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Kunskapsutvinning ur informationssystem

Mikael Månsson

Sammanfattning

Denna rapport har haft som uppgift att studera hur organisationer ska gå tillväga för 
att utvinna och värdera kunskap ifrån sitt befintliga informationssystem. Detta är en 
mycket viktig process då kunskap har blivit en av de absolut viktigaste resurserna för 
organisationer över hela världen. Utvinningen är viktig att effektivisera så att inte 
organisationer förlorar viktig kunskap när de avvecklar sitt gamla informationssystem 
för att bygga ett nytt och bättre system. Samtidigt är det viktigt att värdera ifall den 
utvunna kunskapen är relevant för organisationen. Ifall den inte är relevant så ska den 
inte sparas utan kasseras för att öka effektiviteten. 

För att undersöka detta problem så har en kvalitativ fallstudie genomförts hos ett 
medelstort företag som heter Colorex Sweden AB. Resultatet ifrån denna studie blev 
två stycken matriser som förklarar hur en organisation ska gå till väga för att utvinna 
och värdera sin kunskap.

Nyckelord: Informationssystem, Informationssystemsutveckling, Knowledge 
Management, Kunskap, Utvinning och värdering av kunskap, Kravspecifikation
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1 Introduktion

I dagens samhälle så är det i stort sett omöjligt att lagra och hantera all data och 
information som en organisation använder manuellt (Holsapple, 2005). Därför anser
Avison & Fitzgerald (2003) att ifall ett informationssystem ska vara användbart i 
dagens samhälle så behöver det vara datorbaserat och bestå av människor, data och 
information och procedurer.

Enligt Holsapple (2005) så är även dagens Knowledge Management och datorbaserad 
teknologi omöjliga att skilja ifrån varandra. Dock så menar Holsapple (2005) även att 
Knowledge Management består av mycket mer än bara datorbaserad teknologi. Andra 
viktiga byggstenar inom Knowledge Management är människor, organisationer, 
kunskapsbaserade arbetsuppgifter och hur dessa implementeras med den befintliga 
teknologin. Eftersom dagens samhälle är så starkt integrerat med datorbaserade 
hjälpmedel så är det viktigt för organisationer att utnyttja detta hjälpmedel för att 
skapa effektiva informationssystem och för att införa Knowledge Management för att 
effektivare hantera sin kunskap och bli mer konkurrenskraftiga genom att till exempel 
integrera Knowledge Management arbetet i de dagliga arbetsrutinerna i 
informationssystemet. 

Syftet med denna rapport är att öka kvaliteten på kravspecifikationer inom 
informationssystemsområdet och riktar sig framförallt till systemutvecklare. 
Kvaliteten ökas genom att organisationer använder sig av de riktlinjer som har tagits 
fram i denna rapport över hur de ska utvinna kunskap ur deras befintliga 
informationssystem för att sedan kunna värdera ifall kunskapen ska implementeras i 
ett nytt informationssystem. Riktlinjerna används således för att underlätta arbetet 
med framtagandet av en ny kravspecifikation. 

Riktlinjerna har tagits fram genom att en frågeställning formulerades. För att lösa 
problemet så utfördes en kvalitativ fallstudie hos Colorex Sweden AB. Deras 
befintliga informationssystem studerades tillsammans med den IT-ansvarige på 
företaget för att få fram data och information som sedan kunde analyseras för att 
komma fram till en slutsats som mynnade ut i riktlinjer för hur en organisation ska 
utvinna och värdera sin kunskap. 

Den här rapporten kommer att ta upp kunskapsutvinning ur informationssystem och 
därför kommer den större delen av rapporten att handla om överlappet mellan 
informationssystem och Knowledge Management. I kapitel 2 kommer du som läsare 
att få en beskrivning av problembakgrunden vilket innefattar vilka begrepp och teorier 
som har använts och hur de hänger ihop med varandra. Det presenteras även en 
förklaring till hur teorierna kommer att användas och vilka definitioner som har 
använts till specifika begrepp. I kapitel 3 presenteras problemformuleringen
tillsammans med problemområdet som ligger till grunden för allt arbete i den här 
rapporten. Sedan följer kapitel 4 som redogör för de olika metoder som har använts 
för att utföra fallstudien hos Colorex Sweden AB och även det faktiska 
genomförandet av studien presenteras. I kapitel 5 så inleds det med empiriskt material 
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ifrån fallstudien och den andra delen av kapitel 5 består av en analys av det empiriska 
materialet som syftar till att svara på den problemformulering (2) som presenterades 
tidigare. Slutsatser av studien och analysen sammanfattas sedan i kapitel 6 
tillsammans med två matriser som har blivit resultatet från studien. Allt avslutas sedan 
med en diskussion i kapitel 7 som tar upp ifall resultatet och genomförandet är rimligt 
och ifall det har uppstått en hög grad av validitet och reliabilitet och allra sist 
presenteras förslag på framtida forskning inom området.

1.1 Litteratur och begrepp

Eftersom att den mesta litteraturen inom området överlag är på engelska så kommer 
jag att översätta uttryck och citat till svenska. Därför är det viktigt att ha i beaktning 
att det är min tolkning av de engelska uttrycken som presenteras i den här rapporten 
och inga vedertagna översättningar inom området. Jag kommer dock att använda mig 
av de engelska uttrycken i de situationer när jag tycker att det inte går att göra en 
korrekt översättning utan att förlora viktig mening av uttrycket. Till exempel så 
kommer jag igenom rapporten att använda mig av begreppet Knowledge Management 
då en översättning till svenska inte blir rättvis gentemot sammanhanget.
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2 Problembakgrund

I rapporten kommer en problemformulering att lösas som syftar till att förklara hur en 
organisation ska utvinna och värdera kunskap ifrån sitt befintliga informationssystem 
(IS), således är informationssystem den första disciplinen som hanteras i rapporten. 
Anledningen till att en organisation ska utvinna kunskap ur sitt befintliga 
informationssystem är så att den viktiga kunskapen inte försvinner när ett nytt 
informationssystem ska implementeras. Detta betyder att rapporten kommer att bidra 
till informationssystemsutveckling och hjälpa systemutvecklare eftersom det 
övergripande syftet med rapporten är att öka kvaliteten på kravspecifikationer. 
Knowledge Management (KM) tas upp som den andra disciplinen eftersom KM
handlar om hur företag och organisationer ska hantera och förhålla sig till kunskap. I 
överlappet mellan informationssystem och Knowledge Management befinner sig 
människan och det är han eller hon som håller ihop de båda disciplinerna.
Anledningen till detta är att kunskap skapas och härstammar ifrån en människas 
huvud och är baserad på tidigare erfarenheter. Människan är även en komponent i 
informationssystem så därför skapas ett överlapp mellan disciplinerna, detta 
presenteras djupare senare i problembakgrunden. En förenklad bild av situationen 
presenteras i Figur 1. 

Figur 1, IS vs KM

Först presenteras en beskrivning av vad ett informationssystem är och hur 
utvecklingsfasen ser ut för att ta fram ett nytt informationssystem i kapitel (2.1).
Sedan följer en beskrivning av vad Knowledge Management är för något i kapitel 
(2.2) och till sist kommer författaren att sammanfoga dessa två områden för att 
precisera frågeställningen i kapitel (2.3).

2.1 Informationssystem

I detta kapitel så kommer först informationssystem att beskrivas och den definition 
som kommer att användas i rapporten fastslås i kapitel (2.1.1). Data och information 
kan ses som input till informationssystemet och är även viktigt inom KM. Därför
inkluderas även en förklaring av data och information och vad som skiljer dem åt.
Detta följs av ett avsnitt som beskriver vad en kravspecifikation är för något och hur 
den skapar förutsättningar för ett lyckat utvecklingsarbete i kapitel (2.1.2). Till sist så 

IS KM
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förklaras hur utvecklingsarbetet går till vid skapandet av ett nytt informationssystem i 
kapitel (2.1.3).

2.1.1 Vad är ett IS?

Stair & Reynolds (2006) fastslår att i dagens samhälle så används datorer och 
informationssystem dagligen av människor världen över och systemen har blivit 
integrerade i vår vardag, både privat och i vårt arbete. Till exempel så använder vi ett 
informationssystem när vi tankar bilen utan att tänka på det. Personen som tankar 
sätter in kortet i terminalen och tankar önskad mängd bränsle och sedan dras en 
summa från kortet som motsvarar priset på den mängd bensin som tankats. 
Organisationer använder informationssystem för att till exempel räkna ut de anställdas 
löner eller för att automatiskt uppdatera lagerstatusen för en specifik vara (Stair & 
Reynolds, 2006). Ett informationssystem behöver inte vara datorbaserat utan kan vara 
något så simpelt som papper och penna, men i dagens samhälle används nästan 
uteslutande datorbaserade informationssystem då dessa är mer effektiva (Stair & 
Reynolds, 2006; Avison & Fitzgerald, 2003; Bocij et. al., 1999).

Ett informationssystem kan enligt Stair & Reynolds (2006) jämföras med en cykel 
som börjar med input av data eller information till systemet. Vilket sedan manipulerar 
denna input efter önskvärda riktlinjer i syfte att generera en output som kan användas 
för att effektivare utföra arbetet i organisationen. Ett informationssystem ska också ha 
en feedbackmekanism som ser till att inputen eller de olika manipulationerna av 
inputen förbättras för att effektivisera systemet, för att på så vis öka värdet för 
organisationen (Stair & Reynolds, 2006).

I litteraturen förekommer en mängd olika definitioner och det finns ingen vedertagen 
definition inom området. Därför kommer det i denna rapport att presenteras en 
arbetsdefinition som har plockat byggstenar ifrån olika definitioner. En definition av 
informationssystem kommer ifrån Avison & Fitzgerald (2003):

”Ett system som samlar ihop, lagrar, manipulerar och lämnar ifrån sig information 
som är relevant för en organisation, på ett sätt som gör informationen lättåtkomlig 
och användbar för de som vill använda den, till exempel chefer, personal, klienter och 
invånare. Ett informationssystem är ett system som är baserat på människor och kan 
involvera datorsystem men detta är inte nödvändigt.” (Avison & Fitzgerald, 2003, 
s.19, översatt från engelska)

Även Bocij et. al. (1999) har en liknande definition:

”Ett informationssystem består av en grupp av komponenter som arbetar tillsammans 
för att omvandla data till information genom att använda input, manipulation, output, 
lagring och kontrollaktiviteter för att underlätta arbetet med att prognostisera, 
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planera, kontrollera, koordinera, beslutsstödja och operationella aktiviteter i en 
organisation.”  (Bocij et. al., 1999, s.27, översatt från engelska)

Eftersom att informationssystem ska sammanfogas med Knowledge Management så 
är det viktigt att även ha med människan i processen för att få ett bra resultat, 
eftersom att det är människan som är den viktigaste byggstenen inom Knowledge 
Management och utför allt kunskapsarbete. Det viktiga för den här rapporten är därför 
att både Bocij et. al. (1999) och Avison & Fitzgerald (2003) tar upp den mänskliga 
aspekten av informationssystem i sina definitioner. Därför kommer den mänskliga 
aspekten att byggas in i arbetsdefinitionen för informationssystem. 

Avison & Fitzgerald (2003) tar upp i sin definition att ett informationssystem inte 
behöver involvera ett datorsystem men de säger också att ett informationssystem i 
dagens samhälle bör vara datorbaserat för att vara konkurrenskraftigt. Detta är något 
som även stärks av Stair & Reynolds (2006) och av Bocij et. al. (1999) så därför 
inkluderas hårdvara och mjukvara i rapportens definition av ett informationssystem.

Stair & Reynolds (2006) tar upp en viktig sak i deras definition som kommer att 
byggas in i arbetsdefinitionen för informationssystem. Det är att det ska finnas en 
feedbackmekanism som hela tiden har som syfte att effektivisera systemet. Detta är 
viktigt eftersom att det betyder att företaget hela tiden måste arbeta med att förbättra 
sitt system och de kan aldrig anse att de är färdiga med systemet. Det är av betydelse 
för sammanfogningen med Knowledge Management eftersom det är en disciplin som 
anser att ett företag aldrig är färdig med sitt kunskapsarbete utan det är en kontinuerlig 
process, detta presenteras djupare i avsnittet om Knowledge Management (2.2). 

De båda definitionerna tar även upp att ett informationssystem ska sprida information 
och göra den lättåtkomlig för användarna genom olika procedurer och designval. Ifall 
den ovanstående diskussionen om definitioner sammanfattas så kommer det i den här 
rapporten att användas en arbetsdefinition av informationssystem som ser ut på 
följande vis:   

Ett system som består av hårdvara, mjukvara, människor och processer som 
samarbetar för att sprida rätt information till rätt personer i organisationen. Data 
och information är input till systemet som sedan manipuleras på önskvärda sätt för 
att få en output som har högre värde än innan manipulationerna. Det hela avslutas 
med en feedback funktion för att ständigt underhålla systemet. 

För att ett informationssystem ska kunna fullgöra en uppgift så måste det finnas någon 
form av input till att börja med och enligt Bocij et. al. (1999) så är till exempel data 
och information olika typer av input till ett informationssystem, således är även data 
och information input i arbetsdefinitionen för informationssystem. Därför följer nu en 
liten presentation av de båda begreppen. 
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Data saknar meningsinnehåll och kan ses som distinkta, objektiva och ostrukturerade 
fakta om en särskild händelse (Davenport & Prusak, 1998; Avison & Fitzgerald, 
2003). Data kan även ses som fakta som har insamlats via observationer eller 
undersökningar Bocij et. al. (1999). Till exempel så kan data vara bokstäverna i en 
bok eller siffrorna som finns på ett kontoutdrag. Ur en organisations synpunkt kan 
data ses som olika sorters transaktionsregister (Davenport & Prusak, 1998). 

Enligt Davenport & Prusak (1998) kan information liknas vid ett meddelande som har 
en avsändare och en mottagare. Meddelandet kan vara ett dokument, en ljudfil eller 
bild som kommunicerar ett meddelande. Meddelandet har som uppgift att påverka hur 
mottagaren av meddelandet uppfattar en viss händelse och försöker påverka 
mottagarens beteende och omdöme. Bocij et. al. (1999) menar vidare att information 
kan liknas vid data som har blivit manipulerad för att skapa en mening och att 
information är till för att reducera osäkerheten kring en viss situation eller händelse. 
Eftersom att information har fått en särskild mening så kan den även användas för att 
underlätta beslutsfattande (Avison & Fitzgerald, 2003).

För att ett informationssystem ska kunna sprida rätt kunskap till rätt personer så är det 
viktigt att systemets funktionalitet är korrekt utformad vid implementationen. Detta 
styrs av kravspecifikationen som skapas i utvecklingsstadiet av informationssystemet. 
Därför följer nu en förklaring av vad en kravspecifikation är för något och vad den har 
för roll i utvecklingen av ett nytt informationssystem. 

2.1.2 Kravspecifikation

Enligt Kotonya & Sommerville (1998) så är ett krav något som definieras tidigt i 
utvecklingsfasen av ett nytt system och beskriver vad som ska implementeras. Ett 
krav specificerar till exempel hur ett system ska uppföra sig, hantera 
domäninformation, restriktioner och säkerhet och till sist systemets egenskaper och 
attribut.

En kravspecifikation består således av en mängd olika krav som har tagits fram för att 
utgöra grunden för ett nytt informationssystem. Bocij et. al. (1999) menar att 
kravspecifikationen är huvudprodukten från analysfasen när ett nytt 
informationssystem skapas. Kravspecifikationen har till uppgift att beskriva alla 
funktioner som ska implementeras i det nya systemet. Eftersom systemet byggs efter 
kravspecifikationen så menar Bocij et. al. (1999) att det är oerhört viktigt att alla 
funktioner är beskrivna in i minsta detalj så att de som ska designa och implementera 
det nya systemet verkligen implementerar rätt funktioner. Anledningen till att en 
kravspecifikation skapas är enligt Stair & Reynolds (2006) för att bestämma vilka 
behov användare, intressenter och organisationen har på systemet. Eftersom 
kravspecifikationen ska spegla de behov som finns inom organisationen så är det 
viktigt att det som tas upp i kravspecifikationen är relevant för organisationen. Därför 
är syftet med denna rapport att skapa riktlinjer för utvinning och värdering av kunskap 
som kan öka kvaliteten på kravspecifikationen.
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Enligt Kotonya & Sommerville (1998) så finns det några grundläggande riktlinjer 
som gäller för alla sorters kravspecifikationer och de är följande:

 Att organisationen ska lägga ner tillräckligt med tid på att skriva sina krav så 
att de blir lättförståeliga. Det leder oftast till att det blir så kostnadseffektivt 
som möjligt eftersom att ett krav läses många fler gånger än det skrivs ner, så 
därför är det viktigt att det är lätt för läsaren att förstå kravet.

 Att den som skriver ner kraven tänker på att de som läser kraven inte har 
samma bakgrund som han själv och därför inte besitter samma kunskap.

 Att organisationen tillåter att kraven kan itereras och inte skriver ner kraven i 
sten direkt när de är identifierade. Oftast behövs det några iterationer innan 
kravet kan anses vara ”färdigt”. 

Nu är arbetsdefinitionen fastslagen för ett informationssystem och 
kravspecifikationens roll har beskrivits. Därför är det dags att gå vidare med hur ett 
informationssystem utvecklas. Nästa avsnitt handlar om 
informationssystemsutveckling och dess livscykel, som är väldigt flitigt använd av 
forskare inom området. 

2.1.3 Informationssystemsutveckling

Enligt Stair & Reynolds (2006) utförs informationssystemsutveckling ofta genom att 
det är ett team som tillsammans jobbar med att sätta upp mål för informationssystemet 
och sedan är de ansvariga för att implementera ett system som kan nå de uppsatta 
målen. Teamen består oftast av intressenter, användare, chefer, systemutvecklare och 
administrativ personal och alla dessa olika grupper ska helst komma ifrån olika 
hierarkiska nivåer i företaget för att skapa en så hög acceptans som möjligt för det nya 
systemet. (Stair & Reynolds, 2006)

Ett informationssystem kan klassas som att det är utvecklat in-house eller av extern 
part. Utvecklas det direkt av den organisationen som ska använda systemet så kallas 
det för in-house utveckling. Ett informationssystem kan även utvecklas av en extern 
organisation som har specialiserat sig på att utveckla system åt andra organisationer. 
Då går systemet under en benämning som enligt McDevitt (2007) kallas för 
Commercial off-the-shelf (COTS). Commercial off-the-self är en benämning för hård-
och mjukvara som är färdigutvecklad av ett företag för att sedan säljas, leasas eller 
licensieras ut till allmänheten eller andra företag som känner ett behov av produkten. 
Denna benämning förekommer oftast inom teknikbaserade marknader och då 
framförallt inom datormarknaden (McDevitt, J. 2007).

Utvecklingsprojekten varierar ifrån fall till fall och från organisation till organisation
men det finns oftast fem gemensamma faser som gås igenom och kallas för livscykeln 
för informationssystem (Stair & Reynolds, 2006; Avison & Shah, 1997; Bocij et. al., 
1999; Avison & Fitzgerald, 2003). De fem olika faserna visas i figur 2.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


8

Figur 2, IS – livscykeln, Stair & Reynolds (2006, s.311)

 Förstudie – som fokuserar på att teamet ska komma underfund med 
problemet som finns och ifall det är värt att lösa. 

 Analys – där teamet ska fokusera på att förstå hur en eventuell lösning ska 
avhjälpa problemet som har uppstått.

 Design – går ut på att en plan ska tas fram som löser problemet på ett så 
effektivt sätt som möjligt.

 Implementation – här inriktar sig arbetet på att teamet ska implementera det 
nya informationssystemet i organisationen för att använda det i skarpt läge.

 Underhåll – denna fas är med för att kontinuerligt underhålla och uppgradera 
informationssystemet ifall det uppstår problem med systemet så de kan 
avhjälpas så fort som möjligt.

Dessa fem olika faser går under namnet livscykeln för informationssystem och är ett 
etablerat angripningssätt inom området för att utveckla informationssystem (Stair & 
Reynolds, 2006; Avison & Shah, 1997; Bocij et. al., 1999; Avison & Fitzgerald,
2003). Det här angripningssättet kan användas vid så väl statiska metoder så som 
vattenfallsmetoden och vid iterativa metoder så som Unified Process. I denna rapport 
så kommer det att fokuseras på analysfasen eftersom att rapportens syfte är att hjälpa 
organisationer att utvinna kunskap ur deras informationssystem. I analysfasen så ska 
utvecklarna ta reda på vilka krav som de tilltänkta användarna har på systemet och 
fasen avslutas med en färdig kravspecifikation (Bocij et. al. 1999). Kraven som 
fastställs i kravspecifikationen är relaterade till den kunskap som de anställda har om 
vilka funktioner som behövs för att utföra de dagliga uppgifterna. 

2.2 Knowledge Management

I detta kapitel så kommer först Knowledge Management att beskrivas och den 
definition som kommer att användas i rapporten fastslås i kapitel (2.2.1). Därefter så 
följer en presentation av vad begreppet kunskap betyder och en beskrivning av de tre 
typer av kunskap, explicit, tacit och inbakad, som är relevanta för det problem som 
rapporten fokuserar på i kapitel (2.2.2). Sedan kommer ett kapitel (2.2.3) som 
beskriver hur en organisation ska gå tillväga för att förvärva och utvinna kunskap. När 

Förstudie Analys Design Implemen-
tering

Underhåll
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en organisation utvinner kunskap ifrån sitt befintliga informationssystem så finns det 
även en risk för kunskapsförluster ifall inte all kunskap kan identifieras. Det betyder 
att organisationen riskerar att förlora kunskap som är viktig för deras kärnverksamhet. 
Därför avslutas avsnittet med kapitel (2.2.4) som innehåller en beskrivning av olika 
typer av kunskapsförluster som kan uppstå i organisationer och varför de uppstår.

2.2.1 Vad är Knowledge Management?

Knowledge Management är ett synsätt som ser kunskap som en av de viktigaste
resurserna för en organisation (Nonaka & Takeuchi, 1995). Genom att hantera 
kunskapen som finns inom organisation och sedan fördela ut den till de anställda på 
ett effektivt sätt skapas förutsättningar för att organisationen ska kunna generera 
långvariga konkurrensfördelar gentemot andra organisationer på marknaden. Det är 
därför viktigt att organisationen värdesätter människan som utför arbetet och sätter 
denne i centrum. Sedan gäller det att organisationen skapar förutsättningar för att de 
anställda ska vilja dela med sig av sin specifika kunskap till de andra anställda i 
organisationen samt även ta del av andras kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Detta 
är viktigt så att kunskapen som en individ besitter inte försvinner ifrån organisationen 
när individen slutar (Awad & Ghaziri, 2003).

Aggestam (2008) definierar Knowledge Management på följande vis:

”Knowledge Management handlar om att tillhandahålla ändamålsenlig kunskap till 
rätt individer i rätt tid och syftet är att förbättra organisationens effektivitet för att 
kunna vara konkurrenskraftiga, nå organisationsmål och vara vinstbringande. Detta 
inkluderar återanvändning av kunskap och lärande, det vill säga skapandet av ny 
kunskap.” (Aggestam, 2008, s.58)

Watson (2006) har en liknande definition av Knowledge Management som lyder 
enligt följande: 

”Arbetssätt som främjar förvärvning, skapande, delning, manipulation och utveckling 
av kunskap (vilket kan ses som olika sätt att förstå omvärlden på, så väl som att 
inneha information om den) inom en organisation för att öka effektiviteten på arbetet 
i organisationen och därför öka den strategiska framgången.” (Watson, 2006, s. 454)

Anledningen till att definitionen ifrån Aggestam (2008) används är att den är relativt
ny och har inte hunnit bli förlegad eller utdaterad. En annan positiv aspekt är att den 
tar hänsyn till att det är rätt kunskap som sprids till rätt individer och inte så att alla 
ska få all kunskap som finns inom organisationen, detta är något som definitionen 
ifrån Watson (2006) saknar. Det är även viktigt att definitionen tar upp den 
ekonomiska aspekten för det blir inte hållbart för en organisation ifall kostnaderna att 
införa Knowledge Management är större än nyttan med det. Aggestam (2008) fastslår 
tydligt att Knowledge Management ska vara vinstbringande men Watson (2006) är 
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lite luddigare och fastslår enbart att det ska öka den strategiska framgången för 
organisationen. Därför kommer definitionen ifrån Aggestam (2008) att användas när 
Knowledge Management begreppet används i rapporten. Båda definitionerna fastslår 
att det är kunskap som ska hanteras inom organisationen och att den ska spridas inom 
organisationen, därför följer nu en förklaring till begreppet kunskap. 

2.2.2 Kunskap

Davenport & Prusak (1998) definierar kunskap på följande vis:

”Kunskap är en obestämd blandning av erfarenheter, värderingar, kontextuell 
information och expertutlåtanden som tillsammans skapar ett ramverk för hur nya 
erfarenheter och kunskap ska utvärderas och infogas i organisationen. Kunskap 
härstammar och används i huvudet på människor. Inom organisationer blir ofta 
kunskapen inbakad dokument, databaser, rutiner, processer, praxis och normer.”
(Davenport & Prusak, 1998, s.53)

Anledningen till att deras definition används i rapporten är att Davenport & Prusak 
(1998) inkluderar människans roll i definitionen och detta är en förutsättning eftersom 
det tidigare i rapporten beskrevs att det är människan som ska sammanfoga 
informationssystem och Knowledge Management. Deras definition är dessutom 
väldigt flitigt använd av andra forskare inom området och därför tycker jag att den är 
värd att använda eftersom den har lite akademisk tyngd bakom sig. Definitionen tar 
även upp att i organisationer så blir ofta kunskapen inbakad i olika arbetsrutiner. Detta 
är något som jag kommer att använda mig av i min studie eftersom att den inbakade 
kunskapen i informationssystem ska utvinnas.

Det råder delade meningar om huruvida det är möjligt att lagra kunskap eller inte
inom Knowledge Management området (Aggestam, 2008). Ena sidan menar att det är 
information som lagras och denna blir kunskap först när en individ tar till sig den.
Denna sida får anses ha mest ”rätt”, i alla fall i den här rapporten, eftersom 
definitionen på kunskap ifrån Davenport & Prusak (1998) tydligt säger att kunskap 
härstammar och används i huvudet på en människa. Den andra sidan menar att det går 
att lagra kunskap eftersom att den är utvunnen från en individ som hade den i sitt 
huvud som kunskap. I rapporten kommer det utgås ifrån att det går att lagra kunskap 
för att förenkla och förtydliga eftersom att definitionen av Knowledge Management 
som används i rapporten fastslår att det är kunskap som ska spridas och delas i 
organisationen och inte information.   

Det finns många olika sorters kunskap och för att förtydliga bilden lite av dem så 
följer nu en presentation av de olika sorterna som är relevanta för problemet i 
rapporten. De olika sorterna är explicit kunskap, tacit kunskap och inbakad kunskap. 
Anledningen till att inte begreppen intern och extern kunskap hanteras i rapporten är 
den att de inte går att koppla på ett lika effektivt sätt till informationssystem som 
explicit, tacit och inbakad kunskap. 
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 Explicit kunskap är enligt Nonaka & Takeuchi (1995) något som kan 
presenteras eller skrivas ner som ren fakta, till exempel att Stockholm är 
Sveriges huvudstad och att Sverige har ungefär nio miljoner invånare. Explicit 
kunskap ska vara lätt att dela med sig av och kommunicera till andra via
vetenskapliga artiklar, råa fakta eller vedertagna principer. Explicit kunskap 
kan också processeras av datorer och lagras i olika sorters databaser. Således 
kan explicit kunskap lagras i ett informationssystem, genom att kunskapen 
lagras i mjukvaran och hårdvaran av informationssystemet. 

 Tacit kunskap är enligt Nonaka & Takeuchi (1995) väldigt personlig och är 
svår att sätta på pränt och lagra. Detta gör att tacit kunskap är svår att 
kommunicera mellan olika individer. Tacit kunskap baseras mycket på en 
individs subjektiva insikter, intuitioner och föraningar. Därför är tacit kunskap 
starkt integrerad med en individs erfarenheter, handlingar, ideal, värderingar 
och känslor. Ett exempel på tacit kunskap kan vara kunskapen att cykla, så fort 
en individ sätter sig på cykeln så vet han eller hon hur de ska göra för att cykla 
men de har väldigt svårt att beskriva för någon annan hur det går till. Därför 
sprids ofta tacit kunskap genom observationer och diskussioner mellan 
individer. Tacit kunskap är svårare att lagra rent fysiskt i ett 
informationssystem än explicit kunskap, men ett sätt att lagra tacit kunskap är 
att lagra videoklipp och rörliga bilder som till exempel instruktionsvideor. Då 
kan utförandet av en arbetsuppgift dokumenteras mycket noggrannare. Sedan 
kan någon annan tillgodogöra sig kunskapen genom att kolla på videon. Med 
hjälp av IT så kan även videon spridas snabbt till dem som behöver den. Tacit 
kunskap lagras i större grad i människorna som använder systemet för att 
utföra sina arbetsuppgifter och eftersom människorna är en del av 
informationssystemet, enligt definitionen som fastslogs tidigare i rapporten, så 
lagras den tacita kunskapen i människorna som använder 
informationssystemet. 

 Inbakad kunskap är enligt Wiig (1993) kunskap som en individ kan 
tillgodogöra sig automatiskt genom att använda olika system, procedurer, 
organisatoriska och styrande strukturer, traditioner, kulturer, praxis, designer 
och definitioner av produkter eller tjänster och till sist i teknologi och patent. 
När kunskapen ”byggs in” i de här olika aspekterna så kan kunskapen ses som 
inbakad. Inbakad kunskap kan också lagras i informationssystemet men i detta 
fall blir det mer i form av olika procedurer. Procedurerna är till för att guida 
användarna till att arbeta på ett korrekt sätt och genom att använda de 
procedurer som finns så tillgodogör sig användaren den kunskap som blivit 
inbakad. Interaktionen mellan människa och IT blir därför väldigt viktigt för 
att tillgodogöra sig inbakad kunskap. Till exempel så är designen på 
mjukvaran, det vill säga gränssnittet, viktig för att användaren ska förstå vad 
han eller hon ska göra så att kunskapen kan användas på rätt sätt. Den kunskap 
som är värd att bakas in är den som är svår att skriva ner som rena fakta. 
Därför är det tacit kunskap som bakas in i olika system och procedurer för att 
öka spridningen av kunskapen efter organisationens mål och syfte. Dock finns 
det vissa undantag där det är explicit kunskap som är inbakad. Ett exempel på 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


12

detta skulle kunna vara skattedeklarationen. På en skattedeklaration finns det 
en mängd olika mallar som en person kan följa för att kunna lämna in en 
korrekt deklaration men skulle mallarna tas bort så skulle väldigt få personer 
ha tillräckligt med kunskap för att göra en korrekt deklaration. Mallarna 
härstammar ifrån en eller flera personer som har en hög grad av kunskap inom 
ekonomi och de besitter kunskapen i explicit form eftersom de kan sätta ord på 
hur en deklaration skall genomföras. Dock så är detta alldeles för krångligt för 
den allmänna skaran att förstå så därför inkluderas mallar i skattedeklarationen 
och kunskapen blir inbakad. 

2.2.3 Förvärvning och utvinning av kunskap

Enligt Gebus & Leiviska (2009) så har organisationer stora problem med att skapa 
system eller processer som effektivt kan förvärva, bevara och göra kunskapen 
lättåtkomlig för de anställda inom organisationen. Detta är speciellt fallet inom 
branscher som har väldigt individuell och specialiserad kunskap. Gebus & Leiviska 
(2009) menar också att kunskap kan förvärvas ifrån två olika kategorier, människor 
eller informationssystem. Där människor är huvudkällan till kunskap men den kan 
även finnas inbakad i olika sorters informationssystem i form av olika designval eller 
procedurer. 

Ett sätt att förvärva kunskap är enligt Gebus & Leiviska (2009) att utvinna den ur 
människor genom intervjuer och diskussioner så att en interaktion mellan människor 
sker. Ifall interaktionen mellan människor leder till att de utbyter erfarenheter och 
insikter med varandra kan det liknas med att de utbyter tacit kunskap med varandra 
och detta är något som Nonaka & Takeuchi (1995) kallar för socialisering. 
Socialisering är en av fyra delar i en modell från Nonaka & Takeuchi (1995) som 
kallas för den lärande spiralen. Modellen presenterar olika sätt att transformera 
explicit kunskap till tacit kunskap och tillbaka igen för att en organisation effektivare 
ska kunna sprida kunskapen till de anställda. 

Det går även att förvärva kunskap ifrån datorbaserade informationssystem. Gebus & 
Leiviska (2009) har delat upp utvinningen av kunskap ifrån människor och 
datorbaserade system i tre kategorier: 

 Den första inriktar sig på hur en organisation ska representera kunskapen, så 
att alla inom organisationen förstår vad som menas med ett specifikt begrepp 
så att det inte finns flera olika definitioner för samma begrepp. Organisationen 
måste sträva efter att ha ett enhetligt språk. När de har ett enhetligt språk så är 
det lättare att sprida ny kunskap eftersom att ny kunskap ska integreras med 
den gamla för att på så vis skapa en ny och bättre helhetsbild. Detta görs 
genom att domänexperter diskuterar med varandra och försöker byta insikter 
med varandra som senare kan spridas till andra i organisationen genom att 
kunskapen generaliseras och sätts i ett sammanhang.
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 Den andra kategorin är användandet av mjukvara för att automatiskt utvinna 
kunskap ur system. Detta sparar mycket tid för organisationen eftersom det 
enbart behövs personal för att validera det som mjukvaran har utvunnit. 
Problemet är att mjukvaran ofta är generaliserad vilket gör att den inte alltid 
fungerar fullt i domäner med väldigt specifik kunskap.    

 Det sista är att användargränssnittet är utformat och designat på ett vis som 
stödjer användaren så att han eller hon lätt kunna ta till sig kunskapen. 
Användargränssnittets uppgift är att underlätta interaktionen mellan 
informationssystemet och människan. Därför är det viktigt att undersöka detta 
samspel för att kunna utvinna eventuell inbakad kunskap som finns i 
användargränssnittet.  

Padma & Balasubramanie (2009) menar att förvärvningen av kunskap är en livsviktig 
process för en organisation och de har delat upp förvärvningen i fyra steg. 

 De börjar med att skapa sig en övergripande bild av problemet för att kunna 
analysera olika risker med projektet och vilka moduler som kan vara 
användbara. 

 Sedan görs en litteraturstudie för att skapa sig en djupare förståelse för 
problemdomänen. 

 I nästa steg så intervjuas domänexperter för att skapa sig en bild av vilken 
kunskap som är viktig för organisationen. 

 Det sista steget används för att kartlägga de olika begreppen inom domänen 
för att visualisera hur allt hänger ihop och för att skapa ett gemensamt språk 
inom domänen. 

En annan viktig aspekt med kunskapsutvinning är det som Awad & Ghaziri (2003)
diskuterar angående personal i organisationen. Ifall en anställd får sparken, säger upp 
sig, går i pension eller på annat vis slutar i organisationen så försvinner den specifika 
kunskapen som den individen hade om organisationen inte på något sätt har 
omvandlat individens tacita kunskap till explicit kunskap som kan spridas i 
organisationen. Det är även viktigt att utvinna individens explicita kunskap ifall den 
inte finns lagrad sedan tidigare i organisationen. Speciellt viktigt är detta ifall det är 
en nyckelperson inom organisationen som lämnar organisationen. Det kan innebära 
att den enda individen som har kunskap om hur en specifik arbetsuppgift ska utföras 
eller hur ett visst system fungerar försvinner och alla processer som använder sig av 
dessa funktioner stannar upp, vilket inte är bra för organisationen och kan i 
förlängningen leda till konkurs (Awad & Ghaziri, 2003). Detta är något som 
Aggestam (2008) kallar för kunskapsförluster. En åtgärd för att undvika detta problem 
kan vara att baka in kunskapen, som nyckelpersoner besitter, i informationssystemet 
på olika vis. Till exempel så kan kunskapen bakas in i olika arbetsprocesser eller så 
bakas den in i användargränssnittet så att alla användare i organisationen tillgodogör 
sig kunskapen. 

Hittills så har rapporten bara tagit upp att organisationer ska förvärva kunskap men 
det är lika viktigt att organisationen har kontroll på sina kunskapsförluster. Därför 
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följer nu ett avsnitt som lite mer noggrant förklarar vad kunskapsförluster är för något 
och hur en organisation ska motverka dem. 

2.2.4 Kunskapsförluster

Aggestam (2008) tar upp en viktig faktor inom Knowledge Management området och 
det är hur organisationer behandlar kunskapsförluster och hur de ska jobba för att 
undvika att det uppstår. Ifall en organisation inte tar hänsyn till att kunskapsförluster 
uppstår så finns det en stor risk för att kunskap vandrar ut genom dörren tillsammans 
med de individer som innehar den, när de lämnar organisationen. Det finns dock 
önskvärda kunskapsförluster också och det kan innefatta sådan kunskap som inte är 
till användning för organisationen eller som är ut daterad eller felaktig och som 
organisationen inte vill fånga upp och sprida. De olika kunskapsförlusterna 
visualiseras i figur 3. 

Figur 3, Kunskapsförluster, Aggestam (2008, s.177, tillstånd har erhållits ifrån författaren)

Den här bilden från Aggestam (2008) beskriver de sju olika sorters kunskapsförluster 
som existerar. Punkt 1-5 beskriver oönskade kunskapsförluster och av vilken sort 
kunskapen är, explicit eller tacit. Punkt 6 och 7 beskriver önskade kunskapsförluster 
och av vilken sort kunskapen är, explicit eller tacit. I den här rapporten så kommer det 
att fokuseras på punkterna 1-3 och punkterna 6 och 7. Anledningen till att punkt 4 och 
5 får mindre utrymme är den att de inte faller inom ramen för syftet med rapporten. 
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Detta eftersom de två punkterna hanterar kunskap som inte går att lagra på något vis 
och därför finns inte denna kunskap lagrad i ett befintligt informationssystem. Nu 
följer en förklaring till de punkter som kommer att användas i rapporten. 

 Punkt 1 gäller för explicit kunskap som redan finns lagrad någonstans i 
organisationen, till exempel i dokument, böcker eller protokoll. Trots att 
kunskapen redan finns lagrad så kan den vara svår att identifiera eller hitta 
eftersom organisationen inte tänker på den som kunskap. Därför bör denna 
kunskap integreras och relateras till resten av organisationens kunskap. 

 Punkt 2 hanterar explicit kunskap som inte sprids utöver hela organisationen 
eftersom att kunskapsbäraren är ovillig att dela med sig eller inte vet om att 
kunskapen är viktig. Exempel på detta kan vara att en anställd skriver ner 
telefonnummer till viktiga kontaktpersoner i ett eget informationssystem, till 
exempel kalender, och inte delar med sig av denna kunskap till andra.

 Punkt 3 hanterar tacit kunskap som inte sprids utöver hela organisationen 
eftersom att kunskapsbäraren är ovillig att dela med sig eller inte vet om att 
kunskapen är viktig. Eftersom det handlar om tacit kunskap så är den även 
svårare att identifiera för att sedan kunna spridas. Därför är det viktigt att alla i 
organisationen är medvetna om vilken typ av kunskap som bör spridas. 

 Punkt 6 handlar om en önskad kunskapsförlust och anledningen till att 
kunskapen bör kasseras kan vara att kunskapen inte längre är relevant, korrekt 
eller helt enkelt inte är aktuell och har blivit utdaterad. Det innefattar också att 
ta bort gammal kunskap som inte längre behövs i organisationen.

 Punkt 7 hanterar också en önskad kunskapsförlust och det är ifall tacit kunskap 
inte går att lagra utan att kunskapen av någon anledning blir knapphändig eller
missvisande. Då kan det istället vara effektivare att lagra information om var 
kunskapen kan lokaliseras.

Aggestam (2008) tar även upp sex stycken utvärderingskriterier som organisationer 
kan använda för att ta reda på ifall de ska lagra den utvunna kunskapen eller ifall 
kunskapen ska klassificeras som en önskad kunskapsförlust. De sex kriterierna är:

 Relevans: En organisation ska börja med att ställa sig frågan ifall den 
specifika kunskapen är relevant för organisationen som helhet och hjälper till 
att uppnå organisationens strategiska mål. Ifall så inte är fallet så ska
kunskapen kasseras. 

 Redundans: En organisation bör kontrollera ifall kunskapen redan finns 
lagrad. Skulle så vara fallet så ska de inte utvinna kunskapen igen för att 
undvika redundans i systemet. 

 Imitationsrisk: De bör undersöka ifall risken för att en extern part kan imitera 
kunskapen ökar när kunskapen lagras. Ifall så är fallet kan det vara effektivare 
att lagra information om var kunskapen kan lokaliseras. 

 Rättsliga aspekter: I vissa fall så kan även kunskapen vara skyddad av lagar 
och regler vilket gör det olagligt att lagra den och då bör den inte användas. 
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 Missvisande kunskap: Ifall den tacita kunskapen blir missvisande och 
knapphändig vid lagring, så är det bättre att låta bli att lagra den och istället 
lagra information om var kunskapen kan lokaliseras. 

 Validering: Till sist så bör kunskapen valideras för att stärka tillförlitligheten 
på kunskapen för att kvalitetssäkra den. 

2.3 Informationssystem vs Knowledge Management

Kunskapsförluster kan även uppstå vid införandet av nya informationssystem i 
organisationer och inte bara under tiden som det befintliga systemet används. Till 
exempel så kan det finnas kunskap i det gamla systemet som måste flyttas över till det 
nya systemet för att det ska bli lika effektivt som det gamla och för att det ska passa 
och stödja organisationens kärnverksamhet. Det gäller att analysera det gamla 
systemet för att på så vis se till att så mycket kunskap som är möjligt utvinns och 
flyttas över till det nya systemet. 

Eftersom definitionen av informationssystem tar upp att det är rätt kunskap som ska 
spridas så är det viktigt att fel kunskap sållas bort, punkt 6 och 7 i figur 3, så att den 
inte automatiskt flyttas med till kravspecifikationen för det nya informationssystemet. 
Ifall organisationen misslyckas med detta så riskerar informationssystemet att inte bli 
lika effektivt som det har förutsättningar för att bli. Det är även viktigt att 
organisationen identifierar de oönskade kunskapsförlusterna som presenterades i figur 
3. Alla tre oönskade kunskapsförluster som hanteras i denna rapport måste tas hänsyn 
till vid införandet av ett informationssystem och framförallt vid framtagandet av 
kravspecifikationen, så att all kunskap som är viktig för organisationen implementeras 
i systemet.

Det är även viktigt att organisationen letar efter rätt sorts kunskap på rätt ställe i sitt 
befintliga informationssystem. Därför följer nu en förklaring till var explicit, tacit och 
inbakad kan lokaliseras i informationssystemet.

 Explicit kunskap är lätt att skriva ner och presentera för andra personer än den 
faktiska kunskapsbäraren så är det rimligt att leta efter explicit kunskap först 
och främst i IT-delen av informationssystemet. Beskrivningen tidigare i 
rapporten av explicit kunskap fastslog också att explicit kunskap kunde lagras 
i mjuk- och hårdvaran av informationssystemet. Det kan även finnas en del 
explicit kunskap i människor som ännu inte blivit implementerad i IT-delen av 
informationssystemet. Denna kunskap är viktig att utvinna för att kunna säkra 
existensen av kunskapen även ifall kunskapsbäraren skulle sluta i 
organisationen.

 Tacit kunskap är, enligt tidigare definitioner, starkt kopplad till en individs 
insikter och erfarenheter och kunskapen härstammar ifrån en människas 
huvud. Därför ska tacit kunskap utvinnas ur människorna, som är en del av 
informationssystemet enligt fastslagen arbetsdefinition, i 
informationssystemet. 
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 Inbakad kunskap är inbakad i system, procedurer, organisatoriska och styrande 
strukturer, traditioner, kulturer, praxis, designer och liknande. Det ger till följd 
att i ett informationssystem så existerar inbakad kunskap i interaktionen 
mellan människa och IT. Till exempel genom användargränssnittet som kan 
innehålla vissa rutiner som förklarar för användaren hur han eller hon ska gå 
tillväga för att utföra en specifik uppgift. Det går även att tillgodogöra sig 
inbakad kunskap utan att använda sig av IT. Då är det oftast i form av olika 
organisatoriska processer eller arbetsrutiner.
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3 Problemområde

I dagens samhälle så används datorer och informationssystem dagligen av människor 
världen över (Stair & Reynolds, 2006). Informationssystemen har blivit integrerade i 
vår vardag, både privat och i vårt arbete, och enligt Bocij et. al. (1999) så formar i 
dagsläget informationssystemen hur moderna organisationer och företag arbetar. 
Datorbaserade informationssystem används av organisationer för att stödja alla 
aspekter som behandlar organisationens dagliga funktioner och aktiviteter (Bocij et. 
al., 1999). Ifall de ska lyckas med detta så är det viktigt att den nya teknologin 
används på rätt sätt och att den används för att lösa organisatoriska mål (Bocij et. al.,
1999).

På grund av all information som strömmar runt i världen så menar Holsapple (2005) 
att organisationer måste sammanfoga manuella lagringsmetoder med datorbaserad 
teknologi. Genom att göra detta så kan organisationer på ett effektivare sätt hantera 
sina data, information och kunskap. Enligt Holsapple (2005) så är dagens Knowledge 
Management och datorbaserad teknologi omöjliga att skilja ifrån varandra. Nonaka & 
Takeuchi (1995) menar att kunskap har blivit ett nytt konkurrensmedel och 
organisationer över hela världen ser i dagsläget kunskap som en av de viktigaste 
resurserna att förvärva och skapa för att öka värdet på organisationen. All 
uppståndelse kring kunskap och hur viktig den är för organisationer och även länder 
är förståelig men det är ingen lätt uppgift att utvinna eller skapa kunskap (Nonaka & 
Takeuchi 1995). Förvärvningen av kunskap är en livsviktig process för en 
organisation och utan någon kunskap så skulle inte organisationen kunna existera 
(Padma & Balasubramanie 2009). Förvärvningen av kunskap är också nödvändig för 
att skapa konkurrensfördelar för organisationen. 

Enligt Gebus & Leiviska (2009) så har organisationer stora problem med att skapa 
system eller procedurer för att effektivt kunna förvärva, bevara och göra kunskapen 
lättåtkomlig för de anställda inom organisationen. Ett sätt att göra kunskapen 
lättåtkomlig är att integrera den i det dagliga arbetet till exempel genom 
informationssystem. Detta gör så att användare av systemet tillgodogör sig kunskapen 
utan att tänka på att de gör det. De kan även besitta kunskap utan att veta om det 
eftersom att de använder den dagligen utan att tänka på den (Gebus & Leiviska, 
2009). Därför menar Gebus & Leiviska (2009) att kunskap härstammar ifrån två olika 
kategorier och dessa två är människor och icke mänskliga objekt så som 
informationssystem där kunskapen är inbakad i rutinerna. Dock är de medvetna om att 
människan är huvudkällan till kunskap.

För att kunna integrera kunskapen i ett informationssystem gäller det att utvecklarna 
av systemet utformar kravspecifikationen så att det framtida systemet stödjer
Knowledge Management tänkandet, vilket i dagsläget väldigt få organisationer gör.
Jacobson et. al. (1999) menar att en stor risk med systemutveckling är att 
slutprodukten inte motsvarar de förväntningarna som användarna ställer på det nya 
systemet. Oftast så är anledningen till misslyckandet att kraven i kravspecifikationen 
inte är utformade på ett sätt som gör det möjligt för utvecklarna att implementera det 
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nya systemet så som användarna vill ha det. Därför är det viktigt att organisationen 
låter utvecklarna få den tiden som behövs för att skapa en så bra kravspecifikation 
som möjligt (Kotonya & Sommerville 1998). Detta blir extra viktigt ifall en 
organisation vill baka in kunskap i rutiner och processer eftersom det är viktigt att 
kunskapen inte tappar i värde eller blir missvisande.

Just denna kunskap som är inbakad i informationssystem är ytterst viktig att hålla reda 
på för en organisation. Speciellt ifall de ska avveckla sitt befintliga 
informationssystem och är i startgroparna för att implementera ett nytt system i 
organisationen. Ifall de inte utvinner kunskapen ifrån det befintliga 
informationssystemet så uppstår något som Aggestam (2008) kallar för 
kunskapsförluster. Det finns två typer av kunskapsförluster, dessa beskrevs i 
problembakgrunden-(2.2.4), och det är önskade och oönskade kunskapsförluster. Det 
är viktigt att oönskad kunskap kasseras i utvinningsprocessen så att den inte byggs in i 
det nya systemet och försämrar dess potential. Lika viktigt är det att flytta med den 
önskade kunskapen så att de funktioner som har fungerat bra tidigare finns med i det 
nya informationssystemet. Alla funktioner och all kunskap som ska flyttas med 
dokumenteras och inkluderas noggrant i kravspecifikationen för det nya systemet. 
Detta sammanfattas i figur 4.    

3.1 Problemprecisering

Problemområdet kan sammanfattas i att organisationer bör granska och övervaka den 
kunskap som de har lagrad i sitt informationssystem. De ska även värdera ifall 
kunskapen har något värde för organisationen för att kunna förhålla sig till önskade 
och oönskade kunskapsförluster på ett korrekt sätt, så att de vet ifall kunskapen ska 
integreras i en framtida kravspecifikation. Därför har problemområdet mynnat ut i en 
frågeställning som lyder enligt följande:

Figur 4, Syfte med rapporten
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Hur ska en organisation utvinna och värdera kunskapen ifrån sitt befintliga 
informationssystem ur ett Knowledge Management - perspektiv, vilket inkluderar 
interaktionen mellan människa och informationssystem?

Det förväntade resultatet är riktlinjer för hur en organisation ska utvinna och värdera 
sin kunskap för att i ett senare tillfälle kunna implementera den i ett nytt 
informationssystem, som tar hänsyn till Knowledge Management tänkandet. Detta 
kommer att presenteras i en matris där den ena axeln kommer att bestå av de tre olika 
sorterna kunskap som ska utvinnas, explicit, tacit och inbakad kunskap. Den andra 
axeln kommer att bestå av de två parametrarna önskad eller oönskad kunskapsförlust. 
Sedan kommer det att följa riktlinjer för hur de olika kombinationerna kan uppnås 
eller undvikas. Ett exempel på hur matrisen kommer att se ut presenteras i figur 5. 

Explicit Tacit Inbakad

Önskad 
kunskapsförlust

Riktlinjer Riktlinjer Riktlinjer

Oönskad 
kunskapsförlust

Riktlinjer Riktlinjer Riktlinjer

Figur 5, Kunskapsmatris

3.2 Syfte

Syftet med rapporten är att öka kvaliteten på kravspecifikationer så att det nya 
informationssystemet når upp till de behov som organisationen har på det. Detta 
uppnås genom att riktlinjerna från resultatet används för att beskriva hur 
organisationer kan gå tillväga när kunskap ska utvinnas ur ett informationssystem.
Företag och organisationer kan använda sig av riktlinjerna när de har ett befintligt 
informationssystem som har blivit föråldrat och de vill skapa ett nytt och bättre 
informationssystem. Riktlinjerna är till för att underlätta arbetet med att ta fram en 
kravspecifikation som ligger till grunden för det nya informationssystemet. 
Riktlinjerna går även att använda ifall en organisation vill ta reda på vad de har för 
kunskap i sitt informationssystem, för att på så vis skapa sig en bättre förståelse för 
vad som är vital kunskap för organisationen. 

3.3 Målgrupp

Den här rapporten riktar sig först och främst till systemutvecklare då de har det största 
ansvaret för att ett nytt informationssystem blir utvecklat på ett korrekt sätt. Det är 
även de som har expertkunskap inom området och är därför mest lämpade att använda 
sig av de resultat som rapporten genererar. Sekundärt så riktar sig rapporten till övriga 
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medlemmar i utvecklingsfasen som kan ha användning av rapporten för att öka 
förståelsen för hur viktigt det är att rätt kunskap flyttas med till det nya 
informationssystemet. 

3.4 Avgränsningar

Rapporten kommer att fokusera på informationssystem som är utvecklade in-house. 
En anledning till detta är att COTS-system oftast säljs av någon form av återförsäljare 
och då krävs det i stort sett att det medföljer någon sorts dokumentation av systemet 
som beskriver systemets olika funktioner och vad systemet innehåller. Annars finns 
det ingen möjlighet för köparen att lära sig systemet. Eftersom det då finns 
dokumentation över systemets alla delar så har organisationen ingen nytta av att 
utvinna kunskapen igen eftersom den redan finns dokumenterad. Dock kan de 
riktlinjer som tas fram för att värdera kunskap vara av nytta även för COTS-system. 
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4 Metod och genomförande

Här följer ett avsnitt som presenterar hur studien hos Colorex Sweden AB var tilltänkt 
att genomföras och även hur den verkligen genomfördes till sist. Problemet som 
presenterades i kapitel 3 styr vilka metoder som är bäst lämpade att användas för att 
lösa problemet. Därför följer nu en beskrivning av de metoder som var tänkta att 
användas sedan följer en beskrivning av det faktiska genomförandet. Utfallet ifrån 
studien presenteras i kapitel 5 tillsammans med en analys för den samma och 
slutsatser sammanfattas i kapitel 6. 

4.1 Kvalitativ fallstudie

Anledningen till att en kvalitativ studie är bättre lämpad än en kvantitativ studie i 
detta arbete är att enligt Denscombe (2000) så används ord som den centrala 
analysenheten. En kvantitativ studie använder sig mer av siffror för att analysera ett 
utfall och det passar inte i den aktuella studien eftersom det är kunskap som ska 
utvinnas och då lämpar det sig bättre att beskriva utfallet med ord vilket är fallet i en 
kvalitativ studie. Detta är speciellt viktigt eftersom att kunskap i kapitel 2 definierades 
som något som existerar i en individs huvud och för att utvinna den så krävs det att 
människor kommunicerar med varandra och detta görs lättare med ord än med siffror.
En kvalitativ fallstudie är enligt Patel & Davidson (1994) en metod för att besvara 
specifika frågeställningar inom ett område, vilket även ska göras i denna rapport.
Detta görs genom att forskaren eller forskarna gör en undersökning på en grupp som 
är avgränsad så att den blir hanterlig. En fallstudie kan referera till en specifik individ, 
organisation eller en grupp av flera individer. 

Vidare menar Denscombe (2000) att en kvalitativ studie används vid småskaliga 
studier, vilket också är fallet i denna rapport eftersom enbart ett företag ska studeras. 
Vid kvantitativa studier så har studierna en benägenhet att öka i skala och fler företag 
eller enheter studeras. Detta eftersom att en kvantitativ studie ofta använder enkäter 
som undersökningsmetod istället för intervjuer och observationer som oftast används i 
en kvalitativ studie.

Således är det tänkt att en fallstudie ska genomföras inom ramen för rapporten. En 
fallstudie är enligt Svenning (1997) en metod för att genomföra en intensivstudie 
under en viss tidsperiod som kan vara både lång eller kort. Studien syftar till att en 
eller flera forskare ska samla in relevant information om ett specifikt fall för att skapa 
sig en djupare förståelse för det som undersöks. Insamlingen sker oftast via intervjuer, 
observationer, enkäter, kataloger och broschyrer eller genom granskning av rapporter 
och andra dokument. De två insamlingsfunktioner som kommer att användas i 
rapporten är observationer och intervjuer. Anledningen till detta är att intervjuer och 
observationer skapar kommunikation mellan människor vilket är en förutsättning för 
att kunskap ska kunna överföras. Därför följer nu en förklaring till dessa två begrepp 
och vilken sorts data och information som kan förväntas bli output från studien. Till 
sist förklaras hur det är tänkt att det insamlade materialet ska analyseras.
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4.1.1 Intervjuer

Intervjuer är enligt Ackroyd & Hughes (1992) ett möte mellan en forskare och en 
respondent, där forskaren ställer frågor som är relevanta för att kunna utföra sin studie 
eller forskning till respondenten. Svaren som forskaren erhåller ifrån respondenten är 
det råmaterial som forskaren vid ett senare tillfälle ska analysera.

Ackroyd & Hughes (1992) har delat upp intervjuer i olika typer och det finns två 
extremtyper och de är strukturerad intervju och icke standardiserad intervju. Vid en 
strukturerad intervju så använder forskaren ett formulär som måste följas strikt och 
frågorna måste ställas i samma ordning och på samma vis till alla respondenter. Detta 
görs för att frågorna inte ska besvaras olika beroende på hur respondenten får frågan 
presenterad för sig eller i vilken ordning frågan ställs. En icke standardiserad intervju 
är mycket friare och forskaren jobbar utefter en lista med olika ämnen som ska 
diskuteras under intervjun. Forskaren kan ställa frågorna precis hur han vill och i 
vilken ordning som helst utefter vad forskaren tycker är lämpligt och mest effektivt 
för den rådande situationen. Detta skapar en mycket större flexibilitet än vid en 
strukturerad intervju och forskaren och respondent för nästan en alldaglig 
konversation med varandra efter ett tag (Ackroyd & Hughes 1992).

I den här studien så kommer en icke standardiserad intervju att användas eftersom det 
ger respondenten en större möjlighet att beskriva vad han eller hon menar eftersom 
det är en friare typ av intervju. Anledningen till att en friare typ av intervju är 
nödvändig är eftersom att tacit kunskap är väldigt svår att skriva ner och därför är det 
viktigt att forskaren diskuterar tillsammans med respondenten för att tillgodogöra sig 
och analysera den kunskap som respondenten innehar, för att sedan kunna analysera 
den.

Urvalet av respondenter kommer att inrikta sig på att alla nivåer ifrån företaget ska 
representeras vid intervjuerna för att få en så korrekt helhetsbild som möjligt. Vilka 
personer som ska intervjuas ifrån varje nivå kommer att diskuteras med den person 
som är IT-ansvarig på företaget eftersom han har en god inblick i vilka personer som 
kan sitta på viktig information och kunskap. Eftersom detta är en relativt liten studie 
så kommer antal respondenter att vara ungefär fem personer. 

4.1.2 Observationer

Enligt Svenning (1997) så kan observationer vara av både kvalitativ och kvantitativ 
karaktär. Det går även att dela in kvalitativa observationer i två olika typer och de två 
är observatörsbaserade- och deltagarorienterade observationer. Observatörsbaserade 
observationer riktar sig åt att forskaren tar ett åskådarperspektiv och inte deltar själv i 
arbetet. Deltagarorienterade observationer riktar sig istället mot att forskaren tar ett 
deltagarperspektiv och riskerar på så vis att påverka utfallet. 
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I den här studien så kommer deltagarorienterade observationer att genomföras för att 
samla in data och information till studien. Anledningen till att detta har valts är den att 
enligt Svenning (1997) så kan forskaren via en deltagarorienterad observation 
generera mycket god insikt i problematiken i företaget och på så vis effektivare lösa 
de olika problemen som uppstått eller uppstår. Vidare menar Svenning (1997) att 
observationerna är oftast ostrukturerade eftersom forskaren är med och samspelar med 
andra individer samtidigt som studien utförs. Dock så finns det vissa aktioner som 
oftast återkommer i alla observationer. De olika aktionerna kan sammanfattas i att 
forskaren iakttar, lyssnar, frågar och handlar, dessa fyra olika aktioner blandas 
ständigt beroende på situationen. Det är även viktigt att forskaren för anteckningar 
fortlöpande med studien för att i efterhand kunna analysera och komma fram till ett 
resultat.

Urvalet av respondenter kommer att inrikta sig på att alla nivåer ifrån företaget ska 
representeras vid observationerna för att få en så korrekt helhetsbild som möjligt. 
Vilka personer som ska observeras ifrån varje nivå kommer att diskuteras med den 
person som är IT-ansvarig på företaget eftersom han har en god inblick i vilka 
personer som kan sitta på viktig information och kunskap. Eftersom detta är en 
relativt liten studie så kommer antal respondenter att vara ungefär fem personer. 

4.1.3 Insamlad data

Den insamlade datan ifrån studien går sedan att kategorisera på två olika sätt enligt 
Agndal & Axelsson (2005) och de kallar de två olika kategorierna för primärdata och 
sekundärdata. Primärdata utvinns via intervjuer, observationer och diverse enkäter 
och primärdatan är således framtagen för att hjälpa till med att lösa ett projekts eller 
en studies syfte och problemformulering. Primärdatan är således insamlad för att det 
aktuella projektet eller den aktuella studien. Sekundärdata är insamlad via olika 
böcker, kataloger och broschyrer. Det som skiljer de ifrån primärdata är det att de är 
tryckta i annat syfte än att uppnå ett projekts eller en studies syfte och 
problemformulering. Anledningen till att forskare använder sig av sekundärdata är 
den att det går mycket snabbare att samla in än primärdata men forskaren måste då 
vara medveten om att allt inte är utformat optimalt för projektets eller studiens syfte. 
(Agndal & Axelsson 2005) 

I den här studien så kommer den viktigaste informationen att ha karaktären av 
primärdata eftersom intervjuer och observationer är den största delen av studien. 
Sekundärdata har använts för att till exempel samla in grundläggande information om 
företaget och deras marknad. Under tiden som studien i denna rapport utfördes så 
utfördes även två andra studier på det befintliga informationssystemet av två andra 
studenter ifrån Högskolan i Skövde. Viss data och information ifrån deras intervjuer 
och observationer var till användning även för denna studie för att till exempel stärka 
olika ståndpunkter ifrån de anställda. Data och information som kommer ifrån de 
andra studierna kommer därför att klassas som sekundärdata och det kommer att 
framgå tydligt i rapporten när sekundärdata har använts. 
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4.1.4 Analys

En analys av kvalitativ karaktär är enligt Svenning (1997) ett försök att tränga djupare 
in i en problematik som grundar sig i ett litet eller begränsat material. Processen med 
analysen kan liknas med en kedja av tolkningar om verkligheten som ska leda fram 
till en slutsats som grundar sig i det insamlade materialet. Anledningen till att en 
forskare använder sig av analys i sin forskning är att den går ut på att hitta olika 
mönster i det insamlade materialet. När forskaren i efterhand går igenom sitt material 
så drabbas han eller hon hela tiden av en strid ström av tolkningar och idéer. Därför är 
det bra att ha en klar strategi ifrån början att utgå ifrån för att kunna vinkla sin analys 
mot ett uppsatt mål. 

Det material som kommer samlas in till den här rapporten, via till exempel intervjuer 
och observationer, kommer att analyseras för att komma fram till en eller fler 
övergripande slutsatser. Eftersom rapportens syfte är att ta fram riktlinjer så kommer 
riktlinjerna att fungera som slutsatser i den här rapporten. För att komma fram till 
slutsatserna så kommer det insamlade materialet att analyseras med en inriktning på 
hur en kravspecifikation kan effektiviseras med hjälp av ett Knowledge Management 
tänkande. 

4.2 Genomförande

Vid det första mötet med Colorex Sweden AB så var den IT-ansvarige på företaget
närvarande tillsammans med VD. Mötet med VD kan liknas med en observation av 
företagets kärnverksamhet. Vid detta tillfälle så presenterade de företaget för att visa 
hur de jobbade och fabriken i Stora Levene besöktes även för att få en bredare 
överblick av företaget. Efter presentationen så var VD tvungen att lämna mötet och 
det övergick då istället till att bli en renodlad intervju med den IT-ansvarige, där han
berättade om deras befintliga informationssystem för att skapa en allmän bild av 
systemet. Broschyrer och Colorex Sweden AB:s hemsida har också studerats för att 
samla in grundläggande information om företaget.

Sedan fortsatte studien, vid ett senare tillfälle, med att det befintliga 
informationssystemet studerades övergripande för att i ett senare tillfälle kunna 
analysera systemet mer djupgående. Detta gjordes både på egen hand och tillsammans 
med den IT-ansvarige på företaget. Det kan liknas med en deltagarorienterad 
observation samtidigt som den IT-ansvarige intervjuades. Eftersom att Colorex 
Sweden AB i dagsläget har ett egenutvecklat informationssystem och det är den IT-
ansvarige som själv har utvecklat hela systemet så är han en ovärderlig källa för 
information i studien och detta har utnyttjats så mycket som möjligt. 

Till sist för att lösa problempreciseringen, som presenterades i kapitel 3, så studerades 
informationssystemet på ett djupare plan för att hitta den kritiska kunskap som är 
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lagrad i systemet. Vid de mer djupgående intervjuerna med den IT-ansvarige så 
utforskades systemet tillsammans med honom för att kunna ställa frågor under tiden 
som de uppkom. Två andra anställda observerades även när de använde systemet för 
att skapa en bredare bild av hur systemet används. De två andra som observerades var 
den som hade hand om produktionsplaneringen på fabriken i Stora Levene och även 
en person som stod i kassan på Colorex Direct i Skövde. De teorier om 
kunskapsutvinning som presenterades i kapitel 2 användes för att skapa input till 
intervjuerna och under processen så klassificerades kunskapen i tre olika kategorier, 
explicit, tacit eller inbakad kunskap.

Vid intervjuerna och observationerna så har respondenter ifrån alla nivåer av 
organisationen intervjuats och observerats. En anledning till detta är för att få en så 
korrekt bild som möjligt av organisationens situation i dagsläget. Till att börja med så 
valdes den person ut som var mest relevant för problemet, vilket var den IT-ansvarige. 
Eftersom han borde ha bäst kunskap om deras befintliga informationssystem. Sedan 
valdes resten av respondenterna ut i samråd med honom för att komma åt alla olika 
sorters användare som finns i systemet. I figur 6 så presenteras en översikt av alla 
möten som har genomförts med Colorex Sweden AB. I kolumnen för tid så 
presenteras den sammanlagda tiden som varje person har medverkat. 

Befattning Antal träffar Tid

VD 1 1 h

IT-ansvarig 4 10 h

Produktionsplanerare 1 0,5 h

Kassapersonal 1 0,5 h

Figur 6, Tidsöversikt

Till sist så har allt det insamlade materialet analyserats för att få fram några slutsatser 
som kan besvara problemformuleringen i kapitel 3. Detta har gjorts genom att det 
insamlade materialet har analyserats mot de teorier som presenterades i 
problembakgrunden, kapitel 2. Det insamlade materialet och analysen presenteras i 
nästa kapitel, kapitel 5. 
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5 Material och analys

Här följer ett avsnitt som först presenterar det material, i kapitel 5.1, som har 
framkommit ifrån studien som har utförts för att undersöka hur problemet ska lösas. 
Problemet presenterades i kapitel 3.1 och var. 

Hur ska en organisation utvinna och värdera kunskapen ifrån sitt befintliga 
informationssystem och dess processer ur ett Knowledge Management - perspektiv, 
vilket inkluderar interaktionen mellan människa och informationssystem?

Sedan följer den andra delen som presenterar analysen, i kapitel 5.2, av den utförda
studien hos Colorex Sweden AB.

5.1 Material

Först presenteras en allmän överblick, i kapitel 5.1.1, av hur deras befintliga 
informationssystem används och är utformat. Sedan så kommer informationssystemet 
att beskrivas djupgående, i kapitel 5.1.2, tillsammans med vilken sorts kunskap som 
finns lagrad i systemet och vad som i dagsläget är bra och dåligt med systemet. 

5.1.1 Allmänt om informationssystemet

Den IT-ansvarige har själv utvecklat informationssystemet ifrån grunden och han 
började utvecklingen mellan 1994-1995 då han själv skrev sitt examensarbete. 
Examensarbetet skrev han dock aldrig klart. Han valde att använda sig av Access 97 
eftersom det var billigt och lätt att vidareutveckla ifall företaget hade nya krav på 
systemet. 

När frågan om vilka som använder systemet mest kom upp så svarade han att det är 
tillverkningsavdelningen och lageravdelningen som använder systemet mest i sitt 
dagliga arbete. Tillverkningsavdelningen använder systemet för att planera vad som 
behöver produceras och i vilken mängd. Lageravdelningen använder systemet för att 
underlätta orderhanteringen. De kan se vilka beställningar som Colorex Sweden AB:s 
kunder har gjort och sedan så genereras en plocklista som de utgår ifrån när de packar 
produkterna för att sedan kunna skicka iväg produkterna till kunden. 

Användarna av systemet är överlag mycket nöjda med hur systemet fungerar och hur 
det är utformat. Enligt den IT-ansvarige beror det på att användarna har varit delaktiga 
i all utveckling av systemet. Han förklarade att när han skulle implementera systemet 
så utförde han väldigt många intervjuer med de anställda för att på så vis fastslå vad 
de förväntade sig av systemet och vilka funktioner de ville ha med i systemet. Sedan 
när systemet var implementerat och användes i skarpt läge så har den IT-ansvarige 
hela tiden vidareutvecklat systemet så fort de anställda har kommit på nya funktioner 
som behövs eller ifall en befintlig funktion inte fungerar som den ska.
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En anledning till att vidareutvecklingen av systemet har gått relativt enkelt är enligt 
den IT-ansvarige att Access 97 har varit en bra programvara och grund för hela 
systemet och den har varit enkel att bygga ut. Något annat som kommer upp under 
mötet med VD och IT-ansvarig är att det är en familjär stämning på företaget. Många 
har jobbat sedan företaget grundades och det är väldigt få som lämnar företaget när de 
väl har börjat där. Den familjära stämningen kan ha gjort att den IT-ansvarige har 
varit mer mån om att lösa problem som användarna presenterar för honom, enligt VD. 

Ett problem som dock har uppkommit med systemet på grund av alla uppdateringar 
och det faktum att den IT-ansvarige ensam underhåller och har hand om hela systemet 
är att han inte hunnit med att föra någon dokumentation över informationssystemet. 
Detta är något som är väldigt olyckligt enligt den IT-ansvarige eftersom det enbart är 
han som innehar all kunskap om hur informationssystemet är uppbyggt och hur det 
fungerar. Skulle han sluta eller på något annat vis inte kunna fortsätta sin tjänst så 
skulle en stor del av arbetet stanna upp ifall informationssystemet skulle behöva 
underhållas. Den enda räddningen i dagsläget är den att systemet har en öppen källkod 
vilket leder till att någon som har kunskap om programspråket skulle kunna gå 
igenom koden för att på så vis lära sig systemet. Detta är dock väldigt tidskrävande 
och en uppskattning ifrån den IT-ansvarige är att det i alla fall skulle ta ett halvår 
innan någon utifrån skulle behärska systemet till fullo. 

Den IT-ansvarige förklarade också att det inte finns något bra sätt att inkludera 
felhantering på i systemet och därför använder de inte en exekverbar version av 
systemet utan de jobbar direkt emot kompilatorn så att det kommer upp ett 
felmeddelande ifrån kompilatorn när något går fel i systemet. Hade de kört med en 
exekverbar version av systemet så hade alla användare kastats ut ur systemet när 
något blivit fel eftersom systemet då hade avslutats. Den IT-ansvarige säger också att 
på grund av att de jobbar direkt mot kompilatorn så är det viktigt att ta backuper 
dagligen för att kunna kontrollera i efterhand när något har blivit fel.

5.1.2 Djupgående om informationssystemet

Vid en första anblick så verkar gränssnittet i informationssystemet ha väldigt många 
knappar och funktioner. Därför fick den IT-ansvarige frågan ifall nya användare 
tyckte att det var jobbigt att lära sig systemet. Detta var en korrekt iakttagelse enligt 
den IT-ansvarige och han menade att det tar ungefär två månader att behärska de 
lättare delarna av systemet som till exempel funktionerna som används till 
kassarutinerna i de två försäljningsbutikerna. Den tillfrågade personen i kassan sa 
också att det var ganska krångligt att lära sig systemet i början. Personen höll även
med om att efter ungefär två månader så var det inte längre något problem att 
behärska systemet. 

Då fick den IT-ansvarige frågan vilka delar av systemet som var svårare att lära sig 
och hur lång tid det tog att behärska dem. Ett exempel han gav på detta var 
kundorderhanteringen som kunde ta fyra till fem månader att lära sig om inte ännu 
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längre. Anledningen till detta är att det är väldigt svårt att hålla ordning på alla olika 
varianter som finns av samma artikel. En artikel kan till exempel existera i 47 olika 
varianter men det är fortfarande samma färg. 

Ett annat exempel som den IT-ansvarige gav i detta ämne var produktionsplaneringen. 
Han förklarade att utan produktionsplaneraren så skulle arbetet på företaget stanna 
upp på grund av att det var väldigt specifika uppgifter som han utförde. Därför 
ställdes frågan till produktionsplaneraren vad han tyckte om systemet och ifall det var 
krångligt utformat. Då svarade han att han var väldigt nöjd med systemet och att det 
var utformat efter hans behov men samtidigt så förstod han att det bara var han som 
behärskade funktionerna kring produktionsplaneringen. Han sa att det fanns vissa 
rutiner som han var tvungen att följa men dessa rutiner förklarades ingenstans i 
systemet utan det var sådant som han hade lärt sig efter att ha använt systemet 
dagligen under flera år.

Eftersom informationssystemet är relativt svårt att lära sig så ställdes frågan ifall det 
fanns några specifika designval i systemet. På den frågan så svarade den IT-ansvarige 
att det gjorde det inte utan systemet hade snarare växt okontrollerat. Det fanns till 
exempel vissa funktioner som inte längre gick att använda eller som inte fick 
användas för att det ställde bara till problem i resten av systemet. Därför skulle det 
behövas en storstädning i systemet för att ta bort de funktioner och knappar som inte 
längre behövs.

Det framkom även till slut att det är en användare som inte är nöjd med systemet som 
det är utformat i dagsläget. Det är den ekonomiansvarige som inte får någon hjälp 
eller feedback ifrån informationssystemet till bokföringen. Hon får ingen koppling 
ifrån produktionen eller försäljningen till bokföringen och därför måste hon sitta och 
göra allt manuellt vilket är väldigt tidskrävande.

Colorex Sweden AB har i dagsläget ingen uttalad fokusering mot Knowledge 
Management och dess tankar. Därför har de heller inte i dagsläget några rutiner för 
hur de ska göra för att utvinna kunskap ifrån sitt informationssystem. Den IT-
ansvarige är dock medveten om att det finns mycket kunskap i de personer som jobbar 
med systemet och därför vill han att ett nytt system ska stödja denna kunskap så att 
fler kan ta del av den. 

Till sist så fick den IT-ansvarige frågan ifall han kunde specificera vilken sorts 
kunskap som finns i informationssystemet och vad den används till. Den kunskap som 
han tyckte var absolut viktigast var recepten till de olika produkterna för utan dem så 
skulle inte Colorex Sweden AB kunna bedriva sin verksamhet. Sen fortsatte han med 
vilka egenskaper de olika produkterna hade och vilka burkar som skulle användas vid 
tappningen och vilka lock och etiketter som skulle användas för att produkten skulle 
få rätt utseende. Även hur mycket produkten väger för att räkna ut kostnader för 
diverse transporter och logistik. 
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Han menade också att det finns väldigt mycket kunskap i de anställda som jobbade
med systemet. Detta stärkte han genom att förklara, som fastslagits tidigare, att det 
finns vissa delar i systemet som bara vissa specifika användare kan använda sig av 
eftersom det krävs en stor del erfarenhet och kunskap. Ett tydligt exempel på detta är
produktionsplaneringen som bara behärskades av en anställd på företaget. Detta är 
något som han inte tycker är en bra lösning så därför vill han att ett framtida system 
ska vara lättare att lära sig.  

5.1.3 Sekundärdata

Den IT-ansvarige fick även en fråga av en annan student ifrån Högskolan i Skövde, 
som inte är delaktig i den här rapporten så därför klassas detta som sekundärdata, men 
som är viktig för att förstå Colorex Sweden AB:s situation. Författaren av denna 
rapport var således inte närvarande när denna fråga ställdes. Det var varför de ska 
byta ut sitt befintliga system trots att de var nöjda med det. På detta svarade han att:

 Access 97 som informationssystemet är byggt på klarar inte av utvecklingen 
mot de nya operativsystemen på marknaden. Detta gör så att de är tvingade att 
byta plattform.

 Det gamla informationssystemet har dessutom växt sig så stort att det tar allt 
längre tid att ställa frågor till databasen, vilket leder till att arbetet stannar upp 
när en fråga ställs mot databasen.

 Alla uppdateringar i systemet sker inte i realtid utan användaren måste hela 
tiden trycka på knappar för att skicka en uppdatering om till exempel 
lagersaldot och sedan måste en annan användare trycka på en knapp för att 
hämta det nya lagersaldot. Detta är till exempel fallet ifall butiken i Skövde 
vill kolla ifall butiken i Vara har en viss produkt på lager som är slut i Skövde. 

Det material som har presenterats i detta avsnitt ligger till grund för analysen, i kapitel 
5.2, som presenteras i nästa avsnitt.

5.2 Analys

Här följer ett avsnitt som analyserar den utförda studien med hänsyn till de teorier 
som presenterades i problembakgrunden, i kapitel 2. Syftet med analysen är att 
besvara problempreciseringen, från kapitel 3.1, för att skapa riktlinjer åt 
organisationer för hur de ska utvinna och värdera sin kunskap. Inledningen av 
analysen kommer att inrikta sig på att förklara och stärka behovet av riktlinjer för 
utvinning och värdering av kunskap hos Colorex Sweden AB. Sedan följer kapitel 
5.2.1 som analyserar hur utvinning av kunskap ska gå till och kapitel 5.2.2 hanterar 
värderingen av den utvunna kunskapen.
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Till att börja med så går det att fastslå att Colorex Sweden AB är i behov av ett nytt 
informationssystem eftersom det befintliga systemet är uppbyggd av teknologi som 
var aktuell på mitten av 90-talet. Den IT-ansvarige har utfört viss vidareutveckling av 
systemet eftersom att Colorex Sweden AB tycker att deras system har växt sig för 
stort och har blivit långsamt i vissa situationer. Däremot så är det samma plattform 
och teknologi som implementerades i mitten av 90-talet. Det tyder på att de inte till 
fullo har uppfyllt alla delar i arbetsdefinitionen för ett effektivt informationssystem. 
Det är framförallt feedback funktionen från Stair & Reynolds (2006) som inte har 
uppfyllts eftersom den syftar till att hela tiden vidareutveckla systemet. Eftersom de 
ska byta ut sitt informationssystem så är de i behov av riktlinjer för hur de ska gå till 
väga eftersom de inte har några sådana i dagsläget.

Det faktum att det inte finns någon dokumentation över informationssystemet tyder på 
att de inte anammar det som Nonaka & Takeuchi (1995) kallar för Knowledge 
Management. Ifall Colorex Sweden AB hade haft dokumentation över sitt system så 
hade det varit lättare att sprida framförallt den explicita kunskapen till de anställda 
och på så vis effektivisera arbetet, vilket är själva kärnan i Knowledge Management. 
Det går även att jämföra med den definition som används för Knowledge 
Management ifrån Aggestam (2008) för att ytterliggare styrka att det brister i 
Knowledge Management tänkandet. Definitionen fastslår att det är rätt individer som 
ska förses med rätt kunskap i rätt tid och där brister det eftersom den IT-ansvarige 
säger att systemet har växt sig för stort och blivit långsamt när vissa funktioner ska 
utföras. Ibland kan det även vara fel värden som presenteras för användaren eftersom 
systemet inte uppdateras i realtid. Det får till följd att användaren i vissa situationer
använder sig av felaktig kunskap i sina beslut. Företaget säger dessutom själva att de 
inte har någon fokusering på Knowledge Management perspektivet i sin 
företagsstrategi. 

En annan aspekt på avsaknaden av dokumentation är den som Awad & Ghaziri (2003)
tar upp angående personal som slutar i organisationen. Den kunskap som finns inuti 
den personen som slutar försvinner ifrån organisationen ifall den inte är utvunnen på 
något vis. Detta skulle kunna uppstå ifall den IT-ansvarige eller någon annan 
nyckelperson på Colorex Sweden AB skulle bestämma sig för att avsluta sin tjänst 
eller av någon annan anledning inte skulle kunna fullgöra sin tjänst. Därför bör 
Colorex Sweden AB försöka utvinna den explicita och tacita kunskap som 
människorna i organisationen besitter.

5.2.1 Utvinna kunskap

Till att börja med så måste kunskapen lokaliseras innan den går att utvinna. 
Kunskapen har delats in tre olika kategorier, explicit, tacit och inbakad kunskap. 
Dessa tre begrepp beskrivs utförligt i problembakgrunden, kapitel 2.2.2. Var 
kunskapen kan bli lokaliserad presenteras i figur 7.
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Explicit Tacit Inbakad

IT  Mjukvara  Mjukvara –
enbart bilder 
och film.

Människa  Intervju

 Enkät

 Socialisering

 Diskussion 
mellan 
domänexperter.

 Kunskapskarta

Gränssnitt  Diskussion 
mellan 
domänexperter.

Figur 7, Lokalisering av kunskap ifrån IT, människa och gränssnitt

Explicit: Colorex Sweden AB bör utvinna den kunskap som finns i IT-delen av det 
befintliga informationssystemet. Det är framförallt explicit kunskap som går att 
utvinna ur IT-delen eftersom att den typen av kunskap är lättast att lagra med hjälp av 
IT. Anledningen till detta är den att explicit kunskap enligt Nonaka & Takeuchi 
(1995) är något som kan presenteras eller skrivas ner som ren fakta. Detta gör att den 
är lätt att lagra som data i IT-delen. Anledningen till att det är svårt att lagra tacit 
kunskap i IT-delen är avsaknaden av sociala faktorer i IT-delen. Eftersom tacit 
kunskap lagras i form av tankar och erfarenheter hos människor så blir det därför 
väldigt svårt att lagra tacit kunskap i IT-delen.

Exempel på explicit kunskap hos Colorex Sweden AB är deras recept på de olika 
produkterna. De innehåller kunskap om hur mycket av varje ingrediens som ska 
användas till en specifik produkt och liknande. För att utvinna denna kunskap så kan 
Colorex Sweden AB använda mjukvara enligt Gebus & Leiviska (2009). Eftersom 
explicit kunskap kan presenteras eller skrivas ner som ren fakta så passar mjukvara 
bra och sparar tid för organisationen som slipper göra det manuellt. När kunskapen är 
utvunnen så skulle den IT-ansvarige enbart behöva validera att kunskapen är korrekt 
och sedan kan den implementeras i ett nytt system. Med mjukvara så menas att 
kunskapen är lagrad i databaser och olika tabeller i databasen och det är dessa som 
organisationen bör kopiera för att kunna implementera kunskapen i ett nytt 
informationssystem.

En riktlinje som faller ut av detta är att när en organisation ska utvinna kunskap som 
kan liknas med attribut, alltså explicit kunskap, så bör de först och främst söka i IT-
delen av informationssystemet. Genom att kopiera de gamla databastabellerna så 
utvinner de automatiskt all explicit kunskap i IT-delen.

Explicit kunskap kan även existera utanför IT-delen av informationssystemet då det 
enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är något som kan presenteras eller skrivas ner som 
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ren fakta. Därför kan det även existera explicit kunskap i människorna som är en del 
av informationssystemet. För att utvinna den explicita kunskapen hos människorna i 
informationssystemet så finns det två olika alternativ. Antingen så använder sig 
organisationen av personliga intervjuer eller så använder de enkäter. Colorex Sweden 
AB bör intervjua sina anställda och fråga ifall det är någon specifik explicit kunskap 
som de använder sig av dagligen men som inte finns lagrad i IT-delen av 
informationssystemet. Eftersom de är ett relativt litet företag med omkring 30 
anställda så är det bättre att använda sig av personliga intervjuer eftersom detta leder 
till diskussioner mellan de inblandade. Möjligheten finns att mer kunskap kan 
utvinnas då än ifall de anställda ska sitta och svara på enkäter själva. Ofta så värderas 
inte enkäter som något viktigt utan glöms ofta bort. 

Ett alternativ till intervjuer är att istället dela ut enkäter till de anställda där de själva 
får beskriva vilken sorts kunskap som saknas i IT-delen men som de använder 
dagligen. Ifall det framkommer kunskap som saknas i IT-delen men som människorna 
besitter så bör denna kunskap dokumenteras för att i ett senare tillfälle kunna läggas 
till i kravspecifikationen för ett nytt informationssystem. Även om enkäter inte är lika 
effektiva som intervjuer så kan de ibland vara det enda alternativet. Ifall ett stort 
multinationellt företag ska utvinna sin kunskap så skulle det ta orimligt lång tid att 
utföra alla personliga intervjuer eftersom de har så många anställda. 

Något som är viktigt att tänka på för en organisation när de utformar frågorna till 
intervjuerna och enkäterna är att undvika frågor som går att besvara med ja eller nej. 
Annars är risken att mycket kunskap går förlorad på grund av de anställda ger så lätta 
svar som möjligt.

Riktlinjerna som faller ut av att organisationer ska utvinna explicit kunskap ur 
människor blir således att de ska: 

 Försöka fånga explicit kunskap som inte redan finns lagrad i IT-delen av 
informationssystemet.

 Använda intervjuer i så stor utsträckning som möjligt för att utvinna kunskapen ur 
människor. I stort sett bara rimligt i små och mellanstora organisationer.

 Använda enkäter ifall organisationen är så stor att intervjuer inte är logiskt 
genomförbart.

 Utforma frågor som kräver utvecklande svar och inte går att besvara med ja eller 
nej.

Tacit: Det faktum att informationssystemet tar relativt lång tid att lära sig tyder på att 
det finns mycket dold kunskap hos de erfarna användarna om hur systemet ska
användas. Sen så finns det även vissa funktioner som kräver att användaren har 
speciallistkunskap, som är fallet för produktionsplaneraren. Eftersom det bara är han 
som kan utföra produktionsplaneringen så innebär det att han besitter en stor mängd 
tacit kunskap som är ytterst vital för organisationen. Till exempel så beskrev ju 
produktionsplaneraren att det fanns vissa mönster eller rutiner som han var tvungen 
att följa för att systemet skulle funka korrekt. Dessa rutiner följde inte den officiella 
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arbetsrutinen i systemet men det var trots allt det arbetssätt som 
produktionsplaneraren använde sig av dagligen. Detta tyder på att det är viktigt för 
organisationer att både ta reda på de officiella och de inofficiella arbetsrutinerna i 
systemet för att kunna skapa ett effektivare system i framtiden. För att komma åt de 
inofficiella arbetsrutinerna så är det viktigt att den anställde känner ett förtroende för 
sin organisation att han eller hon inte blir bestraffad för att ha använt sig av andra 
rutiner än vad som är fastslagna av den högsta ledningen. Skulle inte så vara fallet så 
kan det bli väldigt svårt att komma åt de inofficiella arbetsrutinerna och viktig 
kunskap kan gå förlorad. 

För att utvinna den tacita kunskapen hos människorna i informationssystemet bör 
Colorex Sweden AB anamma det som Nonaka & Takeuchi (1995) kallar för 
socialisering, som innebär att individer utbyter tacit kunskap med varandra genom att 
diskutera med varandra. Detta stärks av Gebus & Leiviska (2009) eftersom de menar 
att tacit kunskap bygger mer på erfarenheter och insikter hos en människa och därför 
krävs det att människor diskuterar med varandra för att senare kunna sätta kunskapen 
i ett sammanhang. För att utvinna den viktiga kunskapen som produktionsplaneraren 
besitter så skulle de kunna använda de två sista riktlinjerna som Padma & 
Balasubramanie (2009) tar upp för utvinning av kunskap i kapitel 2.2.3. Genom att 
först intervjua och diskutera med produktionsplaneraren för att identifiera den vitala 
kunskapen som han besitter. Sedan skapar de tillsammans en kunskapskarta med den 
vitala kunskapen så att de kan klargöra de olika begreppen och för att i ett senare 
skede lägga till kunskapen i kravspecifikationen för att kunna implementera den i ett 
nytt informationssystem. 

Däremot så är det inte lätt att generalisera tacit kunskap så att den går att skriva ner 
som explicit kunskap och lagra i IT-delen av informationssystemet. En åtgärd för att 
undvika detta problem enligt Awad & Ghaziri (2003) kan vara att baka in kunskapen, 
som nyckelpersoner besitter, i informationssystemet på olika vis. Till exempel så kan 
kunskapen bakas in i olika arbetsprocesser eller så bakas den in i användargränssnittet 
så att alla användare i organisationen tillgodogör sig kunskapen automatiskt i sitt 
dagliga arbete. På så vis skulle de kunna minska antalet nyckelpersoner i 
organisationen.

När Colorex Sweden AB ska utvinna tacit kunskap så är det rimligtvis ifrån någon 
som är expert inom ett visst område inom organisationen. Eftersom att utvecklingen 
av nya informationssystem har en tendens att dra ut på tiden så är det viktigt att välja 
”rätt” expert till processen. Därför är det viktigt att ha några grundläggande punkter 
att följa vid valet av expert. Till exempel så ska experten: 

 Veta hur arbetsprocesserna ska utföras.

 Kunna förklara hur en specifik arbetsprocess ska utföras.

 Ha tid att förklara hur arbetsprocesserna utförs och att experten är tillgänglig 
under hela projektet så att insatsen inte dalar i takt med att projektet tar längre 
tid.
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Skulle det vara så att en organisation har använt sig av bilder och videoklipp för att 
lagra tacit kunskap i IT-delen så borde det effektivaste sättet för att utvinna denna 
kunskap vara att använda sig av mjukvara som flyttar över kunskapen till ett nytt 
informationssystem. Anledningen till detta är att kunskapen redan har blivit 
digitaliserad och används av IT-delen.

Inbakad: För att utvinna det som Wiig (1993) kallar för den inbakade kunskapen så 
bör organisationen gå tillväga på samma sätt som när tacit kunskap ska utvinnas ur 
människor. Dock så ska de diskutera kring de designval som finns i gränssnittet för att 
klargöra vilken sorts kunskap som finns inbakad i systemet. 

I dagsläget så finns det ingen medveten inbakad kunskap i informationssystemet 
eftersom den IT-ansvarige säger att det inte finns några direkta designval i systemet. 
Systemet har mer växt okontrollerat när en ny funktion har behövts och gamla 
funktioner har lämnats kvar. Det går inte heller att specificera någon specifik tacit 
kunskap som finns lagrad i IT-delen av informationssystemet. En anledning till detta 
kan vara att när tacit kunskap lagras i IT så är det oftast i form av inbakad kunskap i 
olika rutiner eller gränssnitt men detta är inte fallet hos Colorex Sweden AB. Tacit 
kunskap kan förvisso lagras i IT-delen i form av olika bilder eller videoklipp men så 
är inte heller fallet i Colorex Sweden AB:s informationssystem. 

Dock så finns det en del inbakad kunskap i det befintliga informationssystemet 
eftersom till exempel recepten på de olika produkterna förklarar i vilken ordning som 
de olika ingredienserna ska blandas i under produktionen. En annan rutin är att 
produktionsplaneraren måste följa vissa dolda rutiner för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. För att skapa en högre acceptans bland användarna 
för det nya informationssystemet så kan en bra idé vara att anpassa det nya 
användargränssnittet efter det gamla systemet så att omställningen blir så liten som 
möjligt för användarna. 

5.2.2 Värdera kunskap

När Colorex Sweden AB ska införa sitt nya informationssystem så är det viktigt att de 
tar hänsyn till de olika kunskapsförlusterna som Aggestam (2008) tar upp för att 
kunna värdera sin befintliga kunskap. Till att börja med så bör Colorex Sweden AB se 
till att ha kontroll över de oönskade kunskapsförlusterna som presenterades i figur 3.
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Figur 3, Kunskapsförluster, Aggestam (2008, s.177, tillstånd har erhållits ifrån författaren)

 Punkt 1 tar upp kunskap som finns lagrad i organisationen men som ännu inte 
blivit implementerad i informationssystemet. Anledningen till detta är att 
organisationen inte är medveten om att de besitter den specifika kunskapen 
eller att den inte anses vara relevant. Det kan också vara så att den som sitter 
på kunskapen inte vill dela med sig av kunskapen för att dennes status skulle 
minskas i så fall. I Colorex Sweden AB:s fall skulle detta kunna liknas med 
situationen för den ekonomiansvarige eftersom det inte finns någon koppling 
ifrån informationssystemet till bokföringsprogrammet. Däremot så finns det 
information i informationssystemet som skulle vara av nytta för den 
ekonomiansvarige när hon sköter bokföringen.

 Punkt 2 tar upp explicit kunskap som finns i informationssystemet och i 
Colorex Sweden AB:s fall så skulle det kunna vara att inköparen vet hur 
mycket en nyinköpt burk kostar men glömmer att förmedla detta till den IT-
ansvarige så att han kan ändra det i systemet.

 Punkt 3 tar upp tacit kunskap som finns lagrad i informationssystemet men 
som inte används på grund av att de anställda inte är medvetna om den eller 
inte vill dela med sig av den. I Colorex Sweden AB:s fall så skulle till exempel 
situationen med produktionsplaneraren passa in på denna punkt. Ifall fler 
skulle kunna använda sig av hans kunskap så skulle detta gynna företaget men 
det skulle samtidigt kunna sänka hans uppskattade värde i organisationen ifall 
fler användare skulle kunna utföra hans arbetsuppgifter. Därför är det viktigt 
att Colorex Sweden AB motiverar och gynnar de anställda för att de delar med 
sig av sin kunskap. 
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Det är även viktigt att vara medveten om önskade kunskapsförluster, det vill säga 
sådan kunskap som finns i det befintliga informationssystemet men som inte ska 
implementeras i det nya. Önskade kunskapsförluster är punkt 6 och 7 i figur 3. 

 Punkt 6 handlar om att kassera gammal och utdaterad kunskap ifrån systemet 
och i Colorex Sweden AB:s fall skulle det kunna vara de funktioner i det 
befintliga informationssystemet som de inte längre kan använda på grund av 
att de orsaker problem i resten av systemet. Ett annat exempel är ifall det 
ligger kvar gamla recept på produkter som inte längre produceras eller som 
inte kommer produceras i framtiden.

 Punkt 7 handlar om att tacit kunskap inte går att lagra på ett effektivt sätt utan 
att kunskapen blir missvisande. Ett exempel är ifall produktionsplanerarens 
tacita kunskap inte går att fånga helt ut i systemet så bör de fundera på att 
istället utbilda fler användare i produktionsplanering för att på så vis bygga 
bort vissa nyckelpersoner i organisationen. Som en sista utväg kan de istället 
för att lagra kunskapen, lagra information om var kunskapen kan lokaliseras.

När organisationen har utvunnit kunskapen så bör de värdera den för att kontrollera 
ifall kunskapen ska sparas eller inte. I figur 8, som är influerad av Aggestam (2008),
så presenteras olika riktlinjer för hur en organisation ska gå till väga för att uppnå 
önskade kunskapsförluster och även hur de ska undvika oönskade kunskapsförluster. 

Explicit Tacit Inbakad

Önskad 
kunskapsförlust / 

Oönskad 
kunskapsförlust

 Är kunskapen 
relevant för 
organisationen?

 Redundans

 Imitationsrisk

 Rättsliga 
aspekter

 Validering

 Är kunskapen 
relevant för 
organisationen?

 Redundans –
enbart bilder 
och film.

 Imitationsrisk –
enbart bilder 
och film.

 Rättsliga 
aspekter

 Kunskapen blir 
missvisande

 Validering

 Är kunskapen 
relevant för 
organisationen?

 Redundans

 Imitationsrisk

 Rättsliga 
aspekter

 Kunskapen blir 
missvisande

 Validering

Figur 8, Kunskapsmatris med riktlinjer, Aggestam (2008, tillstånd har erhållits ifrån författaren)

Matrisen fungerar så att ifall den första frågan besvaras med ett ja så betyder det att 
kunskapen är viktig för organisationen och de vill således inte förlora den kunskapen. 
Ifall frågan istället hade besvarats med ett nej så hade kunskapen inte varit relevant 
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och det är bara att kassera kunskapen. De resterande punkterna, förutom validering 
som beskrivs sist, ska besvaras med ett nej för att kunskapen fortfarande ska vara 
önskvärd för organisationen. Skulle någon av punkterna besvaras med ett ja så ska 
kunskapen kasseras. Således ska alla punkter arbetas igenom uppifrån och ner innan 
kunskapen är fullkomligt värderad.  Till sist så kommer validering som är en funktion 
för att kvalitetssäkra kunskapen med ett datum, vilken person som validerat 
kunskapen och till sist dennes befattning. Figur 8 kommer nu att vidareutvecklas för 
att lägga en större vikt på hur en organisation ska arbeta igenom den för att öka 
kvaliteten på en kravspecifikation genom att vissa steg kommer att anpassas efter de 
olika kunskapstyperna. Den anpassade kunskapsmatrisen presenteras i kapitel 6 som 
figur 9. 

För att ta reda på ifall kunskapen ska kasseras eller lagras så kan Colorex Sweden AB 
använda sig av de sex utvärderingskriterier som Aggestam (2008) tar upp. Kriterierna 
kommer att anpassas efter de tre sorternas kunskap som har använts genomgående i 
rapporten, explicit, tacit och inbakad kunskap. 

 Relevans: Till att börja med måste de ställa sig frågan ifall kunskapen är 
relevant för organisationen och hjälper dem att vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. Detta är något som gäller för alla de tre typerna av kunskap. Är 
kunskapen inte relevant så ska den inte lagras eftersom det enligt tidigare 
definition från Aggestam (2008) framgår att det är ändamålsenlig kunskap 
som ska spridas. Detta är något som gäller för alla de tre olika 
kunskapstyperna.

 Redundans: Ifall kunskapen redan finns lagrad så bör den inte lagras igen för 
att undvika redundans i systemet. Detta gäller framförallt för explicit kunskap 
eftersom det är råa fakta om en händelse och kunskapen är lagrad i IT-delen av 
systemet eftersom det är svårt att uppnå redundans av kunskap i en människa. 
Det gäller även för tacit kunskap som lagras i form av bilder och videoklipp.
Vad gäller inbakad kunskap så bör inte den ge upphov till redundans eftersom 
kunskapen är inbakad i olika rutiner eller i gränssnittet, vilket gör att 
användarna använder kunskapen automatiskt. Ifall det gäller tacit kunskap som 
är lagrad i en människa så är det enbart positivt ifall så många som möjligt 
besitter kunskapen eftersom det tyder på en effektiv spridning av kunskapen 
inom organisationen. Således är det bara explicit kunskap som löper stor risk 
att skapa redundans i informationssystemet.

 Imitationsrisk: Colorex Sweden AB bör också undersöka ifall 
imitationsrisken ökar ifall de lagrar kunskapen i systemet. Det gäller 
framförallt för explicit och inbakad kunskap eftersom den kunskapen är lagrad 
antingen som råa fakta i IT-delen eller som en del av gränssnittet. Till viss del 
gäller det för tacit kunskap men då enbart i form av att bilder och videoklipp 
kan imiteras eftersom tacit kunskap är bunden till en människas huvud enligt 
Nonaka & Takeuchi (1995). Ifall imitationsrisken ökar så kan det vara 
effektivare att lagra information om var kunskapen kan lokaliseras.

 Missvisande kunskap: Något som kan uppstå när en organisation ska lagra 
tacit kunskap är att den på något sätt blir missvisande eftersom den är starkt 
bunden till en människa huvud enligt Nonaka & Takeuchi (1995). I 
förlängningen betyder det också att inbakad kunskap kan bli missvisande 
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eftersom det är den tacita kunskapen som transformeras till inbakad kunskap 
enligt Wiig (1993). Även för denna punkt gäller det att i så fall istället lagra 
information om var kunskapen kan lokaliseras. Explicit kunskap berörs inte av 
denna punkt eftersom det är råa fakta. 

 Rättsliga aspekter: I de fall där kunskapen är skyddad av diverse lagar och 
regler och organisationen begår ett brott genom att använda sig av kunskapen 
så bör den inte lagras för att undvika att brott begås och för att minska risken 
för att organisationens image och rykte försämras. Detta gäller således för alla 
sorters kunskap.

 Validering: Till sist så bör kunskapen valideras för att stärka tillförlitligheten 
på kunskapen för att kvalitetssäkra den. Detta görs förslagsvis av den IT-
ansvarige i samråd med de personer som klassas som domänexperter på 
Colorex Sweden AB. Denna punkt är också likvärdig för alla kunskapstyper. 
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6 Slutsatser

I detta avsnitt så presenteras ett svar på den problemformulering som har använts 
igenom hela rapporten och som lyder:

Hur ska en organisation utvinna och värdera kunskapen ifrån sitt befintliga 
informationssystem och dess processer ur ett Knowledge Management - perspektiv, 
vilket inkluderar interaktionen mellan människa och informationssystem?

Till att börja med så måste kunskapen lokaliseras innan den går att utvinna. Var 
kunskapen kan bli lokaliserad presenteras i figur 7.

  

Explicit Tacit Inbakad

IT  Mjukvara  Mjukvara –
enbart bilder 
och film.

Människa  Intervju

 Enkät

 Socialisering

 Diskussion 
mellan 
domänexperter.

 Kunskapskarta

Gränssnitt  Diskussion 
mellan 
domänexperter.

Figur 7, Lokalisering av kunskap ifrån IT, människa och gränssnitt

De olika kunskapstyperna kan lokaliseras på olika ställen i informationssystemet och 
har därför även fått olika riktlinjer som gäller vid utvinningen och dessa kommer nu 
att presenteras.

Explicit/IT:

 När en organisation ska utvinna kunskap som kan liknas med attribut, alltså 
explicit kunskap, så bör de först och främst söka i IT-delen av 
informationssystemet. Genom att kopiera de gamla databastabellerna så utvinner 
de automatiskt all explicit kunskap i IT-delen.
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Explicit/Människa:

 Försöka fånga explicit kunskap som inte redan finns lagrad i IT-delen av 
informationssystemet.

 Använda intervjuer i så stor utsträckning som möjligt för att utvinna kunskapen ur 
människor. I stort sett bara rimligt i små och mellanstora organisationer.

 Använda enkäter ifall organisationen är så stor att intervjuer inte är logiskt 
genomförbart.

 Utforma frågor som kräver utvecklande svar och inte går att besvara med ja eller 
nej.

Tacit/IT:

 Genom att kopiera de gamla databastabellerna så utvinner de automatiskt all tacit 
kunskap i IT-delen.

Tacit/Människa: 

Börja med att utse respondent genom att gå igenom följande tre riktlinjer.
Respondenten ska:

 Veta hur arbetsprocesserna ska utföras.

 Kunna förklara hur en specifik arbetsprocess ska utföras.

 Ha tid att förklara hur arbetsprocesserna utförs och att experten är tillgänglig 
under hela projektet så att insatsen inte dalar i takt med att projektet tar längre tid.

Fortsätt sedan genom att använda socialisering för att utvinna kunskapen.

 Intervjua och diskutera med respondenten för att utbyta tacit kunskap.

 Viktigt att både officiella och inofficiella arbetsprocesser diskuteras för att kunna 
utvinna all kunskap.

 En förutsättning för att kunna lokalisera de inofficiella arbetsprocesserna är att de 
anställda känner att de har förtroende från organisationen så att de vågar berätta 
om de inofficiella arbetsprocesserna.

 För att öka förtroendet bör organisationen motivera och gynna de anställda ifall de 
delar med sig av sin kunskap.

 Skapa sedan gemensamt en kunskapskarta för att specificera de olika sambanden 
mellan de olika begreppen.

Inbakad/Gränssnitt: 

 Socialisering mellan domänexperter för att utvinna inbakad kunskap i gränssnitt 
och processer i organisationen. Dessa dokumenteras sedan på samma vis som tacit 
kunskap.
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 Ett tips vid implementationen av det nya systemet är att anpassa gränssnittet efter 
det gamla systemet för att gör omställningen så liten som möjligt för användarna. 

När sedan alla kunskapstyperna är utvunna så är det dags för organisationen att 
värdera kunskapen för att kontrollera ifall den är värd att behålla. Detta görs genom 
att organisationen testar ifall kunskapen kommer igenom alla steg i figur 9.

Figur 9, Värdering av kunskap

Eftersom att utvecklingsprojekt ofta tenderar på att dra ut på tiden så har de tre stegen 
i Figur 9 redundans, imitationsrisk och missvisande kunskap fått matriser i sig som 
beskriver vilka kunskapstyper som organisationer ska lägga kraft på ifall de är i 
tidsnöd i de olika stegen.

Relevans

Redundans

Risk Liten Stor

Exp X
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Risk Liten Stor
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Missvisande
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7 Diskussion

Här följer ett avsnitt som syftar till att vara självkritiskt för att fastslå validiteten och 
reliabiliteten på den utförda studien och hela rapporten. Det börjar med en granskning 
av resultatet som framkommit och fortsätter med en granskning av genomförandet. 
Till sist så presenteras ett förslag till fortsatt forskning inom området.

7.1 Validering

För att empirin ska vara valid så måste den uppnå ett visst mått av relevans och 
giltighet. För att uppnå validitet så gäller det således att undersöka de saker som var 
tänkta att undersökas innan studien genomfördes för att fokusera på rätt saker
(Ejvegård, 2003). Detta kan göras genom att till exempel koncentrera intervjuer till de 
ämnen som faller inom ramen för rapporten och låta bli att sväva iväg i andra ämnen 
som inte är relevanta.

För att undvika att vi svävade iväg i fel ämnen under intervjuerna och observationerna 
så hade jag innan varje möte satt upp klara punkter som jag ville diskutera med de 
anställda på Colorex Sweden AB. För att sätta upp punkterna använde jag mig av de 
olika teorier som presenterades i problembakgrunden (2). Genom att sätta upp punkter 
så tycker jag att det blev en bra och flexibel struktur på intervjuerna eftersom vi kunde 
diskutera fritt så länge som vi höll oss inom ramarna för de olika punkterna. Ett annat 
angripningssätt hade varit att specificera vilka frågor som skulle ställas till de 
anställda. Intervjun hade då fått en mer enkätisk karaktär och blivit väldigt 
strukturerad men jag tror att det då hade varit stor risk för att missa mycket 
information eftersom det framkom mycket dold information under de fria 
diskussionerna som hade varit svår att fånga upp med förbestämda frågor.  

7.2 Reliabilitet

Urvalet av respondenter till intervjuerna och observationerna har varit spritt utöver 
alla hierarkiska nivåer i organisationen för att få en korrekt bild av hur 
informationssystemet fungerar i dagsläget. De olika användarna som har intervjuats 
har varit IT-ansvarig, VD, produktionsplanerare och kassapersonal. Därför går det att 
anse att reliabiliteten av studien är relativt hög. 

Något som möjligtvis kan sänka reliabiliteten är det som Denscombe (2000) tar upp. 
Nämligen att en kvalitativ studie leder till en mer subjektiv bedömning och analys av 
studien eftersom att forskaren är inblandad i studien i en mycket större utsträckning 
än vid en kvantitativ studie. Vid genomförandet av studien så har det hela tiden varit 
en inblandning ifrån mig som författare i de intervjuer och observationer som har 
genomförts eftersom jag hela tiden ställt frågor som kan ha riktat situationerna i olika 
riktningar. Detta kan ge upphov till situationer som inte hade existerat utan min 
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inblandning. Därför kan det existera rådata som inte hade existerat utan min 
inblandning.

7.3 Fortsatt forskning

Ett förslag på fortsatt forskning är hur en organisation ska gå till väga för att lagra den 
utvunna och värderade kunskapen på ett så effektivt sätt som möjligt. Eftersom det 
framkommit att en stor del av en organisations viktigaste kunskap är lagrad i 
människor så riskerar de att förlora denna kunskap när en specifik individ lämnar 
organisationen. Därför bör organisationer lagra den vitala kunskapen på något annat 
vis för att undvika problemet med nyckelpersoner. Detta skulle således kunna vara en 
bra fortsättning på denna rapport för att fastslå var en organisation ska lagra sin 
kunskap. Det kanske är effektivare att lagra i IT eller i processer? Detta är något som 
en framtida studie skulle kunna utvisa. 
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Bilaga 1

Colorex Sweden AB

Studien har utförts på ett företag som heter Colorex Sweden AB. De har sitt 
huvudkontor och sin fabrik i Stora Levene på Västgötaslätten och har varit 
verksamma på den svenska färgmarknaden i över 50 år. De har ungefär 20 stycken 
anställda i Stora Levene och har en årsproduktion på strax under tre miljoner liter färg 
och omsätter ungefär 100 miljoner årligen. De har inriktat sig på färg för dekorativ 
målning av hus och hem. Deras sortiment består av tak- och väggfärg, snickerifärger, 
olika lacker, golvfärger, fasadfärger, träskydd, rostskydd och fönsterfärg.

Deras produkter riktar sig först och främst till privatpersoner i Sverige men de 
exporterar även sina produkter utöver Europa. I dagsläget exporterar de till Danmark, 
Norge, Finland, Island, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen.  

De har även två egna försäljningsbutiker som går under namnet Colorex Direct. Den 
första butiken öppnades i närheten av fabriken och är lokaliserad i Vara. Den andra 
butiken öppnades i februari 2009 och är lokaliserad på Stallsiken i Skövde. Det är 
även där som de flesta intervjuerna med företaget har ägt rum. Anledningen till att 
Colorex Sweden AB används som studieobjekt är den att de hörde av sig till 
Högskolan i Skövde och hade problem med sitt informationssystem så därför följer nu 
en presentation av deras befintliga system.
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