Web Services Award (2016) fått fram siffor på. 
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Genom att fortsätta på spåret intranät och involvera det verktyget som en specifik metod 

för kunskapsöverföring, vill vi ta reda på hur kunskapen som finns integrerad i 

intranätet utnyttjas av användarna. Detta kompletterar den nuvarande forskningen kring 

metoder för kunskapsöverföring (Chigada & Ngulube, 2015; Chigada & Ngulube, 2016; 

Spraggon & Bodolica, 2012) samt forskningen som fokuserar mot virtuella metoder för 

kunskapsöverföring (Tessier & Dalkir, 2016; Huysman & Wolf, 2006; McAfee, 2006; 

Gresty, 2013; Spraggon & Bodolica, 2012). Genom intervjuer kommer vi kunna skapa 

en djupare förståelse och även då fylla avsaknaden av kvalitativa studier samt följa 

Spraggon och Bodolicas (2012) uppmaning om att utforska delar i deras taxonomi mer 

kvalitativt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för hur anställda utnyttjar 

intranätet för att tillgodogöra sig kunskap genom kunskapsöverföring. 
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2. Teori 

2.1 Kunskap 
Kunskap har tidigare fått mycket uppmärksamhet inom forskning (Hislop, 2009), stor 

del på grund av dess kapacitet att skapa konkurrensfördelar (Gupta & Govindarajan, 

2000; Asakawa & Lehrer, 2003). Kunskapsbegreppet är svårdefinierat menar Jonsson 

(2012) och det finns många olika definitioner, Hislop (2009) förklarar att de två 

övergripande definitionerna av kunskap grundas i huruvida kunskap ses som ett objekt 

eller som en process. Hislop (2009) förklarar att det objektiva synsättet på kunskap 

innebär att kunskapen anses vara ett objekt som kan ses som en tillgång och därmed kan 

skiljas från individen. Vidare förklarar han att det processbaserade synsättet ser på 

kunskap som något som skapas genom praktiska händelser, inom organisationer innebär 

detta t ex att kunskapen uppstår genom arbetsprocesser. Jonsson (2012) menar att en 

definition av kunskap som används stort inom forskningen kring kunskapens 

användning är den uttryckta och den tysta kunskapen, vi ser denna definition som 

central för den här studien och därav redogörs den under en egen rubrik. 

 

Det finns även en diskussion inom forskning kring kunskap om vad det faktiskt är som 

utgör kunskap. Främst handlar det om synen på data, information och kunskap relaterat 

till varandra. Thierauf (1999) menar på att data är den minsta delen som består av 

ostrukturerade samlingar av fakta och siffror. Vidare förklarar han information som 

nästa steg i form av en mer strukturerad data. Sist kommer vi till kunskap som han anser 

är information om information. Han ger en förklaring på ett samband mellan de olika 

delarna där data och information ses som ett förstadium till kunskap. Davenport och 

Prusak (2000) förklarar att för datan ska kunna bli till information måste den sättas i 

kontext, kategoriseras och beräknas. Vidare förklarar dom kunskap som en blandning av 

erfarenheter, värderingar, information och intuitioner. 

2.1.1 Tyst & Uttryckt Kunskap 

När det talas om grundare till denna uppdelning av kunskap är litteraturen väldigt 

övertygande om att det är Michael Polanyis teori som menar på att det är från den tysta 

kunskapen som all kunskap är grundad i (Nonaka, 1994; Spender & Grant, 1996; 

Jonsson, 2012; Hislop, 2009; m fl). Dessutom redogörs det för att den tysta och den 

uttryckta kunskapen både kan ses som motsatser samt enskilda dimensioner (Jonsson, 

2012). 
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Den tysta kunskapen är svår att identifiera (Nonaka, 1994; Spender & Grant, 1996), den 

behöver i vissa fall inte ens vara medveten utan den kan påträffas i bland annat rutiner 

och normer (Hislop, 2009). Den kan beskrivas som personlig och subjektiv (Jonsson, 

2012; Hislop, 2009) och därav krävs det ett samarbete mellan två parter där möjligheten 

att uppleva kunskapen måste skapas för att en överföring ska kunna ske (Nonaka, 1994). 

Kunskapen som ses som tyst har under en längre tid skapats och utvecklats genom 

erfarenhet vilket gör den svår att beskriva eller förklara i ord (Nonaka, 1994).  
  

Den uttryckta kunskapen är istället den mer formella och mer överförbara kunskapen 

som finns nedskriven i t ex manualer, dokument, data, formler etc (Nonaka, 1994; 

Toyama & Konno, 2000). Då den uttryckta kunskapen till skillnad från den tysta är 

objektiv och inte kontextbunden blir den enklare att förstå och därmed lättare att kunna 

sprida mellan individer inom organisationen (Hislop, 2009; Jonsson, 2012). Den tysta 

kunskapen kompletterar även den uttryckta kunskapen när det handlar om att kunna gör 

den uttryckta kunskapen användbar, Nonaka et al. (2000) nämner t ex att ett nedskrivet 

tal endast kan utföras om en utvecklad kunskap i att kunna tala finns. 

  

Tabell 1 – Skillnader uttryckt och tyst kunskap 

Uttryckt kunskap  Tyst kunskap 

Möjlig att kodifiera Svår att kodifiera 

Objektiv Subjektiv 

Opersonlig Personlig 

Oberoende av kontext - plats och tid Kontextberoende - här och nu 

Lätt att överföra Svår att överföra 

“Know what” “Know how” 

Data/Information Kunskap/Kunnande 

       

    Källa: Hislop (2009, s. 23)  
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2.2 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring är enligt Argote och Ingram (2000) en process inom organisationer 

där individer påverkas av erfarenheter från andra individer eller grupper, där 

erfarenheten som överförs omvandlas till kunskap. Bresman (2010) har en liknande syn 

där kunskapsöverföring innebär att kunskapen går från en social enhet till en annan. 

Wei, Zheng och Zhang (2011) anser att kunskapsöverföring innebär att det sker ett 

utbyte mellan en källa för kunskap och en mottagare. Vidare menar de på att kunskap 

inom organisationer inte är jämnt fördelad mellan dess medlemmar och att den med 

hjälp av kunskapsöverföring kan spridas. Vidare förklarar de att organisationer som 

visar på en god kunskapsöverföring står sig bättre än organisationer som inte gör det.  

 

Levitt och March (1988) som skriver om organisationers lärandeprocesser förklarar att 

kunskapsöverföring sker på en organisatorisk nivå där de inte bara tar in erfarenhet och 

kunskap inom organisationen utan även från externa enheter. Ipe (2003) menar att med 

hjälp av kunskapsöverföring mellan individer kan kunskapen göras tillgänglig på en 

organisatorisk nivå vilket medför konkurrensfördelar. I och med att 

kunskapsöverföringen kan påverkas av allt från individuella och organisatoriska 

faktorer till kulturella och virtuella så menar Snyder och Lee-Partridge (2013) att det är 

en mycket komplex process. 

 

Inom litteraturen för kunskapsöverföring har vi inte hittat någon utsedd forskare för att 

vara den ledande utan det är ett antal namn vars modeller har varit återkommande som 

vi kommer gå igenom. För att identifiera olika steg samt metoder för 

kunskapsöverföring återkommer forskningen genomgående till användningen av SECI-

modellen, som står för Socialisation, Externalisation, Combination och Internalisation. 

Nonaka (1994) är grundare till SECI-modellen som kan användas för att identifiera 

metoder för kunskapsöverföring enligt 4 kriterier. Modellen bygger på samspelet mellan 

de två typerna av kunskap, tyst samt uttryckt, och hur de tillsammans samarbetar för att 

skapa och överföra kunskap. Jonsson (2012) menar på att modellen främst skapades för 

att få en förståelse över hur organisatorisk kunskap uppstår, men även för hur 

kunskapen överförs i organisationen. Vidare menar hon att modellen är en av de mest 

använda modellerna inom detta ämne och den har givit upphov till många andra 

modeller och teorier.  
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Spraggon och Bodolica (2012) har skapat en multidimensionell taxonomi som till viss 

del är inspirerad av Nonakas modell, där de delar in olika kunskapsöverföringsprocesser 

i bland annat teknik- och personbaserade scenarion. Sista teorin om kunskapsöverföring 

som vi kommer redogöra för är Hansen, Nohria och Tierney (1999) som menar att 

processen för kunskapsöverföring uppstår genom ett meddelande mellan en sändare och 

en mottagare som innehåller kunskap. Meddelandet kodas av sändaren och avkodas av 

mottagaren, själva processen av att sända meddelandet görs via en passande 

kommunikationskanal eller kunskapsöverföringsmetod som vi nämnt det tidigare i den 

här studien. Hansen et al., (1999) kallar sin teori för kodifierings- och 

personaliseringsstrategi. 

2.2.1 SECI-modellen 

En organisations kunskap uppstår genom interaktionen mellan uttryckt och tyst 

kunskap, interaktionen kallas kunskapsomvandling. I denna omvandlingsprocess ökar 

den tysta och den uttryckta kunskapen i både kvalitet och kvantitet. Omvandlingen av 

kunskapen baseras på fyra typer av interaktioner mellan den uttryckta och tysta 

kunskapen. Socialisering (tyst till tyst), Externalisering (tyst till uttryckt), Kombination 

(uttryckt till uttryckt) och Internalisering (uttryckt till tyst) (Nonaka et al., 2000). 
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Figur 1 – SECI-modellen  

      

      Källa: Nonaka et al. (2000) 

Socialisering 

Denna process består av omvandlingen av tyst kunskap till ny tyst kunskap. Som 

tidigare nämnt är den tysta kunskapen svår att läsa sig till (Nonaka, 1994; Spender och 

Grant, 1996) och därav menar Nonaka et al. (2000) att denna typ av omvandling sker 

genom delade erfarenheter. Processen socialisering uppstår främst i typiska 

lärlingsmetoder där lärlingen tar in den tysta kunskapen från sin mentor om hur det 

praktiska arbetet ska gå till, främst genom observation, imitering och träning. Detta sker 

även medarbetare emellan då de dagligen har kontakt och delar med sig av nya 

erfarenheter de tagit in. Socialisering som sagt uppstår dagligen t ex vid informella 

möten utanför arbetsplatsen där det istället för jobberfarenhet tas in andra perspektiv på 

vardagliga händelser eller problem. Socialiseringen kan till och med innebära att tyst 

kunskap tas in genom möten med leverantörer och kunder. (Nonaka, 1994; Nonaka et 

al., 2000) 

Externalisering 

Den här delen av kunskapsomvandlingen berör den process där den tysta kunskapen ska 

bli till uttryckt kunskap. Processen för detta handlar främst om sociala händelser där tyst 

kunskap delas mellan parter genom t ex möten eller telefonsamtal. Den nya uttryckta 
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kunskapen som kan uppstå är genom att den kunskap som fanns sen innan har 

bearbetats och adderats med ny. Det handlar om att den tysta kunskapen ska omvandlas 

till en kunskap som lättare kan tas in, t ex att uttrycka den i begrepp och metaforer. En 

viktig del i detta är medarbetarnas möjlighet att dela med sig av den insamlade tysta 

kunskapen mått fått genom erfarenheter genom t ex berättelser på möten, raster, etc. 

(Nonaka, 1994; Nonaka et al., 2000) 

Kombination 

Processen där uttryckt kunskap ska omvandlas till uttryckt kunskap handlar om att 

skapa en mer komplex tillgång till den redan befintliga uttryckta kunskapen, insamlad 

uttryckt kunskap kombineras, behandlas och formar en ny uttryckt kunskap. Meningen 

med detta är att den uttryckta kunskapen sedan ska göras mer tillgänglig och lättare att 

ta till sig för andra medarbetare inom organisationen. Denna process underlättas med 

hjälp av att kunna sammanställa uttryckt kunskap i databaser där den kan kategoriseras 

och göras sökbar, ett exempel på detta är en finansiell rapport som sammanställs genom 

sammanställd uttryckt kunskap som sedan finns tillgänglig för medarbetare och till viss 

del även allmänheten att ta del av. (Nonaka et al., 2000)  

 

Den finansiella rapporten är i det fallet en ny form av uttryckt kunskap som har 

omvandlats från flera mindre delar av uttryckt kunskap (Nonaka et al., 2000). Exempel 

på andra praktiska metoder för att möjliggöra denna process är manualer, 

kunskapssbanker, toolboxar och andra former av intra-nätverk som Jonsson (2012) 

presenterar i sin studie gjord på två stora svenska företag. 

Internalisering 

Sista processen handlar om hur den uttryckta kunskapen ska kunna omvandlas till tyst 

kunskap. Internalisering sker genom att den uttryckta kunskapen som gjordes mer 

lättillgänglig i kombinationsprocessen, tas in och konverteras till tyst kunskap (Nonaka 

et al., 2000). Den uttryckta kunskapen gjordes tillgänglig genom finansiella rapporter, 

manualer och kunskapsbanker, utifrån dessa kan kunskap tas in och göras till tyst 

genom ”learning-by-doing” (Nonaka et al., 2000, s. 10). Den uttryckta kunskapen bör 

alltså förverkligas och utföras för att den ska omvandlas till en ny tyst kunskap. 

(Nonaka et al., 2000). Användbara metoder för detta är att ha ett utformat 

traineeprogram där en trainee kan bilda sig en förståelse om organisationen genom att 

lära av att göra (Nonaka et al., 2000) andra metoder är även observationer och möten 
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(Jonsson, 2012). När medarbetarna har gått igenom SECI-modellens fyra delar och 

kunskapen har internaliserats innebär det att en värdefull tyst kunskap bildats som 

bygger på olika delar från organisationen (Nonaka, et al., 2000). 

Spiralen 

Den tysta kunskapen som skapats genom internalisering lägger sedan grunden för att 

den på nytt ska delas vidare genom socialisering. Det är viktigt att förstå att processerna 

som SECI-modellen består av inte bildar en cirkel utan en spiral som växer med 

organisationens tillväxt. Den kunskap som skapas i SECI-modellen ger upphov till att 

spiralen kan fortsätta där det handlar om att internaliseringen måste kunna övergå till 

socialisering återigen. Genom att spiralen fortsätter växa kan en organisatorisk kunskap 

bildas samt spridas både horisontellt samt vertikalt genom organisationen. Som tidigare 

sagt så kan även information utifrån organisationen tas in genom t ex kunder och 

leverantörer, deras åsikter, klagomål och tips ger upphov till feedback som genererar ny 

uppdaterad kunskap som sedan tar fart genom SECI-processen och den organisatoriska 

kunskapen uppdateras på nytt. (Nonaka et al., 2000) 

Kritik mot SECI-modellen 

SECI-modellen har även mött en del kritik, bland annat att modellen är grundad i 

studier gjorda på japanska företag och därmed relaterad till den speciella företagskultur 

som råder där, därav ställer många sig kritiskt till generaliserbarheten till företag utanför 

den japanska och österländska företagskulturen (Glisby och Holden, 2003; Gourlay, 

2006; Gueldenberg och Helting, 2007). Till exempel så menar Hofstede (1983) på att 

den österländska befolkningen tenderar till att förhålla sig kollektivt och fokusera på 

sociala förhållanden. Enligt Shaalan, Reast, Johnson och Tourky (2013) vill den 

österländska kulturen utveckla en interpersonell relation medan den västerländska mer 

dras mot interorganisatoriska relationer. Chen, Lin och Yen (2014) förklarar att den 

interpersonella relationen spelar stor roll vid affärsmöten inom den österländska 

företagskulturen vilken skiljer sig från den västerländska. Trots kritiken är ändå 

modellen en av de mest citerade och använda inom området kunskapshantering och ses 

ändå som en bra modell för att förstå kunskapsöverföringens processer (Jonsson, 2012).  

 

Modellen användes nyligen för att visa på hur ett multinationellt bolags metoder för 

kunskapsöverföring kunde identifieras i enlighet med modellens kriterier (Uwasomba, 

Seeam, Bellekens & Seeam, 2016). Vidare har forskare även försökt stärka modellens 
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validitet och fortsatta utvecklande genom deduktiva enkätundersökningar och meta-

analyser där många till stor del finner modellens delar identifierade (Song, Uhm & 

Yoon, 2011; Song, Yoon & Uhm, 2012).  

 

Men även kritiken som finns mot modellen har kritiserats för att vara bristfällig, i en 

studie baserad på ryska företag så kommer forskarna fram till att modellen till stor del är 

överförbar till andra kulturella företagskulturer (Andreeva och Ikhilchik, 2011). På 

grund av detta poängteras och argumenteras en avsaknad av mer forskning som ska 

pröva modellens generaliserbarhet till andra kulturella kontexter (Andreeva & Ikhilchik, 

2011; Uwasomba et al., 2016; Easa och Fincham, 2012; Song et al., 2011; Song et al., 

2012), trots den utbredda och accepterande användningen av modellen (Hong, 2011). 

Som tidigare nämnt så är modellen trots denna kritik en av de mest citerade och 

använda inom området för kunskapshantering (Jonsson, 2012) vilket fortfarande gör den 

till en aktuell modell för att förstå kunskapens processer genom en organisation. 

2.2.2 Multidimensionell Taxonomi 

Som tidigare nämnt har många forskare använt sig av SECI-modellen som en grund för 

att identifiera metoder för kunskapsöverföring. Ett forskarpar som delvis utgått från 

SECI-modellen är Spraggon och Bodolica (2012) som skapat en multidimensionell 

taxonomi som är indelad i face-to-face processer och virtuella processer. Dessa 

processer är sedan indelade i 4 kategorier: Vedertagna och Icke vedertagna face-to-face 

processer samt dynamiska och statiska virtuella processer. De menar på att face-to-face 

metoderna är de som genomgående föredras när det gäller metoder för 

kunskapsöverföring. Vidare menar författarna att för att bevara kunskap inom en 

organisation bör det finnas tillämpliga metoder tillgängliga för medarbetarna att 

använda för att interagera med varandra. 
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Figur 2 – Multidimensionell Taxonomi  

 
      

   Källa: Spraggon och Bodolica (2012) 

2.2.3 Personalisering och kodifiering 

De metoder som finns tillgängliga för att möjliggöra kunskapsöverföring i en 

organisation delar Hansen et al. (1999) upp i en personaliseringsstrategi och en 

kodifieringsstrategi. Personaliseringsstrategin som riktar sig mer mot sociala processer 

där Hansen et al. (1999) förklarar att det för medarbetarna handlar om att skapa 

möjlighet för dialog och interaktion. Kunskapen och informationen ska istället för att 

lagras och göras tillgänglig i t ex databaser kommuniceras mellan individerna i 

organisationen. Många processer inom personaliseringsstrategin kan liknas vid de 

metoder som Spraggon och Bodolica (2012) presenterar som face-to-face metoder i sin 

taxonomi. De menar även att det är just face-to-face metoderna som är de mest använda 

metoderna för att överföra tyst kunskap inom organisationer.  

 

I den här studien fokuserar vi på de virtuella verktygen för att ge en annan bild på hur de 

fungerar när kunskapen ska överföras. Detta leder oss till kodifieringsstrategin som 

istället kan liknas vid Spraggon och Bodolicas (2012) virtuella metoder. Hansen et al. 
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(1999) förklarar att kodifieringsstrategin baseras på processer där kunskap görs 

tillgänglig och konkretiseras av de individer som besitter kunskapen, t ex att den lagras 

och görs tillgänglig i en databas. Kunskapen som kodifieras baseras alltså på den 

kunskap som sändaren besitter (Hansen et al., 1999). Kodifieringsstrategin kan främst 

kopplas till SECI-modellens externaliseringsfas samt även till viss del 

kombinationsfasen. Vilken strategi ett företag bör använda menar Hansen et al. (1999) 

ska baseras på vilken typ av kunskap som hanteras inom företaget, kodifieringsstrategin 

gör kunskapen lätt- och snabbtillgänglig och personaliseringsstrategin kan tillämpas när 

kunskapen till stor del överförs face-to-face.  

 

2.3 Virtuella överföringsmetoder 
Som presenterat ovan i Spraggon och Bodolicas (2012) multidimensionella taxonomi så 

delas de virtuella metoderna in i två delar, statiska och dynamiska. De virtuella 

metoderna som klassas som statiska innebär t ex databaser, e-dokument och 

presentationer, dvs verktyg som finns hela tiden finns tillgängliga på samma ställe. 

Statiska metoder menar författarna passar bäst när det gäller kunskap som ska finnas 

lättillgänglig för alla i organisationen. De virtuella metoder som klassas som dynamiska 

som t ex telefonsamtal, e-mail och intranät baseras tillskillnad från de statiska på en 

interaktion mellan sändaren och mottagaren.  

 

E-mail är en dynamisk metod som enligt Edenius (2003) ses som en allmänt accepterad 

och välanvänd metod för att sprida och ta in kunskap, överföringen sker genom ett 

virtuellt möte som saknar face-to-face mötet. Han nämner att kunskapen här tillskillnad 

från vid en muntlig överföring blir lagrad och på så sätt görs tillgänglig vid ett senare 

tillfälle. Tessier och Dalkir (2016) kommer fram till att ett e-lärningsprogram gav de 

anställda mer kunskap än genom nyttjande av e-mails för kunskapsöverföring, deras 

studie baserades på att försökspersonerna fick utföra ett test efter användandet av varje 

metod. Detta innebär inte att just ett e-lärningsprogram är bestående, utan det va den 

bästa metoden för stunden.  

2.3.1 Intranät 

Som en del av Spraggon och Bodolicas (2012) taxonomi är intranätet ett dynamiskt 

virtuellt verktyg för kunskapsöverföring. Enligt Wikipedia (2017) definieras ett intranät 

som flera sammankopplade lokala nätverk skyddade från omvärlden som tillsammans 
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skapar ett privat datornätverk inom en organisation eller ett företag. Vidare beskrivs 

intranätet ge tillgång till databaser, nätverk, skrivare etc för datorer och användare som 

är anslutna till det privata nätverket. Lehmuskallio (2006) har en liknande förklaring 

som kan utläsas på Wikipedia där hon menar på att ett intranät är uppbyggt och 

underhålls inom en organisations brandväggar. Hon förklarar att intranätet är till för att 

kunna lagra kunskap samt underlätta organisatorisk kommunikation mellan anställda. 

Alla nödvändiga medel och verktyg för att klara av specifika uppgifter finns lagrade i 

ett intranät (Lehmuskallio, 2006).  

 

Enligt Gresty (2013) började intranätet introduceras bland företag 1999/2000 som ett 

verktyg för anställda att kunna nå information på en bred organisatorisk nivå, anställda 

gavs chansen att kunna lära sig av andra avdelningar och kollegor. Edenius (2003) 

beskriver intranätverken som ett rörligt kontor som kan nås överallt via intern tillgång.  

 

Gresty (2013) har studerat olika virtuella informationssystem och hur dessa påverkar ett 

företags kunskapshantering. Han finner att intranät bland annat är ett verktyg som kan 

hjälpa ett företags kunskapshantering att bli bättre genom en snabb och enkel tillgång 

till kunskapen. Chigada och Ngulube (2015) nämner intranät och kunskapsportaler som 

två metoder som används för kunskapsöverföring på de banker de har studerat. De 

menar på att intranät gör det möjligt för alla i en organisation att nå viktig information 

och kunskap som finns tillgängligt, intranätverken möjliggör att kunskapen kan nås från 

andra platser än hemkontoret.  

 

De virtuella verktyg som Gresty (2013) har studerat kan vi återfinna i Spraggon och 

Bodolicas (2012) taxonomi under dynamiska virtuella processer, där intranät, wikis, 

bloggar och e-mails återfinns. Spraggon och Bodolica (2012) menar på att dessa verktyg 

gör anställda möjligheter till att kunna hämta in kunskap för att möta problem som 

uppstår och genom en dynamisk kunskapsöverföring lösa problemet. 

2.3.2 Hinder  

Riege (2005) förklarar att teknologi anses vara ett hjälpmedel i organisationers arbete 

med att göra kunskapsöverföring möjligt. Han menar på att en viss teknologi kan vara 

effektiv i en typ av organisation medan den inte alls passar på en annan, det viktiga är 

att teknologin som ska användas ska anpassas till den användning som avses och till de 
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behov användarna har. Vidare har han även upptäckt ett antal hinder som kan uppstå när 

det gäller användning av virtuella överföringsmetoder. 

 

Tabell 2 – Hinder för virtuella överföringsmetoder 

1. Brist på interaktion mellan IT-system och arbetsprocesser som försvårar användarnas 
arbetssätt. 

2. Brist på både intern och extern teknisk direktsupport av de IT-system som hindrar 
arbetsrutiner och kommunikationskanaler. 

3. Orealistiska förväntningar från anställda på vad teknologin kan göra och inte göra. 

4. Brist på kompabilitet mellan IT-systemen och arbetsprocesserna. 

5. IT-systemen möter inte de behov användarna har för att utföra sina arbetsuppgifter. 

6. Brist på erfarenhet och bekantskap med IT-system vilket leder till en motvillighet till 
dom. 

7. Brist på träning och bekantskap med nya IT-system. 

8. Brist på kommunikation när det gäller att förklara fördelarna med ett nytt IT-system. 

      

   Källa: Riege (2005, s. 29) egen översättning. 

 

Gresty (2013) menar på att ett hinder med de virtuella verktygen är att ha för många 

tillgängliga, vilket innebär andra delar i ett företags kunskapshantering påverkas 

negativt. Han påpekar även att det är en svaghet att enbart satsa på virtuella verktyg i 

relation till övriga metoder för kunskapsöverföring, en balans bör hållas. Likt Riege 

(2005) så beskriver Huysman och Wolf (2006) att svårigheterna med virtuella verktyg 

ligger i att de inte är anpassade till användarnas behov. Ett praktiskt exempel på att just 

intranätet inte är anpassat för användarna visar McAfee (2006) i sin studie där det visar 

sig att användarna saknar en fungerande sökfunktion, dvs brist på kompabilitet mellan 

system och processer. I samband med den studien utlyser även respondenterna att de 

föredrar mail istället för intranätet. 

 

2.4 Sammanfattning teoretiskt ramverk  

Teorin grundar sig i forskningen kring kunskap och hur synen på kunskap är, vi anser 

att det krävs en genomgång av olika syner på kunskap för att förstå helheten när vi går 

in i kunskapsöverföringsmodeller och begrepp. I den här studien riktar vi oss mot den 
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uttryckta kunskapen som ses som den objektiva (Hislop, 2009) och som är den mer 

överförbara kunskapen som kan påträffas i databaser, intranät, böcker, manualer etc 

(Nonaka, 1994; Jonsson, 2012). I och med att den här studien kommer kretsa kring 

intranätet som ett virtuellt verktyg så är det just den utryckta kunskapen som den här 

studien kommer kretsa kring. 

 

Studiens syfte handlar om hur intranätet används för att tillgodogöra sig kunskap som 

finns lagrad eller integrerad, för att detta ska vara möjligt krävs det en 

kunskapsöverföring mellan två enheter, dvs intranätet och användare. För att förstå hur 

kunskapen överförs genom en organisation tar vi hjälp av SECI-modellen, en central 

modell inom kunskapsöverföring skapad av Nonaka (1994). Modellen består av de fyra 

stegen socialisering, externalisering, kombination och internalisering. De delar vi 

kommer analysera tillsammans med empirin är kombination och internalisering då det 

är dessa delar som behandlar den uttryckta kunskapen. Men för att förstå hela modellen 

går vi igenom modellen i sin helhet samt tar även upp kritik mot modellen som vi anser 

är viktigt att ta med sig, kritiken har vi även som grund för att motivera varför den 

fortfarande är relevant.  

 

Hansen et al. (1999) som presenterar två strategier för att möjliggöra 

kunskapsöverföring inom organisationer, strategierna delar upp den tysta och den 

uttryckta kunskapen. Som tidigare nämnt är det den uttryckta kunskapen som behandlas 

i den här studien och det blir på så sätt kodifieringsstrategin som blir relevant. Stor del 

på grund av det är kodifieringsstrategin som främst behandlar de virtuella verktygen och 

därav blir den ett komplement till SECI-modellen när det gäller hur kunskapsöverföring 

fungerar.  

 

Spraggon och Bodolica (2012) har tagit fram en modell som de kallar för 

multidimensionell taxonomi som vi presenterar ovan, den delar upp verktyg och 

metoder för kunskapsöverföring och delar upp dessa i face-to-face metoder och virtuella 

metoder. Dom virtuella metoderna delas sedan in i statiska och dynamiska, i den här 

studien fokuserar vi på intranätet som Spraggon och Bodolica (2012) klassar som en 

dynamisk virtuell process. Enligt Lehmuskallio (2006) så ses intranätet även som 

databasliknande verktyg och en databas ser vi Spraggon och Bodolica (2012) klassa 
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som ett statiskt verktyg. Därmed ses både virtuella och statiska processer som relevanta 

för den här studien. 

 

Spraggon och Bodolica (2012) nämner i sin studie att SECI-modellen är en av flera 

modeller inom kunskapsöverföring som de anser missar att kunna ge en 

helhetsförståelse kring olika metoder som finns tillgängliga för varierande 

kunskapsöverföringsprocesser. Spraggon och Bodolicas (2012) multidimensionella 

taxonomi kompletterar därmed SECI-modellen med specifika metoder som passar in i 

olika faser, för oss handlar det om de virtuella verktygen som relateras till 

kombinations- och internaliseringssteget. Kodifieringsstrategin är ytterligare en strategi 

som kompletterar och går mer in på vad som ligger bakom kunskapens tillgänglighet i 

verktygen och stegen i SECI-modellen. 

 

Detta är den teori som vi grundar vår studie i och kommer analysera den empiri vi 

samlar in utifrån. Vi presenterar en grund för ämnet om kunskap som vi anser är viktigt 

att ha med för att förstå ämnet, vi går in på relevanta och välanvända modeller och 

strategier. För att avsluta med hinder för att förstå den problematik som kan uppstå 

inom ämnet samt även ge ökad förståelse kring användande 

2.4.1 Forskningsfrågor 

Baserat på det teoretiska ramverket ämnar vi att med hjälp av följande forskningsfrågor 

svara på vårt ställda syfte för den här studien.  

 

- Vilka hinder påträffas i användningen av intranätet? 

- Finns det fler virtuella verktyg som kompletterar användandet av intranätet?  
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3. Metod  

3.1 Forskningsansats 
Det vetenskapliga förhållningssättet har enligt Saunders et al. (2016) en betydande roll 

för kvaliteten och validiteten, samt hur arbetet och tolkningen av insamlad data ska ske. 

Vår studies vetenskapliga inriktning är den hermeneutiska traditionen, då vi vill bidra 

genom att skapa ökad förståelse och tolka vårt forskningsfenomen. Hermeneutik 

beskrivs av Bryman och Bell (2013) som ett synsätt som bygger på tolkningar och 

förståelser. Fortsättningsvis menar författarna att den centrala idén som ligger till grund 

för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens 

mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Fortsättningsvis menar 

Sohlberg och Sohlberg (2013) att hermeneutiken är en rik forskningstradition med rötter 

i olika traditioner för tolkning och förståelse. 

3.1.1 Kvalitativ forskning 

Vi anser att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bäst i vår studie då syftet är att 

skapa ökad förståelse vilket ligger i linje för kvalitativ forskning. Den kvalitativa 

forskningen brukar kännetecknas av att vara mer inriktad på ord än på siffror i 

jämförelse med kvantitativ forskning och metoden beskrivs som tolkningsinriktad där 

stor del handlar om att skapa förståelse för den sociala verkligheten genom att förstå hur 

olika individer tolkar en viss miljö (Bryman och Bell, 2013). Fortsättningsvis menar 

Patel och Davidsson (2011) att den kvalitativa forskningen lämpar sig bäst för 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, vilket vi anser överensstämmer med hur vår 

studie ska genomföras.  

 

3.2 Urval och bransch 
En population består enligt Bryman och Bell (2013) i grunden av de enheter som urvalet 

görs ifrån. Enligt författarna kan en population exempelvis bestå av nationer, städer och 

företag. Utifrån studiens syfte som tar avstamp i medarbetarnas perspektiv består 

population i detta sammanhang av personer som har en anställning men som inte har 

någon chefsposition. För att kontrollera att intervjupersonen var anställd och inte hade 

en chefsposition använde vi oss utav kontrollfrågor som vi skickade till respondenterna. 

Detta för att i tidigt skede kunna upptäcka om intervjupersonen ej tillhörde vår 

population.  
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Som tidigare nämnt ses bankbranschen som en komplex bransch som kräver en viss 

expertis av kunskap för att kunna bidra till organisationens utveckling och jakt på 

konkurrensfördelar (Memon et al., 2017). För att behålla de konkurrensfördelar en bank 

besitter menar Chigada och Ngulube (2016) att de bör agera och anpassa sig till den 

ständigt varierande efterfrågan som finns bland bankkunder. Vidare menar de även att 

banker som tenderar att använda sig av strategier för kunskapshantering kan lättare 

behålla sina konkurrensfördelar. Med bakgrund till detta ligger vårt val av specifik 

bransch för den här studien.  

 

3.3 Undersökningsdesign  
För att uppnå vårt syfte med denna studie har vi valt att utföra semi-strukturerade 

intervjuer för insamlingen av data. 

3.3.1 Semi-strukturerade Intervjuer 

Bryman och Bell (2013) beskriver flera olika typer av intervjuer men vi har i vår studie 

gjort semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att det är den intervjuform som lämpar sig 

bäst. I semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en uppsättning frågor som generellt 

kan beskrivas som ett frågeschema men där frågornas ordningsföljd kan variera. 

Frågorna är ofta mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer och 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till de svar som uppfattas vara viktiga 

(Bryman och Bell, 2013). Denscombe (2009) menar att det kan vara lämpligt att 

använda intervjuer när forskaren vill få insikt i människors erfarenheter, åsikter och 

känslor. Vi valde denna form av intervju då vi vill ställa samma frågor till alla 

respondenter samt att ha möjligheten att ställa följdfrågor.  

3.3.2 Intervjuguide  

Vidare har vi utformat en intervjuguide som baseras på vårt teoretiska ramverk. 

Intervjuguiden ligger till grund för inhämtning av data i studien. Vår intervjuguide är en 

strukturerad lista med frågeställningar som ska beröra de ämnen som vi har valt att 

studera i vår uppsats. Vid utformningen av frågorna har vi tagit hänsyn till att vi som 

forskare ska kunna få information hur respondenterna upplever sin värld samt att 

flexibilitet ryms i frågorna (Bryman & Bell, 2013). Då vi ska använda oss av tematisk 

analys har vi valt att inte dela in våra frågor i intervjuguiden efter några speciella teman 

utan låter frågorna stå i en lista. Braun och Clarke (2006) menar på att användning av 
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teman i sin intervjuguide gör den tematiska analysen svag eftersom teman ska 

identifieras i den insamlade datan. 

3.3.3 Utförande av intervjuer 

Vi har genomfört intervjuerna på respondenternas arbetsplats för att underlätta för 

respondenterna men också till hänsyn för deras arbetstid då intervjuerna genomfördes 

på arbetstid. Enligt Trost (2010) samt Ahrne och Svensson (2011) är det viktigt att 

hänsyn tas till platsen för intervjuerna att personerna som intervjuas ska känna sig 

bekväma med miljön. Intervjuerna har tagit ungefär 30 - 40 minuter. Efter 

respondenternas godkännande valde vi att spela in intervjuerna för att ha möjligheten att 

lyssna på intervjun igen och säkerställa att vi inte missat några viktiga detaljer. Vi ser 

även en fördel med att ha möjligheten att kunna lyssna på det inspelade materialet flera 

gånger och ha möjligheten att göra en djupare analys av samtalet efteråt.  

 

Bryman och Bell (2013) skriver att respondenterna kan känna sig underlägsna när flera 

intervjupersoner är med under intervjun. Vi valde att båda närvara under intervjuerna 

men vi bestämde att en utav oss skulle hålla i intervjun och en skulle föra anteckningar. 

På det sättet undviker vi att respondenten känner sig underlägsen samt risken att förlora 

värdefulla detaljer när båda intervjupersonerna antecknar enligt Bryman och Bell (2013) 

och Ahrne och Svensson (2011). 

3.3.4 Pilotstudie 

Vi har utfört en pilotstudie för att ha möjligheten att kontrollera våra intervjufrågor och 

därmed ha möjligheten att korrigera frågor som inte passade vid behov samt förändra 

ordningen på frågorna vid behov. Att genomföra en pilotstudie kan innebära flera 

fördelar enligt Bryman & Bell (2013) som förklarar att det kan vara ett bra sätt för 

forskarna att testa genomföra en intervju och se hur rollerna är fördelade samt hur 

samspelta forskarna är. Då intervjuer inte är något vi har stor erfarenhet från tidigare 

valde vi att genomföra en pilotstudie. Det anses som ett bra hjälpmedel till att identifiera 

eventuella svagheter i intervjutekniken samt andra faktorer som enligt Bryman & Bell 

(2013) kan påverka intervjun negativt.  

3.3.5 Konfidentialitet 

Bryman och Bell (2013) betonar att i vissa studier kan det vara nödvändigt med 

anonyma deltagare och data för att garantera att inte deltagare i studien påverkas 
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negativt för sin medverkan i studien. I åtanke på det valde vi att låta studiens 

respondenter vara anonyma och hoppades att genom det få mer sanningsenliga svar då 

respondenterna inte behöver oroa sig över att deras medverkan i studien kan skada deras 

ställning i företaget och vi anser att deras anonymitet inte kommer påverka studien. 

 

3.4 Tematisk Analys 
För att analysera vår data har vi använt oss av tematisk analys som Boyatzis (1998) 

menar är en analysmetod som många forskare använder sig av men ofta inte redogör för 

hur den utförs. Braun och Clarke (2006) förklarar att den tematiska analysen är svagt 

avgränsad och sällan erkänd men trots detta är den ändå mycket använd inom 

kvalitativa analysmetoder. Vad både Boyatzis (1998) samt Braun och Clarke (2006) 

menar är att många forskare använder sig av analysmetoder där teman söks men 

avsaknaden av kunskap för hur olika analysmetoder som genererar teman saknas, därav 

görs en sorts blandning av flera olika metoder. Clarke och Braun (2013) förklarar att det 

inte är förrän på senare år som den tematiska analysen har börjat blivit erkänd bland de 

större analysmetoderna som grundad teori och tolkande fenomenologisk analys.  

 

Enligt Braun och Clarke (2006) så passar den tematiska analysen bra i forskning där t ex 

intervjuer används för att samla in data, då vi valt att använda oss av semi-strukturerade 

intervjuer anser vi att den metoden är väl passande i denna studie. Den tematiska 

analysen förklarar Boyatzis (1998) är en process där insamlad information kodas och 

görs uttrycklig genom att teman bildas. I arbetet med att hitta teman har vi letat likheter 

i respondenternas olika svar, Boyatzis (1998) kallar detta för att använda sig av sin 

förmåga att känna igen upprepade mönster i datan. Vidare förklarar Braun och Clarke 

(2006) att det främst bör skiljas på två typer av tematiska analyser, den induktiva och 

den teoretiska. I den här studien fokuserar vi på den teoretiska tematiska analysen där 

analysen utförs baserat på tidigare forskning och de forskningsfrågor som finns (Braun 

och Clarke, 2006).  

 

Braun och Clarke (2006) har utvecklat en mall bestående av sex delar som vi iden här 

studien följt. 

1. Bekanta sig med datan: Ett vanligt steg inom den kvalitativa forskningen där 

forskaren ska bekanta sig med den insamlade datan, läsa den, läsa den igen samt lyssna 

på eventuella inspelningar minst en gång, för att sen kunna transkribera den till text 
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(Braun & Clarke, 2006). I och med att vi utfört våra intervjuer under inspelning har vi 

kunnat gå tillbaka och gått igenom de insamlade svaren vi fått från våra intervjuer för 

att på så sätt bekanta oss med den. Vi har sen transkriberat varje intervju under tiden vi 

bekantat oss mer och mer med datan. 

 

2. Kodning: Även detta ett mycket förekommande steg i den kvalitativa forskningen 

som innebär att forskaren ska leta intressanta liknelser mellan datan som har 

transkriberats för att sortera dessa under koder (Braun & Clarke, 2006). Detta steg 

gjorde vi direkt efter avslutad transkribering av våra intervjuer för där leta fram olika 

liknelser i svaren från de olika respondenterna och ge var och en av dessa en kod. 

 

3. Söka efter teman: Ett tema innebär ett sammanhängande meningsfullt mönster inom 

datan som kan kopplas till en forskningsfråga eller syfte. Att söka efter teman görs 

genom att söka liknelser i de koder som tagits fram efter transkriberingen för att hitta 

liknelser bland koderna. Teman är inte något som finns förbestämt utan meningen är att 

forskaren genom att söka dessa liknelser i datan ska skapa dessa teman (Braun & 

Clarke, 2006). Vi har aktivt jobbat med att sätta koder på vår data för att sedan sortera 

in koderna i större sammanhängande grupper för att vidare utveckla dessa till teman. De 

teman vi kom fram till har mycket inflytande från teorin vi presenterar vilket gav oss en 

enklare väg till att kunna koppla empirin för att göra en analys. 

 

4. Granskning: Forskaren ska genomgående se över de teman som skapas för att se att 

de kan sättas i relation till både de utplockade koderna samt även till datans helhet. 

Detta görs för att forskaren ska vara övertygad över att varje tema har sin egen 

inriktning men samtidigt en relation mellan varandra, forskaren kan i det här steget 

behöva slå samman teman ifall de är för lika (Braun & Clarke, 2006). I detta steg av 

arbetet med vår data har vi tagit fram initiala teman som vi såg stod ut övergripande för 

att sedan gå igenom dessa och skala ner till färre. 

 

5. Namnge teman: I arbetet med att namnge varje teman ska forskaren tänka på vad 

varje tema står för och berättar samt även hur det specifika temat passar in i det stora 

hela, namnet ska vara informativt och kortfattat (Braun & Clarke, 2006). I 

namngivningsprocessen har vi lagt stort fokus på att få fram namn som enkelt ska kunna 
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fånga läsarens uppmärksamhet och samtidigt vara tillräckligt tydligt för att läsaren ska 

kunna få en enkel och snabb första uppfattning om vad teman innebär. 

 

6. Avslutande analys: När forskaren har utfört alla tidigare steg kommer det sista. I det 

avslutande steget ska forskaren producera en analys av de teman som tagits fram och på 

så sätt skapa en sammanhängande text om datan för läsaren att kunna ta till sig (Braun 

& Clarke, 2006). Det är även detta steg som är den avslutande delen för att få till den 

tematiska analysen, forskaren ska kunna tolka de olika teman som tagits fram och kunna 

sätta dessa i ett sammanhang med den teori som studiens forskningsfrågor och syfte är 

baserat på (Boyatzis , 1998). I vår studie delar vi in den tematiska analysen i två delar, 

vi presenterar vår tolkning av den insamlade datan i ett empirikapitel där teman har 

tagits fram. Den andra delen är analysen av de teman vi har i relation till den teori vi har 

presenterat i teorikapitlet för att hitta liknelser och avvikelser. 

 

3.5 Källkritik 
För att kontrollera kvaliteten på de källor som vi har använt oss utav har vi förhållit oss 

till de kriterier som Eriksson och Hultman (2014) belyser när det gäller data och 

källkvalitét. Frågorna som bör ställas menar författarna är om uppgiften är valid, 

tillförlitlig och har relevans. Dessa kriterier har vi förhållit oss till på ett aktivt sätt för 

att leva upp till kraven som finns när det gäller att skriva akademiska texter. Författarna 

har utvecklat kvalitetsbegrepp som vi i den här studien har haft i åtanke varje gång vi 

har tagit ställning till användningen av en källa, begreppen är:  

 

• Äkthet – ställningen till huruvida källan kan ses som trovärdig. 

• Beroendeförhållanden – undersöka om källorna beroende av varandra. 

• Samtidighet – bedöma om tidsrummet mellan händelse och publicering är ok. 

• Tendenser – Kan källans objektivitet tydas. 

 

Vi har använt oss av kända databaser som Scopus och Google Scholar när vi sökt efter 

akademiska artiklar detta och även genom att filtrera artiklarna till så kallade ”peer 

reviewed” vilket innebär att vi har kunnat säkerhetsställa äktheten. 

Beroendeförhållanden mellan artiklar har vi undersökt genom att se över vissa 

påståenden i artiklar som har hämtats från andra och dubbelkollat att det verkligen är 

rätt information. På detta sätt har vi kunnat undvika att andrahandsreferera. 
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Samtidigheten är något som har varit en stor process i vår studie, i och med att både 

forskningen kring kunskap och SECI-modellen kan ses som en aning gammal har vi 

tagit med kritik mot modellen i vår teori för att läsaren ska förstå att modellen 

fortfarande är av central vikt inom forskningen.  

 

3.6 Kvalitetskrav  

Bryman och Bell (2013) förklarar att trovärdighet är ett grundläggande kriterium för 

bedömning av en kvalitativ studie, kraven för att uppnå trovärdighet delas in i fyra 

delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2013) att detta trovärdighetsbegrepp växte fram ur den kvantitativa 

forskningens motsvarigheter på kvalitetskriterier som är reliabilitet och validitet. Vi har 

för vår studie valt att använda oss av trovärdighetskriteriet för att säkerhetsställa 

studiens kvalitet. 

3.6.1 Trovärdighet 

Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att det finns flera beskrivningar 

av en social verklighet och till vilken grad den blir accepterad av andra personer beror 

på trovärdigheten. För att öka trovärdigheten kan forskaren låta respondenten studera 

resultaten så att forskaren har tolkat verkligheten rätt förklarar författarna. För att öka 

vår studies trovärdighet valde vi att låta intervjupersonerna ha möjligheten att få 

granska den transkriberade datan för att bekräfta att vi inte har tolkat något felaktigt. 

Även genom att ställa följdfrågor för att säkerhetsställa att vi uppfattat respondenterna 

rätt gav oss ytterligare tillförlitlighet. Vi har dessutom erbjudit respondenterna att få ta 

del av det slutgiltiga resultatet för att ge dom en chans att kommentera eventuella 

felaktigheter. Innan intervjuerna var vi tydliga med att förklara att intervjuerna skedde 

på deras villkor och att dom endast skulle svara på frågor som dom kände sig bekväma 

med. Vi har upplevt att respondenterna förstod våra frågor och att en bra dialog uppstod 

mellan oss och respondenterna.  

Överförbarhet handlar om svårigheten att veta om ett resultat från en studie är möjlig att 

generalisera till andra miljöer. Bryman och Bell (2013) menar att detta är ett vanligt 

problem inom kvalitativ forskning. Vi anser att det finns svårigheter med att veta om 

resultatet i studien är möjlig att generalisera till andra miljöer då vi genomför studien på 

ett förhållandevis litet urval i en specifik bransch på grund av den begränsade tiden som 

vi har på oss att genomföra studien. Bryman & Bell (2013) skriver också att för att 
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bedöma överhörbarhet i kvalitativa studier är det kvaliteten på de teoretiska slutsatser 

som har skapats och som är baserad på kvalitativ data är det viktigaste. Detta är något 

som vi tycker att vi har lyckats med genom att vi tydligt motiverat våra slutsatser och 

analysmetoder och förankrat dessa i teori t.ex vid avsnitt 3.4 Tematisk Analys, genom 

detta har vi höjt överhörbarheten i studien. 

Pålitlighet innebär att forskaren redogör en fullständig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen, såsom problemformulering, val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analyser och liknande (Bryman och 

Bell, 2013). De faser som författarna beskriver tar vi till stor del upp i vår 

metodbeskrivning, genom att vi på ett utförligt sätt beskriver hur vi har gått till väga i 

denna studie så uppfyller vi dessa steg. Genom detta kan läsaren lättare förstå hur vi gått 

till väga inom varje del av studien vilket ökar pålitligheten.  

Konfirmering innebär att forskaren säkerställer att han eller hon har agerat i god tro. Det 

ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller sin 

teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från undersökningen 

(Bryman och Bell, 2013). I och med att vi i denna studie är två stycken så har vi hela 

tiden kunnat engagera oss i att tillsammans kunna agera objektivt och utesluta 

personliga värderingar och åsikter. I våra intervjuer har vi undvikit att ställa ledande 

frågor för att på så sätt hålla borta att vi ska kunna styra svaren åt det håll vi vill. Även 

på samma sätt som vi ökat vår tillförlitlighet så har vi ökat konfirmeringen genom att 

säkerhetsställa att vi uppfattat respondenterna korrekt under intervjuerna. 

 

 

 

 

 



 

27 
 

4. Empiri 
För att säkerhetsställa våra respondenters anonymitet väljer vi att namnge dessa som 
R1-R10. Vi presenterar varje respondent i tabellen nedan: 
 
Tabell 3 – Lista över respondenter  
 

Respondent Titel Anställningstid 

R1 Privatrådgivare 10 år 

R2 Företagsrådgivare 12 år 

R3 Innesäljare 2 år 

R4  Privatrådgivare 1 år 

R5 Kundtjänst 1,5 år 

R6  Innesäljare 3 år 

R7 Privatrådgivare 6 år 

R8 Företagsrådgivare 4 år 

R9 Kundtjänst 2 år 

R10 Privatrådgivare 5 år 
 
 
4.1 Synen på kunskap 

Respondenternas syn på kunskap anser vi är av vikt för studiens ändamål där vi avser att 

få en inblick i hur deras syn på kunskap är. Detta för att kunna bilda oss en uppfattning 

för hur respondenternas kunskapssyn kan påverka hur den senare tas in via de virtuella 

verktygen för kunskapsöverföring. 
 

Överlag kan vi se en varierande syn på kunskap där en delad syn på kunskap är ”vad 

man kan och inte kan” (R4, R5, & R10). Dessa respondenter gör en enkel indelning av 

kunskap i att det innebär att den används för att veta hur man kan utföra något. Går vi 

vidare så ser vi även en liknande syn på kunskap hos R1 som menar på att kunskapen 

innebär en grad av kompetens som man besitter inom ett ämne, med ämne syftas det då 

till det ämne som efterfrågas i en specifik situation. Ett uttryck som återkommer när det 

gäller synen på kunskap är att det ses som något man besitter men även som tidigare 

nämnt att det är något som man kan eller inte kan, det delas även en uppfattning om att 
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ordet kunskap är svårdefinierat, vilket intervjuperson R8 instämmer på som menar att 

det är komplext och mångbottnat.  
 

Flera respondenter (R2, R3, R7 & R9) delar synen att kunskapen är något som man 

besitter, där R2 menar på att den främst används som en hjälp för att förstå något men 

även för att kunna analysera olika fenomen. R3 menar inte uttryckligen att kunskapen är 

något man besitter men säger att ”det handlar om nya eller befintliga egenskaper som 

berör olika ting”. R3 menar likt R1 att kunskapens mening kan bero på vilken typ av 

situation som man befinner sig i. 
 

Det råder en delad mening om att uttryckt kunskap innebär kunskap som enkelt kan 

förklaras. Både R2, R3 och R4 ser den uttryckta kunskapen som något som kan hämtas 

från tryckta källor där den finns i text. ”Uttryckt kunskap ser jag som kunskap som finns 

på hemsidor och tryckta källor” (R3), ”..som förmedlas i text” (R4), ”..som kan 

förklaras för någon i text” (R2). Vi kan alltså se att ett liknande fokus ligger på att den 

uttryckta kunskapen kopplas till något som finns i text. Vidare kan vi även till viss del 

se en liknande uppfattning hos R1 och R10 som menar på att den uttryckta kunskapen är 

något man läser sig till och för att läsa sig till något bör en text finnas tillgänglig. R1 

tillägger även att uttryckt kunskap är kunskap som man lär sig i skolan. R2 förklarar att 

den uttryckta kunskapen är något de dagligen använder sig av på jobbet t ex som 

information till kundmötet. 
 

I samband med diskussionen om kunskap diskuteras även hur erfarenheter utbytes 

mellan varandra på företaget. R1 förklarar att på grund av en hög åldersskillnad finns 

det mycket olika typer av erfarenheter som kan delas mellan varandra, dels 

arbetsrelaterat och även allmänt. R3 menar att erfarenheter från de mer rutinerade 

personerna på företaget har varit viktigt för dennes utveckling speciellt i början när 

många frågor dök upp. Både R1 och R2 förklarar att erfarenheter ofta utbyts i samband 

med mötet, R4 och R7 menar istället att erfarenheter utbyts mellan varandra när det 

finns en avsaknad av erfarenhet för ett moment som en annan kan fylla. Vi ser att 

erfarenheter utbyts på olika sätt och vi kan se att vilken typ av tjänst de har påverkar, R5 

som jobbar i kundtjänsten förklarar att dom väldigt enkelt kan utbyta erfarenheter med 

varandra då de sitter väldigt nära varandra. Detta skiljer sig från R2 som är en 

företagsrådgivare, de är ofta ute på fältet och därav delas deras erfarenheter främst på de 

veckomöten som planeras. 
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4.2 Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring har en central del i denna studie och av de svar vi fått från 

respondenterna kunde vi tydligt se att mycket kretsade kring just hur kunskapen delas 

och tas in mellan varandra och även genom tekniska verktyg. Genom att gå från 

föregående tema kan vi nu utveckla förståelsen kring hur kunskapen flödar mellan 

medarbetarna i organisationen. 
 

Synen på att goda möjligheter finns för att dela kunskap delas av flertalet respondenter 

(R1, R3 & R5). T ex så ses det som en fördel inom bankbranschen att det finns en 

inneboende vilja att vilja dela med sig av sin kunskap för att göra varandra bättre (R1). 

”Det uppmuntras mellan varandra att dela med sig av sin kunskap”(R3), respondenten 

menar att det är många som har börjat sin karriär på företaget samtidigt och det har 

alltid strävas efter att hjälpa varandra. R5 och R9 som jobbar i ett kundtjänstteam menar 

att de känner varandra bra och därav vet de med sig vem som är extra bra inom något 

område och därav hämtas kunskapen lätt in genom att gå till den personen. R4 ser 

tillbaka på sin upplärningstid och förklarar att mycket fokus främst låg på att ta in 

kunskap från andra för att kunna lära sig system och arbetssätt. 
 

R8 som främst jobbar ute i fält menar att kunskap främst delas via planerade 

veckomöten där olika kundmötet diskuteras och analyseras för att gemensamt kunna ta 

hjälp av varandra till beslut. Vi kan se en skillnad i respondenternas svar när det gäller 

kunskapsöverföring, där R2 och R8 sticker ut på grund av sin roll som innebär mycket 

fältarbete och inte lika mycket inne på ett kontor. R8 förklarar att kunskap främst 

hämtas genom intranätet då det är smidigt att navigera genom för att snabbt nå det man 

är ute efter. Men även R4 och R5 menar på att intranätet är deras främsta källa till att 

hämta in kunskap då det är lättillgängligt. Genom en chattfunktion som både R3 och R5 

säger sig använda flitigt ges anställda möjligheten att kunna dela med sig av sin 

kunskap via olika kunskapsområden, denna funktion gör det även möjligt att kunna 

hämta in kunskap. 
 

Intervjupersonerna (R3, R4, R7 & R10) menar på att situationen avgör för hur kunskap 

ska överföras, men många använder främst intranätet på grund av att det är lätt att 

använda och är lättillgängligt. R4 förklarar att telefonen är främsta källan till kunskap 

utanför kontoret vilket han också menar är logiskt då telefonen idag är så pass tekniskt 
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utvecklad, genom den kan både intranät nås men även telefonsamtal till andra kollegor. 

R3 förklarar att utbildningsdagar är något som oftast är obligatoriskt där kunskap om 

systemen, arbetssättet, lagar, regler m m ges ut. I och med att de till stor del är 

obligatoriska innebär det att en stor mängd kunskap kan flöda ut i organisationen. 
 

För att hämta kunskap om lagar och regler fungerar också intranätet som en stödpelare 

menar R5 och R7, just kunskap om lagar och regler menar respondenten är viktigt när 

information ska ges ut till kunder. När det gäller lagar och regler menar R3 att mail är 

det sätt som ses som enklast då det är något aktuellt så går det ut information om detta 

av den kvalitetsansvarige inom organisationen. För R4 diskuteras lagar och regler 

främst mellan kollegor och på så sätt hålls kunskapen uppdaterad. Fortsättningsvis 

förklarar R4 att i personens yrke är det vanligt med ändrade lagar som de anställda 

måste ta hänsyn till, “man måste vara öppen för att göra förändringar i sitt arbetssätt och 

ta ställning till nya lagar och hur dessa påverkar vardagen”. 

 

4.3 Användande av intranätet 
Vidare i empirin ser vi ett tydligt mönster som beskriver hur de olika virtuella verktygen 

används och vad de används till, detta är ytterst viktigt i denna studie då vi avser att 

skapa en ökad förståelse för hur de virtuella verktygen möjliggör för våra respondenter 

att kunna tillgodogöra sig kunskap. 
 

Intranätet är uppbyggt enligt intervjupersonerna (R9, R10 & R1) av olika delar, en del 

av intranätet som rör affären och andra del som rör medarbetarna så som tidrapportering 

och delar som inte är direkt kopplade till arbetet. Affärsdelen är enligt R9 uppbyggd av 

tre delar, innan, under och efter kundmötet, ett arbetssätt för att undvika att någon viktig 

del i arbetet missas fortsätter R9. Samtliga respondenterna använder intranätet på något 

sätt som ett virtuellt verktyg för att tillgodose se sig uttryckt kunskap. Enligt R6 finns 

det inga mallar hur intranätet ska användas utan det är upp till var och en hur man väljer 

att använda hjälpmedlet och efter intervjuerna förstår vi att användningen skiljer sig 

mycket mellan de anställda. När vi analyserar hur våra intervjupersoner använder 

intranätet för att ta in uttryckt kunskap så ser vi att det vanligaste sättet är inför eller 

under ett kundmöte. Intervjupersonerna R2, R3 och R6 utnyttjar verktyget inför 

kundmötet när personerna ska lära sig hur man ska agera vid nya lagkrav t.ex 

amorteringskravet. Medan resterande respondenter främst använder verktyget som stöd 
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under kundmötet när det uppstår en situation där man inte vet hur man ska agera eller en 

fråga som man ej kan svaret på. 
 

På frågan om virtuella verktyg i jämförelse mot intranätet så ser vi två tydliga mönster. 

Flera av intervjupersonerna (R1, R3, R5 & R8) menar att man med fördel använder mail 

gentemot intranätet. R1 förklarar ”om jag får välja mellan mail och intranätet så väljer 

jag mail som det virtuella verktyget som hjälpmedel för att där har jag möjligheten att 

ställa följdfrågor, vilket jag ofta känner att jag behöver”. R8 fortsätter ”det finns mycket 

bra information på intranätet men med ett mail till rätt person så vet jag att jag kommer 

få korrekt information”. Intervjupersonerna som föredrar mail betonar att det dom gillar 

med verktyget är att dom får tydliga svar och att det inte är några tvivel på 

informationen. Den andra delen av intervjupersonerna menar att intranätet är att föredra 

när man talar om virtuella verktyg (R4, R5, R6, R7 & R10) . R10 menar att ”När man 

väl lärt sig intranätet är det smidigt och man behöver inte förlita sig att få svar inom 

kort av en kollega”. Vilket han menar att man behöver i många andra virtuella verktyg. 

R6 säger ”jag vill helst inte återkomma till kunden med information utan vill helst 

kunna ge svar på plats, vilket intranätet gör det möjligt till”. 
 

Enligt intervjupersonerna så är den del av intranätet som används mest framgångsrikt 

olika handböcker där informationen är mer sammanfattad gentemot andra sidor på 

intranätet. Respondenten R5 förklarar det ”Intranätet är brett och är uppbyggt för att 

alla tjänster på företaget ska kunna hitta den informationen man behöver i varje 

yrkesroll, i min roll hittar jag svaret på de vanligaste frågorna som dyker upp under 

min arbetsdag på intranätet i handboken för kundtjänstpersonal”. 
 

Bank- och försäkringsbranschen är enligt R1 brett och som tidigare nämnt vanligt med 

förändringar som de anställda tvingas ta ställning till. Samtliga respondenter menar på 

att man återkommande måste ta hjälp av virtuella hjälpmedel för att säkerställa att man 

besitter korrekt och tillräcklig information för att leva upp till kraven som ställs på de 

anställda. Genomgående anser intervjupersonerna att det finns mycket information på 

intranätet gentemot tidigare företag i andra branscher. R2 förklarar det “jag arbetade 

tidigare på ett företag som bedriver klädförsäljning, det företagets intranät bestod 

mestadels av kontaktuppgifter och tidrapportering”.  
 



 

32 
 

R10 berättar även att använda intranätet är en del av företagets arbetssätt då företaget 

har ett mål att man till så stor grad som möjligt ska hitta informationen man söker via 

intranätet. R9 fortsätter ”att använda intranätet för att hitta information innan man ringer 

eller mailar en kollega leder till att arbetet blir mer effektivt då man undviker att störa 

andra. R6 fortsätter med att förklara att när man lär sig navigera så är intranätet ett 

väldigt bra stöd i vardagen som man återkommande använder, ”jag använder det flera 

gånger dagligen, mina områden i min yrkesroll är så bred så jag måste många gånger 

återkomma till intranätet och hämta information” berättar R8. Liknande svar noterar vi 

även från R8 som berättar att det är en trygghet att veta att informationen finns 

tillgänglig genom datorn eller telefonen om personen blir osäker på någon information, 

exempelvis ute på kundbesök.  
 

4.4 Nackdelar med intranätet 

Att belysa intervjupersonernas uppfattning av problem som kan uppstå vid 

användningen av tekniska verktyg anser vi ha en betydande roll för att förstå hur dessa 

problem hämmar användningen av verktygen. Vi kan se att två av respondenterna (R9, 

R10) berättar att problem med tekniken är något som försvårar användningen av 

tekniska verktyg. Återkommande tekniska problem med vissa intranätet har lett till att 

personen stundtals har återgått till att använda fysiska dokument vilket inte föredras 

förklarar R4. 
 

Vidare så ser vi också att R1 beskriver att intranätet behöver bli mer användarmässigt 

uppdaterat då det i nuläget leder till att arbetet blir ineffektivt tidsmässigt. ”Bristerna 

med att inte kunna använda följdfrågor leder till att jag måste ta hjälp från något annat 

verktyg”. Ett liknande problem beskriver R3 som också menar att intranätet behöver 

uppdateras för att göra det lättare att använda och som i nuläget leder till att onödiga fel 

begås. Detta leder även till att tid går till spillo förklarar R3. Här ser vi ett mönster där 

problematiken med att intranätet inte är uppdaterat leder till att det beskrivs som 

tidsmässigt ineffektivt att använda. 
 

Att belysa intervjupersonernas uppfattning av problem som kan uppstå vid 

användningen av intranätet som ett verktyg för att tillgodogöra sig uttryckt kunskap 

anser vi ha en betydande roll för att förstå hur dessa problem hämmar användningen av 

verktyget. Vi kan se att flera av respondenterna berättar att den stora mängden 
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information som finns på intranätet är ett problem som försvårar användningen av 

intranätet. Det leder enligt intervjupersonerna till att det blir tidskrävande att sortera ut 

den information som man söker efter. (R1, R5 & R3). Vidare menar intervjupersonerna 

R3 och R4 att genom att skapa smartare sökmotorer kan man lyckas på ett mer effektivt 

sätt finna den kunskap som man söker. 
 

Fortsättningsvis menar samma personer att förändringar i lagkrav, villkor och liknande 

leder till att vissa sidor på intranätet ej uppdateras tillräckligt ofta. Det problemet 

förklarar R5 genom att säga ”om intranätet ej uppdateras i den takt som det behövs och 

man får fel information leder det till att man i längden kommer använda andra 

hjälpmedel för att se till att man har rätt kunskap”. R7 betonar också vikten av att det 

finns rätt kunskap finns att tillgå för att behålla förtroende för verktygen. 
 

Vidare belyser intervjupersonerna R2, R7 och R5 att återkommande driftstörningar och 

ett ej användarvänligt gränssnitt är faktorer som hindrar användandet av intranätet. Vi 

förstår snabbt att intervjupersonerna många gånger är i situationer där man behöver hitta 

en viss kunskap snabbt och återkommande driftstörningar och ett ineffektivt system är 

något som hindrar detta. Fortsättningsvis berättar R6 att företaget arbetar på en 

uppdatering av intranätet där företaget har tagit personalens synpunkter på förbättring i 

fokus vid formandet av sidan. 
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5. Analys 
I analysen kommer vi ställa teorin mot empirin för att få fram likheter och skillnader 

mellan de båda. Analyskapitlet antar samma struktur som empirikapitlet för en enkel 

hänvisning mellan delarna. Analysen av empirin ligger till grund för att besvara studiens 

syfte och relevanta delar som hör till. 

 

5.1 Synen på kunskap 

Att kunskapsbegreppet är svårt att förklara delades av flertalet respondenter vi kan även 

se att detta återspeglas i teorin där Jonsson (2012) nämner att det just är svårdefinierat, 

mycket på grund av att det råder många olika uppfattningar om hur man ska se på 

kunskap. R4, R5 och R10 förklarar att de ser på kunskap som “vad man kan och inte 

kan”, detta kan relateras till det processbaserade synsättet på kunskap som Hislop 

(2009) redogör för där han förklarar att kunskapen t ex uppstår genom arbetsprocesser. 

R1 som såg på kunskap som en grad av kompetens inom ett ämne kan även det kopplas 

till Hislops (2009) processbaserade syn på kunskap. Vi får en känsla av att 

respondenterna snabbt kopplar sin syn på kunskap till arbetet och därav tror vi 

kunskapen lätt kan ses som en process de tar till hjälp av i olika situationer. 

 

Hislop (2009) pratar även om ett objektivt synsätt vilket vi ser flertalet respondenter 

(R2, R3, R7 & R9) ha en liknande åsikt om där de menar på att kunskap är något man 

”besitter” och R2 fortsätter med att förklara att ”det främst används för att förstå 

något”. The objektiva synsättet innebär enligt Hislop (2009) att kunskapen ses som en 

tillgång vilket vi anser går i linje med respondenternas svar på att det är något man 

besitter för att förstå något.  

 

Den uttryckta kunskapen beskrivs av Nonaka (1994) som den formella och mer 

överförbara kunskapen som finns tillgänglig i t ex manualer, dokument och data etc. Vi 

kan se en gemensam syn på den uttryckta kunskapen där R2, R3 och R4 alla ser på den 

som något som kan hämtas från hemsidor och tryckta källor, “det är något som kan 

förklaras i text” (R2). Den uttryckta kunskapen är enligt (Hislop, 2009; Jonsson, 2012) 

enklare att förstå än den uttryckta då den inte är kontextbunden, detta speglas i R1 och 

R10:s syn där den uttryckta kunskapen ses som något man läser sig till. Det är också 

den uttryckta kunskapen som är enkel att kodifiera (Hansen et al., 1999; Hislop, 2009) 

och R2 förklarar att det just är den uttryckta kunskapen som ofta används till att ta med 
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till möten för att enkelt kunna dela med sig till övriga. R2:s exempel på användning av 

uttryckt kunskap är ett bra exempel på när kodifiering används för att göra kunskapen 

mer uttrycklig och lättåtkomlig för andra.  

 

5.2 Kunskapsöverföring 

Enligt empirin så ställer sig flertalet respondenter sig positiva till att dela med sig av sin 

erfarenhet och kunskap mellan varandra. R1 menar på att det finns en inneboende vilja 

att dela med sig medan R3 förklarar att det uppmuntras mellan varandra att dela med sig 

av kunskap. Vi får egentligen ingen förklaring på hur de ser på kunskapsöverföring men 

sen förstår vi ju även att det är svårt att hitta detta i ord, teorin beskriver 

kunskapsöverföring som en process där kunskap går från en enhet till en annan 

(Bresman, 2010). Liknande beskrivning av Wei et al. (2011) där dom menar på att det 

sker när ett utbyte mellan en källa för kunskap och en mottagare. Båda dessa 

förklaringar kan vi se i respondenternas förklaringar på att de ställer sig positiva till att 

dela med sig av sin kunskap mellan varandra. Argote och Ingram (2000) menar på att 

kunskapsöverföring är en process där individer påverkas av erfarenheter från andra 

individer eller grupper, detta är också en beskrivning som ligger i linje med 

respondenternas syn på det hela. 

 

R5 som jobbar i ett kundtjänstteam menar på att de inom teamet känner varandra 

mycket bra och man utnyttjar gärna en verbal kommunikation för att hämta kunskap 

från varandra. Det vanligaste sättet för kunskapsöverföring enligt Spraggon och 

Bodolica (2012) via just face-to-face metoder. När en teamkänsla har utvecklats likt R5 

och R9:s svar så föredras en direkt överföring, i Nonakas (1994) SECI-modell skulle vi 

här hamna på socialiseringsfasen som hanterar tyst kunskap alternativt externalisering. 

Noterbart sedan är att R5 tillsammans med R4 förklarar att de tycker intranätet är deras 

främsta källa till kunskap men en förklaring till det är att frågan är ställd angående 

virtuella metoder.  

 

Går vi vidare in på respondent R2 och R8 som förklarar att de främst tillgodogör sig 

kunskap via intranätet likt R4 och R5 så ser vi skillnaden i deras tjänster där R2 och R8 

är ute och reser i fält större delen av sin arbetstid. På grund av det blir det en mer 

naturlig process för dom att hamna i SECI-modellens kombinationsfas där uttryckt 

kunskap hämtas från olika typer av databaser, manualer etc. Men även när det gäller 
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olika typer av uttryckt kunskap som t ex lagar och regler menar R5 och R7 att intranätet 

utgör en stödpelare för att hämta in kunskap likt kombinationssteget i SECI-modellen.  

 

Att använda sig av intranätet för kunskapsöverföring menar många (R3, R4, R7 & R10) 

är en av dom vanligaste metoderna för att tillgodogöra sig kunskapen på grund av att det 

är lätt att använda och lättillgängligt, men dom menar även på att det är situationen som 

avgör i många fall vilken metod som ska användas. Respondenterna är alla verksamma 

inom kontoret ofta nära till en dator och vi ser därmed att kombinationssteget i SECI-

modellen återkommer. I anslutning till detta svar förklarar R4 att telefonen är främsta 

källan till kunskap när han är utanför kontoret vilket han även menar på är logiskt då 

telefonen idag är så pass tekniskt utvecklad, genom den når han både kollegor via 

samtal och intranätet via en app. Spraggon och Bodolica (2012) presenterar telefonen 

och intranätet som två dynamiska virtuella metoder, men separata. I och med telefonens 

utveckling som R4 förklarar så nås även intranätet från telefonen idag via appar och 

internet, något vi inte vet om det gick när Spraggon och Bodolica (2012) utförde sin 

studie. I och med att datorer inte tas med i Spraggon och Bodolicas (2012) så bör ser vi 

även i och med dagens teknik att telefonen borde klassas som en liknande hårdvara. 

 

5.3 Användande av intranätet 
R6 förklarar att det inte finns några mallar för hur intranätet ska användas, det finns 

alltså inget uttalat förhållningssätt på hur anställda ska använda intranätet. Trots det så 

förklarar R10 att använda intranätet är en del av företagets arbetssätt och man har ett 

mål att till så stor grad som möjligt lösa sina frågor och problem via det.  

 

Som tidigare nämnt så beror det på situationen när en specifik metod ska användas. 

Samtliga respondenter använder sig av intranätet som en form av virtuellt verktyg för 

kunskapsöverföring, detta styrker Spraggon och Bodolicas (2012) ytterligare. Den 

vanligaste situationen då intranätet tas vid som ett verktyg är inför kundmöten, R2, R3 

och R6 menar på att det då är viktigt att lära sig och vara påläst kring hur man ska agera 

jämt emot nya lagkrav t ex. Vi ser alltså att intranätet till störst del kan lokaliseras i 

kombinationssteget i SECI-modellen, där Nonaka et al. (2000) förklarar att en mer 

komplex tillgång till den redan befintliga uttryckta kunskapen skapas. Kunskapen är 

alltså tillgänglig inom intranätet likt det som Nonaka et al. (2000) beskriver i 

kombinationfasen där kunskapen tillgodogörs via databaser etc. Även likt Chigada och 
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Ngulube (2015) som förklarar att intranätet gör det möjligt för alla inom en organisation 

att nå viktig information ser vi respondenterna förklara. 

 

Wikipedia (2017) och Lehmuskallio (2006) förklarar båda att intranätet ger tillgång till 

olika medel och verktyg inom organisationen som ska hjälpa till att lösa specifika 

uppgifter. Respondenternas beskrivning av intranätet ligger i linje med den teori som 

beskrivs, R5 förklarar att hon använder sig av olika handböcker som finns tillgängliga 

inom intranätet, R1, R9 och R10 menar på att deras intranät har en arbetsrelaterad del 

där hjälpmedel relaterat direkt till deras arbetsuppgifter finns, samt en del som hör till 

det administrativa som tidrapportering. Med detta förklarat ser vi att intranätet nås på en 

bred organisatorisk nivå likt den beskrivning av intranätets funktion som Gresty (2013) 

förklarar.  

 

Enligt R1 är det inom bank- och försäkringsbranschen vanligt med förändringar som 

anställda tvingas ta ställning till, i och med det menar R1 att dom ofta måste ta hjälp av 

olika virtuella hjälpmedel för att hålla sig uppdaterade. Som tidigare nämnt så ser vi att 

respondenterna håller sig till kombinationssteget i SECI-modellen, vi kan se tendenser 

till att en internaliseringsfas initieras i och med att de tar in uttryckt kunskap från 

intranätet och använder i yrket i form av en tyst kunskap. Men när R1 förklarar att de 

ständigt måste tvingas ta ställning till nya förändringar som dyker upp tyder vi att de 

kliver tillbaka från internaliseringsfasen till kombinationssteget igen för att uppdatera 

med ny uttryckt kunskap.  

 

Går vi in och tittar på McAfee (2006) så nämnde vi tidigare att hans studie visade på ett 

missnöje med intranätet och att mail istället förespråkades bland de involverade. Vi ser i 

vårt empiriska material när respondenterna får frågan att jämföra intranätet med andra 

virtuella metoder att ett antal (R1, R3 & R8) föredrar e-mail framför intranätet som 

virtuell metod för kunskapsöverföring. R1 förklarar att det beror på att via mail kan 

ställa följdfrågor och R8 menar på att han via ett mail till rätt person vet att han kommer 

få rätt kunskap. Vi kommer komma in på mer nackdelar i under nästa rubrik för att 

analysera vad som ibland gör att intranätet väljs bort. 

 

Vi ser däremot att majoriteten ställer intranätet som ett förstahandsval jämfört med 

andra virtuella metoder för kunskapsöverföring (R4, R5, R6, R7 & R10). R10 menar på 
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att intranätet är snabbt och smidigt och han behöver inte vänta på ett svar från någon 

kollega. Gresty (2013) ger oss förklaringen att intranätet ger användarna möjligheten till 

en snabb och enkel tillgång till kunskap vilket är likt det R10 förklarar är den stora 

fördelen med intranätet. R9 förklarar att användningen av intranätet medför ett mer 

effektivt arbete då man slipper att störa en kollega och ta tid från han eller hon. R6 

fortsätter med att förklara vikten av att ha intranätet som stöd och att man 

återkommande tar hjälp av intranätet för att hämta information. Alla dessa positiva 

förklaringar ser vi formar en typ av rörligt kontor som Edenius (2003) beskriver 

intranätet som, respondenterna förklarar att de ofta återkommer och använder det för att 

klara av sina arbetsuppgifter. 

 

Kodifieringsstrategin som Hansen et al. (1999) redogör för ser vi inte som en strategi 

som är applicerbar genom den empiri i anslutning till intranätets användande vi 

presenterat. Kodifieringsstrategin innebär enligt Hansen et al. (1999) processer där 

kunskap görs tillgänglig och lagras i databaser av de individer som besitter kunskapen. 

När vi studerar just användandet har vi märkt att det inte diskuteras någonting om att 

den kunskap de själva innehar görs tillgänglig genom någon databas. Den process vi ser 

sker är enbart att kunskapen tillgodogörs, vilket givetvis också ligger i den här studiens 

natur att få fram. Men just kodifieringsstrategin känns som ett förstadium till 

användandet av den kunskap som finns integrerad i intranätet.  

 

Väver vi samman respondenternas användande av intranätet och placerar det i vår 

teoretiska referensram så kan vi konstatera att det handlar om någon sorts växling 

mellan kombinations- och internaliseringsfasen. Dvs i och med att respondenterna ser 

intranätet som en stöttepelare dit dom kan gå för att komplettera med information och 

kunskap så sker aldrig en fullständig internaliseringsfas där den uttryckta kunskapen 

kan göras till tyst (Nonaka et al, 2000).  

 

5.4 Nackdelar med intranätet 

Vi anser oss se en övergripande positiv inställning till användandet av virtuella verktyg 

men vid den empiriska studien belyser respondenterna några problem som är 

återkommande. Vi har genom den insamlade empirin konstaterat att tekniska problem är 

ett återkommande problem som försvårar användningen av de virtuella verktygen. Detta 

problem ligger i linje med det hinder som Riege (2005) benämner som att IT-systemen 
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inte möter de behov användarna har för att utföra sina arbetsuppgifter. Genom den 

empiriska undersökningen har vi förstått att de tekniska problem som uppstår är extra 

problematiska för de anställda såsom R3, R4 och R5 som har direkt kontakt med kunder 

och som får stora hinder att genomföra sina arbetsuppgifter om tekniken ej fungerar. 
 

Fortsättningsvis har vi genom i den empiriska undersökningen förstått att avsaknaden av 

användarmässigt uppdaterade virtuella verktyg är ett hinder för de anställda. Vår 

reflektion är att vi tror att det är en kombination av det som Riege (2005) som brist på 

erfarenhet, bekantskap och träning med systemen samt att systemen under vissa 

perioder inte lever upp till de behov som användarna har för att utföra sina 

arbetsuppgifter. Vidare kan vi se hinder som uppstår för de anställda när möjligheten att 

kunna ställa följdfrågor saknas, detta i enighet med McAfees (2006) studie som visar ett 

praktiskt exempel på hur ett intranät inte är anpassat för användarnas arbetsprocess.  
 

Vidare i den empiriska undersökningen kan vi se hur flera intervjupersoner (R1, R3, R4, 

R5) belyser problematiken med att hitta den kunskap man söker. Detta hinder har vi 

genom intervjuerna konstaterat beror på flera olika anledningar som överensstämmer 

med Riege (2005), men som alla mynnar ut i problematiken med att tillgodose sig den 

kunskap som man söker på ett effektivt sätt. Detta problem leder till störningar i SECI-

processen och därmed försvårar för de anställda att ta in uttryckt kunskap genom 

intranätet.   
 

Som vi tidigare nämnt anser vi se en övergripande positiv inställning till intranätet men 

att vi kan se indikationer på att återkommande problem med ett virtuellt verktyg leder 

till att de anställdas tilltro till ett virtuellt verktyg minskar. R4 säger så här ”om 

intranätet ej uppdateras i den takt som det behövs och man får fel information leder det 

till att man i längden kommer använda andra hjälpmedel för att se till att man har rätt 

kunskap”. Vidare ser vi att även R7 och R5 betonar betydelsen att intranätet är 

uppdaterat för att de anställda ska behålla förtroende för verktyget. Här ser vi genom 

den empiriska undersökningen att en del anställda är villiga att ersätta ett virtuellt 

verktyg med ett annat om återkommande hinder uppstår. 

 



 

40 
 

5.5 Diskussion 

Med hjälp av analysen har vi nu presenterat material som besvarar vårt syfte som vara 

att skapa en ökad förståelse för hur anställda utnyttjar intranätet för att tillgodogöra sig 

uttryckt kunskap. I anslutning till detta har vi även tagit fram ett antal forskningsfrågor 

baserat på det teoretiska ramverket som vi också anser oss besvarat genom den 

presenterade analysen, forskningsfrågorna är:  

 

- Vilka hinder påträffas i användningen av intranätet? 

- Finns det fler virtuella verktyg som kompletterar användandet av intranätet?  

 

Efter att ha slutfört 10 stycken semi-strukturerade intervjuer och samlat på oss rikligt 

med empiri har vi presenterat en analys som besvarar vårt syfte samt forskningsfrågor. 

Vi har genom den tematiska analysen bildat fyra teman för studien, dessa teman går 

tillsammans ihop och skapar ett djup för att besvara vårt huvudsyfte. Respondenternas 

syn på kunskap presenteras som ett tema för att läsaren ska bilda sig en uppfattning om 

vad respondenterna klassar som kunskap för att vi ska kunna gå vidare med våra frågor. 

Likaså med det tema som hamnar under kunskapsöverföring så vill vi att läsaren ska få 

en uppfattning om hur respondenterna ser på kunskapsöverföring och hur det används i 

organisationen och visa hur det relaterar till tidigare forskning.  

 

Huvudfokuset ligger på temat användande av intranätet där läsaren får en tydlig bild av 

hur respondenterna använder intranätet för att tillgodogöra sig kunskapen. Vi 

presenterar en hel del liknelser och skillnader mellan empirin och teorin. Vi ser 

svårigheterna i att applicera Nonakas et al. (2000) SECI-modell med enbart intranätet, 

främst på grund av att respondenterna om och om igen kommer tillbaka till intranätet 

för att hämta samma typ av kunskap som innan, dvs kunskapen når aldrig genom hela 

internaliseringsfasen och kan bli till tyst kunskap. Vi kan identifiera de båda faserna i 

empirin till viss del men vi saknar helheten. Likaså belyser vi brister med att fullgöra 

kombinationssteget i SECI-modellen med hjälp av intranätet, i och med att vi saknar en 

kodifieringsprocess i empirin så får vi inte fram hur kunskapen har lagrats i de olika 

databaserna som finns tillgängliga via intranätet. Dvs kodifieringen av den kunskap som 

finns på intranätet sköts inte av personer med de typer av befattningar som våra 

respondenter har.   
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Även de hinder som vi presenterar i anknytning till intranätets användande ser vi ligga 

som en grund till att SECI-modellen inte kan antas enbart med intranätet som metod. I 

och med att tekniska problem och sena uppdateringar hämmar användandet får 

respondenterna ta till andra verktyg som telefonen, mail eller face-to-face processer 

vilket innebär att vi går tillbaka flera steg i SECI-modellen. Men genom de hinder som 

uppstår ser vi även vilka verktyg som kompletterar intranätet när det inte fungerar som 

det ska.  

 

Vi får även förklarat för oss av R4 att telefonen är ett verktyg som han når intranätet 

genom alltså kan telefonen och intranätet kombineras, detta leder till frågan om 

Spraggon och Bodolicas (2012) modell över virtuella verktyg för kunskapsöverföring 

stämmer. Den beskriver telefonen och intranätet som två dynamiska verktyg men 

separata, vi ifrågasätter denna uppdelning. För det första så är telefonen så pass 

utvecklad idag att den borde klassas som en dator och datorn som virtuellt verktyg för 

kunskapsöverföring har Spraggon och Bodolica (2012) utelämnat. Den kan istället ses 

som källa till de virtuella verktygen, dvs att man når verktygen via datorn. På lika vis 

förespråkar vi även då att telefonen är en källa till att nå de verktyg som Spraggon och 

Bodolica (2012) presenterar. Kommer vi sedan in på intranätet så är den i sig en källa 

till de statiska verktygen som t ex databaser och manualer. Sammanfattningsvis så 

skulle vi då vilja se intranätet som ett en virtuell hybridmetod medan telefonen och 

datorn kan ses som källor till de virtuella verktygen. 
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6. Bidrag 

6.1 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget riktar sig i huvudsak till ledare och anställda i bankbranschen 

men även till andra branscher där intresse för användandet av intranätet som ett virtuellt 

verktyg för kunskapsöverföring finns. Studien kan föreligga som bidrag för att öka 

medvetenheten hos ledare och anställda om hur intranätet kan utvecklas och användas 

som ett framgångsrikt verktyg för att ta till sig uttryckt kunskap. Medarbetarna har visat 

att det finns en positiv bild av intranätet men att det föreligger vissa hinder för 

användandet av det.  

 

Genom denna studie har vi belyst vilka fördelar och hinder det finns med intranätet och 

på det sättet öka medvetenheten om vad som behöver göras för att åtgärda det. 

Exempelvis se till att arbetet med intranätet fortsätter för att behålla och utveckla 

verktyget som ett attraktivt hjälpmedel. Företaget behöver kontinuerligt fortsätta jobba 

med att ta vara på dom synpunkter och förbättringsförslag som medarbetarna ger då det 

är dom som utgör den största användargruppen. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag blir till forskningen inom kunskapsöverföring, vi ser en del 

brister i modellerna som vi använt oss utav när de sätts i relation till just intranätet som 

en metod för kunskapsöverföring. I diskussionen nämner vi t ex att Spraggon och 

Bodolicas (2012) taxonomi över virtuella kunskapsöverföringsmetoder baserat på vår 

analys av det empiriska materialet inte stämmer överens. Där vi föreslår att telefonen 

bör lyftas ur modellen och tillsammans med datorn bilda ett sorts förstadium till de 

olika metoderna. Intranätet ser egentligen redan i teorin motsäga Spraggon och 

Bodolicas (2012) taxonomi där Gresty (2013) samt Lehmuskallio (2006) båda förklarar 

att intranätet ger användarna tillgång till olika typer av verktyg, som t ex databaser och 

manualer. På så sätt blir även intranätet en sorts källa till de statiska metoderna i 

Spraggon och Bodolicas (2012) taxonomi. Vi förespråkar således att intranätet fungerar 

som en sorts hybrid som antingen bör ligga utanför resterande virtuella verktyg 

alternativt som en medlare mellan de två indelningarna (statiska och dynamiska). 

 

Vidare bidrar studien till mer forskning kring SECI-modellens applicerbarhet när 

intranätet används som verktyg för att överföra kunskapen. Vi har visat på olika faktorer 
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som hinder samt att ständigt återkommande frågor i arbetet bidrar till störningar i 

modellens kombination- och internaliseringsfaser. Intranätets användande bidrar mer till 

en växling mellan de två faserna istället för att internaliseringen kan fullföljas och göra 

den uttryckta kunskapen till tyst hos användarna. Vi har inte sett några tidigare studier 

utvärdera utvalda steg i SECI-modellen där ett verktyg för kunskapsöverföring 

appliceras, i och med det kan detta ses som ett teoretiskt bidrag.  

 

Överlag annars ser vi att respondenternas svar ligger i linje med Gresty (2013), 

Lehmuskallio (2006) samt Chigada och Ngulube (2015) när det gäller 

användningsområdena av intranätet vilket styrker dessa teorier. Vi har även kunnat 

identifiera många hinder för användandet av intranätet som påminner om det Riege 

(2005) presenterar och att vi sedan kan visa på att dessa hinder hämmar SECI-

modellens kombinations- och internaliseringsfas ser vi som ett teoretiskt bidrag. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har inte sett några tidigare studier utvärdera utvalda steg i SECI-modellen där ett 

specifikt verktyg för kunskapsöverföring appliceras. I och med att den här studien 

enbart baseras på ett utvalt företags anställda säger det egentligen inte så mycket om 

modellens generella applicerbarhet utan inom den här studien kunde inte modellen 

fullfölja faserna. Men vi skulle därav vilja se större studier på flertalet företag som kan 

bidra till olika uppfattningar. Vi skulle även vilja se om det är några metoder för 

kunskapsöverföring som kan kombineras med intranätet för att på så sätt se om SECI-

modellens faser kan fullföljas enligt Nonakas et al. (2000) beskrivning av modellen. 

 

Denna studie bygger på semi-strukturerade intervjuer insamlade från respondenter inom 

ett och samma företag, detta medför att studiens generaliserbarhet är mycket svag. Vi 

skulle därmed gärna vilja se ytterligare studier som utforskar intranätets användande för 

att tillgodogöra uttryckt kunskap på en bredare front. Det skulle även fungera som en 

utvärdering på huruvida den här studien ställer sig till omvärlden. 
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8. Bilaga 

8.1 Appendix 
Berätta om dig själv 
 
Vad är din yrkesroll? 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur många år har du varit anställd på företaget? 
 
Hur skulle du beskriva kunskap? 
 
När du hör begreppet uttryckt kunskap, hur skulle du definiera det? 
 
Hur samarbetar ni för att utbyta erfarenheter? 
 
Finns det ett intranät som används på företaget? Om ja, hur är det intranätet uppbyggt 
och hur får ni tillgång till det? 
 
På vilket sätt använder du dig av intranätet? 
 
Finns det en tydlig mall för hur intranätet ska användas, eller är det upp till var och en 
hur intranätet kan användas? 
 
Återge en situation när du har använt dig av intranätet. 
 
Vad får dig att använda ett annat verktyg än intranätet? 
 
Finns det delar av intranätet som du mer framgångsrikt använder än andra? 
 
Får ni någon utbildning i hur intranätet fungerar? Uppmuntras ni till att använda er av 
intranätet? 
 
Finns det något virtuellt verktyg som du använder mer än något annat, hur använder du 
dig av det? Varför anser du det vara bättre? 
 
Vilka nackdelar ser du med ert intranät? 
 
Vilka fördelar ser du med ert intranät?  
 
Vad tror du skulle göra intranätet mer attraktivt? 
 
Har du erfarenhet från användning av ett intranät på ett annat företag? Om ja, vad ser du 
för skillnader mellan dessa två? 
 
Har ni någon möjlighet att påverka innehållet som finns på intranätet? 
 
 


