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Abstract 

In a world of tough global competition, where the use of distributed working methods must be 

described as common, it’s crucial for organizations to have successful knowledge sharing 

between employees. The natural face-to-face communication is being replaced by various 

forms of IT-solutions, but it’s unclear what actual consequences that brings to knowledge 

sharing within organizations. Therefore, this paper research question is: What role does IT 

play for knowledge sharing in a distributed system development team? The theoretical data is 

collected from a literature study within the IS research. The empirical data is collected from 

observations and interviews at an IT consultancy. The results of the interviews and 

observations show how knowledge sharing occurs in the investigated practice and how it 

relates to IT. Our conclusion shows how IT does not replace communication face-to-face 

outright, but rather how IT generates new kinds of learning processes which changes the 

conditions for knowledge sharing. Furthermore, in the specific practice, the organization 

should develop conscious strategies around knowledge sharing which takes into account the 

interaction between IT, human actions and structural conditions. 
 

Förord 

Vi vill passa på att rikta ett tack till vår handledare Lars Öbrand vid institutionen för informatik. 

Med ett uppriktigt förhållningssätt och stora engagemang har han varit ett stort stöd för oss 

under hela arbetet. Vi vill även tacka konsultbolaget och samtliga respondenter vilka genom sitt 

deltagande möjligjort detta arbete och vidare höjt kvalitén på resultatet.  
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”Knowledge is the only meaningful economic resource”  
Drucker, 1994 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en värld där ekonomiska krafter skapar nya former av gränsöverskridande konkurrens 
(Herbsleb & Moitra, 2001), menar många att framgångsrika företag blir de som bäst lyckas 
identifiera, värdera, skapa samt utveckla sina kunskapsresurser (Rowley, 1999). För att 
hävda sig på en global marknad har många organisationer numera utarbetat strategier för 
knowledge management (KM) i strävan mot att maximera organisationens interna 
kunskaper. KM har även blivit en produkt som säljs av konsultbolag, en produkt vilken med 
stöd av IT levererar kunskap som en resurs inom företaget (Easterby-Smith, Crossan & 
Nicolini, 2000). 

Tendensen att organisationer allt oftare väljer att arbeta i projekt är allmänt känd. 
Projektformen kännetecknas av individer vilka under en begränsad tid arbetar tillsammans 
för att sedan splittras och bilda nya projektteam. En sådan organisationsform försvårar 
arbetet för individer inom en organisation att dela kunskap mellan varandra, då de 
återkommande tvingas in i nya arbetskontexter (Koskinen, Pihlanto & Vanharanta, 2003). 
Samtidigt ökar virtualiseringen av arbetsplatser och allt fler medlemmar inom samma 
organisation arbetar i virtuella kontexter, geografiskt och/eller temporalt åtskilda. Då 
organisationer i stor utsträckning inte längre begränsas av geografiska gränser skapas 
ytterligare utmaningar för hur individer inom ett företag kommunicerar och delar kunskap 
mellan varandra. (Baralou & Tsoukas, 2015). När två eller flera medarbetare via IT-verktyg 
arbetar tillsammans från olika geografiska platser definieras det som ett distribuerat team 
(Carmel, 1999). 

I och med nya organisationsformer samt ökande avstånd mellan individer och grupper, 
har IT en oerhört central roll att spela i de allra flera organisationer idag (Kotlarsky & Oshri, 
2005). För att lyckas möta de nya utmaningarna kring kunskapsdelning inom distribuerade 
team måste IT stötta KM i organisationer. Forskning visar att IT gör detta på två olika sätt; 
som ett formellt system designat för att fånga och leverera kunskap baserat på strukturella 
regler, samt genom interaktiva IT-applikationer vilka underlättar informell kunskapsdelning 
mellan individer och grupper (Davison, Ou & Martinsons, 2013). 

Flera studier pekar dock på att forskning om vilken roll IT spelar för kunskapsdelning 
inom distribuerade team är ett kraftigt försummat område. Den senaste forskningen visar 
dessutom att utmaningar för att dela kunskap inom distribuerande team fortfarande är 
utbredda och att haverier för kunskapsdelning förekommer. Traditionellt sett har ett 
huvudsakligt fokus inom KM och globalt distribuerade team riktats mot tekniska aspekter, 
vilket lett till att hittills föreslagna lösningar för att stödja kunskapsdelning inom 
distribuerade team också varit av teknisk natur. Tekniska lösningar är viktiga, men inte 
tillräckliga, menar forskare. Det finns ett utbrett intresse av att kombinera den teknologiska 
synen på KM tillsammans med sociala aspekter av organisatoriskt lärande. (Baralou & 
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Tsoukas, 2015; Davison, Ou, Martinsons, 2013; Easterby-Smith, Crossan & Nicolini, 2000; 
Kotlarsky & Oshri, 2005). Vidare finns det ett från forskare uttalat behov av fler studier vilka 
undersöker IT i relation till kunskapsdelning inom distribuerade team (Baralou & Tsoukas, 
2015), samt studerar sambandet mellan tekniska lösningar, mänskliga faktorer och 
kunskapsdelning (Kotlarsky & Oshri, 2005). 

Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka följande frågeställning: 

1.2 Problemformulering 
Vilken roll spelar IT för kunskapsdelning i ett distribuerat systemutvecklingsteam? 

Vi har valt att göra en fallstudie av ett specifikt team hos ett globalt IT-konsultbolag för att 
på det sättet bidra med en djupare förståelse av kontexten. Teamet vi valt att studera arbetar 
med systemförvaltning och utveckling av en mjukvaruprodukt, vilken syftar understödja 
utförandet av systemutvecklingsprojekt. Medlemmarna i teamet är lokaliserade i olika delar 
av Sverige, Storbritannien och Indien, vilket medför att större delen av kommunikationen 
sker via IT. Det var angående problematik i personalomsättningen kärnan till detta arbete 
återfanns. Företaget önskade genom en kartläggning av intern kunskapsdelning kunna se 
mönster för hur ett team arbetar med hjälp av IT, och på så sätt kunna bringa klarhet i mer 
omfattande strukturer. I dagsläget uttrycker företaget en svårighet när det gäller exempelvis 
förflyttning av personal internt.  

För att studera kunskapsdelning med hjälp av IT i distribuerade team krävs en inledande 
förståelse för organisatoriskt lärande och dess betydelse. Inom detta område diskuteras 
exempelvis informellt lärande genom interaktion, hur organisationer kan ta kontroll över den 
interna kunskapsdelningen och därmed effektivisera lärande samt relevansen av att veta var 
expertis finns att tillgå inom organisationen (Davison, Ou & Martinsons, 2013; Easterby-
Smith, Crossan & Nicolini, 2000). Fenomenet kunskapsdelning analyseras genom en så 
kallad “practice lens” för att på så sätt, grundat i insamlat material, fånga pågående 
kunskapsdelningsprocesser inom teamet (Feldman & Orlikowski, 2011). Analysen 
kategoriseras efter viktiga strukturella förutsättningar inom organisationen, samtliga starkt 
knutna till kunskapsdelning. Exempel på sådana rör målsättning, policys och 
personalomsättning. Genom att slutligen analysera IT-medierade dialoger på närmare håll 
går det skapa en djupare förståelse för kunskapsdelning inom ett distribuerat team (Tsoukas, 
2009), vilket i denna studie görs med hjälp av tre olika centrala dialogiska processer (Baralou 
& Tsoukas, 2015). Dessa presenteras mer utförligt i sektion 2.2. 

1.3 Syfte 
Denna uppsats avser bidra med ny kunskap till IS-forskningen inom området 
kunskapsdelning i distribuerade team. Den markanta betoningen på kommunikation och 
virtuellt samarbete i den givna kontexten gav upphov till att undersöka den roll IT spelar för 
kunskapsdelning. Genom att kombinera en teknologisk syn på kunskapsdelning med sociala 
aspekter av organisatoriskt lärande och strukturella förutsättningar vill vi studera samspelet 
mellan IT-artefakter och medlemmar i ett distribuerat systemutvecklingsteam. Syftet med 
uppsatsen är således att studera praktik och göra fyra distinkta kunskapsbidrag, varav tre 
bidrar till teorin och ett till den undersökta praktiken.  
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1.4 Avgränsningar 

I och med valet att studera praktik för kunskapsdelning i ett distribuerat 
systemutvecklingsteam avgränsades det branschmässiga området till 
systemutvecklingsbranschen. Att studien undersöker kunskapsdelning i ett begränsat 
sammanhang är en avgränsning i sig. Detta på grund av att kunskapsdelning är ett 
omfattande område och denna studie specifikt väljer att fokusera på dess relation till IT i 
distribuerade team. IT spelar dessutom en viktig roll för en mängd olika fenomen inom 
distribuerade team och en undersökning av samtliga hade därav breddat studien. 

På grund av brist på tid och access har denna studie inte möjlighet att observera praktiken 
i önskad utsträckning. Därav lutar sig resultatet av denna studie mot, förutom observationer, 
intervjuer och chattutdrag från det studerade teamets gemensamma kommunikationskanal. 
Av samma anledning som nämnd ovan fokuserar denna uppsats på ett specifikt distribuerat 
team inom det undersökta företaget, och intervjuerna avgränsas till medlemmar placerade 
vid det lokala kontoret och inte anställda på andra orter i världen. Dock inhämtar 
observationerna information från samtliga medlemmar i teamet, oberoende av geografisk 
plats. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Kunskapsdelning i distribuerade team 

Tidigare forskning inom IS-fältet gällande kunskapsdelning i distribuerade team rör i 
huvudsak kommunikation och informationsdelning inom systemutvecklingsteam i 
systemutvecklingsprocesser. Många studier har därav under lång tid försökt förstå 
kunskapsdelning och dess utmaningar inom systemutvecklingsteam (Ghobadi & D'Ambra 
2013; Joshi, Sarker & Sarker, 2007; Kotlarsky & Oshri, 2005; Oshri, Van Fenema & 
Kotlarsky, 2008; Pee, Kankanhalli & Kim, 2010;). Det rör allt från att exempelvis lyckas höja 
motivationen bland användare att dela kunskap med utvecklare (Conboy et al., 2010), till att 
skapa en fungerande kommunikation mellan olika individer i tvärfunktionella team 
(Ghobadi, 2011; Highsmith, 2002), samt att stödja spridningen av tyst kunskap i 
systemutvecklingsteam (Bjørnson & Dingsøyr, 2008). Systemutveckling är en process 
baserad på samarbete mellan olika parter och framgång bygger till stor del på inhämtning 
och delning av kunskap, samt att minimera haverier på grund av bristande kommunikation 
(Andres & Zmud, 2002; Fang & Neufeld, 2009; Joshi et al., 2007). Detta är i synnerhet 
framträdande i team där tillämpad utvecklingsmetod lägger stor vikt vid regelbunden 
kommunikation (Chan & Thong, 2009; Chau, Maurer & Melnik, 2003; Cockburn, 2006; 
Conboy et al., 2010; Corvera Charaf, Rosenkranz & Holten, 2012; Kautz, Madsen & Nørbjerg, 
2007), och därmed särskilt i distribuerade team. Kunskapsöverföring har således kommit att 
bli en mycket relevant fråga för globalt distribuerat arbete, och för att övervinna geografiska 
och tidsmässiga avstånd samarbetar dessa team via interaktiva IT-verktyg (Ghobadi & 
D'Ambra, 2013; Koppman & Gupta, 2014; Oshri, Van Fenema & Kotlarsky, 2008; Kotlarsky 
& Oshri, 2005). Tidigare forskning har dock övergripande fokuserat på de utmaningar den 
distribuerade organisationsformen för med sig, gällande kommunikation och samarbete. Att 
hantera distribuerade utvecklingsprojekt har i regel erkänts vara betydligt mer utmanande i 
jämförelse med den traditionella formen av samlokaliserat utvecklingsarbete (Kotlarsky & 
Oshri, 2005). Geografisk spridning av medarbetare hindrar enligt dessa studier teamarbete 
genom att begränsa samordning, samarbete och kommunikation (Cramton, 2001; Malhotra 
et al., 2001). 

I takt med att kunskapsdelning blivit en nyckelfaktor för globalt distribuerat arbete vidgas 
forskningen om hur IT stödjer samarbete över geografiska gränser (Kotlarsky & Oshri, 2005). 
Innovativa kommunikationslösningar har bidragit till studier vilka direkt hävdar att 
distribuerade team tack vare dessa IT-verktyg kan överträffa de traditionellt samlokaliserade 
(O'Leary & Mortensen, 2010). I den tid vi lever, präglad av innovation och teknisk utveckling, 
är känslan av närhet eller “upplevd närhet” endast symbolisk och kan förstås oberoende av 
fysisk närvaro (O'Leary, Wilson & Metiu, 2011;. Wilson et al., 2008). Trots den tekniska 
frammarschen har det dock påvisats att IT inte förhindrat haverier inom kunskapsdelning i 
distribuerade kontexter (Cramton, 2001). Här råder en tydlig diskrepans i den relaterade 
forskningen vilket bidrar till önskan om studier som ytterligare undersöker IT i relation till 
kunskapsdelning inom distribuerade systemutvecklingsteam (Baralou och Tzoukas, 2015; 
Kotlarsky & Oshri, 2005).  
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Den pågående framväxten av IT-innovationer skapar som ovan beskrivet möjligheter för 
samarbete inom distribuerade team, vilket tidigare forskning berört under en längre tid 
(Carmel, 1999; Herbsleb et al., 2002; Herbsleb & Mockus, 2003). Förutom tekniska 
lösningar är socialt relaterade frågeställningar inom kunskapsutbyte avgörande för 
samarbete inom systemutveckling i allmänhet, och distribuerade team i synnerhet (Kotlarsky 
& Oshri, 2005). Trots att IT är en absolut nödvändig faktor för kunskapsdelning inom 
distribuerade team har föreliggande forskning, om än betydligt mindre omfattande, belyst 
sociala faktorers roll för framgångsrik systemutveckling (Ahuja & Galvin, 2003; Järvenpää & 
Leidner, 1999; Kanawattanachai & Yoo, 2002; Kotlarsky & Oshri, 2005; Ridings, Gefen & 
Arinze, 2002). 

Tidigare studier visar på att medarbetare i stor utsträckning uppmanas använda 
avancerad teknik för samarbete över geografiska gränser, och när organisationer allt oftare 
organiserar sig enligt ett distribuerat arbetssätt får IT ofta spela rollen som ersättare av den 
tidigare face-to-face interaktionen (Ou et al., 2010). Baralou och Tsoukas (2015) anser att 
framtida forskning, genom att beakta olika typer av arbetsuppgifter och organiseringar, bör 
utforska hur IT påverkar kunskapsdelning inom organisationer och team i betydligt större 
utsträckning än tidigare. Det finns med bakgrund av ovanstående aspekter ett behov av 
ytterligare forskning som undersöker den faktiska situationen i systemutvecklingsbranschen 
och utreder relationen mellan tekniska lösningar, mänskligt relaterade faktorer och 
kunskapsdelning (Kotlarsky & Oshri, 2005).  

 
2.2 Analytiskt ramverk  

2.2.1 Organisatoriskt lärande 
Enligt en socialkonstruktivistisk syn på kunskapsdelning sker lärande när människor 
konverserar och interagerar med varandra. Individer är sociala varelser vilka konstruerar sin 
förståelse och sitt lärande genom interaktion inom specifika sociokulturella och materiella 
kontexter (Easterby-Smith, Crossan & Nicolini, 2000). 

Organisatoriskt lärande kan i sin tur beskrivas som processen genom vilken en 
organisation skapar och organiserar kunskap i relation till olika aktiviteter inom företaget 
(Dodgson, 1993). Genom att utveckla kompetensen hos arbetskraften hävdar författaren att 
organisationens effektivitet kan utvecklas, och när företaget presterar bättre kan det hävdas 
att lärande har skett. Målet för organisatoriskt lärande är att lyckas anpassa sig till ständigt 
förändrade förutsättningar och förbättra konkurrenskraften, produktiviteten och 
innovationsförmågan i osäkra tekniska och marknadsmässiga omständigheter.  

Knowledge management system är ett försök för organisationer att ta kontroll, sprida och 
maximera det organisatoriska lärandet, till exempel genom att dokumentera kunskap. 
Dokumenterad kunskap kan i vissa fall vara värdefullt, men ofta misslyckas arbetet då 
formellt dokumenterad kunskap har en tendens att vara ganska torr och kontextfri. KM-
system har dessutom en benägenhet att separera kunskap från människor och 
arbetsprocesser, vilket minskar dess användbarhet (Davison, Ou & Martinsons, 2013). 

Informell kunskapsdelning lyfts däremot ofta fram som en avgörande faktor till framgång 
i samordningsverksamheter (Kraut & Streeter, 1995), och behovet att stödja informell 
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kommunikation ökar i takt med att storleken och komplexiteten av arbetsuppgifterna stegras 
(Herbsleb & Moitra, 2001). Av geografiska, tidsmässiga samt kulturella skäl är möjligheterna 
till informell kommunikationen inom distribuerade utvecklingsprojekt begränsade 
(Kotlarsky & Oshri, 2005). Därför är det viktigt att KM-system också kompletteras av samt 
ger möjligheter till informell kunskapsdelning, särskilt eftersom informell kunskapsdelning 
ofta underlättar spridningen av tyst, mindre strukturerad, men mycket kontextuellt viktig 
kunskap. Genom informell och interaktiv kunskapsdelning kan medlemmar i ett team 
diskutera innovativa idéer, förstå samband och jämföra alternativa lösningar, för att sedan nå 
enighet och slutföra lagarbetet effektivt. (Davison, Ou & Martinsons, 2013). 

2.2.2 Praktik och strukturella förutsättningar 
För att förstå vilken roll IT spelar för kunskapsdelning i det team vi studerar är det högst 
nödvändigt att undersöka rådande arbetssätt och kommunikationskanaler. Tidigare studier 
inom organisationsforskning har vidrört området praktisk teori, vilket kommer användas 
som analytiskt ramverk för detta arbete. Inom praktikteori används ofta begreppet “practice 
lens” för att studera praktiker, vilket visat sig vara mycket kraftfullt för att undersöka sociala, 
tekniska och organisatoriska fenomen. Centralt inom praktikteori, och allmänt när det gäller 
definition av praktik, är uppfattningen att det sociala livet är en pågående produktion och att 
viktiga fenomen därav framträder genom människors handlingar. På så sätt ökar värdet av 
att studera praktik för att förstå komplexa organisatoriska fenomen, vilka således styrs av 
mänskliga handlingar (Feldman & Orlikowski, 2011; Orlikowski, 2000).  

I dagsläget uppfattas de flesta organisationer allt mer komplexa, distribuerade, dynamiska 
och mobila. Därav menar forskare att strategier vilka hjälper oss att teoretisera dessa typer av 
nya, obestämda och framväxande fenomen behövs (Barley & Kunda, 2001; Child & McGrath, 
2001; Ciborra 1996; Law & Urry, 2004; Stark, 2011). Att tillämpa en strategi så som 
praktikteori för att undersöka sådana organisationer, och fokusera på dynamiska relationer 
och förordningar, är en typ av användbart och kraftfullt analysverktyg (Feldman & 
Orlikowski, 2011).  

Praktikteorin kan ställas i relation till tre olika sätt att studera praktik. Det första är ett 
empiriskt fokus för att kartlägga hur människor agerar och handlar i organisatoriska 
sammanhang, det andra en teoretisk inriktning för att förstå relationen mellan människors 
handlingar och organisatoriska strukturer och avslutningsvis en filosofisk inriktning för att 
undersöka en organisatorisk verklighet (Feldman & Orlikowski, 2011).  

Av dessa tre analysmetoder avser denna studie anamma den första, för att studera 
praktiker genom insamling och analys av empirisk data. Det förstnämnda förhållningssättet 
bygger på uppfattningen att människors handlingar i allra högsta grad påverkar 
organisatoriska resultat, och speglar en växande insikt om betydelsen av att studera daglig 
praktik. Detta eftersom en “practice lens” kan fånga verksamhetens faktiska agerande och 
rutiner (Feldman & Orlikowski, 2011). Mer specifikt avser det analytiska ramverket behandla 
praktik i relation till strukturella förutsättningar inom organisationen, en kombination av 
mänskligt handlande och samhälleliga strukturer. Social struktur är i slutändan en mänsklig 
produkt, en produkt vilken i sin tur formar individer och påverkar dess interaktion. 
Successivt har den teoretiska utvecklingen fokuserat på antingen struktur eller mänskliga 
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åtgärder (Archer, 2010), två faktorer denna uppsats med hjälp av det analytiska ramverket 
önskar sammanföra. 

Forskare har sedan långt tillbaka välkomnat ytterligare teoriutveckling av det strukturella 
perspektivet på teknik. Detta tyder på att ett sådant perspektiv kan skapa betydande 
analytiska fördelar för att förstå och förklara konsekvenser i samband med användning av 
informationstekniker (Roberts & Grabowski, 1999; Sproull & Goodman, 1990; Weick, 1990). 
Genom att studera praktiker och således skapa förståelse för samspelet mellan människor, IT 
och sociala handlingar, tydliggörs dessutom det strukturella perspektivet på teknisk 
användning.  

2.2.3 Kunskapsdelning i dialog 
En dialogisk syn på skapandet av ny kunskap inom organisationer, ett inom relevant 
litteratur väl uppmärksammat begrepp, bygger i grunden på socialkonstruktivism. Med 
begreppet menas att ny kunskap skapas när deltagare inom organisationer medverkar i 
dialogiska interaktioner i kontexten av en arbetsuppgift som hanteras (Baralou & Tsoukas, 
2015; Tsoukas, 2009). En dialog handlar i grunden om att genom verbala utbyten komma 
fram till en lösning på något involverade parter upplever ouppklarat. Genom att resonera 
tillsammans och alternera mellan rollen som lyssnare och talare kan en produktiv dialog 
uppstå, med andra ord en dialog vilken genererar någon form av ny kunskap (Van Eemeren 
& Grootendorst, 2004). Tidigare forskning kring begreppet tar ofta för givet att dialog är 
något som sker ansikte mot ansikte, men då dagens allt mer virtuella arbetsmiljö skapar 
förutsättningar för virtuella dialoger måste sådana miljöer också undersökas i större 
utsträckning (Baralou & Tsoukas, 2015).  

En bredare definition av dialog innefattar inte bara direkt kommunikation face-to-face, 
utan även verbal kommunikation av alla typer. I och med att språk är essentiellt i en dialog 
förutsätter det också vad Holquist (2003) benämner som “någon annan”. Det självklara 
exemplet är en annan person att samtala med. Någon annan kan även vara en virtuell 
artefakt, exempelvis ett system som sänder felmeddelanden till användaren när någonting 
inte fungerar. Dessa måste dock inte nödvändigtvis vara fysiskt närvarande utan kan även 
vara osynliga. Till exempel kan en lärares lektioner och ord fortfarande påverka en individ 
långt efter att de yttrats. Ett annat exempel på en osynlig dialog är när en person går igenom 
gamla mailkonversationer och på det sättet återupprepar gamla dialoger i sinnet (Baralou & 
Tsoukas, 2015; Holquist, 2003). Virtuella artefakter eller osynliga mottagare, vilka inte finns 
tillgängliga för respons, kan emellertid inte räknas som verkliga, direkta dialoger, då de 
antingen skett tidigare eller är inbillade. Istället använder Baralou och Tsoukas (2015) 
begreppet kvasi-dialog för att beskriva sådana företeelser.  

Vidare hävdar Baralou och Tsoukas (2015) att virtuell interaktion numera möjliggör för 
individer att medverka i mer än en dialog samtidigt. Ett exempel är två gruppmedlemmar 
som diskuterar en lösning på ett problem via Skype. Under tiden den diskussionen pågår har 
den ena gruppmedlemmen ytterligare en dialog med en tredje medarbetare via chatt om 
samma problem. Författarna benämner detta som osynliga parallella diskussioner, vilka 
försiggår samtidigt men i olika virtuella rum. 

Forskare hävdar dessutom att det finns fördelar med att kommunicera via IT jämfört med 
kommunikation face-to-face (Davison et al., 2013). En virtuell kontext, där 
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kommunikationen ofta är asynkron, ger individer möjligheter att upprepa och utarbeta sina 
yttringar, samtidigt som utrymme för tankar och reflektioner skapas. I ett fysiskt möte är 
sådant agerande inte genomförbart då det naturliga flytet i dialogen hindras, men i en virtuell 
kontext finns ofta inte samma krav på omedelbar respons.  

Detta är även något Baralou och Tsoukas (2015) vill lyfta fram genom begreppen	  
synkronicitet, repetition och efterbearbetning. Synkronicitet rör i vilken omfattning ett 
kommunikationsmedium tillåter deltagare att kommunicera samtidigt. Till exempel har en 
telefonkonferens hög synkronicitet och e-post lägre. Repetition behandlar i vilken 
utsträckning kommunikationslösningar tillåter användaren att upprepa och finjustera sitt 
meddelande innan det sänds. Kommunikation face-to-face har låg grad av repetition, jämfört 
med e-post vilken har betydligt högre grad. Efterbearbetning i sin tur handlar om vilka 
möjligheter användaren har att gå igenom gammal kommunikation, exempelvis genom 
gamla meddelanden som sparats i en logg. 

Genom att analysera den IT-medierade dialogen mellan medlemmar av ett distribuerat 
team går det öka förståelsen för hur kunskapsdelning ter sig (Tsoukas, 2009). Detta menar 
Baralou och Tsoukas (2015) kan studeras med hjälp av tre centrala dialogiska processer; 
dialog med verkliga andra, kvasi-dialoger med osynliga andra, samt kvasi-dialoger med 
virtuella artefakter. Dialog med verkliga andra är en konversation där två verkliga personer 
samtalar med varandra och där respons förväntas, exempelvis i ett fysiskt möte, över Skype 
eller i en chatt. Kvasi-dialoger med osynliga andra är när tidigare eller fantiserade dialoger 
spelas upp i sinnet. Ett tydligt exempel på detta är då en person letar upp gamla chattloggar 
för att ta del av en tidigare dialog. Kvasi-dialoger med virtuella artefakter är exempelvis när 
en användare får meddelande eller information från ett system (Baralou & Tsoukas, 2015). 
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3. Metod och genomförande 

Metoder är ett nödvändigt ramverk för att lyckas utföra en forskningsstudie och beskrivs likt 
ett redskap att tillämpa för att lösa problem och frambringa ny kunskap. Vid avsaknad av 
grundläggande förståelse för alternativa metoder är det således svårare att nå studiens 
målsättningar (Holme & Solvang, 1997). Insikter om forskningsmetoder bidrar även med en 
förståelse för vad som utgör en bra och mindre bra studie, vilken kan komma att vara 
värdefullt för beslutsfattande under den egna forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

Vid metodval är det viktigt att ta hänsyn till vad som passar den avsedda studien bäst, i 
flera avseenden. ”De olika metoderna är alla till hjälp i vårt studium av samhälle och de har 
alla sina starka och svaga sidor. Det viktiga är att vi väljer den metod som passar bäst för den 
frågeställning vi arbetar med.” (Holme & Solvang 1997, s 75). Det är därav relevant att i 
förväg kartlägga vilken typ av data studien ämnar behandla samt genom vilket 
tillvägagångssätt en på bästa sätt kan erhålla denna. Här står valet mellan att utföra en 
kvalitativ eller kvantitativ studie, där den kvalitativa präglas av flexibilitet och den 
kvantitativa av struktur (Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ forskningsmetod utgår från 
att det finns en mängd verklighetsuppfattningar samt det faktum att omvärlden är subjektiv 
och således bör tolkas snarare än mätas. Detta medför att studier av kvalitativ art i första 
hand syftar uppnå förståelse för livsvärlden hos en enskild individ alternativt hos en grupp av 
individer (Hartman, 2004). Därmed är den kvalitativa metoden lämplig för att undersöka 
fenomenet kunskapsdelning, vilket förutom sin något abstrakta karaktär har olika betydelse 
för olika individer. 

Då vi avser studera dialoger mellan medarbetare och teknikens betydelse för 
kunskapsdelning vill vi undersöka praktiken, vilket gjorde att valet föll på en kvalitativ studie 
med syfte att skapa förståelse för de givna fenomenen i den verkliga kontexten. Den 
kvalitativa metoden gav oss dessutom möjligheten att på ett flexibelt sätt utforma en strategi 
för intervjuerna, med visionen att upptäcka och identifiera respondenternas egna 
resonemang och dess betydelse i kontexten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.1 Fallstudien 

I syftet att generera önskad data om den roll IT spelar för kunskapsdelning i ett distribuerat 
team riktades huvudsakligt fokus vid datainsamlingen mot praktiker för kunskapsdelning. 
För att fånga dessa praktiker och således förstå ITs roll måste kunskapsdelningen studeras 
noggrant i den kontext den sker dagligen. Därav utfördes en fallstudie av det utvalda teamet 
och dess arbetssituation, för att genom observationer och intervjuer lyckas fånga fenomenet 
kunskapsdelning. Genom att förstå kunskapsdelning möjliggörs en analys av den roll IT 
spelar, och inte spelar, för att underlätta kunskapsöverföring mellan teamets medlemmar.  

”En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett program, 
en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp” (Merriam 1994, s 
24). Uppkomsten av denna forskningsmetod härstammar från behovet av att förstå komplexa 
fenomen i social kontext. Fallstudien tillåter oss bedriva undersökningar och samtidigt 
bibehålla ett holistiskt synsätt och se relevanta karaktärsdrag hos så kallade ”real-life events” 
(Yin, 2013).  
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Att valet av fallstudien som datainsamlingsmetod föll sig naturligt berodde främst på att 
denna metod i regel är att föredra då fokus riktas mot frågor om ”hur” och ”varför” samt då 
studien syftar undersöka ett fenomen i en verklig kontext (Yin, 2013). Fallstudier används 
med fördel mer konkret för att undersöka en specifik företeelse och lämpar sig därför bäst vid 
granskning av praktiska problem och vardagliga situationer (Merriam, 1994), i detta fall 
kunskapsdelning. Denna metod passar dessutom denna studie av kunskapsdelningens 
praktiker väl då fallstudien bidrar till utökade kunskaper om individbaserade, 
organisatoriska och sociala fenomen (Yin, 2013). Slutligen är fallstudien intressant och till 
viss del unik på det sättet att metoden inte förutsätter, och därmed avgränsar sig till, en viss 
typ av strategi för datainsamling. Därmed har forskare vid tillämpning av denna metod ett 
relativt fritt val i det avseendet (Merriam, 1994), vilket gav oss möjligheten att genomföra en 
kombination av observationer och intervjuer på plats hos företaget. Utöver observationer och 
intervjuer har vi fått tillgång till teamets chattloggar, för att på så sätt generera värdefull data 
och ytterligare möjliggöra förståelse för den interna dialogen.  

3.1.1 Observationer 
Valet av datainsamlingsmetod föll i första hand på observationer för att undersöka praktiker 
inom det team vi fått tilldelat att studera. Då kunskapsdelning är ett komplext 
organisatoriskt fenomen, styrt av mänskliga handlingar och strukturella förutsättningar, ökar 
värdet av att studera praktiker. Observation av praktik är således mycket väl fungerande för 
att studera hur människor agerar i organisatoriska sammanhang, i detta fall i samspel med 
informationsteknik. Därav är det sedan möjligt att efter analys diskutera den roll IT spelar 
för den interna kunskapsdelningen (Feldman & Orlikowski, 2011; Orlikowski, 2000). 

Observationer är en av de vanligast förekommande metoderna inom kvalitativ forskning 
och innebär att direkt uppsöka situationer, platser eller människor i syfte att observera hur 
saker och ting ter sig i sin naturliga omgivning (Merriam, 1994), i detta fall hur 
kunskapsdelning med hjälp av IT sker inom teamet. Merriam (1994) menar att studiens syfte 
samt det studerade fenomenets egenskaper avgör om observationer har en strukturerad eller 
ostrukturerad utformning. I denna studie genomfördes ostrukturerade observationer, för att 
öppet undersöka vilken roll IT spelar för kunskapsdelning utan att hämmas av förbestämda 
ramar. 

Det är viktigt att inför en observation bekanta sig med de fenomen observationen ämnar 
studera, för att framledes förmå beskriva och tolka resultatet (Merriam, 1994). Inför denna 
datainsamling kartlades därför vilken typ av information vi var intresserade av att ta del av, 
vad vi skulle vara extra uppmärksamma på samt hur mycket vi med fördel skulle berätta om 
vår studie för teamets medlemmar. Vi kom fram till att vi i första hand, utan att störa, ville 
studera hur teamet delar kunskap i dagsläget samt om vi kunde identifiera specifika 
utmaningar beroende på den virtuella organisationsformen.  

Vid tre av fyra observationer deltog vi passivt under teamets dagliga morgonmöten där de 
har för avsikt att stämma av arbetets gång och fortsättning. Att delta passivt innebär att sitta 
med och observera aktiviteter, till skillnad från aktivt deltagande då den som observerar själv 
deltar i aktiviteten (Hartman, 2004). Vid dessa möten kommunicerar teamet via Skype, på 
engelska då några av teamets medlemmar befinner sig i Storbritannien och Indien, vilket 
gjorde att vi fick ta del av den information de delgav varandra virtuellt. Inför den första 
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observationen presenterade vi oss själva kortfattat för teamet och i vilket syfte vi utförde 
observationer. Vi valde dock endast att delge dem information om att vi var där för att 
studera teamets samarbete, detta för att inte beskriva studiens syfte för ingående och därmed 
riskera att medlemmarnas vardagliga beteende påverkades och således även resultatet i 
negativ anda. 

En observation genomfördes innan framställning av en intervjuguide (se bilaga), för att ge 
oss en inblick i teamets arbete och vetskap om vilka faktorer vi med fördel skulle beröra 
under nästkommande observationstillfällen, samt vid kommande intervjuer. Den tredje 
observationen var den som skiljde sig från de andra och inte gick ut på att observera det 
studerade teamets arbete. Under denna observation fick vi delta vid ett internt möte hos 
företaget, med representanter från flertalet olika pågående projekt. Syftet med mötet var att 
diskutera företagets övergripande målsättningar samt hur varje enskilt team bör arbeta, såväl 
enskilt som samverkande, för att nå dessa. All dokumentation av det vi ansåg relevant för 
studien vid samtliga observationerna har skett via skriftliga anteckningar (Kylén, 1979). 

3.1.2 Kvalitativa intervjuer 
För att komplettera utförda observationer genomfördes intervjuer med samtliga av teamets 
medlemmar vid det lokala kontoret. Genom dessa intervjuer önskade vi skapa en förståelse 
för hur teammedlemmarna själva uppfattar situationer vilka inbegriper kunskapsdelning. 
Detta fungerade likt ett bra komplement till observationer av praktiken, för att fånga 
medarbetarnas attityder och reflektioner. Vår önskan var att intervjua samtliga i teamet vilka 
fanns tillgängliga i Umeå och gärna en medarbetare med ledande position. Totalt 
intervjuades fyra respondenter vilka utgör den del av teamet som befinner sig lokalt i Umeå. 
Av de personer vi intervjuat arbetar tre som utvecklare och en innehar rollen projektledare. 
Därutöver har vi vid fem tillfällen intervjuat en informant från företaget för att inhämta 
ytterligare data. Dessa intervjuer har behandlats på ett annorlunda sätt jämfört med de 
övriga, då de inte transkriberats och där vi istället fört egna anteckningar. 

En öppen tematiserad intervjuguide sammanställdes baserad på fyra huvudområden vi 
önskade beröra under intervjuerna, dessa var förutom den inledande delen distribuerat 
arbete, kunskapsdelning och slutligen teknik. På så sätt var det möjligt för oss att 
kategorisera frågorna vi konstruerat efter det område de tillhör och därmed frambringa en 
naturlig struktur och tydlighet under våra intervjuer, vilket därefter även underlättar 
tolkning av resultatet (Bryman, 2011). Vi valde dessutom att färgkoda frågorna efter dessa 
kategorier, för att ytterligare underlätta vetskapen om vilket område frågan tillhörde under 
intervjusituationen. Detta gjorde det enklare att ställa följdfrågor och omkasta ordningen av 
frågor vid behov, vilket gav intervjuerna den något ostrukturerade uppbyggnad vi önskade. 
Vid författandet av intervjufrågor låg huvudsakligt fokus på att hålla dem relativt öppna, för 
att på så sätt inte styra intervjupersonen, väcka nya tankar och uppmuntra egna reflektioner 
(Hartman, 2004; Holme & Solvang, 1997). Detta på grund av att vår önskan var att få tillgång 
till det respondenterna själva eventuellt inte funderat på tidigare, eller hade svårt att 
formulera. 

Innan intervjutillfällena genomförde vi en pilotintervju i syfte att testa om de frågor vi 
formulerat var möjliga att både ställa och bemöta med svar för en intervjuperson. En 
pilotintervju kan hjälpa till att planera och förfina materialet inför datainsamling och kan 
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därmed anses vara den viktigaste av intervjuerna. ”The pilot case study can be so important 
that more resources may be devoted to this phase of the research than to the collection of 
data from any of the actual cases” (Yin, 2013, s. 79). Resultatet och upplevelsen av 
pilotintervjun gav oss möjlighet att förändra de brister vi identifierat, gällande exempelvis 
tydlighet och det allt för strikta språk vi använt vid formulering av intervjufrågorna (Kvale, 
1997).  

Intervjuerna genomfördes under två dagar på plats hos företaget, i ett avskilt rum där 
samtalen kunde hållas ostört. Vi båda delade på ansvaret att ställa frågor, utan uppgörelse 
om vem som skulle säga vad. Detta för att få intervjuerna att i högre utsträckning likna 
informella samtal, och därmed uppmuntra diskussion och reflektion från respondenten. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner, bägge för säkerhets skull. 
Detta gjorde att vi kunde fokusera på samtalet utan att behöva anteckna annat än exempelvis 
relevanta reaktioner från respondentens sida vilka inte fångades i ljudupptagningen. 
Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter beroende på hur utförliga svar 
respondenten gav oss samt i hur stor utsträckning svaren följdes upp med ytterligare frågor. 
Den första intervjun med projektledaren för teamet var den längsta, då fokus inledningsvis 
riktades mot en grundläggande bakgrundsbeskrivning av teamet och dess arbetsuppgifter.  

3.2 Forskningsetik 

Det är av stor vikt att vara medveten om vilka etiska principer som är aktuella samt vilken 
roll etiska överväganden spelar i samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2011). Av 
den anledningen diskuterade vi ett antal grundläggande etiska frågor innan vi påbörjade vår 
fallstudie. 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra grundläggande aspekter vilka är viktiga att ta 
hänsyn till när en forskningsstudie utförs; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjadekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska 
informera berörda personer om den aktuella forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt 
samt att de har rätt att hoppa av om så önskas. Samtyckeskravet rör deltagarnas rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet går ut på att forskaren ska 
behandla känsliga uppgifter om deltagarna med största möjliga konfidentialitet. Slutligen 
handlar nyttjandekravet om att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamålet. 

I enlighet med dessa forskningsetiska aspekter fick respondenterna innan intervjuerna 
kort information om oss, vår utbildning samt ett ungefärligt syfte med vår forskningsstudie 
innan intervjuerna. Vi upplyste även om att de när som helst har rätt att avsluta sin 
medverkan i studien, samt att namn på personer och organisationer ej presenteras i 
uppsatsen. Vi var även tydliga med att vi spelade in samtalen om respondenten gav sitt 
samtyckte. Med tanke på studiens relativt ringa omfattning valde vi att utelämna övriga 
etiska aspekter, då de inte hade någon betydelse för studien. 

3.3 Urval 

På Systemutveckling AB tog vi först kontakt med två informanter i ledande ställning, som i 
sin tur förde oss samman med ett för våra ändamål lämpligt team att studera djupare. Vi 
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efterfrågade personer från ett team som i dagsläget arbetar distribuerat. Anledningen till att 
vi önskade respondenter från ett och samma team är för att möjliggöra djupare beskrivning 
av kontexten kring rollen IT spelar i kunskapsdelning inom ett distribuerat team. 
Inledningsvis genomfördes en intervju med teamets projektledare, vilken sedan hjälpte oss 
att ta kontakt med övriga medlemmarna i teamet lokaliserade på samma kontor. Detta 
benämner Bryman (2011) som ett bekvämlighetsurval. Eftersom det studerade teamet består 
av relativt få medlemmar valde vi att intervjua samtliga av de personer lokaliserade vid det 
lokala kontoret. Totalt genomförde vi intervjuer med fem personer, varav en projektledare, 
tre systemutvecklare samt en person vilken vi benämner informant. 

Ett urval för observationerna gjordes också då vi främst närvarade under teamets 
morgonmöten via Skype. Dessa morgonmöten hålls kontinuerligt varje vardag där de 
diskuterar hur arbetet fortskrider. Valet av observationstillfälle grundades främst i det 
faktum att teamet vid dessa tillfällen kommunicerar i helgrupp. Därefter var vår önskan att 
observera en mötessituation under vilken frågor rörande företaget i stort diskuterades, för att 
på så sätt öka vår förståelse för interna strukturella förutsättningar. 

3.4 Dataanalys 

Bearbetningen av det kvalitativa materialet, från intervjuer, observationer och chattutdrag, 
skedde efter avslutad insamling av data. En analys vilken vanligtvis kräver mer omfattande 
arbete än analys i kvantitativa studier, där resultatet genom exempelvis enkäter kan 
presenteras relativt omgående (Holme & Solvang 1997). Samtliga intervjuer transkriberades 
och materialet infogades i dokument tillsammans med observationsanteckningar och 
chattutdrag. Analys av materialet skedde genom en kombinerad helhets- och delanalys, för 
att på så sätt skapa en kvalitativ förståelse för materialet. Helhetsanalysen bygger på att 
undersöka materialets helhet och lyfta centrala teman, med relevans för det studien ämnar 
undersöka. Delanalysen handlar övergripande om att bygga en tolkning av det studerade 
fenomenet (Holme & Solvang 1997). Därav var en kombination av dessa att föredra då vi 
önskade fånga såväl en helhetsbild av teamets arbetssätt som tolkningar av det utpekade 
fenomenet kunskapsdelning. 

För att bearbeta och analysera insamlad data tillämpades två olika analytiska ramverk 
avsedda att fånga praktik, strukturella förutsättningar och dialog. Redan vid transkriberingen 
av insamlad data påbörjades analysen (Kvale och Brinkmann, 2009), då små noteringar 
gjordes för att härleda materialet till respektive ramverk. All data av relevans för studien 
färgkodades även den utefter de tre huvudområdena för analys, det vill säga praktik, struktur 
och dialog. På så sätt blev sammanhängande material synligt vilket även underlättade 
författandet av resultatkapitlet. Förutom analys inriktad på praktik och struktur föll valet att 
analysera data efter pågående dialoger inom det studerade teamet. Genom att granska IT-
medierade dialoger mer djupgående skapas en större förståelse för hur IT påverkar 
kommunikationen och kunskapsdelningen inom teamet.  

Resultatet kategoriseras efter de av vår tolkning viktigaste strukturella förutsättningarna 
med avseende på kunskapsdelning som rör det studerade teamet. Dessa är målsättning, 
policys och riktlinjer, personalomsättning, teamets morgonmöten, och samarbete med 
teknik. Dessa kategorier gjorde det enklare att förstå materialet och dra slutsatser om hur IT 
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spelar en viktig roll för kunskapsdelning i dagsläget, samt var det återfinns brister. 
Strukturen för varje enskild kategori utgjordes av en inledande beskrivning av den 
strukturella förutsättningen för kunskapsdelning efterföljt av dess praktik och verkliga 
utformning i dagsläget. Därefter, alternativt i beskrivningen av praktiken, analyseras vilken 
roll IT spelar för kunskapsdelningen samt avslutande analys av eventuell dialog. 

3.5 Metoddiskussion 

I en situation av större omfattning hade studiens resultat eventuellt varit mer tillförlitligt, då 
observationer kunnat genomföras under en längre tid. För att en studie ska anses vara 
pålitlig bör den nämligen innehålla ett långvarig engagemang och återkommande 
observationer (Merriam, 1994). Att studera praktiker kräver som tidigare nämnt en förståelse 
för det givna fenomenet i sin verkliga kontext (Feldman & Orlikowski, 2011; Orlikowski, 
2000). För att uppnå en nyanserad bild av den roll IT spelar för kunskapsdelning hade därav 
mer heltäckande observationer av teamets arbete, under en längre tid, varit att föredra. 
Exempelvis saknade vi möjlighet att observera vissa strukturella förutsättningar inom 
organisationen, då dessa inte synliggjordes under studiens gång. På grund av detta valdes att 
komplettera observationerna med ett antal intervjuer, för att på så sätt delges information 
om kunskapsdelning i teamet på ett effektivare sätt. 

Under intervjuerna finns den uppenbara risken att vår intervjumall, trots sin öppna 
utformning, styrt respondenterna att diskutera sådant som för oss varit extra intressant. 
Detta kan därmed påverka huruvida resultatet kan generaliseras. Att respondenterna 
dessutom arbetar i nära relation med varandra i samma projekt, och har så gjort under en 
längre tid, gör att de möjligtvis färgas av varandras åsikter. Detta är dock oerhört svårt att ta 
hänsyn till men något som eventuellt framkommit i en mer långvarig studie. 

Denna studie begränsar sig till intervjuer med anställda endast placerade vid det lokala 
kontoret. En mer omfattande studie kunde med fördel även inkluderat intervjuer med 
personer lokaliserade på andra geografiska platser, då detta eventuellt kunnat fånga fler 
aspekter av relevans. Valet att begränsa oss till ett specifikt team har å ena sidan givet en 
djupare beskrivning av den aktuella kontexten, men å andra sidan skulle en studie av flera 
olika team eventuellt bidra med fler infallsvinklar och annorlunda perspektiv.  

De källor vilka inkluderas i en uppsats ska granskas kritiskt och värderas med anledning 
av var de kommer från och vem som publicerat materialet (Hultén et al., 2007). De flesta av 
källorna i denna studies återfinns inom ramen för IS-forskning, och majoriteten av dessa tar 
avstamp i artiklar publicerade i de tidskrifter vilka AIS (2015) rankat tillhöra toppskiktet. 
Som ovan nämnt kan även vetenskapliga tidskrifter innehålla felaktigheter. Därför granskas 
flertalet olika forskares verk för att undvika en felaktig bild av ett studerat fenomen. 
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4. Resultat 

Följande material är en analys av utförda observationer, intervjuer samt intern 
kommunikation i form av chattloggar. Med tanke på vad uppsatsen avser studera och det 
analytiska ramverket har relevanta delar för detta plockats ut för vidare analys. Resultatet 
kategoriseras efter de viktigaste strukturella förutsättningarna med avseende på 
kunskapsdelning i den aktuella situationen. Dessa rör målsättning, policys och riktlinjer, 
personalomsättning, teamets morgonmöten, och samarbete med teknik. Då syftet med 
studien är att bidra med kunskap om den roll IT spelar för kunskapsdelning i ett distribuerat 
team har praktiken för kunskapsdelning studerats. Därav bygger följande avsnitt till stor del 
på insamlad data om denna praktik, och hur den förhåller sig till IT. För att studera 
kunskapsdelning på ett djupare plan framhävs även olika typer av dialoger i anknytning till 
det empiriska materialet.  

4.1 Målsättning 

För att utvecklade produkter i förlängningen ska bli användbara och kunna säljas till kunder 
är det viktigt att teamet har en gemensam målbild för den framtida utvecklingen. Det 
försäkrar att medlemmarna i teamet arbetar åt samma håll. Att skapa en gemensam målbild 
är dock inte alltid enkelt, utan tvärtom ganska svårt menar en respondent. Denne menar att 
en utmaning ligger i att det finns så många olika influenser som måste tas i beaktning. Vad 
vill företaget centralt? Vad tycker det lokala kontoret? Vad vill kontor från andra orter och 
länder? Vad vill vi göra? Är det verkligen nödvändigt att göra det här? Någonstans i mitten av 
detta måste det till en kompromiss vilken samtliga inblandade kan enas kring. Detta är en av 
projektledarens absolut viktigaste uppgifter: 
 

”Man kan säga att det är därför jag kom in som projektledare, för att sätta de 
här målbilderna. Att säkerställa att en viss funktionalitet stödjer den stora 
målbilden. Det är viktigt att alla vet vilket håll vi ska gå, för det är annars det 
som gör att projekt eller produkter går åt skogen. Men jag kommer ju in med 
min målbild och ja… det finns en bit kvar innan vi är där jag vill att vi ska 
vara.” 

        
Under observationerna närvarade vi på ett möte som diskuterade just dessa frågor mellan 
flera olika utvecklingsteam. Syftet med mötet var att i det långa loppet utveckla program 
bättre integrerade med varandra, vilket förhoppningsvis leder till både nöjdare kunder och 
ökad försäljning. Under mötet diskuterades väldigt få detaljer, utan fokus låg istället på 
helheten. 

Endast anställda vid det lokala kontoret medverkade på mötet, men åsikter från andra 
kontor och länder vidarebefordrades av personer i ledande ställning. Att arbetet sker i en 
distribuerad organisationsform ökar ytterligare svårighetsgraden att placera en gemensam 
målbild. En respondent hävdar att dessa diskussioner är svårare att ta med personer som inte 
befinner sig på samma kontor:  
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”Det är lättare att plantera en sån här målbild om man har folk nära sig hela 
tiden varje dag. Man kan samlas någonstans tillsammans. Man pratar och 
bygger upp sånt här över en längre tid, vid sidan av och på fikarasten och så 
där. Sånt är ju svårt när folk sitter i England och Indien… ” 

 
En annan respondent menar att det viktigt att träffas fysiskt för att kunna diskutera 
gemensamma målsättningar. 
 

”Vi försöker samlas allihopa på en plats någon gång i alla fall. Jag tror det är 
viktigt i ett distribuerat team. Det tog dock till exempel två år innan vi träffade 
en av våra engelska kollegor, och då slutade han tyvärr månaden senare. Man 
måste faktiskt träffas någon gång, det skapar mer sympati för människan.” 

 
Även om det distribuerade arbetssättet bland respondenterna upplevs som ett hinder för 
dessa målbilder, bidrar ändå IT bevisligen till att dessa diskussioner förs över 
kontorsgränserna. Skype används dagligen och det finns all möjlighet att diskutera dessa 
frågor under till exempel morgonmötena, ifall frågan lyfts. Även utvecklarnas interna chatt 
används för dessa ändamål, vilket bilden nedan är ett exempel på. 
 
[12:04:00]	  <	  Person	  1	  >	  I	  think	  I	  will	  ask	  that	  
[12:05:13]	  <	  Person	  1	  >	  this	  is	  really	  nice	  the	  thing	  they	  are	  showing	  now.	  Draw	  the	  workflow	  by	  
them	  self!	  
[12:05:52]	  <	  Person	  2	  >	  yep	  
[12:05:55]	  <	  Person	  3	  >	  Not	  draw,	  edit	  through	  dialogs	  
[12:06:00]	  <	  Person	  3	  >	  We	  could	  probably	  do	  that	  
 

Bild 1. Chattutdraget ger exempel på att målsättningsdiskussioner även förekommer i 
chatten. 

 
Här är det tydligt att medlemmarna i teamet diskuterar eventuella framtida funktionaliteter 
vilka skulle kunna implementeras. Lite senare i chattloggen säger en av respondenterna att 
idén bör lyftas till projektledaren vid tillfälle, och att detta är värt att gå vidare med. Ett 
uppenbart exempel på att olika målbilder också diskuteras i chatten.  
I exemplet från chattloggen ovan ser vi ännu en gång hur team-medlemmarna deltar i 
osynliga parallella dialoger. Tre deltagare ser uppenbarligen en presentation av någon annan, 
vilken de samtidigt diskuterar i chatten. Det går att jämföra med om medlemmarna i teamet 
hade varit fysiskt närvarande under presentationen. Då hade en sådan osynlig parallell dialog 
varit omöjlig att föra utan att störa presentationen. 

4.2 Policys och riktlinjer 

Hos den studerade organisationen finns en uttalad problematik kring policys och riktlinjer 
för kommunikation inom de olika teamen, och att styra arbetet på detta sätt är dubbelsidigt. 
Det finns påtagliga faror med att upprätta allt för hårda ramar för hur exempelvis kunskap 
bör delas, då de interna teamen arbetar med projekt av skiftande karaktär vilka kräver olika 
former av kunskapsdelning. Det utesluter dock inte det faktum att policys och riktlinjer 
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behövs för att framkalla struktur och konsekvent handlande, när exempelvis viss information 
teamen behandlar klassas konfidentiell.  

När det kommer till frågan om rådande policys och riktlinjer skiljer sig uppfattningen av 
dessa bland respondenterna. Under vissa intervjuer framkommer att det finns en uttalad 
policy om det mesta från företagets ledning, vilken styr exempelvis användningen av 
kommunikationsteknik. De respondenter vilka uppger medvetenhet om dessa tydliggör även 
att användningen av exempelvis Skype inte går i linje med dessa bestämmelser. Enligt dessa 
finns olika plattformar och kommunikationslösningar rekommenderade av företagets 
ledning men att dessa sällan fungerar särskilt bra. På frågan om ovanstående policy på något 
sätt framförs till anställda och följs upp svarar en av respondenterna att “Den finns bara där. 
Man godkänner väl den sen gör alla som dom vill ändå”. Det framkommer dock att 
nyanställda får ta del av wikis vilka informerar om rådande mötesrutiner och 
kommunikationssätt, men då internt inom det givna teamet.  

Andra respondenter verkar relativt ovetandes om uttalade policys och riktlinjer när det 
kommer till informationsdelning och virtuella kommunikationskanaler. Dessa menar att det 
inte finns någon uttalad anledning att inte använda exempelvis Skype för intern 
kommunikation och att alla väljer sina egna tillvägagångssätt. “Ja, det är tillåtet att använda 
Skype så vitt jag vet. En del är kanske inte är tillåtet att använda men nej, det finns ingen 
sån regel, man får hitta sitt eget kommunikationssätt.” Anledningen att inte använda 
tjänster som exempelvis Skype för intern delning av konfidentiell information, ur ett 
säkerhetsperspektiv, är dock känd bland samtliga respondenter. Det finns ett stort värde i 
den information vilken utbyts och därav är det av stor vikt att denna inte läcker till 
obehöriga. 

Flera av respondenterna uttrycker att det är av stort vikt att anordna ett fysiskt möte för 
teamets medlemmar där riktlinjer för kommunikationen testas och fastställs, i synnerhet då 
det dagliga arbetet sker distribuerat. Om detta möte genomförs med lyckat resultat menar 
dessa att goda förutsättningar finns för att arbetet ska kunna flyta på utan större störningar 
därefter. Vid avsaknad av ett sådant möte finns en större risk att teamets medlemmar har 
olika uppfattningar och åsikter om hur kommunikationen ska ske, vilket försvårar arbetet 
avsevärt. Det kan enligt en respondent exempelvis handla om en sådan simpel sak som att 
diskutera vad kontinuerlig kommunikation egentligen innebär.  
 

“Det här med att aldrig träffas, och aldrig gått igenom kommunikationen så 
kommer det alltid vara strul hela tiden på något sätt. Kan man i alla fall träffas 
och gå igenom “Så här ska vi kommunicera, så här ser arbetet ut, det här ska vi 
göra.” så är det lättare sedan att jobba distribuerat.” 
 
“Det är ju oerhört värdefullt också att om du ska ha ett distribuerat team att 
man kräver att få ett personligt möte med varje person. Så att man kan sätta 
sig och gå igenom sånt här, hur kommunicerar vi, vilka verktyg använder vi, 
testa så att det funkar när man sitter här,  för att sedan underlätta att plocka in 
nya personer till exempel.” 
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Vid funderingar kring potentiella förbättringar av den interna kommunikationen förs 
standardisering på tal vid upprepade tillfällen. Det skulle enligt respondenterna underlätta 
väldigt mycket om företaget upprättade en standard för kommunikation baserad på väl 
fungerande lösningar. Det finns i dagsläget alltid ett glapp då medarbetare förflyttar sig 
mellan olika team och därav måste tänka om kring intern kommunikation och användning av 
specifik programvara. Exempelvis menar en av respondenterna att processen för hantering 
av Skype-namn är onödig, vid jämförelse med en potentiell lösning där användare registreras 
via sina uppgifter hos företaget. Vid observation av mötet angående företagets målsättning 
framkom att standardiserade arbetsmetoder vore att föredra för att underlätta det dagliga 
arbetet. Om alla exempelvis använde likartade utvecklingsmiljöer, och tekniker, skulle det 
underlätta möjligheten att anställa juniora resurser på grund av det enhetliga arbetssättet. 
 

“Jag skulle vilja att man byggde upp ett företagskoncept runt 
kommunikationstekniker i teamen, som allltid används och som alltid går att 
använda oavsett var man sitter någonstans. Det skulle vara jättebra, därför att 
om du kommer in från ett team till ett annat så är det Skype som gäller där, 
men när du kommer in till ett annat team så kan det vara någon helt annat 
teknik som gäller.” 

 
En respondent däremot menar att standardiseringar hindrar företaget från att implementera 
den bästa lösningen. Att tvingas efterfölja en standard är enligt denne svårt i och med att de 
sällan är väl anpassade för samtliga projekt. Med större frihet menar respondenten att varje 
enskilt team kan ta beslutet om vilket kommunikationssystem som fungerar bäst för dem. 
Hen poängterar även att det idag finns många riktigt bra verktyg för att hålla virtuella möten, 
för en mindre kostnad dessutom. Kanske är det enligt respondenten en bristande säkerhet 
som gör att de stora IT-företagen inte kan använda dessa i dagsläget. 

4.3 Personalomsättning 

En situation där kunskapsdelning påtagligt är en viktig faktor gäller omsättning av personal, 
och specifikt tillskott av nya medlemmar i teamet. Mycket handlar om att den nya personen 
ska delges information viktig för att utföra dagliga arbetsuppgifter, samt förstå rutiner för 
exempelvis möten och kommunikation i övrigt. Projektet det studerade teamet arbetar med 
är mycket komplext och innehåller stora mängder kod, vilket uppfattas vara den största 
utmaningen i uppgiften att nyanställa. Det finns av det empiriska materialet att döma trots 
detta ingen tydligt uttalad strategi för införandet av ny personal i teamet, förutom ett antal 
utarbetade informationskällor för den nya medarbetaren att ta del av.  

Samtliga respondenter delger information om att det varit stor rotation av medlemmar i 
teamet under senaste tiden. Detta är tidskrävande och därmed en stor investering vilket gör 
att en ny medarbetare med fördel stannar under en längre tid i projektet. En respondent 
menar att andra projekt enkelt kan ta in arbetskraft under ett par dagar om det skulle 
behövas, något som skulle vara helt meningslöst i det studerade teamet på grund av 
projektets omfattning. En av respondenterna uttrycker att: 
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“Tyvärr har det gått fler än det har kommit sista ett och ett halvt åren och det 
har varit negativt förstås. Men det är väl det också när det är svårt att hitta rätt 
resurser, det är inget lätt projekt att komma in.” 

 
Vid frågor som rör rotationen av medlemmar i teamet, och tillkomsten av nya berättar 
respondenten i ledningsposition att han inte behöver anstränga sig särskilt i den frågan. 
Trots att det är en lång startsträcka för nya medarbetare menar han att en bra grogrund inom 
teamet löser det sig. Hur väl detta arbete fungerar menar respondenten inte går att styra från 
ledningshåll, utan det är upp till resten av teamet. Respondenten delger att det finns en stark 
vilja bland teamets medlemmar att utöka interna resurser, då det leder till att de kan åta sig 
och utföra nya och mer omfattande uppgifter. Medlemmarna i detta team är enligt honom 
väldigt omhändertagande och upplever tillskott av nya medarbetare mycket positivt. Sett från 
ett ledarskapsperspektiv upplever han att det sker naturligt och anser det onödigt att lägga 
sig i för mycket. Han litar därmed fullt på att övriga i teamet välkomnar nya medlemmar 
beskriver följande om situationen då en ny medarbetare ska introduceras för projektet vid 
det lokala kontoret: 
 

”Jag bryr mig inte speciellt mycket om det där, mer än att på något sätt se till 
att dom kommer hit, hämtar upp personen från station och tar hen hit, och sen, 
ge hen en plats att sitta på. Resten vet jag att de andra i teamet kommer att 
fixa.. Både de som finns på plats här i stan och de som sitter på andra platser.” 

 
Det är tydligt att svårigheter kring att anställa nya medlemmar i teamet främst rör projektets 
storlek och komplexitet. Att sätta sig in i projekt är svårt och det är av den anledningen som 
ovan nämnt önskvärt att nya stannar under en lång tidsperiod. Angående detta uttrycker en 
respondent att: 
 

“Det är väldigt stort, väldigt mycket kod och väldigt annorlunda så det är en 
lång inkörsport, vilket är ett problem för oss. Vi vill att alla resurser sitter 
långsiktigt och jag skulle gärna säga att folk suttit längre än de faktiskt gjort. Vi 
har haft några tillfälliga resurser och det har varit negativt för projektet.” 

 
Respondenterna klargör att det omfattar stora mängder programkod och på grund av att den 
till viss del består av öppen källkod försvåras inläsningen ytterligare. Vid intervjuerna 
framkommer att nya medarbetare vid anställning får ta del av en utarbetad checklista på 
obligatoriska inslag i arbetet. Förutom att lära sig vad projektet handlar om och består av 
framkommer där även hur teamet arbetar och kommunicerar. Nya medlemmar i teamet har 
dessutom tillgång till en wiki-sida vilken innehåller information om kodstandard, 
mötesrutiner och introduktion till projektets typ av utveckling. En respondent säger: 
 

“Vi har en jättestor mindmap som jag minns att jag fick utskriven på en A3-sida 
när jag började. Där fanns saker man behövde kunna om projektet och hur dom 
arbetade. Att sitta och gå genom det, ja det är väldigt mycket och det är svårt 
att komma in i” 
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Dessutom nämner två respondenter det faktum att kommunikationen inom teamet kan 
medföra vissa svårigheter för nyanställda. Det är speciellt att kommunicera virtuellt med 
tanke på avsaknaden av fysisk närvaro och det förutsätter därutöver att teamets medlemmar 
kan konversera på engelska. Språkliga problem har varit ett hinder för vissa och speciellt i 
början av sin medverkan i projektet, innan personen kommit in i arbetet och lärt sig hur den 
interna kommunikationen ter sig. 

Med tanke på det geografiska avståndet berättar respondenterna att nya medarbetare 
inledningsvis, i de flesta fall, får tillbringa en tid på det lokala kontoret. I dagsläget pågår 
exempelvis en fas då en ny medarbetare ska introduceras i projektet vilket medför att denne 
tillbringar första tiden i Umeå, trots att han i framtiden kommer arbeta från annan ort i 
Sverige. Respondenterna informerar även om att medarbetare från Indien under tidsperioder 
om ungefär en månad besökt kontoret för att arbeta och på så sätt “komma på banan”. Det 
framkommer även tydligt under intervjuerna att det under första perioden som ny medlem i 
teamet är viktigt att arbeta i närhet med någon mer erfaren teammedlem. 

4.4 Morgonmöten 

Ett ständigt inslag i teamets arbetsuppgifter är dagliga morgonmöten, där gruppens 
medlemmar uppdaterar varandra var i utvecklingsprocessen de befinner sig samt vilka 
faktorer som eventuellt kan orsaka problem i framtiden. De flesta dagar i veckan är strävan 
korta effektiva möten, ungefär 15 minuter, där bara det allra viktigaste prioriteras. Detta 
kombineras med ett par längre möten i början och slutet av veckan, där större möjlighet finns 
att gå på djupet i olika diskussioner. Samtliga av teamets medlemmar, oberoende av vilket 
kontor de är lokaliserade på, förväntas delta på mötet som sker över Skype. 

Den samlade bilden av morgonmöten varje vardag är generellt mycket positiv. Samtliga 
respondenter betonar att det utan morgonmöten skulle vara väldigt mycket svårare att 
samarbeta. Visserligen, menar två av respondenterna, finns det fortfarande mycket att 
förbättra gällande kommunikationstekniken, men upplevelsen är ändå att utvecklingen går 
framåt. 
 

”Det är kanske inte jämt nödvändigt att ha möten, många dagar kan man 
känna att det är som slöseri med tid. Men det är ju svårt att avgöra innan mötet 
har varit. Men självklart är mötena bra så att folk kan säga till om de har 
problem. Det är viktigare att upptäcka problem snabbt än att spara en kvart 
per dag. För oss är det sant i alla fall.” 

 
En stor del av diskussionerna kretsar kring så kallade ”tickets”. En ticket är en arbetsuppgift 
som en viss person har ansvar för, och i en ticket har ett visst arbetsflöde bestämts vilket även 
visualiseras. När ett bestämt antal handlingar utförts flyttas arbetsflödet upp ytterligare en 
nivå. Om en kodändring görs finns det för denna dessutom alltid en relation till en speciell 
ticket, vilket gör alla ändringar i efterhand spårbara till en specifik uppgift. Under 
morgonmötena går gruppen tillsammans genom aktuella tickets och frågar ansvarig person 
hur läget är och vad som krävs för att kunna flytta arbetsflödet till nästa nivå. Under våra 
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observationer såg vi exempel på när medlemmar behövde hjälp från andra personer i 
gruppen för att kunna slutföra en uppgift. Vissa gånger fanns behov av ny information, vilket 
kunde redas ut genom att projektledaren mejlade eller på annat vis kontaktade en tredje part. 
Vid andra tillfällen fanns information redan att tillgå inom teamet, och då löstes problemet 
direkt. 

Under observationerna framkom exempel på hur gruppen med hjälp av så kallade ”story 
points” diskuterar kring arbetsuppgifter. Inledningsvis dolt för de andra medlemmarna sätter 
alla individer en siffra på hur komplex och svår en arbetsuppgift uppfattas att slutföra, en 
siffra vilken sedan jämförs med resten av gruppens uppskattning. Om inte konsensus 
återfinns i gruppen förs en diskussion kring varför det finns delade uppfattningar, och sedan 
sker ytterligare uppskattningar tills dess teamet kan enas om en siffra. Att arbeta med “story 
points” bidrar också till att alla gruppmedlemmar har en samlad bild av vad de andra arbetar 
med, vilket en respondent belyser:   
 

”Nu kör vi med story points, och det gör att vi alltid har en diskussion kring 
saker som ska göras. Vad det ska bli av det i slutändan och så där. Även om 
man inte är direkt delaktig så vet man i alla fall ungefär vad någon håller på 
med”. 

 
Många olika kommunikationstekniker har testats för dessa möten, men för tillfället är Skype 
programmet som av teamets medlemmar upplevs som mest fördelaktigt. Dock finns 
upplevda brister också med Skype, och teknikstrul förekommer även om det blivit betydligt 
bättre på den fronten. Bland annat sitter vissa gruppmedlemmar, trots att de befinner sig i 
samma byggnad, var för sig framför en egen datorskärm för att på det sättet undvika 
störningar som exempelvis eko. 
         

”Nu tycker jag faktiskt att det funkar rätt bra när vi kör Skype på de här 
mötena, när man väl blivit inkörd med ett visst sätt. Det funkar jättebra med att 
alla sitter vid sin egna plats också. Dagens strul var väl egentligen mitt eget 
problem. Det är egentligen sällan det händer för vi är så vana vid att hålla 
Skype-möten i dagens läge. Men det händer, och definitivt kan tekniken vara ett 
problem. Vi kommer ha möten med England senare idag via någon typ av live-
meeting… och det kommer garanterat att strula. Mycket tid kan då försvinna, 
tyvärr…” 
 
“Just nu fungerar det hyfsat bra, men tidigare var det stora problem. Ibland 
hörde man ingenting, och vi har ju fortfarande en del tekniskt strul med Indien. 
Faktiskt även England, eftersom vissa har jobbat hemifrån med väldigt dåligt 
internet. Vi har testat flera olika plattformar för att lösa problemen, bland 
annat Windows live-meeting, men där hör man då rent inte vad någon säger. 
Det är fruktansvärt illa.” 
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Under dessa möten finns möjligheten att dela skärmbild inom teamet, för att på så sätt 
lättare kunna samarbeta. Möjligheten att stänga av sin mikrofon finns också om en av 
deltagarna har behov av att föra en dialog med någon annan fysisk person, vilket också 
visades under observationerna. Noterbart är också att ingen av personerna i teamet använde 
sig av sin videokamera trots att funktionen finns, då detta försämrade ljudkvalitén och kunde 
bidra till störningar. 

Det händer att deltagarna, under pågående möten, även interagerar i chatten med 
varandra. Det kan till exempel ske när någonting behöver förtydligas, eller vid tillfällen då 
den tekniska utrustningen inte fungerar ändamålsenligt. Genom att använda chatten behöver 
inte flytet i mötet avbrytas. 
 
[10:21:25]	  <	  Person	  1	  >	  I’m	  using	  my	  phone	  for	  Skype	  today,	  will	  see	  how	  it	  goes.	  
[10:36:04]	  <	  Person	  2	  >	  Person	  1:	  can	  you	  write	  the	  last	  thing	  you	  said	  as	  a	  comment	  on	  that	  
ticket	  
[10:36:11]	  <	  Person	  2	  >	  my	  headset	  isn’t	  working	  properly	  
[10:46:29]	  <	  Person	  1	  >	  Person	  2:	  yep	  OK	  

Bild 2. Chattutdraget exemplifierar när teamet konverserar i chatten under ett möte i 
Skype. 

Under morgonmötet deltar team-medlemmarna uppenbarligen i flera dialoger med verkliga 
andra, eftersom de samtalar direkt med varandra. Än intressantare är att medlemmarna 
samtidigt deltar i osynliga parallella diskussioner. I exemplet ovan använder två av 
medlemmarna chatten under tiden morgonmötet i Skype pågår. Genom att använda chatten 
behöver inte de andra deltagarna störas. Även kvasi-dialoger med osynliga andra förs då 
deltagarna ofta går tillbaka till gamla mejlkonversationer för att inhämta relevant 
information. 

4.5 Samarbete med teknik 

Att hantera uppkomsten av problem, såväl stora som små, direkt menar flera av 
respondenterna är mycket fördelaktigt. Detta gör att en lösning kan tillsättas i rätt tid och 
allvarligare problem kan hindras innan de växer sig allt för stora. Det medför även ett bra 
arbetsflöde, då diskussionen av problem som uppstått ofta är värdefull att beröra. Mycket 
handlar i relation till kunskapsdelning inom det studerade teamet om en kontinuerlig och tät 
virtuell kommunikation. På grund av den distribuerade organisationsformen spelar de 
tekniska lösningarna en helt avgörande roll för att detta ska fungera. En mycket viktig faktor 
är dessutom att hålla den interna kommunikationen öppen och transparent i så stor 
utsträckning som möjligt. Detta bidrar förutom till kollaborativt lärande även till möjligheten 
att spåra och återanvända dokumenterad kommunikation. 

Under intervjuerna ställdes frågan hur respondenterna går tillväga om de stöter på hinder 
i arbetet och därmed kör fast. Samtliga respondenter ger en bild av ett öppet klimat inom 
teamet vilket uppmuntrar till frågor och funderingar bland medlemmarna. Det är i dessa 
sammanhang samarbetet blir tydligt och det finns alltid en vilja bland teamets medlemmar 
att hjälpa varandra, berättar en av respondenterna. Om ett problem uppstår för enskild 
medarbetare förklarar respondenterna att handlingen som följer styrs av problemets 
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betydelse för projektet. Är det något av mer akut karaktär är det alltid bäst att skriva till de 
andra i chatten och därmed ta i tu med problemet direkt, annars kan det ofta vänta tills nästa 
morgonmöte. Många frågor ställs dessutom direkt under varje ticket, för att på så sätt kunna 
härleda dessa till rätt sammanhang i framtiden. Att samarbetet blir extra tydligt i situationer 
kantade av problematik menar en respondent kan knytas till teamarbete i stort: 
 

“Jag får ju fråga dom andra och ta hjälp om det är något jag inte kan, och 
försöka samarbeta. Någonstans tycker jag att det är tydligare nu att vi ska ju 
leverera som ett team konsulter och det är väl lite tanken också med det här, att 
vi har vår taskboard och vi går igenom det för att man ska få mer teamkänsla. 
Det har blivit tydligare att vi jobbar tillsammans och ska lösa det tillsammans, 
då blir det enklare att fråga om hjälp och så också.” 

 
Förutom den hjälp som finns att tillgå internt i teamet betonar en av respondenterna att det 
alltid finns svar att hitta på internet, i forum och liknande. När det rör sig om mycket enkla 
problem vilka inte är relevanta för andra teammedlemmar att ta del av menar denne att 
forum och andra externa informationskällor online kan vara att föredra. Då teamet arbetar 
med open source poängterar samma respondent att de ofta kan kontakta skaparen av koden 
vid uppkomst av problem och frågor. Svar från dessa kan dock ta lite längre tid att få. 

Ibland stöter de på problem som måste lösas snabbt, till exempel om programmet plötsligt 
blir väldigt segt. Vid ett tillfälle när detta uppstod låg problemet hos en server, vilket 
upptäcktes när en av utvecklarna undersökte svarstid och hur mycket kapacitet vissa 
program krävde. 

 
[10:00:08]	  <	  Person	  1	  >	  Person	  3:	  we	  are	  having	  trouble	  with	  #the	  system	  
[10:00:19]	  <	  Person	  1	  >	  try	  to	  open	  for	  example:	  https://a.link.com/	  
[10:00:35]	  <	  Person	  1	  >	  Im	  on	  my	  way	  to	  login	  to	  servers	  to	  check	  status	  
[10:01:38]	  <	  Person	  1	  >	  hmm	  no	  load	  
[10:01:42]	  <	  Person	  1	  >	  but	  page	  wont	  open	  
[10:04:29]	  	  	  	  Person	  2	  joins	  the	  room	  
[10:06:34]	  <	  Person	  3	  >	  Person	  1:	  can	  I	  help?	  
[10:06:50]	  <	  Person	  1	  >	  i	  hope	  ;)	  
[10:07:30]	  <	  Person	  1	  >	  https://a.link.com/	  wont	  open,	  …	  I	  need	  to	  check	  the	  other	  servers	  
aswell	  
[10:08:17]	  <	  Person	  1	  >	  hmm	  now	  its	  working	  again	  
[10:08:32]	  <	  Person	  1	  >	  been	  down	  for	  maybe	  10	  min.	  
[10:08:50]	  <	  Person	  1	  >	  I	  noticed	  …	  used	  99%	  CPU	  for	  a	  long	  time	  
[10:09:20]	  <	  Person	  3	  >	  load	  was	  9.30	  when	  I	  logged	  in	  
 

Bild 3. Chattutdraget exemplifierar när teamet diskuterar ett problem vilket måste lösas 
snabbt. 

Det pågår ständig virtuell kommunikation bland medlemmarna i teamet via mejl, Skype och 
den egna chattkanalen. Framförallt är chatten ett viktigt kommunikationsverktyg vilket 
används kontinuerligt under dagen, något en respondent bekräftar: 
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”Vi försöker hålla all kommunikation i chatten egentligen. Skriver man någons 
namn så blinkar det till hos på deras skärm. Men behöver man prata längre så 
frågar man väl på chatten om man får ringa upp, och då blir det Skype oftast, 
med skärmdelning och video.” 

 
[09:44:09]	  <	  Person	  1	  >	  oki,	  its	  only	  one	  thing	  in	  the	  pipe	  
[09:44:33]	  <	  Person	  1	  >	  delete	  users	  for	  …	  We	  have	  a	  script	  ready	  for	  that	  I	  beilve	  	  
[09:45:37]	  <	  Person	  2	  >	  Person	  1:	  skype?	  
[09:46:12]	  <	  Person	  1	  >	  sure	  
 

Bild 4. Ett utdrag ur en chattlogg exemplifierar en situation då Skype föredras framför 
chatten. 

 

[11:52:49]	  <	  Person	  1	  >	  Person	  2:	  did	  you	  read	  the	  mail	  from	  …	  that	  I	  forwarded	  to	  the	  …	  
mailinglist?	  
[11:53:32]	  <	  Person	  2	  >	  Person	  1:	  not	  yet,	  but	  have	  only	  looked	  at	  mail	  today	  at	  1.5	  hours	  ago	  
[11:53:40]	  <	  Person	  1	  >	  I’m	  writing	  a	  draft	  for	  an	  answer	  now	  but	  some	  questions	  are	  hard	  to	  
answer.	  
[11:53:52]	  <	  Person	  2	  >	  Person	  3:	  do	  you	  reproduce	  the	  faded-‐out	  preview	  box	  with	  …?	  
[11:54:08]	  <	  Person	  1	  >	  Ok,	  I’ll	  write	  my	  draft	  and	  then	  maybe	  you	  can	  add	  to	  it	  
[11:54:46]	  <	  Person	  2	  >	  Person	  1:	  Can	  we	  talk	  on	  Skype	  about	  the	  replies?	  Maybe	  in	  either	  30	  
minutes	  or	  after	  your	  lunch	  	  	  
[11:55:28]	  <	  Person	  1	  >	  Yes	  I	  would	  appreciate	  that.	  After	  lunch	  works	  for	  me.	  
 

Bild 5. Här är ytterligare ett exempel på hur både chatt och Skype används. Här 
exemplifieras också hur mail-kommunikation delas mellan deltagarna. 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till, vilken samtliga respondenter också betonar, är vikten av 
hög transparens i kommunikationen. I så stor utsträckning som möjligt vill teamet hålla 
kommunikationen i den öppna chattkanalen. En respondent hävdar att de inte har några 
hemligheter för varandra och att möjligheten att starta ett privat chatt-rum finns, men sällan 
brukas. En respondent påpekar också vikten av öppen kommunikation: 
 

”Vi försöker hålla kommunikationen så öppen som det är möjligt. Om jag 
behöver veta något från en specifik resurs så frågar jag ändå i den öppna 
chatten så hela gruppen ska se och lära sig. Till och med om personen i fråga 
sitter bredvid skriver jag i kanalen. Det låter säkert märkligt, men man vänjer 
sig, och det känns egentligen inte alls konstigt att vi sitter bredvid varandra och 
chattar.” 

 
Ytterligare en fördel med chattkanalen är att all kommunikation sparas under en obegränsad 
tid. En av respondenterna hävdar att det finns tillfällen då de går tillbaka i loggen för att till 
exempel reda ut varför ett visst beslut togs. Att kommunikationen är spårbar är väldigt 
positivt för denna framtida användning, anser samma respondent. Teamet strävar även efter 
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att samla viktig information under projektets tickets, för att i än högre grad kunna spåra 
tagna beslut och kodändringar. 
 

”Vi försöker hålla kommunikationen på ticketen också. Det är viktigt att det 
finns där om man måste gå tillbaka. Det kan ju vara så att ett visst problem 
uppstår igen, och då måste ju någon annan kanske kunna komma in i det och se 
vilka diskussioner som har förts. Ibland kopierar vi helt enkelt in det man 
pratar om i chatten och klistrar in det i en kommentar på ticketen. Bara för att 
det ska finnas spårbart.” 

 
Att spara kommunikation för att sedan kunna gå tillbaka till viktiga diskussioner är onekligen 
oerhört viktigt. Teamet har även en egen wiki-sida där gruppen försöker samla kunskap 
vilken någon annan eventuellt behöver ta del av i framtiden. Bilden nedan är ett exempel på 
en sådan situation: 
 
[14:01:22]	  <	  Person	  1	  >	  Person	  2:	  Please	  do	  make	  tickets	  or	  wiki	  page	  edits	  to	  cover	  any	  issues	  
you	  had	  
[14:03:53]	  <	  Person	  2	  >	  Person	  1:	  Yes,	  we	  were	  just	  discussing	  that.	  I	  made	  notes	  of	  what	  I	  had	  
to	  do	  while	  setting	  the	  virtual	  machine	  up,	  so	  I’ll	  try	  to	  do	  it	  again	  based	  on	  my	  notes.	  When	  I’ve	  
done	  that	  (so	  I	  know	  my	  notes	  are	  correct),	  I	  could	  update	  the	  wiki	  saying	  ”this	  is	  how	  I	  got	  it	  to	  
work	  on	  xubuntu”.	  
 
Bild 6. Här presenteras en situation då en team-medlem uppmuntrar en annan medlem att 

uppdatera deras wiki och att spara anteckningarna. 
 

I resultatet ser vi flera exempel på hur medlemmarna deltar i kvasi-dialoger med osynliga 
andra, det vill säga dialoger som inte sker direkt med en annan person och där svar inte 
förväntas. Att gå tillbaka till gamla mejlkonversationer för att hämta relevant information är 
något respondenterna ofta gör, vilket är ett exempel på en kvasi-dialog med osynliga andra. 
Ett annat sådant exempel sker när framförallt utvecklarna går tillbaka i chattloggarna för att 
undersöka på vilka grunder ett tidigare beslut fattades. Det finns en mer eller mindre uttalad 
strävan inom teamet att göra så mycket material som möjligt spårbart. Om någon 
kodändring gjorts bör andra inom teamet ha möjlighet att gå tillbaka och förstå varför 
ändringen genomfördes. 

Kvasi-dialoger med virtuella artefakter sker också, även om team-medlemmarna inte är 
direkt medvetna om dessa. Det tydligaste exemplet på en sådan kvasi-dialog är när teamet får 
statusrapporter från en server som inte presterar som den ska. Den rapporten genererar 
nyttig kunskap till teamet som inte fanns förut. Genom att diskutera den nya kunskapen 
mellan varandra och därefter agera, kan sedan en ny statusrapport efterfrågas av teamet. 
Beroende av innehållet i den andra statusrapporten kan teamet avläsa om dess handlande 
haft det eftersträvade resultatet eller inte. Tack vare kvasi-dialoger med virtuella artefakter 
får teamet i detta exempel kunskaper de annars inte kunnat tillägna sig, och därmed 
förhoppningsvis också möjlighet att lösa det uppkomna problemet. 

Det finns också möjligheter för deltagarna att närvara i osynliga parallella kvasi-dialoger, 
samtidigt som de deltar i en direkt dialog face-to-face. I chattkanalen samtalar teamets 
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medlemmar med varandra, men där finns inte samma krav på direkt respons som exempelvis 
återfinns i ett direkt samtal, vilket skapar utrymme för andra dialoger vid sidan av. För 
deltagarna blir det då möjligt att exempelvis läsa en tidigare statusrapport alternativt gå 
tillbaka till tidigare mejlkonversationer och leta fram relevant information under tiden. 
Eftersom deltagarna under en direkt dialog i chatten har tid att ta del av relevant kunskap via 
osynliga parallella dialoger, kan de också bidra med mer genomtänkta uttalanden i den 
direkta dialogen. 
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5. Diskussion  
Att IT skapar möjligheter för samarbete och kunskapsdelning i distribuerade team har, som 
tidigare nämnts, konstaterats av forskning sedan länge (Carmel, 1999; Herbsleb et al., 2002; 
Herbsleb & Mockus, 2003). I följande avsnitt diskuteras hur denna studie kan bidra med ny 
kunskap om ett antal specifika roller IT spelar för kunskapsdelning. Nedan följer fyra 
distinkta bidrag, samtliga med avseende på den roll IT spelar för kunskapsdelning i 
distribuerade team. Inledningsvis presenteras ett bidrag kopplat till ITs roll som 
organisatoriskt minne, där användbar information sparas för att komma andra till nytta i 
framtiden. Det andra bidraget rör IT som skapare av nätverk för kunskapsdelning, så kallade 
transactive memory-nätverk (Wegner, 1987). Därefter diskuteras interaktiva processer, vilka 
har en central roll i ett så kallat transactive memory-nätverk, på ett djupare plan. Där 
argumenteras för att IT skapar nya former av dialoger i vilka lärprocesser sker och kunskap 
delas mellan medlemmar i ett distribuerat team. Avslutningsvis diskuteras bidraget till den 
specifika praktiken, där vi rör det faktum att IT befinner sig i ett ständigt samspel med 
strukturella förutsättningar och mänskligt agerande, vars resultat i slutändan är det som 
avgör kvalitén på kunskapsdelning. En önskvärd kommunikationslösning är ett verktyg vilket 
både tar hänsyn till varierande behov samt företagets önskan om en övergripande 
kommunikationsstrategi. 

5.1 IT som organisatoriskt minne  
Dokumenterad kunskap påstås ofta vara torr och kontextfri då sådan kunskap har en 
benägenhet att separera information från människor och arbetsprocesser, vilket därmed 
minskar dess användbarhet (Davison, Ou & Martinsons, 2013). Med tanke på hur flera 
respondenter betonar vikten av att spara tidigare kommunikation, då den kan vara värdefull i 
framtiden, kan resultatet av denna studie visa att undantag från det påståendet förekommer. 
Medlemmarna i teamet uppvisar stor medvetenhet kring betydelsen av att kunna gå tillbaka 
till tidigare chattloggar för att exempelvis reda ut på vilka grunder ett beslut fattades. Det 
händer även att medlemmarna direkt kopierar in mejl- eller chattkonversationer i en 
kommentar till en ticket, för att på så sätt göra informationen sökbar i ett senare tillfälle. I 
detta sammanhang innehar IT först och främst rollen som automatisk insamlare av data. 
Medlemmarna kan, lugnt förvisade om att precis allt sparas automatiskt, samtala med 
varandra utan att bry sig om att exempelvis föra anteckningar. Således spelar IT i detta 
sammanhang rollen som organisatoriskt minne, vilket dokumenterar värdefull information 
för framtida användning. 

Tidigare forskning menar att distribuerade utvecklingsprojekt i regel är betydligt mer 
utmanande i jämförelse med traditionellt samlokaliserat utvecklingsarbete (Kotlarsky & 
Oshri, 2005). Den geografiska spridningen medför enligt dessa studier begränsad 
samordning och försvårad kommunikation (Cramton, 2001; Malhotra et al., 2001). Vi kan 
dock påvisa, i linje med resonemanget O'Leary & Mortensen (2010) för, att team med hjälp 
av IT kan överträffa de traditionellt samlokaliserade när det gäller delning av information. 
För att förstå den viktiga funktion IT spelar för dokumentation av kunskap kan en hypotetisk 
jämförelse med ett samlokaliserat team, utan IT som stödjande verktyg för kommunikation, 
göras. Medlemmar i ett samlokaliserat team måste i samtal med varandra i större 
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utsträckning förlita sig på sitt eget minne för att komma ihåg vilka beslut som fattades och på 
vilka grunder, alternativt föra egna anteckningar. Då det inte är rimligt att anteckna precis 
allt som sägs under ett samtal fokuserar egna anteckningar rimligen på det absolut mest 
väsentliga som yttras. Att anteckna riskerar därför inte bara förstöra koncentrationen och 
flytet i samtalet, information löper även risken att bli nertecknad helt utan hänsyn till 
kontexten, vilket är precis det Davison, Ou & Martinsons (2013) varnar för. Eftersom IT i det 
studerade teamet sparar all kommunikation är brist på kontext ej problematiskt, då det i 
efterhand går att ta del av alla yttranden på nytt och inte bara det som för stunden värderas 
betydelsefullt. 

Det faktum att kommunikation sparas för framtida användning har även en viktig 
funktion vid tillskott av nya medarbetare i det studerade teamet. Flera respondenter 
uttrycker att projektet teamet arbetar med är svårt att sätta sig in i för nyanställda. Främst 
handlar det om projektets omfattning och komplexitet, då det för nya medarbetare är mycket 
stora mängder information att lära sig. IT spelar här en viktig roll för att säkerställa att 
nödvändig information finns dokumenterad, exempelvis genom chattloggar och den interna 
wiki-sidan. Den stora mängden dokumenterad information nya medlemmar ställs inför är 
dock inte endast problematisk. Det faktum att det finns mycket material att ta del av kan 
även vara positivt, och dessutom ingen självklarhet om teamet varit traditionellt 
samlokaliserat. Den dokumenterade kommunikationen innehåller som tidigare nämnt bland 
annat diskussioner till underlag för tidigare beslutsfattande, vilket ger den nyanställde en rik 
bakgrundsförståelse för projektets uppbyggnad. Likvärdig information bör vara svårare att 
nå för en anställd i ett samlokaliserat team, där stor del av den informella kommunikationen 
sker genom direkta samtal face-to-face, vilket ökar risken för bortfall av relevant information. 
Därmed spelar IT en betydande roll för dokumentationen av information värdefull för den 
som behöver sätta sig in i projektet och således för intern kunskapsdelning. 

När det gäller personalomsättning och introduktion av nya medarbetare i det projekt 
teamet arbetar i finns en viktig aspekt att ta hänsyn till. I ett traditionellt organiserat team 
där en nyanställd till stor del delges information om arbetet från andra i teamet genom direkt 
interaktion, kommer denna information vara vinklad till följd av personens åsikter och andra 
kontextuella omständigheter (Suchman, 1987). Suchman (1987) hävdar att tidiga inslag i en 
utvecklingsprocess, exempelvis planering, tenderar efterkonstrueras. Människor kommer 
enligt författaren alltid formulera om de grundläggande planerna baserade på det slutliga 
resultatet. Därav spelar IT i detta avseende rollen som förmedlare av en ofiltrerad, och 
potentiellt mer ärlig, bild av bakomliggande orsaker till den nuvarande arbetssituationen. 
Detta genom att nyanställda, med hjälp av IT, tillåts ta del av exempelvis dokumenterad 
intern kommunikation i den form den skapats. Denna kunskapsdelning bör frambringa en 
mer rättvis förståelse för projektet hos en nyanställd, och en möjlighet att själv skapa sig en 
uppfattning av viktiga inslag i projektets historia, utan senare kontextuell påverkan från 
exempelvis andra medarbetare. 

5.2 IT skapar nätverk av kunskap 

Genomgående visar resultatet att IT ofta spelar rollen som förmedlare av kunskap inom 
teamet. Mer specifikt handlar det i regel om att med hjälp av IT skapa en medvetenhet om 
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var kunskap finns att tillgå, samt hur den på bästa sätt nås. Teamets medlemmar uttrycker 
att situationer då arbetet avstannar på grund av kompetensluckor mycket sällan uppstår, då 
de vet var svar på de flesta frågor finns. Det kan exempelvis vara hos någon annan medlem i 
teamet, skaparen av open source-kod eller en intern wiki-sida. Att sträva mot en hög 
transparens i den interna kommunikationen bidrar till att teamets samtliga medlemmar, 
även om de vid det specifika tillfället inte deltar i en konversation, får ta del av 
kunskapsutbytet. I sin tur gör det att medarbetare vet vem de ska vända sig till om en 
kunskapslucka inom ett specifikt område måste fyllas.  

Den organisatoriska vetskapen om vem som vet vad har genom flertalet studier erkänts 
vara nyckeln till kunskapsdelning (Herbsleb & Mockus, 2003; Orlikowski, 2002). Tidigare 
forskning har föreslagit att fokus bör ligga på att enskilda medarbetare innehar kunskap om 
var expertis finns att tillgå, framför spridning av specialiserad kunskap (Faraj & Sproull, 
2000). Detta resonemang går i linje med praktiken i det studerade teamet. Även om enskilda 
medarbetare naturligtvis inte besitter kunskap om allt, vet de var de med hjälp av IT kan nå 
relevant kunskap och således lösa sina arbetsuppgifter.  

Detta synsätt på kunskapsdelning för oss in på teorin om transactive memory. Transactive 
memory theory (TM) behandlar enligt Wegner (1987) en uppsättning individuella 
minnessystem i kombination med den kommunikation vilken sker inom en grupp. Ett 
transaktivt minnesnätverk (TM-nätverk) är en mekanism genom vilken grupper kollektivt 
kodar, lagrar och hämtar kunskap. Det kan vara specifik kunskap, erfarenhet eller kompetens 
som en enskild gruppmedlem inte sitter inne på själv, men fortfarande kan komma åt tack 
vare vetskapen om var denne ska vända sig. Ett TM-nätverk kan liknas vid ett gemensamt 
kunskapsförråd vilket rymmer den kunskap som finns lagrad i varje enskild medlems minne, 
kombinerat med ett slags metaminne om de olika gruppmedlemmarnas specifika expertiser. 
Medlemmar i ett TM-nätverk får tillgång till kunskap genom interaktiva processer och 
kommunikation med andra inom nätverket. På så sätt menar teorin att TM-nätverk 
genererar mer och kvalitativt bättre kunskap än medlemmarna skulle kunnat tillskaffa sig på 
egen hand (Wegner, 1987; Kotlarsky & Oshri, 2005). 

I distribuerade team är IT högst nödvändigt för uppbyggnaden av ett TM-nätverk och 
således som skapare av lärprocesser. Då teamets medlemmar befinner sig på olika 
geografiska platser spelar IT en avgörande roll för att sammanföra dem och skapa ett nätverk 
av kunskap. Påståendet att medlemmar i ett TM-nätverk delges kunskap genom interaktiva 
processer och kommunikation har även det en stark anknytning till den roll IT spelar för 
kunskapsdelning i teamet. Utan IT finns ingen interaktiv process över huvud taget, då 
tekniken är en förutsättning för i stort sett all intern kommunikation. Kommunikation 
mellan medarbetare på plats vid det lokala kontoret uppmuntras som tidigare nämnt även 
den att hållas i de gemensamma kanalerna. Detta för att öka transparensen och således 
spridningen av kunskap. 

Baralou & Tsoukas (2015) framhäver att organisationer tack vare distribuerade arbetssätt i 
stor utsträckning inte längre begränsas av geografiska gränser. Detta konkretiseras av det 
faktum att TM-nätverk inte är knutna till enskilda kontor eller företag, då de kan korsa både 
geografiska och branschmässiga gränser och således även inkludera medlemmar inom 
konkurrerande verksamheter (Davison, Ou & Martinsons, 2013). Vi ser ett tydligt exempel på 
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detta då teamets medlemmar vänder sig till informationsskällor utanför projektets väggar för 
att söka nödvändig kunskap. Således skapar IT lärprocesser och kunskapsdelning även här, 
då tekniken möjliggör ett breddat spektrum av åtkomlig information. Utan IT skulle endast 
närliggande information vara tillgänglig, vilken uppenbarligen inte alltid är tillräcklig. 

5.3 IT skapar nya dialogformer 

Centralt för ovanstående teori är interaktiva processer mellan medlemmar i ett TM-nätverk, 
vilket dialog är en tydlig variant av. Inom dessa dialoger sker lärprocesser och kunskap delas 
mellan verkliga andra, osynliga andra samt virtuella artefakter. I distribuerade team anses IT 
ofta spela rollen som ersättare av kommunikation face-to-face (Ou et al., 2010). Vår studie 
visar på att IT inte ersätter face-to-face kommunikation rakt av, IT förändrar snarare 
förutsättningarna för hur deltagarna inom ett distribuerat team kommunicerar och delar 
kunskap med varandra. 

Baralou och Tsoukas (2015) hävdar att virtuell interaktion gör det möjligt för individer att 
medverka i mer än en dialog i taget. Resultatet av denna studie ger flera exempel på när 
individer inom teamet deltar i osynliga parallella dialoger, till exempel när två av deltagarna 
kommunicerar i den gemensamma chattkanalen under tiden ett möte pågår via Skype. 
Vidare visar resultatet på hur deltagare i en dialog kan föra kvasi-dialoger parallellt med den 
ursprungliga dialogen. Tack vare IT kan medlemmarna till exempel leta relevant information 
i gamla mejlkonversationer eller chattloggar, samtidigt som de för en dialog i chattkanalen. 
Denna möjlighet höjer kvalitén på medlemmarnas kommunikation, eftersom de då kan ta 
reda på relevant information och bifoga denna i sina påståenden utan att flytet i den 
ursprungliga dialogen förstörs. I slutändan leder detta till mer innehållsrika och 
genomtänkta yttranden, vilket också bidrar till förbättrad kunskapsdelning inom teamet.   

Det finns fördelar med att kommunicera via IT jämfört med kommunikation ansikte mot 
ansikte, då det i en virtuell kontext inte finns samma krav på omedelbar respons (Davison, 
Ou & Martinsons, 2013). Detta ger individer möjlighet till reflektion över egna samt andras 
yttranden. Baralou och Tsoukas (2015) för ett liknande resonemang kring begreppen 
synkronicitet, repetition och efterbearbetning, vilka redogjorts för i sektion 2.2. Detta 
exemplifieras bäst av tillfällen när medlemmar i teamet skriver med varandra direkt i 
chattkanalen, då de utan yttre tidspress kan reflektera över vad som sagts och hur de skall 
besvara inlägget. Medlemmarna i teamet kan även reflektera över vad som tidigare sagts i 
och med att konversioner sparas. Genom resultatet av denna studie kan vi därav tydligt se 
hur IT skapar en miljö för medlemmarna i teamet vilken i större utsträckning skapar 
utrymme för reflektion kring egna samt andras yttranden. Detta leder i förlängningen till vad 
Van Eemeren och Grootendorst (2004) benämner produktiva dialoger, och vidare också ökad 
kunskapsdelning inom det distribuerade teamet.  

5.4 IT förändrar strukturella förutsättningar 

Tidigare studier har övergripande valt att fokusera på de utmaningar för kommunikation och 
kunskapsdelning den distribuerade organisationsformen för med sig, vilket lett till 
uppfattningen att utvecklingsprojekt av denna karaktär är svårhanterliga (Kotlarsky & Oshri, 
2005). I allmänhet visar teamet ingen större angelägenhet att se denna organisationsform 
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som en begränsning eller anledning till mindre kvalitativ utveckling. Respondenterna 
uttrycker dock ett missnöje angående programvara för kommunikation, vilken i regel saknar 
önskvärda funktioner. Teamet använder i dagsläget Skype för intern ljud- och 
videokommunikation, vilket det råder tvivelaktiga uppfattningar om huruvida det är tillåtet 
eller inte. Den enkla anledningen till val av denna programvara är dock att den fungerar bäst, 
eller minst dåligt, för projektets behov. Om teamet valt att använda den programvara 
företagets policy rekommenderar hade kunskapsdelningen och således arbetet tagit skada av 
dess brister och knapphändiga funktioner. Praktiken kräver således att medarbetare i det 
studerade teamet bryter mot normer och strukturer för att praktiken ska fungera.  

IT hade hypotetiskt sett kunnat spela en än viktigare roll för kunskapsdelning i teamet om 
rekommenderad programvara höll högre standard, eller om företagets policy tillät varje 
enskilt team att använda programvara bäst lämpad för enskilda behov. Det skulle dock 
försvåra exempelvis personalomsättningen om alla team hade helt olikartade lösningar för 
intern kommunikation. Dessutom är det en fråga om säkerhet, då alternativ programvara 
inte anses lämplig för hantering av konfidentiell information. Vi kan dock konstatera, i linje 
med tidigare studier, att den tekniska frammarschen inte eliminerar risken för haverier i 
kunskapsdelningen inom distribuerade kontexter (Cramton, 2001). 

Att de interna strukturella förutsättningarna, både hos företaget i stort och inom ett 
enskilt team, samspelar väl med praktiken är otroligt viktigt för att uppnå framgångsrik 
kunskapsdelning. IT och interaktiva verktyg är inte en helhetslösning. Även om bättre 
programvara för exempelvis kommunikation tillhandahålls kommer den inte kunna spela ut 
sin fulla potential utan fungerande samverkan med strukturella förutsättningar och agerande 
från medarbetare. Kunskapsdelningen inom det studerade teamet avgörs därav inte 
uteslutande av IT. Däremot är IT en direkt förutsättning för att kunskapsdelning, grundad i 
strukturer och mänskligt agerande, ska fungera i praktiken. Det är därför relevant att 
utforma strategier för kunskapsdelning med hjälp av IT vilka tar hänsyn till detta samspel, 
och således skapar förutsättningar för framgångsrikt kunskapsdelning i praktiken. 

Dessa strategier bör tillåta användning av programvara vilken bäst stöttar samarbete inom 
enskilda team, i den mån säkerheten kan garanteras. Tidigare forskning framhåller att den 
distribuerade organisationsformen försvårar arbetet att dela kunskap inom team, då 
anställda återkommande tvingas in i nya arbetskontexter (Koskinen, Pihlanto & Vanharanta, 
2003). Detta synliggörs i dagsläget då det sker en kollision mellan det faktum att exempelvis 
personalrotationen kompliceras av många olika kommunikationslösningar inom företaget 
och praktiken, en praktik där olika team har varierande behov för hur information delas. 
Därav bör en visionell lösning fokusera på att hitta en fungerande kombination av dessa två 
viktiga faktorer, vilket är uppsatsens bidrag till den undersökta praktiken. Vi vill med detta 
bidrag belysa sociala faktorers samverkan med IT som en del i arbetet mot framgångsrik 
systemutveckling, vilket även tidigare studier uppmärksammat (Ahuja & Galvin, 2003; 
Järvenpää & Leidner, 1999; Kanawattanachai & Yoo, 2002; Kotlarsky & Oshri, 2005; 
Ridings, Gefen & Arinze, 2002). 

Som tidigare nämnt finns det inom IS-litteratur behov av forskning som undersöker den 
verkliga situationen i systemutvecklingsbranschen genom att beakta olika typer av 
arbetsuppgifter och organisationsformer, samt utreder relationen mellan tekniska lösningar, 
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mänskligt relaterade faktorer och kunskapsdelning (Baralou & Tsoukas, 2015; Kotlarsky & 
Oshri, 2005). Denna studie fyller en del av det behovet då den faktiska situationen i ett 
distribuerat team undersökts med avseende att belysa just interaktion mellan teknik, 
människor och kunskapsdelning. Genom att studera detta samspel kan denna uppsats 
tydliggöra hur IT påverkar kunskapsdelningen inom ett distribuerat team och på så sätt 
bringar ny kunskap om vilken faktisk roll IT egentligen spelar inom den specifika kontexten. 
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6. Slutsats 

Denna studie inleddes med frågeställningen: Vilken roll spelar IT för kunskapsdelning i ett 
distribuerat systemförvaltningsteam? Detta undersöktes och analyserades genom att 
studera ett distribuerat team hos ett globalt IT-konsultbolag, där observationer 
kompletterades med ett antal kvalitativa intervjuer samt utdrag ur teamets gemensamma 
chattkanal.  

Efter analysen av data kan fyra distinkta bidrag urskiljas, med avseende på ITs betydelse 
för kunskapsdelning inom teamet. För det första spelar IT i den givna situationen en viktig 
roll som organisatoriskt minne, vilket inhämtar och dokumenterar kunskap för framtida 
användning. Därefter behandlas den högst centrala roll IT spelar för uppbyggnaden av ett 
TM-nätverk och således skapar nätverk av kommunikation och nya lärprocesser. Utan IT 
begränsas de interaktiva processerna inom ett distribuerat team kraftigt, IT är en 
förutsättning för i stort sett all intern kommunikation och möjliggör även ett breddat fält av 
interaktiva lärprocesser också utanför teamets gränser. Vidare är dialog en typ av sådan 
interaktiv lärprocess. Denna studie visar att IT förändrar förutsättningarna för hur 
deltagarna inom ett distribuerat team kommunicerar och delar kunskap med varandra. IT 
skapar nya typer av dialoger, vilka i större utsträckning möjliggör reflektion kring yttranden 
samt skapar utrymme för individer att medverka i flera dialoger parallellt med varandra. 
Detta leder i förlängningen till produktiva dialoger och därmed också till ökad 
kunskapsdelning inom det distribuerade teamet (Van Eemeren & Grootendorst, 2004). 

Vidare görs ett bidrag till den specifika praktik vilken undersökts. Denna uppsats visar att 
fungerande kunskapsdelning inom det studerade teamet inte uteslutande beror av IT. 
Samspelet mellan IT, strukturella förutsättningar och mänskligt agerande är en ytterst 
relevant faktor för lyckad kunskapsdelning. IT är dock en direkt nödvändighet för att 
kunskapsdelningen ska fungera i den distribuerade praktiken. Det är därför viktigt att 
organisationer medvetet utformar strategier för kunskapsdelning vilka tar hänsyn till detta 
samspel. Dessa strategier bör grundas i ett försök att kombinera företagets önskan om en 
övergripande kommunikationsstrategi, för att exempelvis underlätta intern personalrotation, 
och teamens varierande behov för informationsdelning. 

De slutsatser studien presenterar framförs dock tillsammans med vissa restriktioner. Att 
studera praktiker och skapa en förståelse för fenomen i den kontext de verkar i tar tid, vilket 
varit en bristvara under denna studie. Därav togs beslutet att, för att komplettera 
observationer av praktiken, genomföra intervjuer med medlemmarna i teamet. Det bör 
uppmärksammas att resultatet av dessa intervjuer, där avsikten var att effektivt frambringa 
teamets bild av praktiken, färgats av respondenternas egna åsikter och värderingar. Det är 
dessutom svårt att generalisera ovanstående bidrag för distribuerade team överlag, då endast 
ett team har studerats. Vidare medför det faktum att studien endast undersökt praktik inom 
ett distribuerat team att en jämförelse med ett traditionellt samlokaliserat team inte är 
möjlig. Vi får därav förlita oss på tidigare forskning vilken jämfört dessa olika former av 
organisering för att belysa relevanta åtskillnader.  

Grundat i ovanstående begränsningar rekommenderas fortsatt forskning om samspelet 
mellan IT och strukturella förutsättningar inom organisationer, för att ytterligare klargöra 
dess betydelse. Framtida studier bör dock fortlöpa under en längre tidsperiod för att 
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möjliggöra djupgående observationer och således öka förståelsen för praktiken över tid. 
Detta skulle möjliggöra en mer nyanserad bild av den roll IT spelar för kunskapsdelning i 
distribuerade team och inkludera synliggörande hur ytterligare strukturella förutsättningar 
samverkar med IT. Mer omfattande forskning av praktiken inom teamet skulle hypotetiskt 
sett även finna fallgropar i kunskapsdelningen, till skillnad från observationerna i denna 
studie vilka i regel fångat ett fungerande samarbete. Som ovan beskriver skulle därutöver en 
studie, med likartad forskningsfråga, av ett traditionellt samlokaliserat team vara värdefull 
och kunna fungera likt en grund för jämförande analys. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
En semistrukturerad intervju. Grundas på en lista av förhållandevis specifika teman 
som ska beröras, en intervjuguide. Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren 
på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordnind som i intervjuguiden, 
och frågor kan tillkomma om de rör det informanten säger. (Bryman, 2011). 
 
Inledning/Övrigt 
Distribuerat arbete 
Kunskapsdelning 
Teknik 
 
Inledande/Bakgrund 
 

• Hur länge har du arbetat här?  
 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

• Hur länge har ni arbetat tillsammans i det här teamet? 
 

• Vad avgör om ni på företaget arbetar distribuerat eller inte? 
 

Organisatoriska faktorer 
 

• Vilken är målsättningen med arbetet ni gör? 
 

• Hur vet du vad som pågår inom teamet? Vem som gör vad och hur? 
• Är det nödvändigt att veta det? 

 
• Hur påverkar Scrum ert sätt att kommunicera och dela information? 

 
• Hur upplever du era morgonmöten? 

 
• Har gruppen av medlemmar inom teamet sett likadan ut sedan ni startade? Eller 

har nya tillkommit eftersom?  
• Om ja, hur upplevde du det? 

 
• Om det är något du inte kan för att utföra en arbetsuppgift, hur löser du det då? 

 

Geografiska och tidsmässiga skillnader 
 

• Hur upplever du det att teamets medlemmar befinner sig på olika geografiska 
platser? 

 
• Och att ni befinner er i olika tidszoner, hur upplever du det?  
• Kan du ge exempel på ett tillfälle då den geografiska/tidsmässiga spridningen 

påverkat arbetet? 
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Kommunikation 
 

• Hur kommunicerar du med andra inom teamet, som inte befinner sig på samma 
plats som du? 

• Hur ofta? 
 

• Hur skiljer det sig mot hur du kommunicerar med de i teamet här på kontoret?  
 

Teknik 
 

• Vilken teknik använder ni för att stödja kommunikationen inom teamet? 
 

• Finns det specifika riktlinjer eller policys för hur teknik ska användas för att 
stödja kommunikationen, eller är ni fria att bestämma själva?  

 
• Vilka användningsområden har den gemensamma “plattformen” vi fått se under 

våra observationer? 
 

• Vi fick se ett exempel på när tekniken strulade vid ett möte, händer det ofta? 
• Stör det samarbetet? 

 
• Ser du någon möjlig utveckling när det gäller tekniken för att stödja 

kommunikation? 
 

Övrigt 
 

• Är det någon annat du vill tillägga som du har kommit på under tiden vi pratat? 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  


