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Förord 
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Slutligen vill vi även tacka samtliga opponenter som bidragit med feedback och tips i syfte att 

löpande förbättra studien.   
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Abstract 

Digitalization has affected organizations and many work activities have changed as a result, 

there including how members of organizations share knowledge between each other. 

Knowledge is one of the most important resource in an organization whereof digital 

knowledge more easily can be accessed, utilized and spread to members of the organization. It 

is important to take charge of the knowledge already existing within the organization and 

share it between members of the organization as it can result in competitive advantages.  

The purpose of the study has been to develop an understanding of how knowledge 

sharing within organizations is affected by digitalization. To achieve the purpose of the study, 

a qualitative method was used and interviews were carried out with respondents in higher 

positions of a selected organization, within the construction industry. The conclusion indicates 

that digitalization has made knowledge more effective to share. Since knowledge is available 

in digital form it has contributed to better accessibility, where several members of the 

organization can utilize the knowledge at the same time. In addition, the knowledge can be 

shared more quickly and across geographical distances, which has led to that knowledge can 

be shared less costly and more time efficiently.   

 

Keywords: Digitalization, knowledge sharing, efficiency, construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Digitaliseringen har påverkat organisationer där många arbetsaktiviteter ändrats som följd, där 

inkluderat hur organisationsmedlemmar delar kunskap mellan varandra. Kunskap är bland den 

viktigaste resursen i en organisation varav digital kunskap mer lättillgängligt kan nås, nyttjas 

och spridas till organisationens medlemmar. Det är viktigt att tillvarata på den kunskapen som 

redan finns inom organisationen och dela den mellan organisationens medlemmar då det kan 

ge upphov till konkurrensfördelar.  

Syftet med studien har varit att utveckla en förståelse för hur kunskapsdelning inom 

organisationer påverkas av digitaliseringen. För att uppnå syftet gjordes en kvalitativ 

undersökning och intervjuer genomfördes med respondenter som har en högre befattning, på 

en utvald organisation inom byggbranschen. Slutsatsen indikerar att digitaliseringen 

effektiviserat organisationens kunskapsdelning. Att kunskap återfinns digitalt har bidragit till 

bättre tillgänglighet där flera av organisationens medlemmar kan ta del av kunskapen 

samtidigt. Kunskapen kan dessutom delas snabbare och över geografiska avstånd vilket 

resulterat i att kunskap mindre kostsamt och mer tidseffektivt kan delas.  

 

Nyckelord: Digitalisering, kunskapsdelning, effektivitet, byggbranschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begrepp  

• Digitalisering - Omvandling från analogt till digitalt material.  

• Organisation - Ett samlingsnamn på hela verksamheten/företaget. 

• Organisationsmedlem - Begrepp som inkluderar alla individer som arbetar inom 

organisationen.  

• Kunskapsdelning - Kunskap som delas mellan medlemmar i en organisation.  

• Kunskap – Att veta eller känna till något. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en övergripande bakgrund till det undersökta området. 

Denna bakgrund leder till en problemdiskussion som sedan utmynnar i studiens 

problemformulering och syfte. I sista delen av det inledande kapitlet förklaras vilka 

avgränsningar som gjorts i vår studie. 

 

Digitaliseringen har påverkat såväl individer, organisationer samt samhället och har bland 

annat förändrat hur uppgifter tas an, hur lösningar utvinns samt hur saker görs och upplevs. 

Material i digital form ökar i takt med att material i analog form minskar, vilket kan ses som 

ett resultat av att datorer och internet blivit allt mer allmänt förekommande (SOU 2016:85, 

2016). Enligt Internet World Stats (2018a,b) har drygt 54 procent av världens befolkning 

tillgång till internet varav i Sverige är internettillgången cirka 93 procent. Att allt mer övergår 

i digital form påverkar både individers vardag och arbete. En del menar dessutom att 

digitaliseringen kan identifieras som den fjärde industriella revolutionen1 (Li & Herd, 2017; 

Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & Teppola, 2017). 

Organisationer förändras till följd av digitaliseringen och nya möjligheter utvecklas för 

att förbättra verksamheten. Det finns en koppling mellan digitalisering och organisationers 

tillväxt och lönsamhet, där digitaliseringen bland annat kan bidra till förbättrad effektivitet 

(SOU 2016:85, 2016; Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet & Welch, 2013). Parviainen et al. 

(2017) menar att digitaliseringen kan leda till tids- och kostnadsbesparingar för 

organisationer. 

Branscher påverkas olika av digitaliseringen där det inom somliga branscher skett en 

större utveckling än i andra. Dock påverkas alla organisationer mer eller mindre av den 

digitala utvecklingen, varav det är väsentligt att förändras om en organisation vill fortsatt vara 

konkurrenskraftig (Fitzgerald et al, 2013). Byggbranschen är enligt McKinsey Global Institute 

(2016) den minst digitaliserade branschen i Sverige. Det finns därmed möjligheter till 

utveckling inom branschen för att likt övriga branscher öka sin prestation genom 

digitalisering, där kunskapsdelning kan effektiviseras genom exempelvis digitala samarbeten 

och fältmobilitet (Agarwal, Chandrasekaran & Sridhar, 2016). Enligt en rapport av McKinsey 

Global Institute (2012) kan tjänsteföretag öka sin effektivitet med 20-25 procent genom 

digitalisering och sociala webbverktyg. Organisationsmedlemmarnas kunskapsbearbetning 

                                                           
1 Likt tidigare industriella revolutioner har digitaliseringen resulterat i minskade arbetstillfällen. Färre antal 
medlemmar i organisationen krävs vid respektive arbetsuppgift (Parviainen et al., 2017).  
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kan öka genom förbättrad kommunikation samt samverkan, vilket kan utvinna både tids- och 

kostnadsbesparingar som följd. Med de nya IT-verktygen kan kommunikationen ske snabbare 

samt över långa avstånd vilket frigör både tid och pengar inom organisationer. En 

undersökning av Industrifakta och Svensk Byggtjänst (2017) visar på hur bristande 

kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen årligen kan kosta upp till 60 miljarder 

kronor. Hälften av de tillfrågade organisationerna anser att en ökad digitalisering kan främja 

samarbetet såväl externt som internt och ses som en möjlighet att effektivisera interaktionen.   

 

1.1 Problemdiskussion 

Det diskuteras mycket idag om digitalisering och dess påverkan på organisationer, där 

digitaliseringen bland annat förändrat hur organisationers medlemmar kommunicerar, arbetar 

tillsammans, lär och presterar. Många av de traditionella arbetsaktiviteterna har ändrats, där 

digitala hjälpmedel inkluderats i arbetet för att hjälpa de anställda att utföra sina 

arbetsuppgifter (Church, Gilbert, Oliver, Paquet & Surface, 2002; Schrum & Benson, 2002). 

Enligt Benson, Johnson och Kuchinki (2002) har teknikens framväxt gett upphov till något de 

definierar som den digitala arbetsplatsen. 

Kunskap utgörs som en av de viktigaste resurserna varav det i en organisation finns en 

mängd olika kunskaper samlad. Att tillvarata på den kunskap som finns samt dela den mellan 

organisationens medlemmar är väsentligt för organisationer av den anledningen att det kan ge 

upphov till konkurrensfördelar (Nonaka, 1994). Inte minst i byggbranschen utgör kunskap en 

betydande del, där kunskapsdelning kan resultera i förbättrad prestation, minska risker för fel 

och förbättra kompetensen samt samarbetet (Lindhard & Larsen, 2016). Tsai (2001) 

framhäver hur kunskap är socialt konstruerad och utvecklas genom interaktion varav 

digitaliseringen underlättat interaktionen. Med hjälp av digitaliseringen kan kunskap erhållas 

och delas oavsett vart organisationens medlemmar befinner sig eller vilken tidpunkt det är på 

dygnet. Flera kan dessutom nyttja kunskapen samtidigt, erfarenheter kan delas mellan 

medlemmar och kunskapen kan återanvändas utan att ha direktkontakt med den som 

ursprungligen utvecklat kunskapen (Schrum & Benson, 2002). Medlemmars arbete i 

organisationen kan effektiviseras där kunskap mer lättillgängligt kan nås och där andra 

medlemmars kunskap kan nyttjas för att utföra arbetet. Att kunskap finns tillgänglig i digital 

form och verktyg för att behandla kunskapen blivit allt mer allmänt förekommande och 

effektiva innebär det att organisationer kan frigöra tid. Tid som istället kan förvaltas på att 

utveckla organisationen till att bli än mer effektiv och konkurrenskraftig (Li & Herd, 2017). 
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Den digitala utvecklingen skiljer sig åt mellan länder, där Sverige tillhör ett av de länder 

som toppar utvecklingen (Europeiska kommissionen, 2017). Genom att implementera digital 

teknik upplever organisationer möjlighet till att kunna förbättra bland annat verksamhetens 

effektivitet (Fitzgerald et al., 2013; Parviainen et al., 2017). Ämnet digitalisering är aktuellt 

och diskuteras flitigt i debatter men forskningen inom området är fortsatt begränsad. De 

studier som framställts har till största del redogjort för branscher som enligt McKinsey Global 

Institute (2016) tillhör bland de mest digitaliserade eller på den amerikanska marknaden. Det 

innebär dock inte att digitaliseringen även kan gynna andra branscher som för tillfället har en 

låg grad av digitalisering. Mot bakgrund av ovanstående vore det intressant att studera en 

bransch som kategoriserats ha en låg digitaliseringsgrad nämligen byggbranschen med ett 

svenskt perspektiv, för att utvinna hur och på vilket sätt digitaliseringen har effektiviserat den 

branschen.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar digitaliseringen effektiviteten inom byggbranschen med avseende på 

kunskapsdelning mellan organisationens medlemmar? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla en förståelse för hur kunskapsdelning inom organisationer 

påverkas av digitaliseringen. 

 

1.5 Avgränsning 

Vår studie är begränsad till både bransch och organisation. Branschen som studerats är bygg 

med fokus på en organisation inom branschen. Vi har även avgränsat ämnet digitalisering till 

att enbart studera digitalisering i samband med om det förändrat kunskapsdelningen inom 

organisationen. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogör vi för teorier, viktiga begrepp och tidigare studier inom ämnet. Val av 

teorier grundas utifrån vårt valda syfte samt problemformulering och ska hjälpa till att 

förklara digitaliseringen och dess påverkan på kunskapsdelning inom organisationer. 

 

2.1 Digitalisering 

Digitalisering handlar om att omvandla material, exempelvis skriftliga dokument, till digital 

form (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Omvandlingen innebär att material lättare kan lagras, 

bearbetas samt överföras och syftar till att förenkla både i individers vardag och arbete (Li & 

Herd, 2017). Bruzelius och Skärvad (2017) skriver att det digitala fick sitt genombrott på 

1990-talet och därigenom har tillväxten successivt ökat med fler användare i takt med den 

tekniska utvecklingen. Internet har blivit ett allt mer intressant arbetsverktyg för många 

organisationer att använda och ett kunskapssamhälle börjar att blomstra.  

Framväxten av elektroniskt baserad informations- och kommunikationsteknik har för 

organisationer inneburit möjligheter, inte minst ökade möjligheter till samverkan inom 

organisationer. Tekniken har gett upphov till nya kommunikationskanaler och förändrat 

kommunikationens sätt att fungera i organisationer. Tidigare skedde kommunikation främst 

via tre slags kanaler, nämligen skriftliga dokument, telefon eller ansikte mot ansikte varav 

tekniken gett upphov till nya möjliga kommunikationskanaler såsom datorer, surfplattor och 

smartmobiler (Schrum & Benson, 2002; Jacobsen & Thorsvik, 2008). Trots att 

digitaliseringen medfört många möjligheter för organisationer kan digitaliseringen även 

medföra problem. Schrum och Benson (2002) identifierar ett problem som förlorad åtkomst. 

Många organisationer är uppbyggda och består av många tekniska element, varav somliga 

delar av en arbetsplats består av mer än andra, där förlorad åtkomst kan leda till ineffektivitet. 

Likaså är inställningen till införandet av teknik i arbetsprocesser olika, där somliga är mer 

bekväma vilket underlättar implementeringen medan andra motsätter sig tekniken och 

förändringen (Church et al., 2002).  

 

2.2 Kunskapsdelning 

Kunskap är viktigt för en organisation varav medlemmarna i en organisation är de främsta 

drivkrafterna till kunskapsskapande. Genom nätverk och interaktion mellan medlemmarna 

skapas möjligheter och en ömsesidig förståelse för kunskapsutbyte (Nonaka, 1994). Tsai 

(2001) framför hur utebliven interaktion kan innebära förlorad kunskap vilket kan påverka 
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organisationen som helhet. Genom förlorad sammanhållning och kontakt kan organisationen 

gå miste om konkurrensfördelar (Brown & Duguid, 1998). Li och Herd (2017) framhäver att 

för att öka organisationens lärande behöver ny kunskap skapas genom utbyte av kunskap 

mellan organisationens medlemmar, varav digitaliseringen underlättat den interaktionen. 

Enligt Nonaka (1994) med flera (Brown & Duguid, 1998; Li & Herd, 2017) kan 

kunskap delas upp i två kategorier vilka är, tyst (implicit) och uttalad (explicit) kunskap. Tyst 

kunskap är kunskap inbäddad i handlingar, som utvecklas direkt ifrån erfarenheter, är svåra att 

överföra och är viktig för en organisations överlevnad. Uttalad kunskap kan istället definieras 

som kunskap som kan uttryckas i ord och dokumenteras, varav den är lättare att överföra samt 

dela med sig av mellan medlemmar i organisationen än tyst kunskap. Uttalad kunskap utgörs 

bland annat av strukturer, arbetsprocesser och rutiner. Den existerande kunskapen omvandlas 

till ny kunskap genom en dialog mellan tyst och uttalad kunskap, där medlemmar i 

organisationen delar kunskap mellan varandra i samförstånd. Kunskap ses som en individuell 

tillhörighet men genom interaktion med andra medlemmar i organisationen kan individuell 

kunskap bli till organisatorisk kunskap, vilket kan ge en synergistisk fördel som inte kan 

replikeras på marknaden (Nonaka, 1994; Brown & Duguid, 1998; Li & Herd, 2017). Den 

interna kommunikationen utgör därmed enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) ett nyckelvillkor 

för lärande i organisationer. 

Abu-Shanab, Haddad och Knight (2014) beskriver hur kunskapsdelning är en viktig del 

i att förbättra lärandet i organisationer och för att erhålla konkurrensfördelar bör fokuset inte 

endast vara på valet av anställda, deras specifika kunskaper och kompetenser samt 

utbildningssystem. Organisationer måste istället i större utsträckning utnyttja och handha 

kunskapen som redan finns tillgänglig inom organisationen (Wang & Noe, 2010). Adu-

Shanab et al. (2014) styrker resonemanget och menar att kunskapsdelning är en 

grundläggande del för att hantera kunskap effektivt där organisationsmedlemmarnas 

kunskaper bör ses som en organisatorisk tillgång. Kunskapsdelning definieras som en process 

där kunskap utbyts mellan individer och grupper för att hjälpa och samarbeta i avsikt att lösa 

problem samt utveckla nya idéer och innovationer (Wang & Noe, 2010; Adu-Shanab et al., 

2014). Wang och Noe (2010) framhäver hur kunskapsdelning kan ske både genom skriftlig 

och muntlig förbindelse. 

För att vara framgångsrik i byggbranschen hävdar Senaratne, Jin och Balasuriya (2017) 

att kunskap är viktigt vilket resulterar i ett ökat behov av att hantera kunskap. I ett 

byggprojekt inkluderas en variation av parter som alla vill säkerställa en hög 

prestationsförmåga och ett framgångsrikt projekt. Ett framgångsrikt projekt kan definieras 
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utifrån flera faktorer varav Lindhard och Larsen (2016) identifierat tre faktorer relaterat till 

prestation vilka är tid, kostnad och kvalitet. För att uppnå framgång framhävs 

kunskapsdelning och kommunikation som viktiga beståndsdelar, två begrepp som relateras till 

varandra. Genom kunskapsdelning och kommunikation kan processer förbättras, 

misslyckanden kan undvikas att upprepas och kunskap om eventuella ändringar kan 

informeras till övriga inblandade parter (Lindhard & Larsen, 2016).  

Digitaliseringen har medfört förändringar i sättet medlemmar i en organisation 

kommunicerar med varandra, varav digitaliseringen bidragit till att förenkla 

kunskapsdelningen mellan medlemmarna i organisationen. Det som tidigare lagrats i 

pappersform omvandlas till digital form vilket underlättar medlemmarnas hantering av 

kunskap. Organisationens medlemmar kan på ett mer lättillgängligt sätt få åtkomst samt 

sprida kunskap mellan varandra (Li & Herd, 2017; Brown & Duguid, 1998; Benson et al., 

2002).  

Jacobsen och Thorsvik (2008) hävdar att för att gynna social samverkan och 

kunskapsdelning mellan organisationsmedlemmar bör fokus vara på att skapa och utnyttja 

kunskapen genom att etablera mötesplatser. Medlemmarna i organisationen kan därigenom 

diskutera olika problem och utmaningar samt samarbeta för att finna lösningar. Både tyst och 

uttalad kunskap kan på så sätt utväxlas mellan organisationsmedlemmarna vilket gynnar 

organisationens förmåga att växa genom att se nya ting och uppfatta gamla ting på nya sätt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Digitaliseringen har gett upphov till nya möjligheter för 

organisationer att samspela. En fysisk interaktion mellan organisationens medlemmar är inte 

alltid möjligt varav sociala webbverktyg gjort det genomförbart att överkomma geografiska 

avstånd, tids- och kostnadsbarriärer. Multimediaverktyg möjliggör bland annat 

videokonferenser och likaså kan videos användas i syfte att demonstrera färdigheter för andra 

att efterlikna. Diskussionsforum kan bland annat nyttjas för att dela erfarenheter samt råd 

varav kunskapen kan spridas till flera, bland annat mellan olika avdelningar, individuella 

medlemmar och grupper i organisationen. Ett samarbete kan ske mellan medlemmar som 

annars inte skulle introduceras (Panahi, Watson & Partridge, 2013; Ardichvili, 2002). 

Nonaka (1994) menar att kunskap är viktigt i en organisation i och med att det kan 

skapa innovationer samt konkurrenskraftiga organisationer. Digitaliseringen har möjliggjort 

flera potentiella förbindelser för kunskapsdelning mellan medlemmar i en organisation. Dock 

bör digitala medel enligt Panahi et al. (2013) ses som ett komplement och inte ett substitut till 

fysisk kontakt.   
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2.3 Effektivitet 

Effektivitet är ett mångfasetterat begrepp, vars betydelse kan skiljas åt mellan individer och 

organisationer. Beroende på perspektiv, referensram och vad som ämnas att mätas kan 

definitionen variera (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Grönroos (2008) särskiljer två typer av 

effektivitet vilka är: extern och intern effektivitet. Extern effektivitet innebär att göra rätt 

saker. Det vill säga producera varor och tjänster som kunder upplever ha ett behov av. Alltså 

hur kunden upplever organisationens verksamhet och produktionsresultat – den upplevda 

kvaliteten av slutprodukter. Intern effektivitet innebär istället att göra saker rätt och då med 

koppling till användningen av organisationens resurser. Med andra ord förhållandet mellan 

det som produceras och mängden resurser (Grönroos, 2008).  

Att digitalisera menar Benson et al. (2002) kan resultera i en förbättrad effektivitet och 

prestation, både på individ- och gruppnivå. Arbetsrelaterad kunskap delas genom 

gemensamma kommunikationskanaler och återfinns på ett och samma ställe för alla 

organisationsmedlemmar att nå. En organisations resurser kan därav användas mer sparsamt, 

där besparingar både i tid och kostnader kan erhållas som följd (Li & Herd, 2017; Dewett & 

Jones, 2001).  

 

2.4 Litteraturöversikt 

2.4.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns presenterad gällande digitalisering och dess påverkan på 

kunskapsdelningen inom organisationer är begränsad. Det mesta av forskningen som gjorts är 

teoretisk varav den empiriska forskningen kring ämnet är bristande.  

Parviainen et al. (2017) menar att digitaliseringens påverkan på en organisation kan 

identifieras utifrån tre utgångspunkter, vilka är: intern effektivitet, externa möjligheter och 

omfattande förändringar. Intern effektivitet innebär att arbetssätten effektiviseras genom 

digitala medel, där en bättre syn på organisationen kan erhållas genom data i realtid. Externa 

möjligheter kan beskrivas som möjligheterna till att utveckla verksamheten genom 

digitalisering i form av exempelvis nya produkter medan omfattande förändringar betyder de 

förändringar som organisationen genomgår som följd av digitaliseringen. Med andra ord kan 

det innebära att organisationens tidigare roller ersätts av tekniken. Studiens slutsats indikerar 

att digitalisering påverkar alla organisationer och att övergången till digitalisering kan 

resultera i framgångar. Organisationens medlemmar kan öka sin tillgång av kunskap och på så 

sätt utveckla samt tillvarata ny kunskap. Kunskap som kan bidra till att generera nya 
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möjligheter för en organisation och öka medlemmarnas effektivitet samt produktivitet 

(Parviainen et al., 2017).  

Tsai (2001) genomförde en studie där data samlades in från affärsenheter inom två 

multinationella organisationer med olika typer av verksamheter för att undersöka hur enheter 

integrerar med varandra. Studien testade hur nätverksposition och absorptionskapacitet 

påverkar innovation och prestation, där resultatet indikerade en positiv påverkan. Vikten av 

att dela företagsspecifik kunskap inom organisationer framhävs där interna nätverk är viktiga 

för kunskapsdelning till samt mellan organisationens medlemmar. Att ha tillgång till kunskap 

är en källa till konkurrensfördel.  

Schrum och Benson (2002) samt Li och Herd (2017) framhäver båda i sina studier hur 

digitaliseringen påverkat organisationer, inte minst hur medlemmar kommunicerar, 

samarbetar och lär. Digital teknik underlättar tillhandahållandet av kunskap och gör 

kunskapen tillgänglig för flera. Likaså kan kunskapen nås oavsett tidpunkt på dagen och vart 

organisationens medlemmar geografiskt befinner sig.  

 

2.4.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av studierna ovan påvisas betydelsen av kunskap för en organisation, där delningen av 

kunskap kan resultera i konkurrensfördelar och det är därmed viktigt att aktivt uppmuntra till 

kunskapsdelning. Digitaliseringen har påverkat organisationer, där den digitala tekniken 

förenklat kunskapsdelning vilket i sin tur effektiviserat organisationer och medlemmars 

produktivitet.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras forskningsstrategin samt den forskningsansats som använts i vår 

studie. Vi förklarar här våra motiv till val av metod, genomförandet, urval samt hur vi har 

analyserat det insamlade materialet. Avslutningsvis diskuteras etiska aspekter, källkritiska 

problem, kvalitetsaspekter och studiens styrkor samt svagheter. Metodkapitlet grundas utifrån 

studiens problemformulering, syfte och teoretiska ramverk.    

 

3.1 Forskningsstrategi 

3.1.1 Epistemologi och ontologi 

Epistemologi och ontologi är två begrepp som relateras till varandra. Bryman och Bell (2005) 

beskriver att epistemologi handlar om kunskapens uppkomst, karaktär samt dess relation till 

verkligheten. Ett perspektiv inom epistemologin är interpretativismen även benämnt 

tolkningsperspektivet. Tolkningsperspektivet eftersträvar förståelse och tolkning av 

subjektiviteten i sociala företeelser och dess handlingar istället för förklaringar. Ontologi å 

andra sidan handlar istället om de sociala entiteternas art eller natur varav det finns två olika 

synsätt på ontologin vilka Bryman och Bell (2005) benämner som konstruktionism och 

objektivism. Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser 

och dess mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. Med andra ord 

verkligheten byggs på konstruktioner som grundas på människors handlingar och 

uppfattningar. En ontologisk ståndpunkt grundad i objektivism menar istället att sociala 

företeelser och deras betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörerna. Alltså 

sociala företeelser ligger utanför forskarens intellekt och blir därmed opåverkbar (Bryman och 

Bell, 2005). 

I denna studie har vi ett tolkningsperspektiv med en ontologiskt konstruktionistisk 

inriktning. Vi vill öka förståelsen för respondenternas uppfattning av deras verklighet. Med 

andra ord deras subjektiva syn på kunskapsdelning i relation till digitalisering. Att anta 

interpretativism som kunskapssyn ger oss möjlighet att nå en djupare förståelse vilket är 

lämpligt i relation till att våra resultat kommer att tolkas och inte mätas. Likaså i enlighet med 

konstruktionismen anser vi att såväl våra respondenter som vi författare av studien är 

medskapare till verkligheten vi observerar. Våra val av kunskapssyn är även i linje med valet 

av en kvalitativ forskningsstrategi. 
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3.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

En kvalitativ analys har använts som studiens forskningsstrategi för att skapa en djupare 

förståelse över hur digitaliseringen påverkar organisationers kunskapsdelning. Vi har 

undersökt på djupet istället för på bredden, där innehållet istället för hur vanligt eller ofta 

något förekommer utgjort fokuset (Repstad, 2007). Enligt Repstad (2007) är kvalitativ analys 

att föredra vid en sådan studie varav en kvalitativ analys definieras av att karaktärisera, det 

vill säga förklara med ord.   

Studien har begränsats till ett specifikt fall, där en organisation inom byggbranschen 

studerats mer ingående för att skapa en helhetsbeskrivning över organisationen. Kvalitativ 

analys kännetecknas av att ett litet material mer ingående studeras och där undersökningarna 

ofta är begränsade, exempelvis till en specifik grupp, miljö eller fenomen. Den insamlade 

datan kan inte generaliseras utan endast uttala sig om det specifika som undersökts (Repstad, 

2007; Rienecker & Stray-Jørgensen, 2015). Vi anser därmed att kvalitativ analys är ett mer 

fördelaktigt val kopplat till problemformuleringen som studien grundas utifrån.  

 

3.2 Forskningsansats 

Studiens utgångspunkt har utgjorts av tidigare teorier och forskning vilka sedan härlett 

utformningen av studiens problemdiskussion och problemformulering samt styrt insamlingen 

av det empiriska materialet. Vår valda forskningsansats kan efterlikna det som både Patel och 

Davidson (2011) samt Bryman och Bell (2005) beskriver som en deduktiv ansats. Med andra 

ord en studie som grundas utifrån ett teoretiskt ramverk som sedan undersöks utifrån 

verkligheten (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2005). Teorin har i detta fall baserats 

utifrån forskning rörande digitalisering, kunskapsdelning och effektivitet för att vidare 

undersöka huruvida digitaliseringen påverkar organisationers kunskapsdelning med hjälp av 

empiriskt insamlat material. Genom att använda sig av en deduktiv ansats finns risken att vi 

sökt efter forskning som ger stöd för våra förväntningar vilket enligt Patel och Davidson 

(2011) kan resultera i att viss intressant information eventuellt kan gå miste. Vår uppfattning 

av verkligheten är att digitaliseringen har effektiviserat organisationer, en utgångspunkt som 

kan ha påverkat insamlingen av teori där vi sökt information som bekräftar vår tolkning av 

verkligheten. Jacobsen (2002) poängterar att ingen forskare kan ha ett helt öppet sinne mot det 

som studeras, utan alla är formade av tidigare erfarenheter och förväntningar.  

Anledningen till varför vi valt en deduktiv ansats är för att vår avsikt är att utveckla 

teori och inte forma en ny teori. Processen började med att vi sökte teori kring vårt valda 

ämne, digitalisering, för att få mer teoretiska förkunskaper kring ämnesområdet och utifrån 
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det finna ett syfte som vi båda kände ett intresse att studera vidare kring. När fördjupningen 

av tidigare forskning och teorier hade sammanställts kände vi oss redo att formulera 

intervjufrågor som skulle vara till stöd för insamlingen av det empiriska materialet. Efter att 

det empiriska materialet samlats in sammanställdes intervjumaterialet och analyserades. Vi 

anser att detta upplägg har varit till vår fördel då det skapat en möjlighet till grundläggande 

teoretisk förståelse innan empiriinsamlingen genomfördes och på så sätt kunna besvara 

studiens syfte och problemformulering. 

 

3.3 Metodval 

För att genomföra vår studie har intervjuer använts som forskningsmetod, en metod som är 

vanligt förekommande vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2005). Att intervjuer valts som 

forskningsmetod grundar sig utifrån att vi valt att begränsa studien till en enskild organisation 

och därmed kunna skapa en större förståelse. Intervjufrågorna är baserade utifrån teorins tre 

huvudområden, det vill säga digitalisering, kunskapsdelning och effektivitet, för att säkerställa 

att väsentlig information gällande vår studie återfås av respondenterna under intervjuerna. Att 

använda intervju som forskningsmetod ger även möjlighet att kunna anpassa och förtydliga 

frågor för att undvika eventuella missförstånd, vilket inte är möjligt vid exempelvis en 

enkätundersökning (Eriksson & Hultman, 2014). Repstad (2007) menar också på hur 

intervjuer är fördelaktiga när forskningsfrågan utgörs av hur- och varförfrågor, vilket vår 

studie gör. 

I kvalitativa intervjuer har temat en betydande del där informationen styrs mot det valda 

tematiska syftet och en beskrivning på vad som ska göras samt hur och varför. En 

intervjuguide kan vara till fördel att använda, eftersom det ger en utarbetad frågeställning som 

utgör grunden för hur bra intervjun kommer att bli (Repstad, 2007; Rennstam & Wästerfors, 

2016). Våra intervjuer har utformats utifrån en tematisering och antagit formen av en semi-

strukturerad intervju. En semi-strukturerad intervju innebär att intervjun är utformad efter 

vissa teman, men där frågeordningen inte är förutbestämd och kan komma att ändras under 

intervjuns gång (Repstad, 2007). Genom att våra intervjuer har varit semi-strukturerade har 

det gett oss en större frihet att forma intervjun efter respondenternas svar och givit oss 

möjligheter att ställa följdfrågor. En större förståelse över vad respondenterna lägger störst 

vikt på har därmed kunna utvunnits i och med att respondenterna fått en möjlighet att utveckla 

sina svar i egen riktning. 
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3.3.1 Intervjuguidens utformning  

Intervjuguiden som framgår av Bilaga 1 är utformad utifrån huvudämnena som studien 

undersökt (se kapitel 2) och består av tre huvudsakliga delar: digitalisering, kunskapsdelning 

och effektivitet. De tre huvudsakliga delarna kompletteras dessutom med fem stycken 

inledande och avslutande frågor. Intervjuerna syftar till att skapa en förståelse för hur 

digitaliseringen effektiviserat kunskapsdelningen inom byggbranschen och utgör det 

empiriska underlaget som krävs för att besvara studiens problemformulering. Frågorna i 

intervjuguiden har formulerats utifrån öppna frågor där respondenterna ges möjlighet till att 

mer utförligt ge ett svar. 

Intervjuguiden inleds med två bakgrundsfrågor som syftar till att beskriva 

organisationens verksamhet och respondentens position i organisationen. Enligt Repstad 

(2007) bör de mest allmänna frågorna ställas först för att sedan precisera frågorna till sitt 

valda ämnesområde. Del 1, digitalisering, består av fem stycken frågor och behandlar vad 

organisationen digitaliserat och varför. De frågor som operationaliserats för denna del grundar 

sig utifrån teorin om att en organisation kan digitalisera olika delar där orsak kan skiljas åt. 

Vidare syftar del 2, kunskapsdelning, till att skapa en uppfattning kring hur organisationen 

delar kunskap och om digitaliseringen påverkat kunskapsdelningen. Delen består av fyra 

stycken frågor och grundas utifrån tidigare studier om att digitaliseringen kan ha en inverkan 

på en organisations kunskapsdelning. Slutligen avser del 3, effektivitet, till att behandla hur 

samt om digitaliseringen effektiviserat kunskapsdelningen och består av tre stycken frågor. 

De frågor som operationaliserats för denna del grundar sig utifrån tidigare studier om att 

digital kunskap är mer lättillgänglig där tids- och kostnadsbesparingar kan erhållas. 

Intervjuguiden mynnar sedan ut till en avslutande del med tre frågor där respondenten erbjuds 

möjlighet att ge ytterligare svar, kontrollera uttalande samt tillfrågas om kontakt får ske igen 

för eventuellt fler frågor. Frågorna syftar till att öka trovärdigheten för studien genom att 

respondenten kan säkerställa om informationen tolkats rätt likaså kan respondenten framhäva 

information som den anser är viktig. 

Det bör dock noteras att frågorna inte ställdes i samma ordningsföljd som framkommer i 

intervjuguiden utan anpassades utefter respondenternas svar där även följdfrågor förekom. 

Enligt Trost (2010) ska ordningsföljden i intervjun styras av respondenten men att en lista 

över frågeområden kan identifieras. 
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Tabell 1: Operationaliseringsschema över intervjufrågorna 

Fråga  Teoretisk anknytning Teoretiskt avsnitt Motivering 

Fråga 3 Church et al., (2002); 

Schrum & Benson, 

(2002); Li & Herd, 

(2017); Fitzgerald et al., 

(2013); Parviainen et 

al., (2017); Jacobsen & 

Thorsvik, (2008) 

1.1 Problemdiskussion 

2.1 Digitalisering 

Syftar till att besvara hur 

respektive respondent definierar 

begreppet digitalisering, i och 

med att det är ett begrepp som kan 

variera i betydelse beroende på 

individ.  

Fråga 

4–6 

Church et al., (2002); 

Schrum & Benson, 

(2002); 

Fitzgerald et al., (2013); 

Parviainen et al., 

(2017); Jacobsen & 

Thorsvik (2008); 

Bruzelius & Skärvad, 

(2017) 

1. Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

2.1 Digitalisering  

 

Besvarar varför och vad 

organisationen valt att digitalisera 

samt dess påverkan på tidigare 

arbetssätt.   

Fråga 7 Schrum & Benson, 

(2002); Jacobsen & 

Thorsvik, (2008) 

2.1 Digitalisering  Frågan ställdes för att utreda om 

och vilka digitala verktyg som 

används vid kommunikation. 

Fråga 8 Adu-Shanab et al., 

(2014); Wang & Noe 

(2010); Tsai (2001); 

Nonaka, (1994); 

Senaratne et al., (2017); 

Lindhard & Larsen, 

(2016) 

2.2 Kunskapsdelning  

 

Frågan är avsedd att besvara hur 

organisationen arbetar med 

kunskapshantering.  

Fråga 9 Wang & Noe (2010) 2.2 Kunskapsdelning 

 

Syftar till att ge svar på vilka 

tillvägagångssätt organisationen 

använder för att dela kunskap.  
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Fråga 

10-11 

Li & Herd (2017); 

Panahi et al., (2013); 

Ardichvili, (2002); 

Brown & Duguid, 

(1998); Benson et al., 

(2002) 

2.2 Kunskapsdelning 

 

Svarar på om och hur 

digitaliseringen har påverkat 

organisationens kunskapsdelning.  

Fråga 

12 

Dewett & Jones, 

(2001); Fitzgerald et al., 

(2013); Parviainen et 

al., (2017); Li & Herd, 

(2017), Benson et al., 

(2002); Grönroos 

(2008) 

1.2 Problembakgrund 

2.3 Effektivitet  

Syftar till att besvara om digitala 

tillvägagångssätt är mer effektiva 

att använda vid kunskapsdelning.  

Fråga 

13-14  

Parviainen et al., 

(2017); Dewett & 

Jones, (2001); Li & 

Herd, (2017) 

1. Inledning 

2.3 Effektivitet  

Frågorna ställdes för att ta reda på 

om och hur kunskap lett till tids- 

och kostnadsbesparingar kopplat 

till digitaliseringen.  

 

3.3.2 Genomförandet  

Innan genomförandet av intervjuerna skickades information ut till respondenterna angående 

studiens etiska aspekter (se avsnitt 3.5), samma information upprepades sedan även under 

intervjutillfället. Upprepningen grundar sig i att respondenterna skulle vara väl medvetna om 

vad de gav sig in på. Även intervjufrågorna skickades till respondenterna i förväg på 

respondenternas begäran. Att intervjufrågorna skickades i förväg kan ha påverkat 

spontaniteten i svaren dock har det givit respondenterna en möjlighet att förbereda sig och på 

så sätt kunnat ge relevant information för studien. Enligt Repstad (2007) kan det vara 

fördelaktigt att skicka intervjufrågorna i förväg i och med att det kan förhindra att intervjun 

berör frågor som respondenten inte kan eller vill besvara. 

Två av fyra intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplats varav de övriga två 

skedde via telefonen. Att två telefonintervjuer genomfördes grundar sig utifrån geografiskt 

avstånd, då respondenterna för tidpunkten befann sig på en annan geografisk plats. Genom 

telefonintervjuer utelämnas dock vissa aspekter bland annat möjligheter till att observera 

respondentens beteende samt diskreta detaljer såsom gester och ansiktsuttryck varav en viss 
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information därav kan förloras (Bryman & Bell, 2005). I och med att vi inte avser att studera 

hur respondenter beter sig under intervjun utan istället fokuserat på innehållet i 

intervjumaterialet anser vi inte att det påverkat studien. Samtliga intervjuer spelades in i 

samförstånd med respondenterna. Repstad (2007) poängterar betydelsen av inspelade 

intervjuer, dels för att intervjuaren kan engagera sig på intervjun samt kan det vara till fördel 

under analysfasen.  

Under själva intervjuerna närvarande båda författarna av studien, där en hade fokus på 

att föra anteckningar medan den andra hade huvudansvaret att ställa intervjufrågorna. Genom 

att båda närvarade under intervjuerna kunde vi diskutera och jämföra uppfattningar i 

efterhand. Trost (2010) menar dock på att det finns risker med att ha två intervjuare då det kan 

uppfattas som ett maktövergrepp men fortsätter sedan med att intervjuer av 

positionsinnehavare kan det med fördel vara lämpligt med två intervjuare. Intervjuerna varade 

mellan 30-60 minuter och berörde områdena vi ville ha information om (se bilaga 1). 

 

3.3.3 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts har materialet transkriberats för att omvandla tal till text. 

Transkription kan få ordning på det inspelade materialet genom att städa upp språket och 

därmed kan vissa detaljer uteslutas som exempelvis intervjuarens stödkommentarer eller 

frågor (Rennstam & Wästerfors, 2016). Efter transkription har materialet noga läst igenom 

och därefter har material sorterats ut som anses kunna besvara studiens syfte och 

problemformulering. Repstad (2007) förklarar att istället för att skriva ut hela intervjun kan 

det som är aktuellt för studien ordagrant antecknas. Utifrån dessa grunder sammanfattades 

intervjun och de centrala delarna för studien utarbetades. Rennstam och Wästerfors (2016) 

skriver att små anteckningar, symboler, siffror eller streck i marginalen kan göras till 

materialet som ett sätt att sortera upp innehållet. Det här är något som vi har applicerat när 

intervjumaterialet tolkats och analyserats för att binda materialet samman. 

Att placera sitt material i ett sammanhang handlar om att lära sig hitta i sitt material 

vilket är betydelsefullt för att inte missa detaljer som kan utgöra en viktig del för studiens 

syfte. Materialet kan placeras in i teman och under begrepp eller kategorier för att skapa en 

större förståelse för det insamlade materialet (Repstad, 2007; Rennstam & Wästerfors, 2016). 

Efter intervjuerna och transkriberingen ägt rum har materialet lästs igenom och presenterats 

genom en tematisering. Teman är desamma som i det teoretiska ramverket vilka sedan också 

har arbetats in i intervjuguiden. Enligt Dalen (2015) är det ett vanligt tillvägagångssätt att 

arbeta in tematiseringen redan vid planläggningen av undersökningen. Det sorterande 
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empiriska materialet har sedan ställts i relation till den insamlade teorin i studiens teoretiska 

ramverk för att finna eventuella likheter och skillnader mellan vad empirin och teorin anger 

(se kapitel 5). 

 

3.4 Urval 

3.4.1 Val av organisation 

Urvalet som gjorts kan definieras som ett målstyrt urval där organisationen valts utifrån 

relevans och inte slumpmässigt. Alltså utgångspunkten för urvalet har grundats från studiens 

syfte och problemformulering (Trost, 2010). De kriterier som vårt urval grundat sig utifrån är 

att organisationen ska ha genomgått en transformation mot det digitala, vara en fristående 

organisation (alltså inte tillhöra en kedja) och vara av mindre storlek. Enligt Europeiska 

kommissionen (2018) definieras en mindre organisation ha mindre än 50 anställda och en 

årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Att en specifik 

organisation studerats grundar sig också utifrån tids- och kostnadsaspekter samt möjliggjorde 

det för oss att skapa en mer djupgående förståelse genom att mer tid åsidosattes till den 

enskilda organisationen. 

Organisationen som studien baseras på är en organisation inom byggbranschen som 

nyligen har genomgått en transformation till att bli mer digitala. Med sina cirka 30 stycken 

anställda erbjuder organisationen helhetslösningar till privatpersoner, vilket inkluderar 

alltifrån renovering och inredning, till om- och tillbyggnad eller nyproduktion. År 2016 

bestod organisationens omsättning av cirka 140 000 000 kronor.  

 

3.4.2 Val av respondenter  

Likt val av organisation grundades även val av respondenter utifrån ett målstyrt urval och 

grundades utifrån följande kriterier:  

• Ha en högre befattning i organisationen.  

• Involverad i organisationens transformation mot det digitala.  

 

Respondent A kontaktades först som sedan rekommenderade de övriga respondenterna för 

studien, vilket kan identifieras som ett snöbollsurval. Enligt Trost (2010) innebär ett 

snöbollsurval att en respondent rekommenderar andra respondenter att intervjua. Nackdel med 

det här urvalet är att den första respondenten kan ha en tendens att rekommendera personer 

som har samma eller liknande åsikter. Dock anser vi inte att det här är något som påverkat 
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denna studie i och med att respondenterna har olika befattningar inom organisationen och har 

därmed olika infallsvinklar.  

 

Tabell 2: Beskrivning över valda respondenter 

Respondent Befattning 

Respondent A Ekonomi-/administrationsansvarig 

Respondent B Sälj- och projektledare 

Respondent C IT-ansvarig (extern) 

Respondent D Produktionsansvarig 

 

3.5 Etiska aspekter 

Som författare till en uppsats finns det en del forskningsetiska principer att ta fasta på vilka 

inkluderar bland annat informationskrav, konfidentialitet och nyttjandekrav (Repstad, 2007). 

Med informationskrav menar Repstad (2007) att respondenterna som deltar i ett 

forskningsprojekt ska känna till studiens syfte, momenten samt att medverkan är frivillig. 

Konfidentialitet eller anonymitet innebär att de personuppgifter som samlas in ska skyddas 

mot obehöriga och därmed försvaras på ett betryggande sätt medan nyttjandekrav innebär att 

informationen enbart får användas i forskningssammanhanget (Repstad, 2007). 

För att hålla oss till dessa principer har vi presenterat vad intervjuerna kommer att 

innehålla, hur genomförandet kommer gå till samt vilka vi är för att inte skapa några 

otydligheter kring studien. Vi har även tydliggjort att respondenterna själva väljer om de vill 

delta samt i fall de inte längre vill medverka i studien. Likaså har vi försäkrat respondenterna 

om att deras personuppgifter enbart kommer att hanteras utav oss som är författare av studien 

samt att det material som samlas in endast kommer att ligga till grund för denna studie. 

Studien är helt anonym, med andra ord varken respondenternas eller organisationens namn 

kommer att synliggöras. En åtgärd vi valt att tillämpa för att skydda såväl respondenterna som 

organisationen. I och med respondenternas samtycke till inspelning av intervjuerna har 

information om hur materialet kommer att förvaras och behandlas nämnts. Där det inspelade 

materialet kommer att raderas efter att studien är genomförd.  
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3.6 Källkritiska problem och kvalitetsaspekter 

Oavsett typ av källa bör materialet kritiskt granskas där uppgifterna i materialet bör värderas 

och tolkas (Rienecker & Stray-Jørgensen, 2015; Repstad, 2007). Till studien har både 

teoretiskt och empiriskt material använts för att uppnå studiens syfte. Det teoretiska materialet 

har bestått dels av vetenskapliga artiklar som valts utifrån kriterier såsom relevans, 

publiceringsår samt citeringar. Citeringarna indikerar på att bidraget refererats av andra vilket 

höjer värdet på artikeln. Enligt Reinecker och Stray-Jørgensen (2015) kategoriseras 

vetenskapliga artiklar som trovärdiga i och med att artiklarna genomgår en 

kvalitetsgranskning innan publicering. Även litteratur samt rapporter av organisationer och 

myndigheter har använts för att finna information kring ämnet, likaså har även statistik och 

undersökningar använts för att konkretisera omfattningen av den digitala tillgången. Det 

empiriska materialet som utgjort grunden för studien har varit intervjuer som genomförts med 

respondenter på den valda organisationen. Information som bygger på muntliga utsagor är 

svåra att kontrollera menar Repstad (2007) varav det är viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt även till det empiriskt insamlade materialet (Reinecker & Stray-Jørgensen, 

2015). Det finns en risk att respondenterna vid intervjun förmedlar informationen på ett visst 

sätt och förvränger den till organisationens fördel. Respondenten kan vara partisk för sin egen 

och organisationens prestationer. Likaså kan respondenterna kvarhålla information för att 

skydda organisationen mot att konkurrenter erhåller informationen, information som kan vara 

väsentligt för vår studie (Bryman & Bell, 2005). Muntliga uttalande kan som tidigare nämnts 

inte kontrolleras, men det är viktigt att ha i beaktning under studiens genomförande och 

läsning. Allt som sägs behöver inte vara hela sanningen.  

I samband med kvalitetsanalys diskuteras begreppen validitet och reliabilitet, två 

begrepp som inom den kvalitativa forskningen istället benämns som trovärdighet och 

överförbarhet. Med trovärdighet menas hur väl forskningen och resultatet kan litas på medan 

överförbarhet innebär hur väl studien kan upprepas med samma resultat där fokus ligger på att 

förklara tillvägagångssättet (Repstad, 2007). För att stärka studiens trovärdighet har 

intervjuerna spelats in och transkriberades i nära anslutning till intervjuerna för att ingen 

information skulle förbises. De transkriberade intervjuerna har även skickats till 

respondenterna för att säkerställa att informationen tolkats rätt. Dessutom har båda författarna 

av studien närvarat vid intervjutillfällena för att på så sätt kunna diskutera tolkningar och 

uppfattningar av intervjuerna i efterhand. Överförbarheten har istället stärkts genom att hela 

händelseförloppet dokumenterats, det vill säga bland annat hur materialet samlats in, 

analyserats samt val av respondenter har tydliggjorts (se kapitel 3). En intervjumall med 
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frågor har använts i syfte att säkerställa att intervjuerna berörde samma frågor, vilket enligt 

Trost (2010) stärker en studies överförbarhet. Genom detaljerade beskrivningar av val och 

genomförande har flera möjlighet att utföra samma eller liknande studie. 

 

3.7 Styrkor och svagheter med studien 

I studien har hur organisationers kunskapsdelning påverkas av digitaliseringen undersökts, där 

urvalet begränsats till en specifik organisation inom byggbranschen. Att studien enbart 

studerat en organisation kan identifieras som en svaghet med studien. Resultatet kan inte 

sträcka sig längre än till den specifika organisationen och kan därmed inte generaliseras. Om 

istället fler organisationer inom samma eller olika branscher studerats kunde en jämförelse 

gjorts på ett större perspektiv och studiens resultat generaliserats. Likaså påverkar urvalet av 

respondenter studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet. Att alla respondenterna arbetar åt 

samma organisation och därmed också nära varandra kan ha bidragit till att respondenterna 

har liknande åsikter. Respondenterna kan också ge de svar som visar en positiv sida utåt för 

organisationen samt fokusera på sina egna åsikter för mycket, vilket är en risk med intervjuer 

(Repstad, 2007). Att studien bygger på primärdata kan därmed ses som en svaghet då 

mänskliga utlåtanden inte kan kontrolleras. Däremot har vi valt att intervjua fyra personer som 

besitter olika ansvarsposter inom organisationen vilket kan ses som en styrka. En bredare 

infallsvinkel kan utvinnas och därmed kan flera uppfattningar kring vad digitaliseringen 

inneburit för verksamheten erhållas. Enligt Repstad (2007) är det önskvärt att respondenterna 

bör i någon mån skilja sig från varandra för att på så sätt kunna utvinna en bred och generell 

uppfattning.  

Att använda intervju som metodval kan både ses som styrka och svaghet. Intervjuer 

innebär möjlighet att både anpassa och förtydliga de frågor som ställs, men det ger också en 

betydligt bredare svarsfrekvens än vad enkäter exempelvis kan göra. Genom intervjuer kan en 

djupare förståelse utvinnas där hur- och varförfrågor kan besvaras och på så sätt erhålla mer 

innehållsrika svar (Eriksson & Hultman, 2014). Svagheter med intervju som metodval utgörs 

bland annat av att ha i åtanke att inte hamna i intervjueffekten, något som Eriksson och 

Hultman (2014) skriver kan uppkomma vid intervjuer. Intervjueffekten innebär att det uppstår 

någon form av samspel mellan parterna vilket kan ge utslag i resultatet på ett icke önskvärt 

sätt (Eriksson & Hultman, 2014). Likaså nämner Dalen (2015) att databearbetningen är tids- 

och resurskrävande vilket även det kan identifieras som en svaghet med intervju som 

metodval. 
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenterar vi resultatet från den primärdata som framkommit under 

intervjuerna med de valda respondenterna. Empirin presenteras tematiskt efter de 

ämnesområden som återfinns i teorikapitlet där varje respondents åsikt framställs ihop med 

de andra respondenternas åsikter under samma tema.   

 

4.1 Digitalisering 

Samtliga respondenter menar på att digitalisering innebär att inte behöva arbeta med papper 

eller pärmar och därmed få bort manuellt arbete. Arbetsprocesser både förenklas och 

underlättas, där användningen av telefon, smartmobiler och dator ingår i organisationens 

tillvägagångssätt för kommunikation. Respondent C menar på att digitalisering är ett brett 

begrepp, men berättar sedan vidare att det är ett sätt att använda sig av IT-stöd. Något som 

respondent D håller med om och dessutom framhäver att digitaliseringen är viktigt eftersom 

det är många byggprojekt som ska hållas igång samtidigt. Det är därav betydelsefullt att 

kunna kommunicera med organisationens medlemmar på ett enkelt sätt, vilket även 

respondent B anser. Respondent A framhäver att organisationen vuxit väldigt fort de senaste 

åren och att det utgjort en av orsakerna till att organisationen valt att digitalisera sig. 

Digitaliseringen har möjliggjort att kunna arbeta på ett mer hållbart arbetssätt i takt med att 

omsättningen ökat. Som ett resultat av digitaliseringen påpekar även respondent A att 

organisationens arbetssätt ändrats och frågor som i sig inte rör digitaliseringen dykt upp, 

exempelvis frågor gällande rollbeskrivning och organisationsstruktur. Rutiner har ändrats och 

där bland annat en attestrutin skapats – vem får attestera vad och till vilket belopp. En rutin 

som saknades innan men blev enligt respondent A en självklarhet efter digitaliseringen. 

 

”Man får anpassa verksamheten på något sätt efter digitaliseringen” (Respondent A, 

personlig kommunikation, 12 april 2018). 

  

Tidigare har arbetet inom organisationen bestått av mycket pappersarbete, något som samtliga 

respondenter intygar. Det delades handskrivna papper med arbetstider, dagböcker för 

löneunderlag och mycket manuellt arbete sköttes via Excel-mallar. Respondent B förklarar att 

det mesta skickades via brev, vilket försvårades om kontrakten eller fakturorna inte kom fram 

i tid till kontoret. Hanteringstiden tog avsevärt mycket längre tid, likaså arbetsrutinerna som 

organisationen hade. Ibland kunde det ta en vecka men oftast två veckor innan 
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fakturasammanställningen var gjord medan nu skickas fakturan ut samma dag de varit ute på 

byggprojektet. 

 

”Det är värdefull tid som går åt bara genom att behöva vänta in en faktura som skulle 

godkännas” (Respondent B, personlig kommunikation, 12 april 2018). 

 

Respondent A inflikar att organisationen fortfarande inte har digitaliserat kvittohanteringen 

eftersom kvittona fortfarande behöver sparas i original för att annars får inte momsen dras av. 

Det tidigare arbetet med papper har gjort att organisationen valt att digitalisera sig för 

att kunna effektivisera sin tid och för att få ett arbetssätt som är mer hållbart, något som 

samtliga respondenter påpekar. Det var även en nödvändig åtgärd eftersom att medlemmarna i 

organisationen är geografiskt utspridda och därmed ville organisationen kunna skapa ett 

lättare sätt att kommunicera med varandra. Respondent D menar på att det också ger 

medlemmarna smidigare kunskapsvägar som därmed skapar en hanterbar arbetsprocess för 

varje individ. Det som har digitaliserats i organisationen förklarar respondent A är 

redovisnings- och projektredovisningsprocessen. Respondent A och C nämner att dem 

implementerat ett projektredovisningssystem i organisationen som heter NEXT. Systemet ska 

hjälpa till att följa upp dem stora projekten som organisationen arbetar med samt få bort allt 

manuellt arbete vad gällande papper och pärmar. De båda respondenterna menar på att Excel 

inte är ett verktyg som är digitaliserat utan att det fortfarande innehåller manuellt införande, 

något som de i organisationen ville få bort. Tidigare arbetssätt var enligt respondent A väldigt 

tidskrävande varav det nya projektredovisningssystemet inneburit en bättre framförhållning på 

byggprojekten. Något som respondent C anmärkte på var att hitta ett system som kunde införa 

flera delar i ett system för att ytterligare göra det lättare för arbetarna. Huvudfokuset enligt 

samtliga respondenter har varit att digitalisera dagböcker för alla medlemmar, tidsrapportering 

för löneunderlaget, fackförfarandet ut till kund och dokumenthantering. Respondent B 

förklarar vidare att uppföljningen på alla organisationens projekt har förenklats för dels 

projektledarna men också övriga medlemmar inom organisationen. Det är enklare att följa upp 

hur projekten går, hur mycket tid som läggs på de olika projekten, hur kostnader tas in samt är 

det lättare att jämföra för framtida projekt. Respondent D förklarar även att 

dokumenthanteringen för ritningar och intyg från konstruktörer inte längre finns i 

pappersform utan även det går att nå digitalt. Grundtanken med implementeringen av 

systemet NEXT var enligt respondent C att organisationens medlemmar själva skulle kunna 
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använda sig av systemet för att kunna underlätta för projektledarna som vanligtvis gjorde det 

mesta av tidsrapporteringarna, förde dagbok över byggprojekten samt postade fakturor. 

 

”Tiden är väldigt värdefull i projekten. Det är där den stora kostnaden ligger” (Respondent 

B, personlig kommunikation, 12 april 2018). 

  

Respondent A berättar vidare att organisationen även digitaliserat redovisningen via Fortnox 

och på så sätt försvann den mesta användningen av pärmar samt kopiering. Det har lett till en 

enklare hantering av fakturor som nu delas via ett flöde som kan göras via antingen en dator 

eller smartmobil. Det underlättar avsevärt mycket eftersom projektledarna inte längre behöver 

skicka något med posten och på så sätt blir det effektivare för alla parter som arbetar med 

projekten. Tidigare behövde fakturorna godkännas på kontoret, där Vd:n fick en pärm med 

massa fakturor som skulle ses över samt godkännas varav 

”numera går det bara genom ett pling i mobilen eller datorn att godkänna en faktura och 

därmed har hanteringstiden blivit kortare” (Respondent A, personlig kommunikation, 12 

april 2018). 

  

NEXT och Fortnox är två system som integrerar med varandra där kunskap automatiskt 

skickas mellan systemen. Respondent C menar på hur kommunikationen ändrats från envägs- 

till tvåvägskommunikation genom digitaliseringen. Dock påpekar respondent A att det finns 

en del dokument i projektprocessen som organisationen ännu inte fått in i systemet vilket 

främst grundar sig i att systemet inte är tillräckligt utbyggt. Planen finns att hela 

bygghanteringsprocessen ska digitaliseras och utgör en fas två. Under år 2018 planeras fasen 

att ske och är något de arbetar med enligt respondent C att samla all kunskap i systemet för att 

förenkla för alla parter inom projekten.  

 

4.2 Kunskapsdelning 

Inom organisationen framhäver samtliga respondenter att kunskap främst delas via 

mejlkontakt, där kunskapen både kan vara allmän för alla medlemmar i organisationen att ta 

del av samt individuellt riktad. Organisationen består av många olika arbetsuppgifter vilket 

innebär att alla inte berörs av samma kunskap varav respondent B menar på att kunskapen i 

viss mån anpassas. Respondent D understryker att genom mejlkontakt kan andra medlemmar i 

organisationen ta del av annan kunskap än vad den själv kanske har och kunskap kan på så 

sätt delas samt spridas inom organisationen. Respondent A framhäver att mejl skickas ut 
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ungefär en gång i veckan med saker som inte fungerar och måste förbättras. Likaså berättar 

respondent D att undersökningar görs i byggprojekten för att analysera vad som fungerar bra 

och vad som fungerar mindre bra. Lärdomar som sedan tas med och utvecklas till 

nästkommande projekt. Dock påpekar respondent D att undersökningarna inte sker ofta utan i 

den mån som är möjlig och är något som nyligen implementerats. Möten är också något 

samtliga respondenter framställer som en källa till kunskapsdelning. Mötena inträffar antingen 

på vecko- eller månadsbasis där medlemmarna i organisationen kan delta varav bland annat 

erfarenhetsutbyte sker. Respondent B nämner att det finns en punkt på mötet som heter 

Förbättringar och syftar till att lyfta upp problem samt hjälpa varandra att lösa dessa. Likaså 

försöker kunskap delas genom så kallade förbättringslistor i organisationen varav respondent 

B exemplifierar att om någon kommer på en bra metod till att utföra något så försöker den 

kunskapen spridas vidare genom förbättringslistan ut till flera medlemmar av organisationen. 

Organisationens medlemmar kan på så sätt lära sig av varandra och kunskap kan delas inom 

organisationen. 

Digitaliseringen har enligt samtliga respondenter haft en inverkan på hur kunskap delas 

inom organisationen. Respondent A framhäver att ändringen till redovisningsprogrammet 

Fortnox har bidragit till att kommunikation kan ske med varandra i programmet. Det 

underlättar i och med att siffrorna syns i samband med konversationen varav det innan 

mejlades eller ringdes. Implementeringen av projektredovisningsprogrammet NEXT har även 

det enligt respondent A underlättat kunskapsdelning i och med att allt finns på samma ställe, 

likt allt annat i byggprojekten. Respondent B nämner att digitaliseringen har gjort det lättare 

att ta del av andras bra samt mindre bra saker. Det har bidragit till en helt annan lärprocess 

och uppföljning. Programmen har dessutom enligt respondent C möjliggjort att urskilja vilka 

som använder det därav även vilka medlemmar av organisationen som för in kunskap till 

systemet. Respondent C framhäver också att somlig kunskap fylls i enklare än annan så som 

exempelvis arbetstiden vilket kan grunda sig på att den är lönegrundande. Kunskap som inte 

är lika viktig är det dock svårare att få organisationens medlemmar att föra in i systemet och 

det är en utmaning att få allt att fungera såsom det är tänkt. I början blev det mycket 

påminnelser. Att kunskapen delas mellan varandra är viktigt eftersom byggprojekten på så sätt 

kan hittas och därmed även väsentlig kunskap för organisationens medlemmar. 

 

”Enklare kommunikation med varandra, man kan dela kunskap på ett enklare sätt” 

(Respondent B, personlig kommunikation, 12 april 2018). 
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Att kunskap blivit mer lättillgängligt att nå för organisationens medlemmar genom 

digitaliseringen är alla respondenter eniga om. Respondent B menar på att tillgängligheten är 

bättre i och med att alla papper finns digitalt istället för i pappersform, förutsatt att alla fyllt i 

och gjort det som förväntas. Respondent D nämner att organisationen använder sig av en 

molntjänst där all kunskap rörande ett byggprojekt finns tillgänglig. Det är kunskap som 

behövs för respektive organisationsmedlem som arbetar med projekten och byggena. 

Kunskapen finns därmed digitalt på ett och samma ställe istället för att finnas i pappersform 

hos en medlem. Respondent A tillägger att digitaliseringen har resulterat i möjligheten att 

jämföra mellan byggprojekt och på så sätt uträkna bland annat ungefärlig tid, kostnad samt 

undvika att upprepa samma misstag. Trots att digitaliseringen inneburit en ökad tillgänglighet 

av kunskap påpekar dock respondent C att det ibland kan resultera i för mycket. All kunskap 

som förs in i systemen är inte anpassad för varje organisationsmedlem och ska därav inte ta 

del av all kunskap heller. Varje medlem i organisationen ska ha tillgång till den kunskap som 

behövs för att utföra arbetet och inte mer då det kan resultera i att den viktigaste kunskapen 

försvinner i kunskapsbruset. Vidare berättar respondent C att nästa steg i 

digitaliseringsprocessen är att kunna individanpassa samt låsa systemet där behörighet ska 

krävas för att nå viss kunskap. 

 

”Man har större insyn, kanske på gott och ont” (Respondent A, personlig kommunikation, 12 

april 2018). 

 

4.3 Effektivitet 

Samtliga respondenter är eniga om att digitaliseringen påverkat organisationens effektivitet 

och då med avseende på kunskapsdelning. Det främsta som samtliga respondenter påpekar är 

att digitaliseringen påverkat hur kunskap delas och att alla berörda parter får ta del av 

kunskapen direkt den delas. Respondent B påpekar att tidigare var det inte ens säkert att alla 

berörda fick tillgång till kunskapen heller utan enbart dem som kunde förmedlas direkt till och 

kanske någon mer men inte resten. Nu får organisationens medlemmar en annan tillgång till 

kunskap och den når ut på ett helt annat sätt. Respondent D poängterar att hanteringstiderna 

förkortas eftersom kunskapen kan delas på ett mycket enklare sätt vilket gör att tid kan sparas 

till sådant som är viktigare istället. För att kunskap effektivt ska kunna delas i organisationen 

framhäver respondent C vikten av att alla organisationens medlemmar bidrar. 
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”Viktigt att kunskap kommer från båda hållen, dels att det skjuts in men också delas kunskap” 

(Respondent C, personlig kommunikation, 12 april 2018). 

  

Att de digitala lösningarna bidragit till att kunskap mer tidseffektivt kan delas är samtliga 

respondenter överens om. Kunskapen kan delas snabbare och det också till fler av 

organisationens medlemmar. Respondent D menar på att det skapat en enklare kontakt med 

medlemmarna i organisationen eftersom kontakten kan ske via digitala verktyg såsom  

smartmobil eller dator och därav behöver inte ett möte ske fysiskt för olika ärenden. 

Respondent C poängterar att systemet NEXT har tydliggjort arbetet för många eftersom 

kunskapen finns på ett och samma ställe för det mesta, det är viktigt att skapa en enkelhet för 

att arbetet ska underlättas. Vidare förklarar respondent A att det geografiska avståndet gjort 

det nödvändigt att utnyttja digitala lösningar för att kunna underlätta för alla av 

organisationens medlemmar. Avstånden mellan varandra blir för stora för att kunna träffas lite 

snabbt för kunskapsdelning. Det blir en vinning för alla parter när arbetet effektivare kan 

utföras. Att hanteringstiden minskat resulterar även enligt respondent D i att det automatiskt 

blir mer kostnadseffektivt eftersom, 

”tid är pengar” (Respondent C, personlig kommunikation, 12 april 2018). 

  

Det är svårt att exakt säga om och hur mycket kostnadseffektivt de digitala lösningarna 

bidragit med menar både respondent A och C. Det är komplicerat att mäta eftersom det varit 

svårt att sätta rutiner kring vissa saker. En analys har ännu inte gjorts i och med att 

organisationen fortsatt är inne i omvandlingen varav det enligt respondent A är svårt att för 

tillfället se någon skillnad. Respondent A fortsätter dock med att referera till hur 

organisationen tidigare arbetade och utifrån det konstaterade att det borde blivit mer 

kostnadseffektivt. Respondent B menar på att processen förbättrats och samma misstag kan 

undvikas varav kostnadsbesparingen på så sätt kan uppnås. Däremot poängterar respondent C 

att ett system kostar att införa, sen är det svårt att säga om det betalar tillbaka sig eller inte. 

Det viktiga är att engagera andra i frågan, det sparar tid genom att hitta den kunskap som 

eftersöks. 

 

”Digitalisering handlar om att göra saker snabbare, därför tar man hjälp av ett system” 

(Respondent C, personlig kommunikation, 12 april 2018). 
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Respondent D menar att så länge tekniken fungerar så skapas inga merkostnader medan om 

åtkomst saknas skapas det snabbt problem. Likaså märks det ofta av om något dokument eller 

papper inte lagts in i systemen varav konsekvenser uppstår. Så fort någonting krånglar så blir 

arbetsuppgifterna både tidskrävande och kostar mer, däremot framhäver respondent B att 

kunskap kan spridas snabbare tack vare det digitala. Skulle någon lära sig något nytt, och den 

medlemmen vet att det kan vara värdefullt för organisationen så kan den kunskapen lätt delas 

på en och samma gång. På så sätt kan arbetsprocessen eller andra saker förbättras och misstag 

kan minimeras eller undvikas. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin och kopplas till studiens teoretiska ramverk för att därefter 

kunna dra slutsatser. 

 

Det som organisationen valt att digitalisera är system som internt ska hjälpa organisationens 

medlemmar i arbetsprocessen och förbättra kunskapsdelningen. Att kunskapen återfinns 

digitalt istället för i pappersform innebär i sin tur att mer tid kan åsidosättas för att planera och 

öka kvaliteten till kunden. Istället för att papper ska skickas fram och tillbaks mellan 

byggprojekten och huvudkontoret kan kunden återfå fakturan samma dag som den skrivs. 

Digitaliseringen har för organisationen resulterat i att arbetssätt ändrats där rollbeskrivningar 

lyfts fram som viktiga - vem får attestera vad och till vilket belopp. Organisationens påverkan 

till följd av digitaliseringen kan kopplas samman med de tre utgångspunkter, intern 

effektivitet, externa möjligheter och omfattande förändringar, som Parviainen et al. (2017) 

framhäver påverkas och därmed bekräfta författarnas utgångspunkt. 

Den kunskap som främst delas inom organisationen och mellan dess medlemmar är 

kunskap relaterade till byggprojekten vilket kan innebära allt ifrån ritningar, instruktioner, 

tidsrapporteringar och fakturor. Kunskapen kan enkelt dokumenteras och förmedlas i ord 

vilket enligt Nonaka (1994) med flera (Brown & Duguid, 1998; Li & Herd, 2017) kan 

definieras som uttalad kunskap. Det är också den typen av kunskap som beskrivs vara enklast 

att sprida och dela mellan medlemmar varav organisationens medlemmar främst använder 

mejl men också möten och genom de mobila systemen för att dela kunskap. Den andra typen 

av kunskap, det vill säga tyst kunskap, är en kunskap som inte identifierats utgör en del av den 

kunskap som delas mellan organisationens medlemmar. Den tysta kunskapen beskrivs vara 

kunskap inbäddad i handlingar och svår att överföra, därav även att digitalisera (Nonaka, 

1994; Brown & Duguid, 1998; Li & Herd, 2017). Panahi et al. (2013) nämner att video skulle 

kunna användas för att sprida färdigheter vidare, det är dock inte något som framkommit av 

respondenterna att organisationen använder sig av vid kunskapsdelning. Det innebär att den 

uttalade kunskapen genom digitaliseringen enklare kunnat delas mellan organisationens 

medlemmar men möjligtvis inte den tysta. Att viss typ av kunskap ändå blivit mer 

lättillgängligt för organisationens medlemmar att få åtkomst till, dela och sprida mellan 

varandra styrker Li och Herd (2017), Brown och Duguid (1998) samt Benson et al. (2002) 

resonemang. Det vill säga att kunskap i digital form mer fördelaktigt kan delas än kunskap i 

pappersform. Trots att digitaliseringen underlättat interaktionen mellan organisationens 
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medlemmar förekommer det, som tidigare nämnts, fortsatt fysiska möten där kunskap sprids 

mellan medlemmarna. Det här kan kopplas till Panahi et al. (2013) synsätt om att digitala 

medel inte bör utgöra ett substitut till fysisk kontakt utan ett komplement. I organisationen 

delas och sprids kunskap genom en variation av tillvägagångssätt, både skriftligt samt 

muntligt vilket även tidigare studie (Wang & Noe, 2010) poängterar utgör metoder för att dela 

kunskap. 

Interaktion framhävs som viktigt i organisationen där det är betydelsefullt att kunna 

kommunicera och dela kunskap mellan varandra. Organisationens medlemmar kan på så sätt 

lära sig av varandra. Den interna kommunikationen är därmed viktig för lärandet i 

organisationer, något även Jacobsen och Thorsvik (2008) samt Tsai (2001) poängterar. 

Kunskap är en viktig resurs i organisationen, där det är väsentligt att den delas till att 

berörande. Många parter är delaktiga i ett byggprojekt och genom att kunskap delas kan 

organisationens medlemmar lära sig av varandra likaså kan misstag undvikas. Lindhard och 

Larsen (2016) samt Senaratne et al. (2017) nämner det här i deras studie att kunskap är viktigt 

i byggbranschen och där kunskapsdelning är betydelsefull för ett projekts utveckling. I och 

med att organisationens medlemmar delar kunskap med och mellan varandra kan den 

individuella kunskapen bli till organisatorisk kunskap. Inom organisationen hjälps 

medlemmarna åt till att lösa problem och tänka ut effektiva lösningar genom bland annat 

förbättringslistor. Abu-Shanab et al. (2014) nämner även det här i deras studie varav deras 

resonemang är i enlighet med vår studie. 

Att organisationen genomfört en transformation mot det digitala grundade sig främst i 

att hur de tidigare arbetade inte längre var hållbart och för att bli mer effektiva, med tanke på 

ökningen i omsättningen, behövde en förändring ske. Organisationens medlemmar är 

dessutom geografiskt utspridda för olika arbeten och för att kunna integrera med varandra 

infördes ett mer digitalt arbetssätt. Både Schrum och Benson (2002) samt Li och Herd (2017) 

poängterar betydelsen av digital teknik vid tillhandahållandet av kunskap och möjligheten det 

ger till att kunskapen kan tillgängliggöras för flera utan fysisk kontakt. De digitala systemen 

inkluderades i arbetsprocessen för att underlätta organisationsmedlemmarnas arbete, från 

såväl de med ledandepositioner till arbetarna ute på byggprojekten. Genom att minska på 

pappershanteringen gavs en bättre insyn i organisationen, där medlemmar som tidigare inte 

varit särskilt involverade fick ett annat perspektiv. Church et al. (2002) resonemang om att 

digitala hjälpmedel kan implementeras i syfte att hjälpa organisationens medlemmar är 

därmed i enlighet med vår studies resultat. Att organisationen övergått till ett mer digitalt 

tillvägagångssätt där internet utgör en viktig utgångspunkt för kommunikation kan också 
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stärka Bruzelius och Skärvad (2017) resonemang om att internet växt till att bli ett allt mer 

intressant arbetsverktyg för många organisationer att använda sig av. Organisationens digitala 

kommunikationskanaler utgörs av smartmobiler och datorer, två nya kommunikationskanaler 

som Jacobsen och Thorsvik (2008) menar tekniken gett upphov till. 

Även om respondenterna är insatta i de betydande möjligheter som digitaliseringen 

medför är de också medvetna om några av dess nackdelar som digitaliseringen kan medföra 

för såväl den enskilda organisationsmedlemmen som för hela organisationen i stort. Att 

digitalisera organisationen innebär att förlita sig på att tekniken fungerar. Om åtkomsten 

förloras kan arbetet inte ske effektivt i och med att den kunskap som behövs inte kan nås och 

arbetet avtar. Likt Schrum och Benson (2002) identifierade organisationen det här som ett 

problem, ett problem som kan skapa mängder med andra problem. Även identifierade 

organisationen individen som det största motståndet mot digitaliseringen. Alla individer är 

inte lika benägna att anpassa sig, vilket organisationen fått uppleva i och med att alla av 

organisationens medlemmar inte gjort det som förväntas. Church et al. (2002) antyder samma 

problem med digitalisering som organisationen där det är motståndet från individer som 

påverkar hur lyckad implementeringen av teknik är i arbetsprocessen.  

Respondenterna poängterar att tid är pengar och där digitala lösningar resulterat till att 

både tids- och kostnadsbesparingar kan uppnås. Papper som tidigare postats behöver inte 

riskera att försvinna i processen likaså krävs färre steg för att dokumentera i och med 

digitaliseringen då kunskapen förs in direkt i systemen utan diverse mellanhänder. Vårt 

resultat är i enlighet med tidigare forskning (Panahi et al., 2013; Ardichvili, 2002) om att 

digitala verktyg möjliggör att överkomma såväl tids- som kostnadsbarriärer. Att kunskap 

finns digitalt har också för organisationen resulterat att kunskapen återfinns på ett och samma 

ställe. Medlemmarna vet vart de ska leta och dessutom kan kunskapen användas av flera 

samtidigt. Dewett och Jones (2001) poängterar i deras studie att kunskap lättare, snabbare och 

mindre kostsamt kan erhållas vilket även vår studie framhäver att digitaliseringen bidragit 

med. Att organisationen effektiviseras genom att de sparar tid på att processerna, redovisning- 

och projektredovisningsprocessen, snabbare kan utföras gör att organisationen frigör resurser. 

Resurser som istället kan investeras i byggprojekten för att förbättra slutresultatet genom 

exempelvis förbättrade möjligheter till att jämföra mellan projekt och därav beräkna 

ungefärlig tid samt kostnader. Organisationens effektivitet kan därav sammankopplas med 

Grönroos (2008) beskrivning av effektivitet, där digitaliseringen både förbättrat den interna 

samt externa effektiviteten genom effektivare användning av organisationens resurser som i 

sig skapar möjligheter till förbättrad kvalitet av slutprodukten.     
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6. Diskussion  

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser i relation till det syfte som studien berör 

samt egna reflektioner. 

 

Syftet med studien har varit att utveckla en förståelse för hur kunskapsdelning inom 

organisationer påverkas av digitaliseringen. Genom en avgränsning studerades en 

organisation inom byggbranschen varav en övergripande slutsats utifrån den här studien är att 

digitaliseringen underlättat kunskapsdelningen inom organisationen. Avstånd kan 

överkommas, vilket är väsentligt för organisationen i och med att byggprojekten är 

geografiskt utspridda likaså organisationens medlemmar. Genom att kunskap digitaliserats 

samt återfinns på ett och samma ställe ökar det medlemmarnas tillgänglighet och projekt kan 

jämföras där erfarenheter kan dras till nytta för kommande projekt. Digitaliseringen har för 

organisationen inneburit att tids- och kostnadsbesparingar kan utvinnas. Det genom bland 

annat minskade hanteringstider varav tiden istället kan spenderas på annat såsom exempelvis 

byggprojekten och därmed kan tiden nyttjas mer effektivt. Tid kan associeras med pengar, 

varav en besparing i tid innebär en besparing i kostnader. Att kunskap kan spridas snabbare 

och på ett mindre tidskrävande sätt gör att organisationens medlemmar lika snabbt som 

kunskapen sprids även kan ta del av den. Arbetsprocesser kan på så sätt förbättras likaså kan 

samma misstag undvikas att upprepas vilket sparar kostnader för organisationen. 

Digitaliseringen har för organisationen på så sätt inneburit att organisationens medlemmar lär 

sig på ett annat sätt och får ta del av mer kunskap som sprids vilket i sin tur påverkat 

organisationens lärande. Slutsatsen kan därmed sammanfattas med att implementering av 

digitala tillvägagångssätt har resulterat i en effektivare kunskapsdelning. Kunskap kan nå fler, 

över avstånd och delas snabbare vilket resulterar i att kunskap mindre kostsamt och mer 

tidseffektivt kan nyttjas. Studien är därmed även i enlighet med den tidigare forskning som för 

tillfället framställts inom ämnet.   

För att digitaliseringen ska effektivisera kunskapsdelningen krävs det, utifrån 

respondenterna, att kunskap såväl förs in i systemen men också delas varav ansvaret ligger 

hos organisationens medlemmar. Alla av organisationens medlemmar använder sig inte av de 

digitala systemen så som det är tänkt vilket resulterar i att all kunskap inte finns tillgänglig för 

alla att nå. En tänkbar anledning enligt oss till varför vissa tillhandahåller kunskap och väljer 

att inte dela kunskapen vidare till övriga organisationsmedlemmar skulle kunna relateras till 

makt. Att alla medlemmar inte delar och för in kunskap i de digitala systemen kan bero på att 
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de själva inte ser en personlig vinning av att göra det och struntar därmed i det. Det kan 

därmed resultera i ett visst maktövertag, där somliga vet mer än andra och har till följd därav 

en egen konkurrensfördel gentemot de övriga medlemmarna, kanske med hopp om att det ska 

leda till en befordran. Likaså att kunskapen i viss mån anpassas bidrar det till att någon inom 

organisationen bestämmer vem som ska veta vad och besitter därmed en viss makt. Kunskap 

kan på så sätt associeras med makt. Vi har dock i denna studie inte berört maktaspekten i 

relation till kunskapsdelning och kan därav inte direkt uttala oss om huruvida det stämmer 

eller inte utan är mer en reflektion från vår sida. Det är ändå en betydande aspekt och viktig 

att ha i åtanke då det kan ha en påverkan på en organisations kunskapsdelning och därav en 

möjlighet till fortsatt forskning. 

I studien framgick det att den kunskap som organisationens medlemmar delar mellan 

varandra utgörs av kunskap som kan kategoriseras som uttalad kunskap, vilket även är den 

kunskap som organisationen valt att digitalisera. Det indikerar att viss typ av kunskap, det vill 

säga uttalad kunskap lättare kan digitaliseras än tyst kunskap. Det behöver dock inte innebära 

att tyst kunskap inte kan eller borde digitaliseras varav Panahi et al. (2013) nämner video som 

ett möjligt tillvägagångssätt till att dela tyst kunskap. Vi har däremot valt att i denna studie 

inte fördjupa oss i detta, det vill säga möjligheterna att digitalisera tyst kunskap men det vore 

ändock intressant. Att digitalisera en färdighet, alltså hur arbete ska utföras, tror vi kan 

underlätta bland annat inlärning för nyanställda samt bidra till att organisationens medlemmar 

utgör arbetena på lika vis och kan därmed spara både tid och kostnader för utförandet av 

arbetsuppgiften. Som tidigare nämnt har vi i denna studie inte undersökt detta och kan därav 

inte fastställa våra reflektioner utan enbart diskuteras. 

Utifrån vår studie har digitalisering gett en indikation till att vara ett effektivt 

tillvägagångssätt att nyttja, likaså för organisationer som för tillfället inte associeras med 

teknik. Vi tror att fler och fler organisationer i samhället kommer att förändra sig och 

transformeras till att bli mer digitala, inte minst på begäran av oss individer i samhället. 

Organisationer kommer, tror vi, att behöva anpassa sig efter konsumenter men också 

arbetskraftens förväntningar och efterfrågningar för att fortsätta vara en attraktiv samt 

konkurrenskraftig organisation. Det kommer inte längre vara ett val utan en självklarhet att 

digitalisera verksamheten, inte minst med tanke på att vi utifrån vår studie kan konstatera att 

digitala lösningar inneburit besparingar. Vi menar att genom att digitalisera kan 

organisationer bli mer resurssnåla vilket är något många, om inte alla, organisationer 

eftersträvar. 
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7. Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens kunskapsbidrag och förslag till fortsatta studier 

utifrån vår studies utgångspunkt. 

 

7.1 Studiens kunskapsbidrag  

Utifrån tidigare forskning bidrar studien med empirisk kunskap inom ett tidigare tämligen 

outforskat område. Studien bidrar med stöd utifrån befintliga teorier till att skapa en förståelse 

för hur digitaliseringen kan påverka kunskapsdelningen inom organisationer genom empiriskt 

bidragande.  

I studien studerades en bransch som kategoriseras ha en tämligen låg digitaliseringsgrad 

och utifrån undersökningen framkom det att organisationen som ett resultat av digitaliseringen 

blivit mer effektiv. Kunskap kan spridas till flera av organisationens medlemmar varav 

medlemmarna fått en större insyn i verksamheten, en insyn som innan digitaliseringen inte 

fanns. Tid samt kostnader sparas varav digitaliseringen gjort det möjligt för organisationen att 

dela kunskap över geografiska avstånd, där kunskapen återfås samma dag istället för att ta 

flera dagar. Genom att påvisa att en organisation som i dagsläget tillhör en bransch med låg 

digitaliseringsgrad kan digitalisera sig och utvinna besparingar av det bidrar det till att 

digitalisering är något flera branscher kan dra nytta av. Inte bara organisationer och branscher 

som typiskt associeras med teknik. Det finns nya sätt att arbeta på, sätt som kan vara mer 

effektiva varav organisationer oavsett bransch strävar efter att vara resurssnåla. Studien har 

därmed bidragit till att framhäva digitalisering till något som kan vara gynnsamt för flera 

branscher att tillämpa i sin verksamhet.    

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Genom att digitalisera och omvandla material till digitalt bidrar det till att kunskap blir mer 

tillgänglig. Digitaliseringen bidrar till att allt blir mer öppet vilket kräver att exempelvis 

lösenord och behörigheter införskaffas för att begränsa tillträdet. I maj år 2018 träder en ny 

personuppgiftslag in - GDPR, General Data Protection Regulation, och är nya 

dataskyddsregler som ska gälla inom EU. Lagen kommer för organisationer innebära 

förändringar varav för fortsatt forskning vore det, mot bakgrund av ovanstående, intressant att 

studera hur lagen påverkar organisationer och dess hantering av kunskap. Vilka förändringar 

innebär det för organisationer gällande hur kunskap delas samt vad som delas.  

Ytterligare en idé till fortsatt forskning är att studera ur ett annat perspektiv, möjligen ur 

ett medarbetarperspektiv för att utvinna deras uppfattning/attityd till hur digitaliseringen 
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påverkat kunskapsdelningen inom organisationen och om den blivit mer effektiv. Likaså vore 

det intressant att jämföra mellan organisationer och/eller branscher för att utvinna en mer 

generaliserbar studie, då denna studie enbart studerade en organisation.  

I vår studie framgick det att den kunskap som organisationen digitaliserat utgörs av 

uttalad kunskap vilket dessutom är den typ av kunskap som lättast kan delas mellan en 

organisations medlemmar. Tyst kunskap är svår att förklara med ord vilket även gör den 

svårare att förmedla till andra samt digitalisera. Det vore dock intressant för fortsatt forskning 

att undersöka den tysta kunskapen mer, det vill säga kan tyst kunskap digitaliserats och om så 

är möjligt på vilket sätt. Likaså vore det intressant för fortsatt forskning att studera 

kunskapsdelning i relation till makt. Det vill säga vad för kunskap delas samt vad delas inte 

och varför, en aspekt vi valde att utesluta i vår studie.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Intervjufrågor 

Spela in?              Ja              Nej 

 

Bakgrundsfrågor            

1. Kan du berätta allmänt om organisationen, exempelvis vad ni gör? 

2. Vilken är din position/ansvarsområde i organisationen? 

 

Digitalisering                  

3. Vad innebär digitalisering för dig? 

4. Varför valt att digitalisera organisationen? 

5. Vad har digitaliserats i organisationen? Varför? 

6. Beskriv hur ni arbetade tidigare innan ni digitaliserade? 

7. Används digitala verktyg vid intern kommunikation? 

 

Kunskapsdelning 

8. Beskriv hur ni idag jobbar med kunskapshantering i er organisation. 

9. Hur får medlemmarna tillgång till kunskap i företaget, vilka tillvägagångssätt finns 

det till att dela kunskap mellan medlemmar? 

10. Har digitaliseringen påverkat hur medlemmar delar kunskap, i så fall hur?  

11. Har digitaliseringen bidragit till förbättrad tillgänglighet av kunskap för 

medlemmarna inom organisationen? Om ja, i så fall hur? 

 

Effektivitet 

12. Hur har digitaliseringen påverkat organisationens effektivitet med avseende på 

kunskapsdelning? 

13. Har digitala lösningar bidragit till att kunskap mer tidseffektivt kan delas? Om ja, 

hur? 

14. Har digitala lösningar bidragit till att kunskap mer kostnadsseffektivt kan delas? Om 

ja, hur? 
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Avslutning 

15. Något övrigt du vill tillägga? 

16. Är det okej att höra av sig om flera frågor dyker upp? 

17. Vill ni att vi skickar den färdigställda intervjun till er så ni kan kontrollera? 


