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Abstract	  
 
Background  
1 January 2014 a new legal framework was implemented in Sweden called K3. K3 is the third 
volume in what is called the K-rules (K-regelverken), which all concerns annual reports. K3 
concerns those companies classified as large companies. It is interesting to investigate in what 
way the knowledge in those rules can be handled and transferred in the best way. The field 
that concerns this is knowledge management. This master thesis puts focus on knowledge 
management theories and how they can be applied in this case of a new legal framework. 
 
Purpose 
One purpose of this thesis is to explain, from a knowledge perspective, how the users describe 
the K-rules. The second purpose is to describe the methods that users consider are most 
important in handling and spreading the contents of the K-rules. 
 
Theoretical standpoint  
The major field of this thesis is knowledge management and the main theories that are applied 
are the SECI-model and the contingency-perspective. Both these theories originate from a 
classification of knowledge and task to create opportunities that take considerations to the 
context in which knowledge management shall work. 
 
Method  
To collect empirics this thesis has used both surveys and a group interview. This was to 
collect both quantitative and qualitative data from auditors and accountants. 
 
Results  
The conclusion of this study is that it is not easy to classify the knowledge in the K-rules, 
particularly from the theories standpoint. The knowledge is described as clear and with 
possible choices. The ways to spread and handle knowledge that is preferred is discussions 
and lectures. Also notable is the practical work that consists in part of discussions with 
colleagues. 
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Sammanfattning	  
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2014 infördes regelverket K3. Detta är det tredje i raden av K-regelverk som 
införts och berör hur en årsredovisning för större företag skall upprättas. Införandet gör det 
intressant att undersöka på vilket sätt dess innehåll och kunskap kan spridas och hanteras på 
bästa sätt. Det område som behandlar hantering och spridning av kunskap är knowledge 
management. Denna uppsats lägger fokus mot KM och hur dess teorier kan eller inte kan 
appliceras vid hantering och spridning av regelverk. 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur K-regelverken betraktas av användaren utifrån ett 
kunskapsperspektiv. Syftet är, också, att beskriva vilka metoder som användaren betraktar 
som viktigast för att tillgodogöra sig K-regelverkens innehåll. 
 
Teoretisk utgångspunkt 
Uppsatsens huvudämne är knowledge management och de teorier som utgör grund är SECI-
modellen och kontext-perspektivet. Båda utgår ifrån att ett klassificerande av kunskap och 
uppgift skapar möjligheter att ta hänsyn till den kontext i vilken knowledge management skall 
verka.  
 
Metod 
För att samla in empiri har uppsatsen utgått ifrån en enkät där 47 revisorer och redovisare 
deltog. Som komplement för att bredda perspektiven och få se andra dimensioner 
genomfördes även en fokusgrupp med två redovisare och en revisor.  
 
Resultat 
Undersökningen pekar på svårigheter att definiera K-regelverken utifrån de begrepp som lyfts 
i teorin. De beskrivningar som konstateras är dock att K-regelverken anses vara explicit, 
tydliga och innefatta valmöjligheter. De metoder som föredras för att tillgodogöra sig 
regelverken är diskussion och föreläsning, även praktiskt arbete lyfts fram men då med 
diskussion som en viktig ingrediens.	  	  
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Förord	  

 
Denna masteruppsats är skriven vid Örebro universitet. Processen med att författa en uppsats 

har varit både lärorik och berikande för oss. Vi vill rikta ett tack till alla respondenter som 
bidragit till att uppsatsen varit möjlig att genomföra. Särskilt tack riktas till de respondenter 

som med kort varsel deltog i fokusgruppen. 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Pamela Schultz-Nybacka, universitetslektor vid 
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1.	  Inledning	  

 

 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis uppsatsens bakgrund, därefter förklaras vikten av 
kunskap i organisationer. Detta leder i sin tur till en problemdiskussion som innefattar ett 
succesivt närmande av uppsatsämnet. Därefter följer uppsatsen problemformulering, syfte 
och bidrag. Sist i kapitlet ges en disposition av uppsatsens kapitel. 

 

 

1.1 Bakgrund	  
Redovisnings- och revisionsbranschen genomgår just nu en förändring, de regelverk som 
berör årsredovisningar har uppdateras och ändrats. Dessa nya regelverk har sitt ursprung i 
tidigare regelverk, praxis och standarder vilka tillsammans har bildat de nya regelverken. 
Dessa regelverk, som benämns K1, K2, K3 och K4, styr hur årsredovisningar skall 
genomföras och påverkar alla svenska organisationer som är skyldiga att upprätta en 
årsredovisning. (bfn.se, 2014:2) Det finns idag över en miljon registrerade företag i Sverige, 
vilka alla berörs i varierande omfattning av k-regelverken (ekonomifakta.se, 2014). K1, K2 
och K3 har trätt i kraft och det senaste är K3 som började gälla 1 januari 2014. Införandet av 
dessa regelverk har en stor påverkan för den yrkesgrupp som upprättar och granskar 
årsredovisningar; revisorer och redovisare.  
 
K3 kommer att ha en stor betydelse för svenskt näringsliv då det berör en stor grupp företag; 
de företag som betecknas som större företag. Detta eftersom dessa företag är skyldiga att 
upprätta årsredovisning och därmed måste följa regelverket. Bokföringsnämnden (BFN), som 
givit ut K-regelverken, arbetar för närvarande med uppföljaren K4 vilket kommer beröra 
koncerners årsredovisning. När detta K3 nu införts finns det anledning att undersöka på vilket 
sätt dess innehåll och kunskap kan spridas och hanteras på ett effektivt sätt. Det område som 
behandlar hantering och spridning av kunskap kallas för knowledge management 
(fortsättningsvis endast benämnt KM).  
 
Kunskap är en av de viktigaste tillgångarna för att organisationer ska skapa långsiktig och 
hållbar konkurrenskraft (Nonaka et. al., 2000; Wei-Wen, 2011; Braf, 2000, s.19). Denna 
utveckling har sin grund i en ökad globalisering och accelererande utveckling av IT. 
Utvecklingen innebär att kunskap har blivit mer snabbrörligt, det är detta som ligger till grund 
till det växande intresset för kunskap och hur kunskap hanteras (Braf, 2000, s.2ff). 
Diskussioner om kunskap har ett mått av komplexitet då begreppet saknar en enhetlig och 
etablerad definition (Awad & Ghaziri, 2004, s.2ff; Styhre, 2004, s.18). Att gå in på olika 
definitioner skulle snarare skapa förvirring och därför definierar vi kunskap som; 
kontextspecifik och subjektiv information som gjorts personlig (Nonaka et. al., 2000). 
Eftersom litteratur i ämnet delvis är otydlig med skillnaden mellan kunskap och information 
(Braf, 2000, s.5) är det lämpligt att även lägga till att kunskap till skillnad från information 
skapar ett värde och en förståelse (Wei-Wen, 2011). Kunskap är alltså en viktig men 
svårdefinierad resurs för organisationer. Begreppet kan, möjligen något förenklat, beskrivas 
som aktiv information och information kan ses som passiv kunskap. Vi tillåter att denna 
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beskrivning av begreppet gäller tills vidare. 
 
De flesta forskare är eniga om kunskapens betydelse för att organisationer ska nå ekonomisk 
framgång. Men det finns det skilda meningar om vad som är användbar kunskap och hur den 
ska hanteras (Handzic et. al., 2008). Att hantera, använda och sprida den kunskap som 
organisationer innehar utgör därför en av de största utmaningar som organisationer står inför 
(Dennis & Vassey, 2005). Detta blir därför extra relevant i detta fall där nya regelverk har 
införts och flera kommer att införas. Ewa Braf (2000, s.3) konstaterar att “... organisationer 
behöver bli bättre på att tillvarata sin samlade kunskap” och sätter därmed fingret på att 
hantering av kunskap är viktigt för organisationer. Vilket är extra relevant när ett nytt 
regelverk nu införts.  Slutsatsen är att om kunskap anses vara en av de viktigaste tillgångarna i 
moderna organisationer finns det ett behov av att skapa effektiva system och verktyg som kan 
hantera kunskapen (Nonaka et. al., 2000). Det område som berör hanteringen av kunskap är 
KM och det är mot detta som uppsatsens fokus riktas.  

1.2	  Problemdiskussion	  	  
I föregående avsnitt beskrevs en bakgrund till varför det är intressant och aktuellt att 
undersöka K-regelverken. Det beskrevs också varför kunskap är viktigt och konstaterades att 
det är området KM som berör hanteringen av kunskap. Precis som i fallet för kunskap, eller 
kanske på grund av detta, finns det många definitioner av vad som utgör KM (Awad & 
Ghaziri, 2004, s.3; Styhre, 2003, s.18). Men för den stora majoriteten är grundtanken med 
KM att organisationer som hanterar kunskap effektivt kommer att vara mer framgångsrika. 
Detta blir extra viktigt i den dynamiska och kunskapsintensiva omvärlden där organisationer 
ställs inför fler nya utmaningar (Handzic, et. al., 2008). Organisationers behov av att arbeta 
med KM ökar också i takt med att konkurrens, komplexitet och osäkerhet ökar (Awad & 
Ghaziri, 2004, s.3). De större revisionsbyråerna har kommit långt i arbetet med KM och har 
bland annat skapat väl utvecklade interna, ofta tekniska, system för kunskapshantering (Alavi 
& Leidner, 1999). 
 
Det vanligaste är att KM förknippas med olika typer av tekniska lösningar och system (Awad 
& Ghaziri, 2004, s.17; KPMG, 2000). Dock är det viktigt att förstå att tekniska hjälpmedel 
främst är stödfunktioner till KM - inte dess grundpelare (Braf, 2000, s.22). Tekniska lösningar 
skapar inte kunskap eller utbyte av kunskap utan utgör lagrings- och spridningsmöjligheter 
vilka därmed underlättar arbetet med KM (Braf, 2000, s.47). KM innefattar också hanteringen 
av kunskap genom olika processer såsom exempelvis skapande, delande och analyserande av 
kunskap (Becerra-Fernandez & Sadherwal, 2010, s.56). Begreppet bör alltså betraktas ur bred 
bemärkelse och berör all hantering av kunskap inom organisationer och mellan dem. 
 
För att skapa en struktur över hur kunskap används och utnyttjas är det nödvändigt att ta 
hänsyn till de metoder som används. Det vill säga på vilket sätt och i vilket sammanhang som 
kunskapen brukas. Detta medför att det är viktigt att beakta den kontext där kunskapen 
hanteras (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001; Dennis & Vassey, 2005; Nonaka et. al., 
2000; Alavi & Leidner, 2001). En av de teorier kring kunskap, kunskapande och 
kunskapshantering som varit ofta citerad och använd är Nonakas SECI-modell. Denna modell 
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klassificerar kunskap som antingen explicit eller tyst och utgår ifrån att kunskapande och 
utbyte av kunskap sker i interaktionen mellan dessa kunskapstyper. Med tyst kunskap åsyftas 
kunskap av typen insikter, intuition och aningar vilka kan vara svårartikulerade. Explicit 
kunskap är sådan som kan uttryckas i ord och text med andra ord artikulerbar och 
uttalad.(Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2010) Vid första anblicken kan det upplevas lätt att 
klassificera kunskapen i K-regelverken som explicit kunskap eftersom den är just nedtecknad. 
Men bara för att kunskapen är nedtecknad innebär det inte per automatik att den inte kräver 
viss förkunskap eller innehåller delar som kan läsas mellan raderna. Med andra ord, kan det 
finnas ett stort tolkningsutrymme som indikerar tyst kunskap. Det kan möjligen vara så att all 
kunskap inte är nedtecknad utan måste förstås i sitt sammanhang. Modellen kan illustreras i 
en matris likt Bild 1.3.1 

 
Bild 1.3.1 - SECI-matrisen (grafisk omarbetning av Nonaka et. al. 2000) 

 
Bild 1.3.1 visar alltså att kunskapen i ursprungsläget antingen är explicit eller tyst och därpå 
omvandlas till explicit eller tyst kunskap. Beroende på ursprung och mål blir processen och 
metoden annorlunda. SECI-modellen kommer alltså från de metoder som skapas: 
Socialisation, Externalisation, Combination och Internalisation. SECI-modellen ger utifrån 
dessa interaktioner en rekommendation om vilken kontext som är främst lämpad. Denna 
kontext kallas i vissa sammanhang för Ba vilket är det japanska ordet för plats och syftar till 
den kontext och plats fysisk eller psykisk/virtuell i vilken kunskapsutbyte är mest lämplig 
(Nonaka et. al., 2000). 
 
Dessa fyra begrepp, Socialisation, Externalisation, Combination och Internalisation, utgör 
också grunden för de rekommendationer som ges i den teori, som vi har valt att kalla, 
Kontext-perspektivet1. Det som gör kontext-perspektivet intressant är att den inte utgår ifrån 
att det finns en universell KM-strategi som kan appliceras på samma sätt i alla situationer. 
Istället utgår modellen ifrån att kontexter är olika både mellan företag och (mellan exempelvis 
                                                
1  På engelska benämns perspektivet Contingency-perspective. Det engelska ordet Contingency 
översätts till osäkerhet, ovisshet, tillfällighet och eventualitet men syftar även mot kontext. Det 
svenska namn som kommer användas genomgående i uppsatsen är därför Kontext-perspektivet. Detta 
då perspektivet har en utgångspunkt i kontexters olikhet. 
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avdelningar) inom företag. Modellen är därför tillämpbar på olika sätt i olika delar av 
organisationer, beroende på vilket behov som finns. I modellen är det uppgiftens2 karaktär 
som styr vilken design och vilket sätt som skall användas för att bäst sprida kunskap. Här 
används två olika ställningstaganden som utgångspunkt om uppgiften är bred (broad) eller 
fokuserad (focused) samt innehållsorienterad (content) eller processorienterad.  (Becerra-
Fernandez & Sabherwals, 2001) Teorin kommer utvecklas närmare under kapitel 3 men 
illustreras grafiskt nedan i bild 1.3.2. 

 
Bild 1.3.2 – Kontext-perspektivets matris (Grafiskt omarbetad version från 
Becerra-Fernandez & Sabherwals, 2001) 

 
Kontext-perspektivet är tänkt att vara tillämpbart i olika kontexter, vilket gör det intressant då 
denna uppsats riktar sig mot en specifik kontext; den svenska redovisningsbranschen. K-
regelverken har en stor påverkan på det svenska näringslivet och dess kunskap är betydande. 
Därför är det intressant att utreda användarens syn på kunskapen som K3 innehåller samt det 
sätt som regelverket har spridits inom organisationer och till dess användare. Vi ser att 
likheterna är stora mellan K3 och K2 vilket medför att undersökandet kommer utgå även ifrån 
K2. En ökad förståelse kan ge råd gällande fortsatt spridning av både K2 och K3.  

1.3	  Frågeställning	  
Utifrån denna problemdiskussion skall därför följande frågeställning besvaras: 

Hur beskrivs kunskapen i K-regelverken (av användarna)? 
Vilka metoder är viktiga för att tillgodogöra sig kunskapen i K-regelverken? 

1.4	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att genom både kvalitativ och kvantitativ undersökning beskriva 
hur kunskapen i K-regelverken beskrivs av användarna med utgångpunkt av de KM-teorier 
som presenterats. Denna undersökning ämnar även beskriva vilka metoder som användarna 
upplever vara viktiga för att tillgodogöra sig kunskapen. 
                                                
2  Uppgift är en översättning från det engelska begreppet Task, möjligen finns vissa 
begränsningar i översättningen men vi kommer fortsättningsvis att använda Uppgift i de sammanhang 
där engelskans Task har använts. 
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1.5	  Bidrag	  
Uppsatsen har både ett vetenskapligt och ett praktiskt bidrag. Det vetenskapliga bidraget är 
den problematisering som görs kring beskrivning och definierande av kunskap. Vidare utgör 
det vetenskapliga bidraget en ökad förståelse för tillämpandet av KM-teorier utifrån 
användarnas möte med förändringar av regelverk. Det praktiska bidraget är att en beskrivning 
av kunskapen i K2 och K3 ska kunna appliceras inte bara på dessa regelverk utan även på 
andra liknande regelverk i framtiden såsom det kommande K4. 

1.6	  Disposition	  

 
Figur 1.6 Uppsatsens disposition 

 
Kapitel 1 Inledning 
Här presenteras en bakgrund till problemområdet, detta följs av en problemdiskussion om 
införandet av K3 kopplat till KM. Problemdiskussionen följs av problemformulering och 
syfte. Sist presenteras uppsatsens disposition. 
 
Kapitel 2 Om K-regelverken 
Detta kapitel ger en utvidgad förklaring kring K-regelverken i allmänhet. Kapitlet innehåller 
även en närmare beskrivning av både K2 och K3.  
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsens empiriinsamling. 
Teorierna presenteras en i taget och avslutas med en presentation av den analysmodell som 
används som utgångspunkt för analys.  
 
Kapitel 4 Metod 
Här beskrivs hur vi gått tillväga vid val av problemområde, studieobjekt samt hur insamlingen 
av data har skett. Kapitlet innehåller även metodkritik. 
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Kapitel 5 Empiri och analys av enkät 
Här presenteras de resultat som enkäten bidragit med och därefter en analys utifrån de teorier 
som utgör uppsatsens grund. 
 
Kapitel 6 Empiri och analys av fokusgrupp 
Även detta kapitel presenterar först resultatet ifrån fokusgruppen och därefter görs en analys 
av denna empiri. Fokusgruppen kompletterar enkäten genom att både bekräfta och lyfta fram 
andra perspektiv och synsätt som både är relaterade och skilda från teoriernas begrepp. 
 
Kapitel 7 Slutsats 
I kapitel 7 presenteras en slutsats med utgångspunkten ur uppsatsens syfte och 
problemformulering. Det konstateras också vilket som är uppsatsens akademiska och 
praktiska bidrag. Slutligen ges förslag på fortsatta studier. 
 
Kapitel 8 Diskussion 
Här ges utrymme för diskussion kring analysen och de delar som inte täcks in av de teorier 
och antaganden som utgör grund i uppsatsen. 
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2.	  Vad	  är	  K-‐regelverken	  
 

 

Detta andra kapitel syftar till att mer utvecklat beskriva vad K-regelverken innebär och 
innehåller. Det lyfter även fram vissa skillnader mellan regelverken samt vilka källor som 
utgör grund vid framtagandet.  

 

 
 

2.1	  Om	  K-‐regelverken	  
Bokföringsnämnden (bfn.se, 2014:1) har sedan 2004 arbetat med nya regelverk för 
årsredovisningar. Detta projekt kallas för K-projektet, där K står för kategori av regelverk. K-
regelverken är en samling regler som används för att styra upprättande av årsredovisningar 
och koncernredovisningar. Detta betyder alltså att det inte är regler för hur den löpande 
bokföringen ska ske utan upprättandet av årsredovisning. Samtidigt innebär de regler som 
finns en påverkan på den löpande bokföringen, då den måste göras för att uppfylla dessa krav. 
Årsredovisningen är den finansiella rapport som sammanfattar en organisations räkenskaper 
under ett år. K-regelverken är en normgivning för hur företag av olika slag och storlek 
upprättar sin finansiella rapport i slutet av räkenskapsåret. Vilken kategori av regelverk ett 
företag får tillämpa beror till stor del på organisationen storlek. K1 som infördes år 2006 är 
riktat till enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar etc. K2 infördes fullt ut år 
2008 och är tillägnat mindre bolag och mindre ekonomiska föreningar. (Ab.se 2014) K3 är det 
nya huvudregelverket för upprättande av årsredovisningar för större bolag3 och började gälla 
1 januari 2014. 
 
K3 är principbaserat till skillnad mot K2 som är regelbaserat, båda utgår från 
Årsredovisningslagen (ÅRL) som både innehar regler och principer. K2 är mer regelbaserad 
och är till för att göra det lättare för användaren att lätt ställa upp sina siffror efter vad som 
krävs. Huvudregelverket K3 ersätter den befintliga normgivningen och innebär förändringar 
för alla företag. Mindre företag har möjligheten att välja mellan två regelverk, K2 och K3. 
(Ekonomi-info.nu, 2014) Ett mindre företag är ett företag som inte är ett större företag. (1 
kap. 3 § ÅRL)  
 
K3 är ett självständigt regelverk som delvis har utgått ifrån ÅRL4 för att utveckla god 

                                                
3  Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag: 

 a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
 b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 
 c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

4  ÅRL anger vilka poster som ska finnas i exempelvis en balansräkning, i vilken ordning dessa 
ska anges och vilka förändringar som ska/får göras.(cfoworld.idg.se 2013) 
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redovisningssed5 (KPMG.com 2014). Innan K3 infördes har det funnits flera olika 
redovisningsregler att utgå ifrån vid sammanställande av årsredovisning. Hur stor skillnad det 
blir för företag som inför K3 beror till stor del på vilka regler företaget tillämpat tidigare. De 
som följt Redovisningsrådets rekommendationer blir förändringarna inte lika stora som för de 
som enbart tillämpat bokföringsnämndens normgivningar. Några exempel på skillnader 
mellan K3 och befintlig normgivning är i huvudsak koncernredovisning, komponentansatsen 
för materiella anläggningstillgångar, upplysning om förvaltningsfastigheter, leasingkontrakt, 
immateriella anläggningstillgångar, nedskrivningar, avsättningar och redovisning av 
pensioner. (KPMG.se, 2013) 
 
Enligt BFL ska ett aktiebolag avsluta sin redovisning med att uppgöra en så kallad 
årsredovisning, med tillämpning av regelverket K3. Är aktiebolaget ett mindre företag6 kan 
bolaget frivilligt välja mellan K2 och K3. K2 är alltså ett frivilligt regelverk för 
årsredovisningar som företag kan välja att använda istället för K3. K2 innefattar förenklingar 
jämfört med K3 som bland annat schablonregler med tydliga gränser och färre valmöjligheter. 
Ett årsbokslutsföretag som har en årlig nettoomsättning som uppgår till högst tre miljoner 
kronor kan frivilligt upprätta ett förenklat årsbokslut, normgivningen för förenklade bokslut 
finns i K1-regelverken.  (BFN.se 2014:3) 
 

                                                
5  Begreppet “god redovisningssed” betyder kortfattat att man ska ta hänsyn till råd och 
rekommendationer från normgivande organ. Även när man tolkar de konkreta bestämmelserna i 
redovisningslagarna ska detta göras med normala eller juridiska tolkningsmetoder. Man ska även ha en 
etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning som samtidigt håller en god 
kvalitet. Vad som är god redovisningssed kan skiljas mellan olika branscher och storlekar på olika 
organisationer. (BFN.se 2014:1) 
6  Ett mindre företag är ett företag som inte klassificeras som ett större företag enligt 
ÅRL, det vill säga de kriterier som nämnts på föregående sida. 
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3.	  Teoretisk	  referensram 

 

 

Under detta andra kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Den första delen av 
kapitlet handlar om kunskap och beskriver olika definitioner, perspektiv och klassificeringar 
av kunskap. Den andra delen handlar om KM och där kommer det presenteras aktuella 
teorier och kritik mot KM som är relevanta för uppsatsen. Sist i kapitlet presenteras en 
analysmodell vilket inkluderar en grafisk beskrivning. 

 

 

3.1	  Kunskap	  
Det finns många definitioner och perspektiv på kunskap (Alavi & Leidner, 2001; Schultze, 
1999) några särskilt intressanta lyfts fram i detta kapitel. Ett perspektiv är att dela in kunskap 
som objektiv eller subjektiv. Inom den subjektiva synen finns det två synsätt, kunskap som ett 
sinnestillstånd eller kunskap som ett agerande. Utifrån det subjektiva kunskapsperspektivet är 
verkligheten socialt konstruerad via interaktion mellan individer (Schultze, 1999). Kunskap 
ses som ett pågående arbete som kontinuerligt påverkas och influeras av sociala interaktioner. 
Konsekvensen av det subjektiva synsättet blir att det inte går att sätta in kunskap i en specifik 
kontext då kunskapens existens inte har en egen identitet som är oberoende av sociala 
interaktioner och mänskliga erfarenheter. Kunskap som ett sinnestillstånd ser organisatorisk 
kunskap som en tro på individerna i organisationen, främst individers olika egna erfarenheter 
och bakgrund.(Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010) Fokus ligger på att utnyttja 
personalens egen kunskap och deras expertområden för att nå organisationens mål (Alavi & 
Leidner, 2001). Kunskap som ett agerande ses som att en specifik grupp har kunskapen 
snarare än den enskilda individen. Kunskapen finns varken hos något ombud eller i någon 
förvaringsplats utan finns i handlandet (Schultze, 1999). Dessa reflekteras bäst via 
organisationens aktiviteter än hos personalens intellekt (Becerra-Fernandez and Sabherwal, 
2010). 
 
Den objektiva synen på kunskap är rakt motsatt till den subjektiva synen, denna innebär att 
individen uppfattar verkligheten som på förhand kategoriserad och konceptualiserad 
(Schultze, 1999). Kunskap kan ta formen som ett objekt eller en förmåga som kan hittas eller 
förbättras av mänskliga ombud. Den objektiva synen på kunskap kan ses från tre olika 
perspektiv; (1) kunskap som objekt, (2) kunskap som tillgång till information och (3) kunskap 
som en förmåga. Kunskap som ett objekt innebär det att det går att förvara, överföra och 
hantera den. Kunskap som tillgång till information är en förlängning från kunskap som ett 
objekt då man menar att man kan utnyttja den tillgången till information på bästa sätt. 
Kunskap som en förmåga hör samman med de tidigare två perspektiven, skillnaden är att 
fokus ligger på hur kunskapen tillämpas för att påverka agerandet. Detta perspektiv lägger 
betoningen på att kunskap kan vara ett strategiskt sätt att skaffa sig konkurrensfördelar. 
(Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010) 
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Att beskriva dessa perspektiv och synsätt på kunskap gör det lättare att förstå varför KM är 
viktigt och främst är den objektiva synen på kunskap viktig för att man ska kunna hantera 
kunskapen. Den subjektiva synen på kunskap är mer till för att förstå KM men är samtidigt 
mindre värdefull när det gäller att rekommendera hur KM ska användas. 
 
En annan klassificering av kunskap är om den är tyst eller explicit (Nonaka, 1994). Explicit 
kunskap är den kunskap som blivit uttryckt till ord eller text. Sådan kunskap kan delas 
formellt och systematiskt som en form av data, specifikationer, manualer, ritningar, ljud- och 
filmupptagningar, dataprogram, patent med mera. I kontrast till explicit kunskap finns tyst 
kunskap. Tyst kunskap kan ses som insikter, intuitioner och aningar. Dessa är svåra att 
förklara och uttrycka och därmed svåra att dela. Tyst kunskap är mer personlig och baserade 
på individen och dennes erfarenheter och aktiviteter. I tyst kunskap ser man ofta expertis, 
expertis är ofta svårt att göra explicit därför låter de flesta organisationer expertisen stanna 
hos experten. Om en person har avsevärd mycket kunskap inom ett område bestämmer sig för 
att sprida den kunskapen genom att skriva en bok eller en manual, gör detta att kunskapen 
formaliseras. (Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010) 

3.2	  Knowledge	  Management	  -‐	  SECI-‐modellen	  
KM handlar om att hantera kunskap genom upptäckande av ny kunskap, skapande av 
kunskap, delande samt analyserande av kunskap (Becerra-Fernandez & Sadherwal, 2010, 
s.56). Begreppet KM innefattar även mer generellt hanteringen av en organisations kollektiva 
kunskap (Awad & Ghaziri, 2004, s.3). De organisationer som hanterar sin kunskap effektivast 
antas därför vara de som är mest framgångsrika (Handzic, et. al., 2008). I stort handlar det om 
en organisations hantering av dess kollektiva kunskap (Awad & Ghaziri, 2004, s.3). 
 
En av de tongivande teorierna är den som kallas SECI-modellen. Denna modell skapades av 
Nonaka & Takeuchi (1995) och utgår ifrån att kunskap skapas och utvecklas genom sociala 
interaktioner. Dessa interaktioner sker mellan explicit och tyst kunskap och kallas för 
kunskapsomvandling eller kunskapande. Modellen består av en matris där ena axeln utgör 
kunskapens ursprung och den andra utgör hur kunskapen används. Detta skapar fyra 
kombinationer och illustreras som fyra fält i Bild 3.2.1. (Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka 
et. al., 2000) Dessa fyra fält utgör olika metoder och kontexter där kunskapsutbyte och 
kunskapande sker. Första bokstaven för varje metod bildar tillsammans modellens namn 
SECI. Denna modell talar om kunskapande och åsyftar här den överföring och tolkning som 
sker av kunskap från ett ursprung till ett annat. (Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka et. al. 
2000) De olika fälten benämnas: 
 

 Socialisation - tyst kunskap omvandlas till annan form av tyst kunskap 
 Externalisation - tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap 
 Combination - explicit kunskap omvandlas till annan explicit kunskap 
 Internalisation - explicit kunskap omvandlas till tyst kunskap 
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Bild 3.2.1 SECI-matrisen (grafisk omarbetning av Nonala et. al. 2000) 

 
Dessa fyra metoder har använts av åtskilliga forskare och då fått olika tolkningar. Med detta i 
åtanke utgår följande resonemang från Nonaka och hans medarbetares syn på begreppen. 
Socialisation uppstår genom delade erfarenheter och handling. Det tydligaste exemplet är den 
relation som finns mellan en lärling och en mästare i ett hantverksyrke. I hantverksyrken är 
det observation, imitation och övning som utgör grunden till överföring av kunskap. 
Externalisation handlar om att göra tyst kunskap explicit, detta sker främst genom metaforer 
och liknelser. Det är först när kunskap blir explicit som den går att förändra och sprida i större 
skala. Combination innebär ett omvandlande av kunskap genom sortering, tillägg och 
kombinering som i sin tur kan skapa eller utgöra ny kunskap. I denna process omvandlas den 
explicita kunskapen till mer komplex explicit kunskap. De metoder som betonas för att 
överföra kunskapen är främst teknisk överföring av kunskap samt olika typer av skriftligt 
material. Internalisation är nära förknippat med learning-by-doing och innebär ett tillämpande 
av explicit kunskap på ett mer praktiskt problem. Därefter behöver dessa praktiska handlingar 
och former av tyst kunskap överföras vilket innebär en Socialisation. Grundtanken är alltså att 
kunskapandet sker i en spiral som utgår ifrån socialisation och därefter fortsätter i 
externalisation, combination och internalisation. Därefter återkommer den från internalisation 
till socialisation och fortsätter vandra till externalisation. (Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka 
et. al. 2000) Denna spiral illustreras grafiskt som i Bild 3.2.1. Bilden visar också att spiralen 
startar i socialisation och fortsätter sedan varv efter varv.  

3.2.1	  Ba	  –	  en	  kontext	  

Enligt Nonaka et. al. (2000) behövs det en specifik kontext för att uppnå effektivt 
kunskapsutbyte och kunskapande. Denna kontext utgår ifrån de fyra SECI metoderna och 
kontexten kallas för “Ba”. Ordet Ba kommer ifrån det japanska ordet för plats. Nonaka et. al. 
(2000) menar att effektivt kunskapsutbyte, kunskapsutnyttjande och skapande av kunskap 
sker i ett särskilt kontext - dessa kontexter är olika beroende på vilken typ av kunskap som 
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berörs, det vill säga precis det som SECI-matrisen visar. Ba är en gemensam kontext i vilket 
kunskap delas, skapas och utnyttjas. Ba är en plattform för kunskapsutbyte och det är i denna 
kontext som information blir till kunskap. Deltagare i ett Ba kan inte vara betraktare utan är 
alltid deltagare som oftast delar ett gemensamt språk. Detta behöver inte nödvändigtvis vara 
en fysisk kontext, exempel på andra alternativ är elektroniskt skapade såsom internet. Nonaka 
pekar på att de olika processerna i SECI-modellen alla innebär olika behov av Ba. (Nonaka et. 
al., 2000) 
 
Ba utgår ifrån SECI-matrisens fyra delar Socialisation, Externalisation, Combination och 
Internalisation. (Nonaka et. al., 2000) Den kontext i vilken Socialisation sker kallas för 
originating-ba och utgörs av exempelvis individuella möten face-to-face, här delar individer 
känslor och upplevelser (Nonaka & Konno, 1998). Detta kan bara ske i verkliga fysiska 
möten där alla fysiska och psykiska aspekter kan förstås (Nonaka et. al., 2000). 
Externalisation kallas för interacting-ba och kännetecknas av exempelvis dialoger vid 
kollektiva face-to-face möten. Dessa möten inkluderar delade mentala föreställningar och 
kunskaper (Nonaka et. al., 2000). Cyber-ba kallas även i vissa sammanhang för systemising-
ba och innebär den del av SECI-modellen som motsvarar combination. Detta innebär främst 
kollektiva ”cybermöten”, det vill säga inga fysiska möten (Nonaka & Konno, 1998). Eftersom 
explicit kunskap är den lättaste att överföra inbegriper detta Ba fler möjligheter än övriga 
(Nonaka et. al., 2000). Den sista är Internalisation där kontexten kallas exercising-ba och 
framför allt utgörs av individuella ”cybermöten”. Genom förståelse för dessa kontexter kan 
kunskap utnyttjas i större utsträckning. (Nonaka & Konno, 1998) Det är viktigt för 
organisationer att skapa strukturer för att stödja rätt kontexter för kunskapsutbyte, skapande 
och interaktion. (Nonaka & Konno, 1998).  

3.2.2	  Kritik	  mot	  SECI-‐modellen	  

SECI-modellen har fått stor genomslagskraft och refereras till av flera forskningsdiscipliner 
(Gourlay, 2004). Kritik mot modellen har varit sällsynt och relativt beskedlig (Gourlay, 
2006). En av de främsta kritikerna är Gourlay (2004), han pekar på ett antal moment där 
modellen kan kritiseras: (1) Modellen grundar sig delvis på empiri som framtagits vid studier 
av information inte kunskap; (2) Den enkät Nonaka genomfört ger bara definitivt stöd för två 
(Combination och Socialisation) av de fyra processerna; (3) Dessa båda definieras inte 
tillräckligt tydligt; (4) den kontext där undersökningen gjorts är väldigt specifik (Gourlay, 
2004). Gourlay (2006) pekar också på att det kan finnas en tolkningsproblematik beträffande 
den empiri som använts.  
 
I denna uppsats kommer SECI-modellen att användas och vi författare anser därför att det är 
rimligt att lyfta fram kritiken ovan. Däremot ser vi inte att kritiken är tillräckligt omfattande 
och kraftfull för att omkullkasta eller skapa trovärdighetsproblem utifrån det perspektiv vi 
anlägger. Samtidigt anser vi att det är viktigt att läsaren vet om att det finns kritik. Således är 
vårt konstaterande att vi förkastar kritiken som icke avgörande för uppsatsen.  
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3.3	  Kontext-‐perspektivet	  
Ett behov som uppmärksammats inom KM är vikten av att ta hänsyn till kontext. Detta då 
hanteringen av kunskap är beroende av det kontext i vilket det sker. Kontexten är avgörande 
för att skapa ett framgångsrikt kunskapsutbyte (Alavi & Leidner, 2001; Becerra-Fernandez & 
Sabherwal, 2001; Dennis & Vassey, 2005; Nonaka et. al., 2000;). Motsatsen till att ta hänsyn 
till kontext är att applicera och använda en generell metod för alla situationer. Detta är 
intressant då området KM tidigare ofta har betraktats som om det just fanns ett universellt 
tillvägagångssätt. Detta drev framtagandet av den modell som kallas för Kontext-perspektivet. 
Becerra-Fernandez & Sabherwal (2001) som skapat Kontext-perspektivet anser att kontexten 
bör styra vilken design av process och system som är lämpligt, de anser att kontexten avgör 
effektiviteten i en process. Detta medför också att en organisation kan välja mer än en lösning 
för hur deras interna KM-processer ska ske. I detta fall kan olika tillvägagångssätt användas i 
olika delar av organisationen. Det vill säga istället för en applicering av samma metod över 
hela organisationen appliceras olika lösningar på olika områden. (Becerra-Fernandez & 
Sabherwal, 2001) 
 
Kontext-perspektivet har en nära koppling till SECI-modellen genom att även den utgå ifrån 
en matris. Denna matris illustreras i Bild 3.3 nedan och ger en indikation på vilken metod och 
kontext som är lämplig för kunskapsöverföring och kunskapshantering. Matrisens 
utgångpunkt sker i SECI-modellens fyra processer; Socialisation - tyst kunskap omvandlas till 
annan form av tyst kunskap; Externalisation - tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap; 
Combination - explicit kunskap omvandlas till annan explicit kunskap; Internalisation - 
explicit kunskap omvandlas till tyst kunskap. Däremot är utgångpunkten för vilken metod av 
dessa som skall väljas annorlunda. (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001) 
 
Vilken av SECI-modellens processer som är lämplig utgår ifrån ett utvärderande av den 
uppgift som skall utföras och hur denna kan klassificeras. Utvärderandet av uppgiften sker 
först i två steg där det första är att bedöma om uppgiftens inriktning7 är innehållsorienterad 
eller processorienterad kunskap. Med innehållsorienterad kunskap menas uppgifter vars 
kunskap kan klassificeras som know-what, uttalad och explicit. Dessa uppgifter fokuserar mot 
ett givet mål som skall uppnås. Med processorienterad kunskap åsyftas uppgifter vars 
kunskap som är know-how, outtalade och implicita. Dessa intresserar sig för hur processen 
sett ut samt de medel som använts för att uppnå målet snarare än målet i sig. Dessa typer av 
kunskap är att betrakta som varandras motpoler. (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001) 
 
Nästa steg är att avgöra uppgiftens område8, detta delas in i om uppgiften är fokuserad eller 
bred. En fokuserad uppgift går mer på djupet och är specifikt, detta innebär dock en mindre 
variabilitet. En bred uppgift berör många olika områden och har således en högre varians 
mellan berörda områden.(Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001) 
 

                                                
7  Översättning av engelskans Task Orientation  
8  Översättning av det engelska ordet Task Domain 
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Bild 3.3 Kontext-perspektivets matris (Grafiskt omarbetad version från Becerra-
Fernandez & Sabherwals, 2001) 

 
I Bild 3.3 visas den klassificering som Becerra-Fernandez & Sabherwal (2001) gör för vilket 
kontext och vilken metod som är lämplig. Denna klassificering utgår alltså från SECI-
modellens fyra metoder för kunskapsspridning. Utifrån detta kan sedan konstateras vilket 
kontext - Ba - som är lämpligt för en viss process/uppgift. Detta tillvägagångssätt är 
applicerbart för exempelvis separata avdelning, projekt och organisationer. Beroende på hur 
kontexten ser ut kommer också olika Ba vara lämpliga att sträva mot och utnyttja. (Becerra-
Fernandez & Sabherwal, 2001) 

3.4	  Analysmodell	  och	  relationen	  mellan	  teorier	  
Den analysmodell som kommer användas utgår ifrån de sex begreppen i SECI-modell och 
kontext-perspektivet; explicit, tyst, bred, fokuserad, innehållsorienterad och 
processorienterad. Modellen illustreras på enklaste sätt grafiskt i bild 2.4 (se nästa sida) där 
begreppen pekar på definitionen av kunskap i regelverken. Dessa begrepp har beskrivits 
närmare tidigare i kapitlet men vad som är relevant att förtydliga är att de alla kommer att 
operationaliseras vilket utvecklas närmare under kapitel 4 som utvecklar uppsatsens metod. 
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Bild 3.4 Analysmodell 
 

I denna teoretiska referensram har det framgått att det föreligger en relation mellan SECI-
modellen och kontext-perspektivet. Det är värt att förtydliga att dessa är direkt relaterade till 
varandra genom att den senare utgår ifrån SECI-modellens metoder och processer. De utgår 
också båda ifrån att kontext är viktigt i KM. Vidare relaterar SECI-modellen också till de 
rekommendationer av Ba vilka är skapade av Nonaka & Konno (1998). Detta Ba har genom 
sin direkta koppling till SECI-modellen därigenom en indirekt koppling till Kontext-
perspektivet. Vi har också beskrivit att begreppen innehållsorienterad och processorienterad 
har en relation till begreppen explicit och tyst då de senare ofta används för att beskriva de 
förstnämnda. Men för att inte skapa en allt för komplicerad grafisk bild låter vi dessa sex 
begrepp stå enskilt och peka på en definition av kunskapen i K-regelverken. Utgångspunkten 
är att operationalisera dessa sex begrepp. 
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4.	  Metod 

 

 

Metodkapitlet inleds med en bakgrund till valet av ämne, detta följs av en beskrivning av den 
ansats och design som vår forskning har haft. Därefter kommer en beskrivning av 
datainsamlingen genom enkäter och fokusgrupp. Efter detta presenteras ett kapitel om etik 
och ett om metodkritik. Slutligen ges en reflektion utifrån kvalitetskriterierna validitet och 
reliabilitet samt en beskrivning av den analysmetod som använts. Vi försöker i detta kapitel 
vara transparanta med våra förutsättningar och utmaningar som vi ställts inför, detta för att 
ge läsaren en större förståelse för våra beslut. 
 

 

4.1	  Val	  av	  ämne	  
Vårt intresse för kunskap och KM föddes när tio av tolv styrelseledamöter lämnade den 
studentorganisation där vi författare samtidigt blev aktiva. Insikten var att kunskap är 
avgörande för organisationers framgång, detta i form av uttalat material såsom exempelvis 
riktlinjer och regler men också i form av personers kunskap och kompetens. Situationen som 
uppstod innebar flera utmaningar för organisationen vilket ledde oss att reflektera över vad 
kunskap är och hur den hanteras. Det föll sig därför naturligt att vi skrev vår kandidatuppsats 
om KM – det område som berör hantering av kunskap. Kandidatuppsatsen var en 
undersökande studie om arbetet med KM på en revisionsbyrå. Att valet föll på 
revisionsbranschen kom sig av att vi båda har studerat med inriktning mot 
redovisningsområdet. Det var också naturligt då revisionsbranschen legat långt fram i 
utvecklandet av system för att hantera kunskap (Alavi & Leidner, 1999).  
 
Även vid denna masteruppsats kommer vår bakgrund inom redovisning att påverka valet av 
inriktning. Vi har uppmärksammat införandet av ett nytt regelverk som gäller upprättandet av 
årsredovisningar i Sverige. Ämnet KM har fortsatt att intressera och utlandsstudier, för en av 
oss, gav ytterligare inblick och inspiration i ämnet. Valet att inrikta även denna masteruppsats 
mot KM var därför inte svårt. Vi ser fortfarande hur beroende organisationer är av att deras 
kunskap hanteras väl. Med hänsyn tagen till att kunskap anses vara en allt viktigare resurs i 
organisationers sökande efter konkurrenskraft upplever vi att det finns ett behov av ökat fokus 
mot KM. 

4.2	  Forskningsansats	  och	  forskningsmetod	  
Vår ansats i denna uppsats är att låta teorier sätta ramarna för de begrepp som styr vår 
undersökning, detta kallas för en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005, s.23). Att använda 
en deduktiv ansats betyder alltså att vår undersökning utgår ifrån teorier och deras begrepp. 
Vi kommer utveckla hur detta konkret går till under rubriken 4.3.3.4 operationalisering av de 
begrepp. Traditionellt inom forskningsvärlden är en deduktiv ansats främst förknippad med en 
kvantitativ undersökningsmetod (Bryman & Bell, 2005, s.40), vilket också är fallet för denna 
studie. Tyngdpunkten ligger här mot en kvantitativ enkät vars resultat hämtar stöd och ökat 
djup genom en fokusgrupp, där ligger beskrivningen av kunskap i fokus. 
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Uppsatsens forskningsmetod består av två delar: enkäter och en fokusgrupp. I det inledande 
skedet av uppsatsen genomfördes också en kortare semi-strukturerad intervju. Detta gjordes 
för att bättre kunna strukturera upp enkäten, komplettera de förkunskaper vi hade samt skapa 
en större grundförståelse för K-regelverkens användande på revisionsbyråerna. För att 
beskriva användarens syn på kunskapen i K-regelverken är det inte tillräckligt att enbart utgå 
ifrån ett fåtal individer (Jacobsen, 2002, s.147). Därför har vi valt en kvantitativ metod och för 
att få ett större urval var enkäter en lämplig metod. (Saunders et al. 2006 s.356). En bred 
urvalsgrupp är lämplig för att undersöka generella attityder och innebär även en ökad 
generaliserbarhet. Nackdelen med en större urvalsgrupp är att det inte ger samma djupa 
förståelse för vad som undersöks.(Eliasson, 2006, s.131) För att komplettera detta breda 
perspektiv utfördes också en fokusgrupp med syftet att ge oss andra perspektiv och 
synpunkter som inte fångats in med enkäter (Christensen et al, 2012, s.105). 
 
När en kvantitativ metod används behåller vi en distans mellan oss undersökare och de som 
ska svara på enkäterna, respondenterna. Detta kan ses både som en fördel eller som en 
nackdel. En kritisk distans behålls när vi genomför enkäter vilket medför att respondenterna 
inte påverkas av våra uppfattningar om dem eller vår analys av frågorna. Samtidigt finns det 
en nackdel i att det blir svårt att återkoppla till respondenten vid otydliga svar (Jacobsen, 2002 
s.147f). Användningen av en fokusgrupp gjorde det möjligt för oss att återkoppla till 
respondenternas svar i enkäterna men också få möjlighet att öppna upp för andra dimensioner 
och synvinklar. 
 
Valet av variabler i enkäten utgick ifrån analysmodellen och därmed ifrån SECI-modellen och 
kontext-perspektivet. Dessa kompletterades med den feedback som gavs av testpersoner och 
genom den inledande intervjun. Att vi valde att låta teoriernas begrepp styra 
frågeställningarna var ett medvetet val, vilket kunde indikera teoriernas användbarhet i den 
givna kontexten. Detta strikta utgångssätt medförde att det blev svårare att få med synsätt och 
begrepp som kunde peka åt andra riktningar (Jacobsen, 2002 s.147). Fördefinierade frågor gör 
det svårare att uppfatta faktorer och aspekter som faller utanför dessa ramar. (Jacobsen, 2002 
s.281) Genom fokusgruppen försökte vi därför finna andra perspektiv och synsätt som skulle 
skapa en ökad förståelse för hur kunskapen betraktas i K-regelverken. 

4.3	  Datainsamling	  -‐	  en	  process	  

4.3.1	  Insamling	  av	  teori	  

Första steget vid insamling av teori var att söka via Google Scholar och Summon, som är en 
databas för sökning av akademiska artiklar, kunde en bas av artiklar etableras och utnyttjas. 
Vi har använt oss av otaliga sökord för att på bred front försöka hitta fördjupning, 
komplement och kritik mot de teorier vi använt oss av. Några av de främsta sökord som 
använts är: SECI, Nonaka, Kontext, Knowledge Management. Den artikel som utgör grunden 
för Kontext-perspektivet, Organizational Knowledge Management: A Kontext Perspective, är 
enligt Summon och GoogleScholar citerad 130 respektive över 500 gånger. Vi har valt att 
granska dem som är relevanta närmare. I denna granskning har vi också konstaterat att ingen 
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avgörande kritik mot teorin har framkommit. Modellen har endast använts vid ett tillfälle, i 
detta fall väljer Chang et. al. (2012) att skapa en egen modell med viss utgångspunkt av 
Kontext-perspektivet. De använder alltså inte modellen på samma sätt som Becerra-Fernandez 
& Sabherwal (2001) avser. 

4.3.2	  Förintervju	  

För att skapa en ökad förståelse och bättre ramar för enkäten genomförde vi en förintervju 
med en revisor. Genom en telefonintervju skapa en tydligare bild av hur upplägget i enkäten 
bör se ut. Vi ville också skapa en ökad förståelse för hur frågorna i enkäten upplevdes. 
Intervjun genomfördes via telefon och utan inspelning. Valet att genomföra intervjun via 
telefon var främst ett skäl; enkelhet. Enkelheten består i att det, för oss författare såväl som 
respondenten, sparar mycket tid. Just den tidsperiod på året som intervjuerna genomfördes är 
traditionellt mycket hektisk för revisorer och att boka in ett möte för att prata i endast cirka tio 
minuter kändes inte lämpligt. 
 
Urvalet gjordes utifrån de personliga kontakter vi författare har i form av kontakter och 
vänner som arbetar på revisionsbyråer. Detta urval gjordes för att skapa en diskussion med ett 
enkelt och avslappnat förtroende från grunden och därigenom få bättre svar på frågorna. 
Denna typ av urval brukar betecknas som ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005). Just 
den redan befintliga relationen till revisorn kombinerat med att intervjun genomfördes via 
telefon gjorde att vi valde att inte spela in samtalen utan istället anteckna under tiden. Vi 
valde också att endast låta en av oss stå för intervjuandet för att underlätta samtalet och inte 
prata i mun på varandra. Detta medför både för och nackdelar. Fördelarna är att samtalet kan 
löpa avslappnat och det går lättare att tolka respondenten genom förförståelse för dennes sätt 
att uttrycka sig. Nackdelen är att vi inte spelat in samtalen och kan transkribera och 
återupprepa varje del. Eftersom intervjun inte utgör en del av empiriinsamling ser vi att 
fördelarna i vårt agerande överväger nackdelarna. Vi fick tillgång till den typ av kunskap som 
vi sökte på ett enkelt och smidigt sätt vilket gav oss en bättre grund till enkäternas upplägg. 
Vår initiala plan var att genomföra flera förintervjuer men efter första intervjun upplevde vi 
då goda svar att vi ansåg tiden bättre spenderad mot att söka enkätmöjligheter. 

4.3.3	  Enkäter	  

4.3.3.1	  Urval	  
När en primärdatainsamling genomförs behöver det konstateras vilka som är undersökningens 
målpopulation samt vilka respondenter inom denna population som ska undersökas. I vårt fall 
är målpopulationen revisorer och redovisare som arbetar med K2 och/eller K3. Då det blir 
omöjligt att täcka hela den målpopulationen i vår undersökning behöver vi minska urvalet till 
en genomförbar storlek. Vi som undersökare har valt ut vilka revisionsbyråer vi vill ska svara 
på enkäten vilket gör det till ett icke sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval betyder att 
chansen att en respondent blir utvald inte kan förutses, samt att det inte sker slumpmässigt. 
(Bryman & Bell, 2011, s. 124ff) Det är inte slumpmässigt val av revisionsbyråerna men vi har 
samtidigt ingen kontroll över vilka respondenter som svarar på enkäten mer än att de ska 
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innefattas i målpopulationen. Noterbart är dock att vi kontaktat huvudkontoren för alla de sju 
största revisionsbyråerna i Sverige. Det icke-sannolikhetsurval vi använt oss av liknas vid ett 
bekvämlighetsurval där de som varit tillgängliga för enkäten även har fått svara på den. 
Samtidigt har vi koll på att de som svarar på enkäten innefattas i vår population och kommer 
därmed generera större generaliserbarhet än ett vanligt bekvämlighetsurval. (Christensen et. 
al., 2012, s. 109-132; Bryman & Bell, 2011, s. 124-126) 

4.3.3.2	  Utformning	  (Enkätfrågor	  och	  svarsalternativ)	  
För att kunna konstruera en bra enkät krävs det att man har klart för sig vad undersökningens 
syfte och problemformulering är. Det är viktigt att veta vilken information varje fråga ger vår 
undersökning samt hur frågan tolkas av respondenten. Därför började vi med att lista de saker 
som berörde vårt syfte och vår problemformulering för att kunna strukturera upp en bra 
enkät.(Christensen et. al., 2012, s. 150) Vid en enkätundersökning finns inte samma möjlighet 
att ställa följdfrågor eller förklara frågor tydligare som vid en intervju. Detta bidrar ytterligare 
till att det krävs en väl genomarbetad enkät innan utlämnandet. Arbetet för att konstruera 
enkäten gjordes i (främst) tre former; genom feedback från vår uppsatshandledare, genom 
förinformation från förintervjun och genom att enkäterna testades. 
 
För att få fram den slutgiltiga enkäten med de rätta formuleringarna och frågorna bad vi 
sammanlagt sex utvalda personer att testa enkäten och ge oss feedback på vad som behövde 
göras bättre eller ändras. I det första fallet betraktades enkäten av en redovisare tillsammans 
med en revisor, dessa kom med feedback och saker ändrades. Därefter genomfördes samma 
sak med ytterligare en revisor samt två personer som ej arbetar med redovisning. I det senare 
fallet ville vi även få en åsikt från personer som ej är styrda av hur K-regelverken ser ut. 
Dessa kunde då komma med förslag på det mer grammatiska och språkliga samt även ge ett 
“utifrån-perspektiv”. Parallellt med denna insamling av respons fick vi även feedback av vår 
uppsatshandledare. (Christensen et. al., 2012, s. 138-139) 
 
I början av enkäten har vi gett tydliga instruktioner om hur man ska fylla i enkäten samt vad 
undersökningen i korthet handlar om. Enkäten gjordes både som webbenkät och som 
pappersenkät då olika respondenter föredrog olika tillvägagångssätt vid genomförande av 
enkäten. Webbenkäten har flera positiva sidor som tilltalade oss; att det går snabbt för 
respondenten att svara, detta var väldigt viktigt då vi inte ville utnyttja respondenternas 
dyrbara tid allt för länge. Särskilt med tanke på att perioden för utlämnande är väldigt hektisk 
för revisorer och redovisare. Webbenkäter innebär också att vi slipper göra datainmatning 
vilket ger oss ytterligare tid att analysera den empiri som vi har samlat in. Genom den 
plattform för webbenkäter som användes samlades alla svar och kunde exporteras till olika 
dataprogram (exempelvis MS Excel). Nackdelar som kan nämnas med webbenkäter är att 
svarsfrekvensen blir lägre, framförallt för att mail kan hamna antingen i ett skräppostfilter hos 
mottagaren eller mentalt sorteras till ”det här gör jag sen”. (Christensen et. al., 2012, s. 144-
149) Vi kommer lyfta fram denna påverkan senare under rubriken svarsfrekvens. 
 
Vissa respondenter bad om att få genomföra enkäten på papper och i dessa fall erbjöd vi oss 
att komma och dela ut samt samla in svaren. Detta kallas att genomföra en besöksenkät, 
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fördelen med besöksenkät är att deltagandegraden blir högre. Det går fort att genomföra samt 
att när undersökaren närvarar finns en större överblick över det urval som genomfört enkäten. 
De nackdelar som kan nämnas är att det är svårare att nå ut till en stor målgrupp, det går att 
jämföra med en webbenkät som till exempel kan spridas till 100 personer via ett enda mail. 
Detta medför också en större tidsåtgång. (Christensen et. al., 2012 s.149f) 
 
Enkäten är standardiserad då frågorna och ordningen på frågorna är likadana till samtliga 
respondenter. Några frågor är strukturerade med färdiga svarsalternativ men det finns även 
frågor med ett ostrukturerat svarsalternativ där respondenten fick fylla i om de tyckte att det 
saknades ett väsentligt alternativ. (Christensen et. al., 2012, s. 151) Enkätens frågor är så pass 
komplexa att det kräver att vi gör dem delvis slutna. Att ha helt slutna svarsalternativ passar 
dock ej när man som oss är ute efter att fastställa motiv om attityder och avsikter. För att få 
med alla respondenters svar valde vi att komplettera de givna alternativen med ett öppet 
svarsalternativ. Ett öppet svarsalternativ ger dock respondenten stor frihet vilket vi har 
begränsat genom att göra en linje, att skriva på, för varje fråga. Detta för att minska utrymmet 
för respondentens förfogande. Det skulle innebära en allt för stor kodningsinsats för att 
analysera innehållet på varje enkät om de kunde skriva hur mycket de själva vill vid varje 
öppet svarsalternativ. (Christensen et. al., 2012 s. 151-157) 
 
Svarsalternativen i enkäten är av karaktären flervalsalternativ där man antingen svarar efter en 
skala eller rangordnar svarsalternativen. Enkäten innehåller frågor med blandade 
flervalsalternativ med olika skalor där en är ordinalskala. Mätvärdena i en ordinalskala bildar 
en naturlig ordningsföljd men där avstånden mellan värdena är okända. En annan skala vi 
använt oss av är svarsskalor, i vår svarsskala har vi använt oss av en flervalstyp där vi vill att 
respondenten tar ett ställningstagande inför olika alternativ. I dessa skalor finns ett neutralt 
svarsalternativ där vi låter det utgöra en möjlighet för respondenterna att inte ta ställning i 
frågan. Det neutrala svarsalternativet finns även för de som tycker att båda alternativen passar 
som svar på frågan, alternativt att inget passar. Att få in neutrala svar innebär även det ett 
resultat till vår undersökning och ses likväl som en indikation som att respondenten svarar 
något av ytterligheterna i enkäten. Vi har även använt oss av den semantiska 
differentialskalan som bygger på att respondenten ska välja sin uppfattning med utgångspunkt 
i ett påstående på en skala mellan två ytterligheter. (Christensen et. al., 2012, s.157-162) 

4.3.3.3	  Svarsfrekvens	  och	  bortfall	  
Enkätsvaren samlades in både genom webbenkät och genom att ”lämna i handen”. Vår egen 
åsikt kombinerat med inrådan under förintervjun gjorde att vår preferens var att själva få dela 
ut och samla in enkäter. Detta för att få en högre svarsfrekvens och ha viss kontroll över 
urvalet. Vi arbetade inledningsvis aktivt för att få möjligheten att dela ut men dessvärre mötes 
vi inte av positiva tongångar. Flera av de stora revisionsbyråerna deklarerade att de ej lämnar 
ut enkäter alls och vi möttes bitvis av ett starkt motstånd. Vi är dock tacksamma för att det 
gavs möjligheter på framför allt två större revisionsbyråer. Dessvärre gavs vi då ej tillgång till 
att dela ut enkäter för hand, istället gav representanter oss erbjudandet att maila webbenkäten 
till deras kollegor. Detta medförde både fördelar och nackdelar, fördelarna var att enkäten då 
kom från en känd e-postadress - en person som arbetade på revisionsbyrån. Nackdelen ur vårt 
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perspektiv var risken för en låg svarsfrekvens och kontroll över urval, men då vi alltså tidigare 
mött ett stort motstånd mot att genomföra enkäterna på andra håll samt ville nå en stor 
målgrupp var vi tacksamma för möjligheten. 
 
Vid användandet av webbenkäter var vi alltså beroende av dessa mellanhänder som mailade 
målgruppen. Detta medförde en osäkerhet kring exakt hur stor målgrupp som nåddes. Vi 
ställde frågan om saken men fick inga exakta svar. Våra farhågor om låg svarsfrekvens 
besannades dessvärre och svarsfrekvensen var inte tillfredställande. Utifrån dessa 
representanters uppgifter har någonstans mellan 180-220 respondenter mailats och endast sex 
genomfört enkäten till fullo. Svarsfrekvensen ökade dessvärre inte genom att våra kontakter 
på plats även mailade en påminnelse en vecka senare. Detta medförde ett intensifierat arbete 
för att få möjligheter att lämna ut för hand. Vi tog också beslutet att ej förlänga svarstiden på 
enkäter eller skicka ut ytterligare påminnelser. 
 
Parallellt med webbenkäten sökte vi alltså kontinuerligt andra vägar för att samla in 
enkätsvar, detta gav efter hårt arbete resultat. Utdelandet av enkäter för hand medförde en 
större svarsfrekvens och skedde på två sätt; dels genom att mottagarna skrev ut enkäten och 
delade ut till kollegor och dels genom ett besök under en utbildningsdag, anordnad av FAR-
Akademi - med temat K3. I grunden hade vi som tidigare nämnt föredragit att själva dela ut 
enkäten på plats för att få en högre svarsfrekvens men i två fall gavs inte den möjligheten. I de 
fallen var svarsfrekvensen relativt låg i förhållande till antalet anställda i organisationen, 
samtidigt var den hög i förhållande till antalet tillfrågade. Detta medförde tolv fullständigt 
genomförda enkäter. Vid utdelandet under en utbildningsdag blev deltagandet 100 procent, 
alla 39 deltagare fyllde i enkäten även om tio stycken ej genomförde hela då dessa ej arbetade 
med K-regelverken utan var på utbildningen för att påbörja arbetet med att implementera 
dem. Fördelen med denna utbildningsdag var också att den nådde en bredare målgrupp med 
respondenter som arbetade dels på flera olika revisionsbyråer men också ekonomer från andra 
företag, än revisionsbyråer, som arbetade med redovisning. 
 
Vi vill i detta kapitel vara transparenta med att vi haft stora motgångar. Som vi nämnt är 
svarsfrekvensen vid webbenkät låg i förhållande till antalet som mailats. Detta beror sannolikt 
på att undersökningen genomfördes under den tidsperiod på året där revisorer och redovisare 
har det som mest hektiskt. Det går också att anta att personer med mycket att göra är mindre 
benägna att besvara en enkät via webb än en som lämnas direkt i handen. Detta är naturligtvis 
negativt men valen har som vi nämnt inte varit frivilliga utan sprungna ur den situation som vi 
befunnit oss i. Den låga svarsfrekvensen vid webbenkäten kan i viss mån kompenseras av att 
vi nådde en bredare målgrupp vid utbildningsdagen på FAR-akademin, det vill säga inte bara 
revisorer på de större byråerna. Det positiva är att bortfallet för webbenkäten var lågt, av de 
som svarade på enkäten fullföljde alla utom två personer den till fullo. Av de tio som föll bort 
under FAR-utbildningen kan eventuellt resonerat att det är ett slags passivt sätt att ej delta. 
Eftersom de alla var där för utbildning i tolkning av K3 som regelverk synes det osannolikt 
om än inte omöjligt att de ej har bekantat sig med regelverket inför utbildningen. Således kan 
det utifrån förutsättningarna anses vara ett acceptabelt resultat även om ett högre antal 
deltagare i webbenkäten hade varit att önska. Ett bortfall skedde också beträffande fråga 5, 
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tolkningsutrymme eller tydligt. Där finns ett språkligt fel som gör att det kan förekomma en 
viss förvirring. Detta gör därför att vi valt att ej använda resultatet från denna fråga. 

4.3.3.4	  Operationalisering	  och	  motiv	  till	  enkätfrågor	  	  
Under denna rubrik vill vi tydliggöra dels av vilken anledning vi valt att ställa frågor samt 
också tydliggöra hur operationaliseringen av vår teori sett ut. Den teori som utgör huvudsaklig 
grund för denna operationalisering är artikeln av Becerra-Fernandez och Sabherwal (2001); 
“Organizational Knowledge Management: A Kontext Perspective” samt Nonakas resonemang 
kring SECI-modellen. 
 
De två första bakgrundsfrågorna i enkäten, som berör respondentens kännedom och 
eventuella arbete med K-regelverken, är i första hand att betrakta som kontrollfrågor. Detta 
var viktigt då vi i några fall ej själva kunnat kontrollera att personen tillhör målgruppen. 
Personer som ej arbetade med eller kände till K-regelverken låg ej inom vår målgrupp och 
kunde därför avsluta enkäten. Del 1 i enkäten utgjorde den huvudsakliga grunden till hur 
kunskap beskrivs utifrån SECI-modellen och Kontext-perspektivet. Vi har valt en väldigt 
strikt utgångspunkt ifrån teoriernas begrepp för att på så vis kunna blottlägga såväl styrkor 
som svagheter i teorierna. Begreppen som användes är operationaliserade utifrån teorierna 
och respondenten fick ta ställning till vilken som kändes bäst kopplad till regelverken. 
Begreppen operationaliseras för att lättare kunna användas senare i analysdelen av uppsatsen 
och är ett sätt att göra begreppen mindre abstrakta. Vi var medvetna om att begreppen kan 
förefall komplexa och valde därför att ha flera indikatorer för varje begrepp. Samt att vi även 
gav en kort liten beskrivning vid varje fråga. 
 
I Tabell 4.5 visas rubriker i form av de begrepp som utgår grund för vår analysmodell. Dessa 
sex begrepp är hämtade ifrån teorierna vi nämnt varefter följer de begrepp som utgjort 
operationaliseringen. Inom parentes visas också vilken fråga i enkäten detta utgjort. Noterbart 
är att fråga 3 som ställer begreppen know-how och know-what både kan indikera skillnaden 
mellan tyst och explicit kunskap samt processinriktad och innehållsinriktad. Tabellen skall 
alltså utläsas som att exempelvis explicit och tyst kunskap ställs mot varandra men utifrån 
begrepp som know-what och know-how. Valen av begrepp har utgått ifrån de sätt som 
teorierna väljer att definiera och beskriva de centrala begreppen i första hand. I vissa fall har 
vi självklart även vägt in möjliga svenska synonymer och liknelser. Det kan alltså konstateras 
att kopplingen mellan teorier och del 1 av vår enkät är tydlig och direkt. Frågorna har blandats 
för att inte ge en rak indikation på vilka begrepp som avses, inom parentes i Tabell 4.5 utläses 
frågans nummer. Fråga 5 är ej med då den vilket nämnts ej räknas med för resultatet 
 
I Tabell 4.5 visas rubriker i form av de begrepp som finns i teorierna varefter följer de 
begrepp som utgjort operationaliseringen. Inom parentes visas också vilken fråga i enkäten 
detta utgjort. Noterbart är att fråga 3 som ställer begreppen know-how och know-what både 
kan indikera skillnaden mellan tyst och explicit kunskap samt processinriktad och 
innehållsinriktad. Tabellen skall alltså utläsas som att exempelvis explicit och tyst kunskap 
ställs mot varandra men utifrån begrepp som know-what och know-how. Valen av begrepp 
har utgått främst ifrån de sätt som teorierna väljer att definiera och beskriva de centrala 
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begreppen men också utifrån möjliga svenska synonymer och liknelser. Det kan alltså 
konstateras att kopplingen mellan teorier och del 1 av vår enkät är tydlig och direkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.5 – Operationalisering av begrepp 
 
I jämförelse med del 1 av enkäten är inte del 2 lika direkt kopplad till teorierna, det 
förekommer således inte samma klara behov av operationalisering av begrepp. Del två av 
enkäten fokuserar mer mot explicit kunskap men frågorna som berör tolkningsgrad ger en 
indikation på tyst kunskap. Vidare så ska del 2 ge mer insyn i vilka konkreta metoder som är 
vanligast och populärast. Man kan säga att frågeställningarna är indelade i tre delar: (1) i 
vilken grad det finns ett tolkningsutrymme i K-regelverken, (2) på vilka sätt K-regelverken 
sprids och (3) på vilket sätt som användaren tillgodogör sig den kunskap som finns i K-
regelverken. Se fullständig enkät bilaga.  
 
En kort beskrivning av frågornas innehåll följer här. Frågorna 11 och 12 handlar om i vilken 
grad det finns ett tolkningsutrymme i regelverken, detta är intressant för att dels avgöra 
komplexiteten men också för att ett stort tolkningsutrymme skulle kunna tyda på tyst kunskap. 
Frågorna 13-17 berör vilka källor och tillvägagångsätt som användaren föredrar och upplever 
sig möta. Den sista frågan (18) ger svar på vems ansvar det är att användaren tillgodogör sig 
k-regelverken. För närmare beskrivning rekommenderas här en titt i Bilaga 1 som innehåller 
enkätens i dess helhet.  

4.4	  Fokusgrupper	  
Fokusgrupper är ett bra verktyg för att skapa en både bredare och djupare förståelse för hur K-
regelverken uppfattas av respondenterna samt varför de uppfattas på ett visst sätt. De är 
användbara när det gäller att identifiera till exempel önskemål om hur man vill att K-
regelverken ska spridas och för att få en förståelse till olika företeelser. Inför fokusgruppen 
författade vi en intervjuguide, se bilaga 2, med stödord om vad vi ville få en djupare förståelse 
om. Intervjuguidens innehåll härstammade delvis från det resultat vi fick in från enkäterna. 
(Christensen et al, 2012, s.169) 

Explicit	   	   Tyst	  
Uttalad	  (1)	   	   Underförstådd	  (1)	   	  
Know-‐what	  (3)	   	   Know-‐how	  (3)	   	  
Diskutera	  (8)	   	   Observera	  (8)	   	  
	   	   	  	   	  
Bred	   	   Fokuserad	  
Hög	  variation	  (2)	   	   Låg	  Variation	  (2)	   	  
Mångsidig	  (4)	   	   Detaljerad	  (4)	   	  
Många	  områden	  (8)	   	   Specialiserad	  (8)	   	  
Omväxlande	  (10)	   	   Koncentrerad	  (11)	   	  
	   	   	   	  
Processorienterad	   	   Innehållsorienterad	  
Know-‐how	  (3)	   	   Know-‐what	  (3)	   	  
Tillvägagångssätt	  (6)	   	   Mål	  (6)	   	  
Metod	  (9)	   	   Resultat	  (9)	   	  
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Ursprungligen hade vi en inbokad plats och tid med sex deltagare med varierad bakgrund och 
erfarenhet till att genomföra i fokusgrupp. Med kort varsel blev dessvärre denna inställd vilket 
innebar en stor motgång eftersom det var svårt att skapa en ny fokusgrupp med så kort tid 
tillhanda. Efter hårt arbete och hjälp från bekanta fick vi dock möjlighet att genomföra en 
fokusgrupp. Vår kontakt på revisionsfirman arbetade in i det sista för att öka antalet deltagare, 
resultatet blev att vi kunde genomföra en fokusgrupp med tre deltagare. 
 
Fokusgruppen genomfördes med tre respondenter och var av semi-strukturerad karaktär där vi 
lät respondenterna driva samtalet. Fokusgruppen genomfördes på en lunchrestaurang i Örebro 
och spelades in med en mp3-spelare. Materialet transkriberades dagen därpå och i 
transkriberingen valdes de viktigaste bitarna ut för att kunna forma en empiri. Under 
fokusgruppens gång fungerade vi undersökare som moderatorer och fördelade ordet och 
ställde vissa frågor som vi ville få svar på. (Christensen et al, 2012, s.179-180) Intervjun med 
fokusgruppen skedde efter insamlingen av enkäterna och höll på i 50 minuter. Ett mål med 
fokusgrupperna var att komplettera enkäterna samt att få fler perspektiv, infallsvinklar och 
synpunkter. Framför allt ville vi se bortom de bitar som berördes i enkäten. Genom 
fokusgruppen ville vi få respondenterna att själva spinna vidare på vad enkäterna indikerat till 
oss om kunskap och kunskapsspridning när det gäller K-regelverken.  

4.5	  Etik	  
Etik är en viktig del i studien då vi vänt oss till flera organisationer och respondenter. Vi vill 
att de ska vara införstådda i vilken typ av undersökning som de deltar i. Genom mail och 
telefonkontakt med ansvariga på företagen har vi förklarat vad undersökningen går ut på, samt 
har vi tydligt skrivit vad enkäten ska användas till och vad den handlar om i ingressen av 
enkäten. Det är alltid viktigt att förklara undersökningens syfte vilket står i ingressen av 
enkäten. Detta gör att respondenterna känner till att enkäten inte kommer skada deras, eller 
organisationens, egenintresse i framtiden eftersom de förstår vad svaren till enkäten ska 
användas till. Vi har även tydligt visat våra kontaktuppgifter i enkäterna vilket ger 
respondenten möjlighet att fråga oss om något skulle vara otydligt. Enkäterna fylls i anonymt 
och respondenternas arbetsgivare är också anonyma. Att veta vem som fyllt i enkäten eller 
ställt upp i fokusgruppen är ej relevant för vår undersökning så länge de innefattas i vår 
målpopulation. Vid fokusgruppen spelades intervjun in, med allas tillstånd. Vi meddelade 
också samtliga berörda att materialet endast skall användas för undersökningen och sedan 
raderas. Respondenterna har hela tiden haft möjlighet att inte ställa upp på enkäterna eller 
medverka i fokusgruppen. Enkäten är lätt att bara lämna in blank eller avbryta efter egen vilja 
samt att ställa upp i en fokusgrupp var helt frivilligt. (Christensen et al, 2012, s. 39-42) 

4.6	  Metodkritik	  
Den enkät som vi har konstruerat kan kritiseras då den är uppställd på ett sådant sätt att 
statistiska mått inte blir användbara. Vi skulle generellt rekommendera andra att inte göra på 
ett liknande sätt. Men eftersom vi valde att strikt låta teorin styra upplägget av enkäten ansåg 
vi att det var mer värdefullt med en stark koppling mellan enkät och teori. Detta rör i 
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synnerhet del 1 av enkäten vilken skulle kunna utgöra fog för kritik. I del 1 valde vi att 
operationalisera teorierna och ställa begrepp mot varandra. Detta medförde att respondenterna 
var tvungna att välja vilket alternativ som passade bäst in på k-regelverken. När två begrepp 
ställs emot varandra kan det bli svårare för respondenten att välja vilket som känns mest rätt. 
Förfarandet kan upplevas en smula svårt att använda i en enkät. Resultaten visar också att 
många svar hamnade kring det neutrala alternativet. Valet att ge möjligheten till ett neutralt 
alternativ kommer sig av att vi ville ge möjlighet att svara för respondenter som ansåg att 
båda begreppen passade in eller att inget av begreppen passade. Detta var avsiktligt från vår 
sida då vi var intresserade av teoriernas tillämpbarhet i praktiken. 
 
Det strikta utgångssättet från teorin ökar trovärdigheten. Framförallt i de fallen där vi kunde 
se att svaren lutade åt ett visst håll och att den tendensen var bestående sett över flera frågor 
rörande samma begrepp. Att vi så strikt utgick från teorin gjorde också att vår egen 
subjektivitet i stor utsträckning reducerades. Vi valde också att lämna öppna kommentarsfält 
till enkätfrågorna för att på så sätt ge respondenten möjlighet att komma med egna synvinklar. 
Detta var något vi noterade då några respondenter kommenterade att K2 och K3 i vissa 
hänseenden är olika. Denna olikhet var varken väntad eller oväntad då våra förundersökningar 
pekade på både likheter och olikheter mellan regelverken. 
 
Under bättre förutsättningar anser vi att en större mängd empiri hade varit önskvärt, dels i 
form av flera enkätsvar och gärna mer än en genomförd fokusgrupp. Detta hade givit ännu 
större möjligheter att både generalisera och att bredda resultaten. Dessvärre har svårigheterna 
varit stora hela vägen då vi dels haft svårt att få in enkätsvar och dels fått en planerad 
fokusgrupp inställd med kort varsel. Utifrån det perspektivet är vi mycket nöjda med det 
material vi lyckats fånga upp. Vi vill här höja ett varningens finger till de personer som 
överväger enkät som metod och revisionsföretag som målgrupp. Under den period, 
framförallt under våren, som empiri skall samlas in har revisorer och redovisare väldigt 
mycket att göra och vi har haft stora svårigheter att få enkätsvar. 
 
Vi inser att vår ambitionsnivå med både fokusgrupp och enkät har varit hög. Med facit i hand 
hade det måhända varit enklare att använda en annan metod såsom exempelvis intervjuer. 
Samtidigt vill vi försvara valet av enkät. Vi ansåg i inledningsskedet, och anser fortfarande, 
att det var mest attraktivt att nå en stor målgrupp och försöka få många svar. Detta medför en 
kvantitativ metod. Komplementet med fokusgrupp var också viktigt och hade blivit ännu mer 
betydelsefullt om även den första fokusgruppen med sex deltagare hade kunnat genomföras. 

4.7	  Kvalitetskriterier	  
Under uppsatsens gång har vi beaktat dess kvalitet främst utifrån två kriterier: om vi verkligen 
mäter det vi avser mäta (validitet) samt hur väl det som avses mätas verkligen mäts 
(reliabilitet). Validitetsbegreppet handlar om huruvida det går att generalisera resultatet över 
en större population. I denna uppsats är validiteten hög sett ur perspektivet att vi valt att 
kombinera såväl kvalitativ (fokusgrupp) som kvantitativ (enkät) metod. Genom att enkäten 
kunde nå en stor variation inom vår målgrupp samt att den (i hög grad) är styrd av teorin ger 
detta bättre underlag för att generalisera. Samtidigt är målgruppen stor och vi har endast 
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erhållit svar från en liten del av denna vilket indikerar en låg validitet. Fokusgruppen har 
funnits med som stöd för att stärka de resultat som givits i enkäten samt för att komplettera 
och fördjupa detsamma. Generellt kan sägas att det i fokusgrupper kan vara svårt att avgöra 
reliabilitet och validitet, men i kombination med exempelvis enkäter ökar det framförallt 
validiteten. (Bryman & Bell, 2011) Vi anser därför att undersökningen mäter det vi avser 
mäta men inte når en så stor del av målgruppen som vi själva hade önskat.  
 
Reliabilitet handlar om hur väl det som avses mätas verkligen mäts. Om så sker bör liknande 
undersökningar eller en repetition av undersökningen ge samma eller mycket lika svar, det 
vill säga att det finns en stor replikerbarhet. Enkätens utformning ger en hög replikerbarheten 
tack vare dess stora stöd av teorin och möjligheten att de facto lämna ut samma enkät igen då 
den i sin helhet finns bifogad i bilaga 1. Fokusgruppen däremot innehar lägre replikerbarhet 
då denna grundar sig på färre frågor och fler oplanerade följdfrågor. En fokusgrupp är också 
mer beroende av deltagarnas subjektiva åsikt vilket medför att resultatet kan skifta. Samtidigt 
har vi i detta metodkapitel försökt att beskriva såväl tillvägagångssätt som de svar som givits. 
Detta ger vissa förutsättningar för att genomföra en liknande fokusgrupp. Sammantaget är det 
dock svårt att avgöra med säkerhet vilka resultat som skulle ges vid fortsatta studier i ämnet. 
Även om replikerbarheten är hög innebär det inte per automatik att relabiliteten är hög. De 
många motgångar vi mött i empiriinsamlingen gör det inte osannolikt att ett annat reslutat 
skulle ges vid ytterligare undersökningar. (Bryman & Bell, 2011) 

4.8	  Analysmetod	  
Den analysmetod som har valts utgår ifrån den analysmodell vi presenterat tidigare. 
Analysmetoden skiljer sig något åt mellan den kvantitativa enkäten och den kvalitativa 
fokusgruppen och vi börjar med att beskriva enkätens analysmetod.  
 
I enkäten användes frågor för att ge flera indikatorer för de sex huvudsakliga begreppen. 
Analysen innebar att undersöka om någon fråga fick kraftiga utslag men också att se om flera 
frågor kombinerat gav indikationer i någon riktning. Vårt val att ha det neutrala alternativet 
gjorde att det fanns tolkningsutrymme i de fall där ett neutralt alternativ valts. Vi sökte i 
svaren tendenser i riktning antingen mot begrepp eller mot ett neutralt alternativ. Begreppen 
skulle i så fall indikera en möjlig definition medan det neutrala indikerade problematik med 
att definiera utifrån begreppen. Det neutrala alternativet kan bero på att båda alternativen 
känns rimliga eller att inget av dem är det, vidare kan detta även vara ett val för den 
respondent som inte förstår eller som inte vill engagera sig. 
 
Inledningsvis transkriberades hela inspelningen av fokusgruppen. Därefter började vi koda 
texten, det vill säga bryta ner meningar och stycken till olika kategorier för att finna det 
synliga och det dolda i texten. För att koda började vi markera stycken, meningar och ord med 
olika färger för att på så sätt tydligare kategorisera texten. På detta sätt gick det att lättare få 
en överblick över vilka områden texten innehöll samt även vilka delar som innehöll 
diskussioner av mindre intresse. Denna process innehåll ett mått av tolkning och diskussion 
mellan oss författare. Där målsättningen var att få fram de underliggande motiven för hur 
respondenterna definierar kunskapen i k-regelverken. Vi försökte att dels peka på ord och 
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begrepp men också se vad som fanns mellan raderna, outsagt och vad som verkligen menades 
av respondenterna. Här spelar vår bakgrund inom redovisning in då vi är bekanta med 
begrepp och arbetssätt hos både revisionsbyråer i allmänhet och denna byrå i synnerhet. 
 
Efter att vi gått igenom hela texten och gjort dessa färgindelningar och diskuterat lät vi den 
vila under ett par dagar. Detta för att med färska ögon gå igenom hela texten ytterligare 
gånger i jakt på intressanta aspekter. Efter detta började vi försöka se mönster och 
återkommande synsätt. Analysen innebar även att vi vid några tillfällen återgick till 
ljudinspelningen för att tolka tonlägen och sammanhang för att säkerhetsställa att vi uppfattat 
rätt ord och rätt betoningar i diskussionen. 
 
Denna analysmetod som valts kan kritiseras på två punkter. Första delen är att i enkäter är det 
fördelaktigt att ta bort subjektiva element och förlita sig till att använda frågor som gör det 
möjligt att använda statistiska mått för att beskriva resultatet. Vår enkät är inte uppbyggd för 
att kunna analyseras utifrån statistiska mått, detta är något vi diskuterat tidigare och vi 
vidhåller att i detta fall var det nödvändigt då begreppen som beskriver kunskap är subjektiva. 
Den andra möjliga punkten för kritik är subjektiviteten i att tolka fokusgruppen. Denna går 
inte att till fullo reducera men vårt metodiska tillvägagångssätt med transkribering och 
kodning minskar denna något 
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5.	  Enkät	  –	  empiri	  och	  analys 

 

 

Första delen av detta kapitel innehåller en sammanställning av de resultat som inhämtats 
genom enkätundersökningen. Dessa illustreras även genom tabeller och diagram. Därefter 
görs en analys av resultatet utifrån de teorier som vi grundar uppsatsen på. Analysen görs 
med samma upplägg som resultatet har presenterats och sammanfattas på slutet. 
 

 

5.1	  Enkätens	  resultat	  del	  1	  
Totalt redovisas svaret från 47 respondenter, dessa har alla genomfört alla frågor i enkäten. 
Del 1 av enkäten riktar fokus mot de tre ställningstaganden som används av SECI-modell och 
kontext-perspektiv: explicit eller tyst, processorienterad eller innehållsorienterad samt bred 
eller fokuserad. De tio frågeställningar som utgår ifrån enkätens del ett ställer 
operationaliserade begrepp mot varandra och ger fem svarsalternativ varav det i mitten är ett 
neutralt alternativ. Som tidigare nämnt skedde en språklig miss som kan vara förvillande i 
fråga fem, därför har svaren på denna utelämnats. Med neutralt menas att respondenten inte 
tar ställning åt något håll det vill säga har en svårighet i att bedöma kunskapen utifrån de 
teoretiska modeller och antaganden som används i uppsatsen. Resultatet av del ett i enkäten 
presenteras i tre steg; (1) de frågor där det finns en tydlig tonvikt åt något av begreppen, (2) 
de frågor som indikerar det neutrala alternativet samt (3) de frågor där det inte finns en tydlig 
tonvikt åt något håll. 
 
Anledningen till att vi väljer att inte redovisa en fråga i taget är för att samla resultaten utifrån 
utfallet. Detta görs för att redan i resultatdelen förtydliga de resultat som går att se respektive 
de resultat som är mer svårtolkade. I analysen kommer därefter frågorna beröras utifrån deras 
koppling till de teorier som styr dem, där kommer varje dimension lyftas var för sig. Fördelen 
med upplägget är tydliggörandet av vilka frågor som ger indikationer åt något håll, nackdelen 
är att frågorna inte behandlas i följd. Vi ser dock att upplägget tydliggör resultatet och väljer 
därför detta upplägg. 

5.1.1	  Indikationer	  mot	  begrepp	  

I del ett ser vi fyra frågor där resultaten visar en indikation åt något håll utifrån teoriernas 
perspektiv. Dessa frågor är nummer 6-8 och berör ställningstaganden mellan de 
operationaliserade begreppen; tillvägagångssätt och mål, många områden och 
specialiserad samt observera och diskutera. Frågorna visas i sin helhet nedan i tabell 5.1.1. 
Här illustreras också resultatet utifrån antalet respondenter som valt varje alternativ samt hur 
stor andel av det totala antalet respondenter som dessa utgör. 
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6.	  När	  du	  arbetar	  med	  K-‐regelverken:	  upplever	  du	  främst	  att	  K3	  hjälper	  dig	  med	  kunskap	  
om	  Tillvägagångssätt	  eller	  kunskap	  som	  gynnar	  det	  Mål	  som	  skall	  uppnås?	  
Tillvägagångssätt	   0	  (0%)	   11	  (24%)	   9	  (19%)	   18	  (38%)	   9	  (19%)	   Mål	  

7.	  När	  du	  letar	  i	  K-‐regelverken	  efter	  kunskap	  upplever	  du	  främst	  att	  dess	  innehåll	  berör	  
Många	  olika	  områden	  eller	  är	  det	  mer	  Specialiserat	  mot	  specifika	  områden?	  
Många	  områden	   8	  (17%)	   14	  (30%)	   16	  (34%)	   8	  (17%)	   1	  (2%)	   Specialiserad	  

8.	  Anser	  du	  att	  kunskapen	  i	  K-‐regelverken	  främst	  blir	  förståelig	  genom	  att	  observera	  hur	  
andra	  arbetar	  med	  K-‐regelverken	  eller	  genom	  att	  diskutera	  innehållet	  i	  K-‐regelverken?	  
Observera	   0	  (0%)	   6	  (13%)	   16	  (34%)	   15	  (32%)	   10	  (21%)	   Diskutera	  

Tabell 5.1.1 – Svarssammanställning fråga 5-8 
 
I Tabell 5.1.1 ovan ser vi att fråga sex indikerar att K-regelverken främst hjälper 
respondenterna att uppnå sitt mål här har 27 personer (57 procent) svarat i den riktningen. Av 
dessa har nio personer (19 procent) valt den starkare indikationen. Fråga sju undersöker om 
K-regelverken innehåller många områden eller är specialiserad, 22 respondenter (47 
procent) anser där att det främst berör många områden. Vi kan också se att 16 personer (34 
procent) valt det neutrala alternativet och att en person valt en stark indikation mot det 
motstående begreppet specialiserad. Slutligen ser vi i fråga åtta att 25 respondenter (52 
procent) anser att de förstår K-regelverken bäst genom diskussion, snarare än observation. 
Denna fråga är den som har flest antal personer som valt en ytterlighet, tio personer (21 
procent) valde här diskussion. Noterbart är också att 16 personer (34 procent) valt det 
neutrala alternativet och endast sex personer valt en svag indikation mot observation. 

5.1.2.	  Indikation	  mot	  neutralt	  

I resultaten av enkätens del ett finns tre frågor där en hög andel respondenter har valt det 
neutrala alternativet, detta är fråga ett, två och tio. Ställningstagandet i frågorna är mellan; 
uttalad och underförstådd; hög och låg variation samt omväxlande och koncentrerad. 
Det fullständiga utfallet av dessa frågor illustreras i Tabell 5.1.2 nedan: 
 

1.	  Vid	  användande	  av	  K-‐regelverken:	  upplever	  du	  främst	  att	  dess	  innehåll	  är	  Uttalad	  i	  
sin	  innebörd	  eller	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  mått	  Underförstådd	  kunskap?	  
Uttalad	   3	  (7%)	   9	  (19%)	   25	  (53%)	   10	  (21%)	   0	  (0%)	   Underförstådd	  

2.	  Anser	  du	  att	  det	  är	  Hög	  variation	  eller	  Låg	  variation	  på	  innehållet	  i	  K-‐regelverken?	  
Hög	  variation	   3	  (6%)	   11	  (24%)	   30	  (64%)	   2	  (4%)	   1	  (2%)	   Låg	  variation	  

10.	  Anser	  du	  att	  K-‐regelverken	  innehåller	  kunskap	  som	  är	  Omväxlande	  eller	  
Koncentrerad?	  
Omväxlande	   1	  (2%)	   8	  (17%)	   29	  (62%)	   8	  (17%)	   1	  (2%)	   Koncentrerad 

Tabell 5.1.2 – Frågor som indikerar neutralt 
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I dessa tre frågor ser vi att över hälften (50 procent) av respondenterna valt det neutrala 
alternativet. Både i fråga två och tio har över 60 procent valt det neutrala alternativet. Nästan 
varje alternativ i dessa frågor finns representerat men indikationen är ändå klar mot och på 
neutralt. Vi ser att svaren samlas runt det neutrala med få val i ytterligheterna. Fråga tio är 
också exakt likadana svar på båda sidor om neutralt alternativ, en respondent per ytterlighet 
och åtta som valt den svagare indikationen. 

5.1.3.	  Övriga	  resultat	  

Det fanns ytterligare två frågor där indikationen lutar mot neutral men där resultaten inte är 
lika tydliga. Dessa frågor (tre och fyra) ställer begreppen know-how och know-what samt 
mångsidig och detaljerad mot varandra. Detta illustreras nedan i Tabell 5.1.3 
 

3.	  K-‐regelverken	  innehåller	  främst	  kunskap	  om	  “vad”	  som	  ska	  uppnås	  (Know-‐what)	  
eller	  är	  det	  mer	  av	  karaktären	  “hur”	  något	  ska	  uppnås	  (Know-‐how)?	  
Know-‐how	   0	  (0%)	   12	  (26%)	   18	  (38%)	   12	  (26%)	   5	  (10%)	   Know-‐what	  

4.	  När	  du	  läser	  i	  K-‐regelverken,	  upplever	  du	  då	  att	  kunskapen	  främst	  är	  Mångsidig	  eller	  
är	  den	  främst	  Detaljerad	  mot	  få	  ämnen?	  
Mångsidig	   5	  (11%)	   14	  (30%)	   17	  (36%)	   10	  (21%)	   1	  (2%)	   Detaljerad	  

Tabell 5.1.3 – Försiktiga indikationer 
 
I Tabell 5.1.3 har 18 respektive 17 respondenter (det vill säga 38 respektive 36 procent) valt 
det neutrala alternativet, dock syns samtidigt relativt höga svarsfrekvenser i båda riktningar. 
Vi ser alltså att respondenterna i hög grad valt såväl know-how som know-what respektive 
mångsidig och detaljerad.  Möjligen har något fler respondenter en tonvikt mot mångsidig 
men resultatet är inte entydigt. Slutligen illustreras i Tabell 5.1.4 fråga 9, denna ställer 
begreppen resultat mot metod. Detta ger inga klara indikationer. 
 

9.	  Vid	  ditt	  användande	  av	  K-‐regelverken	  är	  detta	  främst	  fokuserat	  mot	  det	  Resultat	  
som	  skall	  uppnås	  eller	  mot	  den	  Metod	  med	  vilken	  resultatet	  uppnås?	  
Metod	   5	  (11%)	   18	  (38%)	   7	  (15%)	   13	  (28%)	   4	  (8%)	   Resultat	  

Tabell 5.1.4 – Oklara indikationer 
 
I Tabell 5.1.4 illustreras att 23 respondenter (49 procent) anser att K-regelverken fokuserar 
mot metod, samtidigt ses också att 17 respondenter (36 procent) anser att de fokuserar mot 
resultat. I de båda ytterligheterna har vi fem (metod) respektive fyra (resultat) svar. Svaren 
är således inte entydiga på denna fråga. 

5.2	  Enkätens	  resultat	  del	  2	  
I del två av enkäten ställs frågor som lägger fokus mot dels hur regelverken betraktas men 
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också vilka metoder som är vanligast och föredras. De två första frågorna (elva och tolv) 
berör om K-regelverket är svårtolkat samt hur stort tolkningsutrymme det finns. I båda fallen 
är det svårt att dra några klara och entydiga slutsatser. Fråga elva och tolv illustreras i 
Diagram 5.1.5 och 5.1.6 nedan: 
 

 
Diagram 5.1.5 – Fråga 11 Jag upplever att K-regelverken är svårtolkade 

 

 
Diagram 5.1.6 – Fråga 12 Hur stort tolkningsutrymme finns det i K-regelverken? 

 
I Diagram 5.1.5 visas att 53 procent av respondenterna lutar åt att K-regelverken delvis är 
svårtolkat. Samtidigt syns att totalt 45 procent lutar åt att det inte stämmer eller delvis inte 
stämmer. Således ges inget entydigt svar på frågan. I Diagram 5.1.6 illustreras ett liknande 
resultat beträffande tolkningsutrymme, här anser 53 procent att det finns ett stort 
tolkningsutrymme och 47 procent att det är litet eller mycket litet. I detta diagram har inga 
respondenter valt alternativen ”Mycket stort” och ”Inget alls” därav att alternativen visas men 
är överstrykta. 
 
På frågan om vilka källor respondenterna föredrar för att öka kunskap och förståelse för K-
regelverken, här väljer lika delar (tio respondenter och 21,3 procent) att de föredrar interna 
respektive externa källor övriga 57 procent anser att externa och interna källor är lika 
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viktiga. Diagram 5.1.7 visar förhållandet ur ett grafiskt perspektiv. 
 

 
Diagram 5.1.7 – Fråga 13 Jag föredrar att öka min kunskap om K-regelverken främst genom: 

 
Utifrån diagram 5.1.7 är det alltså inga klara resultat som kan göras även om det finns en viss 
tonvikt mot att de är lika viktiga. Diagram 5.1.8 och 5.1.9 illustrerar fråga 14 och 15 i 
enkäten. Dessa besvarar frågorna om vilka metoder som anses vara vanligast samt vilka 
metoder skapar bättre förutsättningar för att sprida och tillgodogöra sig K-regelverkens 
kunskap. På dessa frågor hade respondenterna möjlighet att välja flera svar. Vi kommer 
främst lyfta fram de mest påtagliga resultaten. 81 procent av respondenterna valde alternativet 
föreläsningar som ett av de vanligaste samt att över 70 procent ansåg att föreläsningar gav 
dem bättre förutsättningar. Övriga alternativ som en stor andel valde var avsiktliga och 
spontana interaktioner med kollegor. Även diskussionsseminarium lyfts av ett flertal som 
viktigt. 
 

 
Diagram 5.1.8 – Fråga 14 – Vilka metoder är vanligast för att sprida K-regelverkens kunskap 
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Diagram 5.1.9 – Fråga 15 – Vilka metoder skapar bättre förutsättningar för att utnyttja K-
regelverken? 

 
På fråga 16 (Diagram 5.1.10) ställdes frågan vilken individuell metod, av dessa som visas i 
fråga 14 och 15, som var viktigast och här hade respondenten endast möjlighet att välja ett 
alternativ.  

 
Diagram 5.1.10 - Fråga 16: Vilken av dessa är viktigast för att skapa goda förutsättningarna 
för att utnyttja K-regelverken? 

 
Den metod som ansågs vara allra viktigast var alltså avsiktliga interaktioner (40 procent) tätt 
följd av föreläsningar (som hade 35 procent av respondenterna). Bland de övriga alternativen 
ser vi att diskussionsseminarier och spontana interaktioner fick nio respektive sex procent. 
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Diagram 5.1.11 - Fråga 17: Min kunskap och förståelse för K-regelverken ökar (främst) 
genom hjälp av. 

 
Fråga 17, illustreras ovan i Diagram 5.1.11 fick respondenterna välja om de ansåg att den 
viktigaste metoden var tekniska hjälpmedel, interaktion med kollegor eller eget arbete, 
här ansåg 42 procent att det var interaktion med kollegor som var viktigast, 32 procent 
ansåg att alla delar var lika viktiga. Sista frågan i enkäten handlade om var ansvaret för att 
tillgodose sig K-regelverken låg, här ansåg över 60 procent att det var delat mellan individ 
och organisation, resterande 40 procent av respondenter ansåg att det låg främst på individens 
ansvar. Inga respondenter valde alternativen inget av det eller annat. Detta illustreras grafiskt 
nedan i Diagram 5.1.12 genom att alternativen är överstrukna. 
 

 
Diagram 5.1.12– Fråga 18: Är det organisationens eller ditt individuella ansvar att du 
tillgodogör dig kunskapen i K-regelverken? 

5.2.1	  Kommentarer	  i	  enkäten	  

I enkäten fanns möjligheten för respondenten att infoga en egen kommentar till sina val. Detta 
har varit tämligen ovanligt men de kommentarer som är anmärkningsvärda berör skillnader 
mellan K2 och K3 regelverken. I dessa fallen har det explicit uttalats eller åtminstone antytts 
att det föreligger ett större tolkningsutrymme i det nya K3 regelverket. Ett exempel på sådan 
kommentar är: “K3= Principbaserat-> Större flexibilitet, högre variation inom lagrum. K2= 
Regelbaserat → Mer styrt, lägre grad av variation.”  I samtliga fall där det funnits 
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kommentarer har dock respondenten valt alternativ men i något fall i del 1 det neutrala. Vi 
noterar också en längre kommentar i slutet av en genomförd enkät. Denna kommentar lyder: 
 

“Svåra frågor, då K3 som jag främst jobbar med ej är implementerad än så har man 
ingen praktisk erfarenhet ännu. Har haft svårt att vara på vissa frågor därav mitten 
alternativen.” 

 
Citatet illustrerar dels aktualiteten av K3 då det är relativt nytt men också att det inte är helt 
lätt att ta ställning till påståenden om den kunskap regelverken innehåller. I del två av enkäten 
gavs även egna förslag på metoder, ett par föreslog arbeta själv, en föreslog samtal med 
revisorn och fyra personer föreslog litteratur. Sammantaget lyftes dessa både som vanligast 
och som skapandes goda förutsättningar. Dock lyftes ingen av dem som viktigast. 

5.3	  Analys	  av	  enkätens	  resultat	  
Även denna rubrik delas in, liksom resultatpresentationen, utifrån hur respondenterna har 
svarat. Inledningsvis analyseras del ett och de frågor som indikerar mot ett begrepp därefter 
de frågor som indikerar mot neutralt och slutligen de övriga frågor som inte ger klara 
indikationer. Denna analys syftar till att ge indikationer och resonemang kring frågan “Hur 
beskrivs kunskapen i K-regelverken?”. När del två analyseras kommer detta ske fråga för 
fråga. För del två besvaras huvudfrågeställning men här kommer även analysen relatera till 
följdfrågan “Vilka metoder är viktiga för att tillgodogöra sig kunskapen i K-regelverken?”. 
Analysdelen avslutas med en sammanfattande analys som lyfter fram det mest intressanta. 
 
De tre frågor där det finns indikationer mot särskilda begrepp är fråga 6-8, dessa indikationer 
är mot begreppen mål, många områden och diskussion. Varje begrepp kan i sig självt ses 
som ett sätt att beskriva kunskapen i K-regelverken men ger också en indikation mot de 
begrepp i teorier som operationaliserats, det vill säga de begrepp som utgör grund i 
analysmodellen. Det första begreppet mål indikerar att K-regelverken i sig självt att K-
regelverkens kunskap handlar om att uppnå ett mål och att skapa resultat, inte på vilket sätt 
regelverken används. Detta är också logiskt då K-regelverkens syfte är att ge ramar för 
uppsättande av årsredovisningar. Utifrån teorierna indikerar begreppet i första hand kontext-
perspektivets begrepp innehållsorienterad ett begrepp som även kan relateras till SECI-
modellens ställningstagande mellan explicit och tyst kunskap. Det vill säga att genom 
definitionen och beskrivningen av innehållsorienterad ges även en indikation mot en explicit 
kunskap. 
 
Användarna av K-regelverken indikerar genom fråga sju att de upplever att regelverken 
framför allt innehåller många områden. Även detta är logiskt då regelverken ska utgöra 
grund för att alla typer av företag ska kunna konstruera sina årsredovisningar, allt från bygg- 
till tjänste- eller vårdföretag, vilka har olika förutsättningar och utgångspunkter vid 
upprättandet av sina årsredovisningar. Begreppet många områden är operationaliserat utifrån 
kontext-perspektivets begrepp bred eller fokuserad kunskap, där många områden alltså 
indikerar en bredare kunskap. Det tredje begreppet som har den tydligaste indikationen är 
diskussion vilket pekar på att användarna helst vill diskutera för att skapa förståelse för K-
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regelverkens innehåll, denna beskrivning pekar också på att kunskapen bör beskrivas som 
explicit. Detta överensstämmer med de teorier som pekar på att explicit kunskap är lättast att 
tillgodogöra sig och sprida. Det är värt att notera att man kan diskutera och observera 
samtidigt men frågan handlar om att indikera vilket av begreppen som är viktigast och främst 
föredras. Resultatet visar som nämnt också en tydlig tonvikt mot diskussion. 
 
Utifrån dessa tre frågor känns kanske resultatet givet på förhand men som övriga sex frågor 
indikerar är det inte helt lätt att beskriva kunskap. Om det hade varit lätt att beskriva 
kunskapen i K-regelverken borde det funnits en stringens och ett samband mellan svaren i 
dessa tre frågor och övriga sex. Så är inte fallet och vi presenterar nu de frågor som tydligt 
pekar mot att det är svårt att ta ställning mellan begreppen, det vill säga resultatet pekar på ett 
neutralt alternativ. Dessa tre ställningstaganden är mellan uttalad och underförstådd, hög 
variation och låg variation samt omväxlande och koncentrerad. Eftersom det i alla fallen 
är över 50 procent som svarat neutralt är det inte möjligt att se indikation mot något av de sex 
begrepp som utgör analysmodellen. Det vill säga det går ej att koppla direkt till teorierna. 
Samtidigt kan det neutrala svaret komma ur flera olika skäl såsom; att båda begreppen känns 
korrekta som beskrivning; att inget av begreppen känns korrekt; att man inte förstått frågan. 
Det går därför inte använda begreppen gör att beskriva kunskapen eftersom vi inte vet vilket 
av dessa som indikerats. Vad detta dock tyder på är att det är svårt att beskriva kunskap 
utifrån givna begrepp. Detta stärks ytterligare av de tre frågor (tre, fyra och nio) vilka ej ger 
tydliga indikationer åt något håll, dessa har alla resultat kring det neutrala vilket alltså 
indikerar en svårighet att beskriva och definiera kunskapen.   
 
Del två av enkäten blir även den spretig i beskrivningen av kunskap. Det kan konstateras att 
det finns ett tolkningsutrymme i K-regelverken men att detta inte är en övervägande 
beskrivning och åsikt. Vad som däremot ger tydligare utslag även över flera frågor är vilka 
metoder som användaren föredrar för att tillgodogöra sig kunskapen. Genomgående pekas det 
här mot olika former av muntliga överföringar såsom föreläsningar, interaktioner och 
diskussionsseminarier. Dessa delar pekar dock på och bekräftar de resultat i del ett som 
pekade mot diskussion vilket alltså pekar mot en explicit kunskap. 

5.3.1	  Sammanfattande	  analys	  av	  enkätens	  del	  ett	  och	  två 

Utifrån enkätens resultat är det svårt att ge en klar beskrivning av kunskapen i K-regelverken. 
Vad som däremot ges är en översiktlig bild av hur respondenterna (användarna) vill 
tillgodogöra sig regelverken. Resultatet i del ett speglas sannolikt av det strikta 
förhållningssättet till teorin. Vi har tidigare varit inne på att detta skapar en större svårighet 
för respondenten att genomföra enkäten men påminner också om att det just därför är extra 
viktigt att använda teorin för att då kunna avgöra om och hur den går att applicera för KM-
arbete. Resultatet pekar alltså på en svårighet att praktiskt tillämpa teorierna för att beskriva 
kunskapen i, främst, K-regelverken men sannolikt även i andra liknande regelverk. Enkätens 
något otydliga resultat stärker ytterligare vikten av fokusgruppen som ett komplement för att 
beskriva såväl kunskapen som metoder.  
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6.	  Fokusgrupp	  –	  empiri	  och	  analys 

 

 

Under denna rubrik ges ett sammanställt resultat och en analys av fokusgruppen som 
genomförts. Kapitlet börjar med att vi gör en kort presentation om varje respondent sedan 
följer ett sammanställt resultat med utklippta intressanta citat. Efter resultatpresentationen 
genomförs en analys av fokusgruppen. Sist i kapitlet ges en sammanfattande analys av 
fokusgrupp och enkät. Där illustreras även de kompletterande begrepp som 
resultatinsamlingen har visat. 
 

 

6.1	  Om	  respondenterna	  
De tre personer som deltog i fokusgruppen arbetar alla för en av the big four i Örebro. Två 
personer har redovisning som huvudområde och en av dessa är kontorets specialist på K-
regelverken. Den sistnämnda kallar vi respondent 1 och har jobbat på kontoret sen 90-talet. 
Den andra redovisaren, respondent 2 har jobbat ett par år. Den tredje respondenten är en 
revisor som har jobbat på kontoret i tre år, denne benämns respondent 3.  Respondent 2 och 3 
har båda varit med och gett feedback på enkäten. Respondent 3 genomförde även enkäten vid 
det utbildningstillfälle där en stor del av dessa samlades in. 

6.2	  Resultat	  av	  fokusgruppen	  
Genom fokusgruppen utvecklade sig samtalet så att det fanns två delar som stod i centrum; 
hur kunskapen i K-regelverken betraktades samt hur kunskapen utnyttjades och användes. Vi 
väljer att inte återupprepa hela fokusgruppens diskussion utan lyfter ut intressanta citat samt 
sammanfattar vad som sagts. 
 
Respondenterna är överens om att det finns både likheter och olikheter mellan K2 och K3 
detta kan illustreras av att K2 beskrivs som mer fyrkantigt. Olikheterna kan illustreras genom 
att K2 beskrivs med begreppet fyrkantigt beskrivs därefter som “gör så här eller gör inte så 
här”. Ett återkommande begrepp som också används för att beskriva regelverken är 
“valmöjligheter”, detta är mer påtagligt i K2. Valen är delvis individuella men i stort sett 
påverkas inte företagen nämnvärt utifrån vilka val som görs. Det står i stort sett vad du får 
göra och vad du inte får göra i K2 medan de beskriver K3 som något mer flexibelt. Inom 
fokusgruppen diskuteras det också om huruvida det finns utrymme för tolkningar i 
regelverken. Detta kan illustreras genom ett citat om vilket utrymme som finns för tolkningar. 
Citatet kommer från respondent 1: “Det är inte tänkt att det ska vara så mycket utrymme för 
tolkningar, det ska vara rätt så klart”. Detta visar på att även om det finns vissa skillnader så 
är likheterna stora. 
 
Resonemanget utvecklas och respondenterna förtydligar att de inte ser att tolkningar är rätt 
begrepp att använda, istället svarar respondent 1 så här på frågan om K2 är öppen för 
tolkningar: “Ja lite tolkningar men du har mer valmöjlighet”. Varpå respondent 3 fyller i att 
“ja det finns som sagt alternativ ... du kan göra på det här sättet eller du kan göra på det här 
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sättet.“ De illustrerar alltså här dels betoningen mot valmöjligheter och dels att det står vad 
som får och inte får göras. När de sedan gör en jämförelse mellan K-regelverken och andra 
regelverk lyfts exemplet Sveriges Rikes lag. I jämförelse med denna är dels K-regelverken 
väldigt lika och dels har de alla mindre tolkningsutrymme än dessa lagtexter. 
 
Två delar som återkommande används för att beskriva hur de arbetar med att förstå K-
regelverken är diskussion och föreläsningar. De pratar om att man praktiskt arbetar med 
regelverken och detta inkluderar att vid svårigheter ta hjälp av kollegor på olika sätt. 
Respondent 2 beskriver saken så här: 
 

“Det praktiska är bäst men samtidigt måste man läsa, diskutera är bra, att man pratar 
med en kollega. Om det dyker upp något svårt så kan man få hjälp och hjälpa 
varandra, till exempel om det görs på ett sätt på det bolaget så kan man göra så där 
med” 

 
De svårigheter som lyfts upp beskrivs vara av karaktären hur man hittar kunskapen. Detta 
beskriver respondent 1 genom följande citat: “Man har hört att det ska vara så här och att det 
ska finnas där men det är inte alltid så lätt att hitta”. Samtidigt konstaterar alla 
respondenterna att kunskapen ju ska finnas i regelverken och som Respondent 2 säger med 
mycket humor: “hittar man det inte så vet man att det är mig det är fel på.” Detta innebär 
alltså att kunskapen är tydlig men inte helt lätt att hitta. Dock är detta påtagligt lättare i de nya 
regelverken än i tidigare, där fanns ett behov av att söka informationen i flera olika dokument. 
Det finns dock en skillnad enligt respondent 1: “Nackdelen med K2 är de delat upp det att 
först kommer rådet, sen kommer ett avsnitt med FAR inför varje punkt allt var för sig. Med 
K3 är det bättre ordning.” Citatet illustrerar att det gjorts förbättringar i K3 mot det tidigare 
K2 för att förenkla den problematiken. Det visar även att det finns en rådgivande del som är 
tänkt att förtydliga regelverken. 
 
När man därpå vill fördjupa sina kunskaper ytterligare så beskrivs möjligheten vara genom 
interna och externa föreläsningar. Här förklarar respondent 3 att det är fördelaktigt om 
föreläsningarna inkluderar ett mått av diskussion. Föreläsningar arrangeras också av 
revisionsbyrån för att ge kunderna ökad förståelse och kunskap. Det beskrivs också att de 
använder internnätverket för att belysa aktuella frågor där det finns snabbgenomgångar av 
förfaranden av delmoment. 
 
När respondenterna ombeds utveckla och resonera kring hur de ser på regelverken kontra hur 
andra yrkesgrupper, exempelvis jurister ser på K-regelverken så finns inga bra svar att ge. De 
beskriver det som att de inte interagerar i särskilt stor utsträckning utan snarare är i sin egen 
“bubbla”. Detta kan också illustreras av att den mer erfarne respondent 1 konstaterar att de i 
stort sätt använder samma tillvägagångssätt för att behandla K-regelverken som de gjort med 
tidigare regelverk: “så här har det varit under lång tid att man har internkurser, 
interninformation och möten där man försöker lära sig till.” 
 
När respondenterna ombeds klassificera och beskriva kunskapen i K-regelverket har de svårt 
att uttrycka detta, även efter följdfrågor och förtydliganden. Diskussionen dem emellan 
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mynnar ut i att de konstaterar att det krävs grundkunskaper inom ekonomi men framför allt i 
redovisning för att kunna tillgodogöra sig och förstå K-regelverken. 
 

6.3	  Analys	  av	  fokusgrupp	  

Under genomförandet av fokusgruppen blev det påtagligt att de begrepp som användes av 
respondenterna inte överensstämmer med de teorier som denna uppsats grundar sig på. Även 
vid upprepade försök att använda operationaliserade begrepp från vår analysmodell gick 
diskussionen åt andra håll. Här noteras en klar skillnad mellan teorierna och respondenternas 
beskrivning. De menar att det inte är tolkningsutrymme i första hand utan snarare 
valmöjligheter som kännetecknar K-regelverken. Respondenterna pratar först om tolkning 
men när de går djupare in på ämnet preciserar de att det främst är ställningstagande mellan 
olika valmöjligheter som menas. De nämner K2 som “fyrkantigt” det vill säga inte alls lika 
öppen för tolkningar medan K3 anses vara något mer flexibel i användarens ögon. 
Valmöjligheterna anses dock inte ha en avsevärd påverkan för organisationen, med andra ord 
utgör det inte en konkurrensfördel beroende på vilket val som görs. Detta medför alltså att den 
samlade revisors och redovisare i stort sätt kommer att betrakta regelverken på ett liknande 
sätt. Respondenterna pekar på att regelverken är tydliga och respondent 2 säger, med mycket 
humor, att “hittar man det inte så vet man att det är mig det är fel på”. Problematiken ligger 
alltså inte i tolkning utan i att hitta rätt i regelverken. 
 
Att respondenterna inte beskriver regelverken med ord och begrepp som går att relatera direkt 
till teorier blir särskilt påtagligt för de begrepp (innehållsorienterad och processorienterad 
samt bred och fokuserad) som hämtats ifrån kontext-perspektivet. Här ställdes flera frågor 
som trots operationalisering och följdfrågor var svåra att besvara för respondenterna. Deras 
sätt att rikta om svaren ger indikation på att beskrivningarna inte kändes träffande, att de inte 
kunde relatera begreppen till K-regelverken. Det som konstaterades var dock att det gavs 
valmöjligheter i K-regelverken. Om man försöker analysera det synsättet utifrån teorierna så 
framstår explicit och innehållsorienterad som mest träffande. Även know-what kan vara en 
lämplig beskrivning. Detta då respondenterna upplever att innehållet är tydligt och att det står 
vad som menas, det vill säga fokus på vad snarare än hur (på vilket sätt). Vi är dock något 
försiktiga med att dra för stora slutsatser av detta då respondenterna upplevde svårigheter att 
relatera begreppen direkt. Ett av dessa begrepp var just know-what (och know-how). 
Valmöjligheter indikerar alltså att K-regelverken är explicita och innehållsinriktade. 
 
Det framkommer ytterligare tonvikt mot explicit överföring av kunskap genom de metoder 
som lyfts: diskussion med kollegor och föreläsning. När respondenterna pratar om hur de 
tillgodogör sig kunskapen genom diskussion och föreläsningar kan detta liknas vid en 
överföring från explicit till explicit kunskap, det vill säga den metod som kallas för 
combination. Samtidigt bör det upprepas att det sätt som används för att beskriva detta inte är 
helt tydligt relaterat till det sätt som SECI-modellen beskriver begreppet. I teorin beskrivs 
överföringen främst ske från explicit kunskap till mer komplex explicit kunskap. I praktiken 
är det snarare det motsatta som sker; diskussioner och föreläsningar överför explicit kunskap i 
syfte att göra den enklare och mer lättförståelig. Föreläsningar och diskussioner hålls i första 
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hand för att tydliggöra. Vidare betonas främst teknisk överföring och dokument i teorin kring 
combination, snarare än interaktioner. Personliga interaktioner lyfts istället i socialisation men 
då endast för att överföra tyst kunskap till tyst kunskap i en lärling–mästare situation av det 
mer praktiska slaget. 
 
Detta innebär alltså att när teorin jämförs med det som uppmärksammats i fokusgruppen så 
krockar de med varandra. De interaktioner av olika slag som lyfts stämmer inte överens med 
socialisation då överförandet som sker är av explicit natur. De stämmer inte heller överens 
med combination då omvandlingen sker i motsatt riktning (från komplex till förtydligad 
kunskap) samt sker främst via personliga interaktioner och föreläsningar snarare än 
överföring av dokumenterad kunskap. Samma problematik kan lyftas om man ser till det Ba 
som är kopplat till combination - cyber-ba. Detta begrepp fokuserar dock främst på virtuella 
möten snarare än rent fysiska, dessa benämns också som kollektiva cybermöten. Likheten 
ligger alltså i att explicit kunskap överförs till annan explicit kunskap men därefter så är 
praktiken och teorin skild. I fokusgruppen lyfts alltså föreläsningar och diskussioner som 
främsta metoder. 
 
Slutligen lyfter vi de begrepp som varit svårast att analysera, bred och fokuserad. Genom 
fokusgruppen har vi inte sett några entydiga indikationer på varken det ena eller andra. 
Respondenterna pekar på att det kan behövas plocka in specialister. Detta tillsammans med 
behovet av goda ekonomiska förkunskaper och viss insikt i redovisning tyder på ett fokuserat 
innehåll i regelverken. Samtidigt berättar de att K-regelverken innefattar alla tänkbara 
aspekter eftersom de är regelverk som skall omfatta alla delar av organisationers 
årsredovisningar, således ett väldigt brett spektra. Detta gör att det inte går att se en entydig 
bild av saken, möjligen kan kunskapen ses som både bred och fokuserad. 

6.4	  Sammanfattande	  analys	  enkät	  och	  fokusgrupp	  
Under denna rubrik sammanfattas en analys av resultatet från enkäten och fokusgrupp. 
Resultatet i enkäten ger en indikation på vad som händer när teorierna tillämpas med 
operationaliserade begrepp. Det resultat vi kan se är att det inte finns tydliga tendenser åt 
något håll när ställningstaganden görs mellan begreppen (explicit och tyst, innehållsorienterad 
och processorienterad samt bred eller fokuserad). Vad vi ser är dock att det finns en hög 
svarsfrekvens runt eller direkt på det neutrala alternativet. I tre av enkätens frågor väljer över 
50 procent av respondenterna det neutrala alternativet. I ytterligare tre frågor finns det en stor 
spridning av svaren. Vi kan notera tre saker; (1) svårigheten att klassificera kunskapen i K-
regelverken, (2) flera svar kring och på det neutrala alternativet samt (3) att det finns svar i 
enkäten som inte ger någon indikation åt något håll. Detta är intressant även om dessa delar 
var för sig inte ger en klar indikation. Men tillsammans berättar de något om teoriernas 
tillämpbarhet - det vill säga att de är svåra att tillämpa, åtminstone i denna kontext. 
 
I enkäten ges också svar om vilka metoder och tillvägagångssätt som ger bäst förutsättningar 
för att tillgodogöra sig K-regelverkens kunskap. De metoder som är vanligast och som 
föredras av användaren är interaktioner med kollegor samt föreläsningar. Detta stämmer även 
med det resultat som ges i fokusgruppen där diskussion med kollegor och föreläsningar är de 
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metoder som framhålls. Diskussioner och interaktioner kan relateras till teorierna om explicit 
kunskapshantering och belyser även att denna är enklare att överföra. I fokusgruppen kan det 
dock, precis som i enkät, urskönjas en svårighet att definiera kunskapen i K-regelverken 
utifrån de ramar som teorierna skapat. Respondenterna i fokusgruppen pratar också om bra 
metoder att ta tillvara kunskapen i K-regelverken. I den frågan är alla eniga om att praktiskt 
arbeta med regelverket är viktigt och att de då vid svårigheter diskuterar med kollegor. Att 
diskutera med kollegor lyfts även fram som viktigt i enkäternas resultat. Både i del 1 där 
diskussion föredras framför observation men också i del 2 där interaktioner lyfts som viktiga. 
 
Att jobba med regelverken praktiskt kom inte fram på samma sätt i enkäten då det endast var 
någon enstaka respondent som fyllde i det alternativet själv i enkäten. Det är i fokusgruppen 
tydligt att det praktiska arbetet är nära kopplat till den sociala interaktionen med kollegor. Det 
är också kopplat till en explicit överföring av kunskap genom diskussion. Dessa metoder är 
relaterade till kunskapsöverföringen från explicit till explicit kunskap. Detta inkluderar också 
det kontext som kallas för cyber-ba. I båda fallen är det tydligt att de praktiska metoderna som 
relateras inte överensstämmer med de teoretiska metoder som lyfts.  
 
För att illustrera det resultat som givits genom insamlandet av empiri har vi återskapat vår 
analysmodell och kompletterat den med de begrepp och beskrivningar av K-regelverken som 
delvis ligger utanför teoriernas direkta begrepp. I bild 6.4 ser vi därför två rutor som pekar på 
Definitionen av kunskapen i K-regelverken. Den ena innehåller de sex ursprungsbegreppen, 
de som ej kunnat styrkas markeras som överstryka, de som visats vissa indikationer på är 
alltså explicit, bred, fokuserad och innehållsorienterad. Den andra rutan innehåller 
kompletterande begrepp vilka antingen tagits genom operationalisering eller som framkommit 
under fokusgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bild 6.4 Utökad analysmodell (egen konstruerad) 

 

Bild 6.4 visar hur man kan beskriva kunskapen i K-regelverken. Men även då fyra av de sex 
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ursprungsbegreppen ej strukits medför inte detta att de med säkerhet kan stärkas. De 
kompletterande beskrivningarna är tagna ur en kombinerad analys av enkät och fokusgrupp 
men utgår framför allt ur fokusgruppen. Resultatet pekar även på värdet av att använda sig av 
mer än en metod för empiriinsamling. Begreppen visar på att det är svårt att beskriva kunskap 
utifrån givna ramar. Detta medför också på svårigheten att tillämpa de KM-teorier då 
definitionen inte är entydig. Det blir därför svårt att tillämpa KM-arbete utifrån dessa teorier i 
den här kontexten. 



 

 
43 

7.	  Slutsatser 

 

 

Under denna rubrik ges en genomgång av de slutsatser som kan göras av denna uppsats. 
Kapitlet besvarar först huvudproblemfrågeställningen och därefter underfrågan. Efter detta 
lyfts uppsatsens bidrag såväl teoretiskt som praktiskt. Sist i kapitlet ges förslag på fortsatt 
forskning. 
 

 

 
Syftet i denna uppsats är att beskriva hur kunskapen i K-regelverken beskrivs av användarna 
med utgångpunkt av kontext-perspektivet och SECI-modellen. Vidare ämnar även 
undersökningen beskriva vilka metoder som användarna upplever vara viktiga för att 
tillgodogöra sig kunskapen. Inledningsvis avser vi besvara den huvudfrågeställningen: 
 

Hur beskrivs kunskapen i K-regelverken (av användarna)? 
 
Kunskapen i K-regelverken beskrivs av användarna som explicit den är rak och tydlig, utan 
större utrymme för tolkning. Istället beskrivs kunskapen som fylld av valmöjligheter men den 
är också svårdefinierad och kräver en förkunskap inom ekonomi och redovisning. Denna 
beskrivning är skapad utifrån en kombination av de resultat som framkommit kombinerat med 
de begrepp som hämtats ur teorin. Det finns även indikationer mot att den är 
innehållsorienterad och kan vara bred eller eventuellt fokuserad. Vår initiala intention var att 
samla stöd för att göra ett ställningstagande mellan teoriernas sex begrepp och därigenom 
skapa en beskrivning av kunskapen i K-regelverken. Detta i sin tur skulle skapa ökade 
möjligheter att tillämpa KM-teorier internt och externt i organisationer för att effektivisera 
spridning och hantering av K-regelverken. Men som vi visat på finns enbart stöd för ett av de 
sex begreppen, explicit. I övrigt kan vi alltså se tendenser mot innehållsorienterad, bred och 
fokuserad. Fokusgruppens resultat stärkte enbart det explicita och kompletterade istället med 
ytterligare beskrivande begrepp vilka inte kan kopplas direkt till teorin. Vi illusterar detta 
genom Bild 7.1. Bilden är tänkt att förtydliga beskrivningen och inkluderar de begrepp som 
lyfts. De begrepp som ej kan styrkas men inte heller uteslutas finns med men har placerats 
inom parentes. 

 
Bild 7.1 Beskrivning av kunskap (egen konstruerad) 

 



 

 
44 

Empiriinsamligen lämnar större utrymme för att besvara uppsatsens underfråga som lyder: 
 

Vilka metoder är viktiga för att tillgodogöra sig kunskapen i K-regelverken? 
 
I undersökningen framkommer flera exempel på metoder som är viktiga för användarna i 
praktiken. De metoder som framför allt framhålls är föreläsningar och sociala interaktioner 
med kollegor såväl spontana som planerade. Även diskussionsseminarium nämns som vanligt 
förekommande. Gemensamt för dessa metoder är att de fokuserar främst på en explicit 
kunskapsöverföring. Detta gäller alltså även det enskilda praktiska arbetet vilket är beroende 
av sociala interaktioner med kollegor. Det som också framkommer är att de praktiska metoder 
för explicit kunskapsöverföring som lyfts inte överensstämmer med teorierna för hur explicit 
kunskapsöverföring (combination) ser ut. Detta inkluderar formatet där teorin pekar på att 
kunskapen görs mer komplex i processen medan det i praktiken är tvärtom. Diskussioner och 
föreläsningar syftar snarare till att förenkla. Liknande kritik kan riktas mot det cyber-ba som 
är kopplat till combination. Utifrån combination förespråkas metoden att skapa mer komplex 
explicit kunskap genom främst ett överförande av rent skriftliga sammanställningar och 
anvisningar. I cyber-ba så förespråkas främst ett virtuellt utbyte av kunskap. Båda dessa delar 
finns förvisso men bedöms inte av respondenterna i varken enkät eller fokusgrupp som de 
viktigaste. Begreppet är allt för begränsat för att verkligen täcka in en kontext som berör 
explicit till explicit kunskapsomvandling. Slutsatsen blir alltså att användarna föredrar explicit 
kunskapsöverföring genom föreläsningar och interaktioner. 

7.1	  Uppsatsens	  bidrag	  
Genom uppsatsen framgår teoriernas begränsningar vid tillämpning på en specifik kontext. En 
strikt tillämpning av teorierna underlättar inte applicerandet av teoriernas metoder på den 
praktiska verkligheten. Samtidigt medför detta en svårighet då tanken med dessa 
ställningstaganden är att underlätta applicerandet av KM-teorier. Vårt teoretiska bidrag är att 
visa på svårigheten att tillämpa teorierna. Denna svårighet pekar också mot det faktum att 
kunskap generellt beskrivs som svårdefinierad. 
 
Det praktiska bidraget är beskrivning av hur användarna ser på K-regelverken samt hur de 
föredrar att tillgodogöra sig dessa. Ytterligare bidrag är att BFN behöver göra det lättare att 
hitta i regelverken då detta lyfts som en av de stora svårigheterna. Detta har förbättrats från 
K2 till K3 men behöver ytterligare arbete, vilket kan vara värt att notera inför framtagandet av 
kommande K4. 

7.2	  Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  
Genom arbetet med denna uppsats har vi noterat och reflekterat kring möjligheter till fortsatta 
studier. Vi har noterat komplexiteten i begreppet kunskap och identifierat delar där teorierna 
innehar svagheter. Några av de saker som vi anser skulle vara intressanta att utreda är därför: 
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• Måste kunskap vara bred eller fokuserad? I kontext-perspektivet görs det en åtskillnad 
mellan dessa begrepp. Vi ser att det finns möjlighet att det ena faktiskt inte utesluter 
det andra. 

• Komplettera och bredda begreppen combination och cyber-ba. Vi har pekat på att 
dessa begrepp, utifrån den praktiska verklighet vi mött, är begränsade. Eftersom 
explicit omvandling till annan explicit kunskap är den vanligaste formen bör denna 
ges extra stort utrymme 

• Undersök andra kontexter. Teorierna utgår ifrån att det finns olika kontext och att 
dessa är beroende av olika ageranden. Därför vore det intressant med studier i andra 
liknande eller väldigt skilda kontexter 

• Gå mer på djupet. Kunskap är komplext och en mer djupgående kvalitativ studie 
skulle potentiellt kunna lyfta fram andra aspekter än de som belysts i denna uppsats. 
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8.	  Diskussion 

 

 

I denna diskussionsdel lyfts en diskussion som är friare från teoriernas ramar. Här utvecklas 
diskussioner som är intressanta men som inte funnits utrymme för tidigare i uppsatsen. 
 

 

 
Varken fokusgrupp eller enkät ger, utifrån teorierna, någon klar beskrivning av hur 
användaren ser på kunskapen i K-regelverken. Det kan alltså inte göras en entydig 
beskrivning trots att begreppen i både enkät och fokusgrupp har haft flera operationaliserade 
begrepp som indikatorer. Innebär detta att undersökningen har varit misslyckad och inte kan 
användas? Vi svarar nej på den frågan. En tonvikt mot neutrala och oklara svar är ett 
intressant resultat. Detta innebär att resultat och analys ger en indikationer om teorierna 
snarare än om den kunskap som finns i K-regelverken. När teoriernas begrepp används och 
följs strikt uppstår problem, tanken med begreppen är att förenkla så att teorierna går att 
applicera i olika kontext. Istället syns en svårighet som innebär att det blir svårt att få 
indikationer på vilken del av teorierna som skall tillämpas. Teorierna är alltså inte alltid lätta 
att applicera i en ny kontext. Samtidigt har enkäter i viss mån och fokusgrupp i synnerhet 
breddat teoriernas perspektiv och visat att kunskapen i K-regelverken, av användarna, 
beskrivs på andra sätt. 
 
Problematiken speglas också i resultatet då begrepp och synsätt inte alltid är kompatibla med 
den verklighet vilken användare står inför. I den praktiska verkligheten ställs inte användaren 
inför val som är så svarta eller vita, det finns en gråskala. Det noterades i enkäten där många 
valde att svara det neutrala alternativet det vill säga de valde ett grått alternativ istället för 
svart eller vitt. Samma sak i fokusgruppen där respondenterna hade svårt att kategorisera eller 
beskriva K-regelverkens kunskap med de ord och begrepp som är relaterade till teorierna. De 
beskrev och indikerade med andra ord som i sammanhanget hade en betydelse men som 
utifrån teorierna hade en annan. Det finns alltså olika sätt att använda begreppen beroende på 
om man utgår ifrån ett teoretiskt- eller praktiskt perspektiv (som är en del av användarens 
vardag). Denna barriär är överkomlig genom respondenternas tidigare akademiska studier 
samt att vi författare har en viss förståelse för vardagen på en revisionsbyrå.  
 
Problematiken kring ett neutralt alternativ aktualiserar ett resonemang som följt oss författare 
genom uppsatsen där vi funderat kring huruvida kunskap måste vara fokuserad eller bred. 
Resultaten i enkät och fokusgrupp ger ingen klar klassificering. Kanske kan detta tyda på just 
det som vi resonerat kring. Om man betraktar saken ur ett annat perspektiv, än teoriernas 
direkta ramar, så borde det vara möjligt att för kunskap och uppgift att vara både bred och 
fokuserad. Dessa behöver inte ses som varandras motsatser utan som två olika sätt att 
beskriva kunskapen. Respondenterna i fokusgruppen talar exempelvis om att de kan behöva ta 
in en specialist för att förklara mer om vissa delar, vilket indikerar en mer fokuserad syn på 
kunskapen och uppgiften. Samtidigt nämner de att all kunskap ska finnas i regelverken vilket 
tyder på en bred kunskap och uppgift. 
 
Under uppsatsens teoretiska referensram lyftes ett antal punkter där Gourlay (2004 & 2006) 
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kritiserar SECI-modellen. Den kritik som lyftes var att det: (1) saknades klart stöd för alla 
fyra metoder (socialisation, externalisation, combination och internalisation); (2) att dessa inte 
definieras tillräckligt tydligt samt att (3) undersökningen skedde i en specifik kontext. Vi 
anser inte att dessa delar är skäl för att förkasta teorierna. Samtidigt kan vi inte blunda för det 
faktum att vi stött på svårigheter att tillämpa teorierna. Kanske kan dessa svårigheter i någon 
mån vara relaterade till den kritik som lyfts; bristande empiriskt stöd och definitioner av 
begrepp. Vidare så har det även framgått att den kontext där K-regelverken används är 
speciell och som de själva uttrycker det lite av “en bubbla”. Med bubbla syftar de till att större 
delen av arbetstiden tillbringas med andra redovisare och revisorer vilket gör att de på 
arbetsplatsen talar mer ”samma språk”. De pekar på att det inte interagerar så mycket med 
andra yrkesgrupper. På frågan om de tror att andra yrkesgrupper, exempelvis jurister, 
upplever K-regelverken på liknande ges också svaret att de inte vet eftersom de inte har så 
mycket kontakt med dem. 
 
Detta leder oss också till att resonera kring hur väl teorierna har fungerat för att uppfylla 
uppsatsens syfte och ge svar på de frågor vi ställt. På den punkten är svaret ganska enkelt. 
Delar av uppsatsens syfte har indirekt varit att testa teorierna och vi har varit noga med att 
använda teorierna som ramverk. Vi anser att teorierna inte har varit utvecklade och grundade 
för att användas effektivt, åtminstone inte i denna kontext. Detta ställningstagande grundas på 
diskussionen i detta kapitel och på problematiken att använda dem för att beskriva kunskap. 
Detta skapar både nya utmaningar och möjligheter men gör inte att vi utesluter att teorierna är 
användbara och kan utgöra stöd. Vi konstaterar endast att det finns svårigheter att tillämpa 
dem i denna kontext. 
  
De metoder som lyfts fram i enkät och fokusgrupp är främst relaterade till 
kunskapsöverföringen från explicit till explicit kunskap, combination. Detta inkluderar den 
kontext som kallas för cyber-ba. Det är tydligt att de praktiska metoderna som relateras inte 
överensstämmer med de teoretiska metoder som lyfts. Detta ser vi som en brist i teorierna 
kring främst Ba där fokus är allt för snävt för att verkligen vara användbart. Det är uppenbart 
att denna typ av kunskapsomvandling bör inkludera mer än bara virtuella cybermöten. Samma 
sak gäller för combination som inte lyfter föreläsningar och diskussioner samt har en snäv syn 
på hur kunskapen skall omvandlas. 
 
Utgångspunkten i resonemangen om K-regelverken anser respondenterna vara att läsaren har 
vissa grundkunskaper i ekonomi och redovisning. Utan dessa är risken för missförstånd och 
svårigheter att förstå stora. Delvis beskrivs också K2 och K3 vara en smula olika; K2 mer 
fyrkantigt och K3 något mer flexibelt. Detta innebär att de anser att det finns ett något större 
tolkningsutrymme i K3 än K2. De lyfter också skillnaden i utformning där K2 är rakare i 
språket men där rekommendationer ligger separat vilket kan indikerar en ökad svårighet att 
hitta det eftersökta. K3 å andra sidan har alltså ett större tolkningsutrymme men där kommer 
rekommendationer direkt efter varje kapitel vilket gör det lättare för användaren att nyttja. 
När respondenterna jämför K2 och K3 med den svenska lagboken framgår dock att likheterna 
är stora mellan K2 och K3. I det fallet betraktas K-regelverken som tydligare och lika 
varandra i jämförelse med lagboken som, enligt respondenterna, innehar ett väldigt stort 
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tolkningsutrymme. 
 
Tolkningsutrymmet i K-regelverken är inte stort och deras resonemang är inte direkt kopplat 
till tyst kunskap. Detta kan också vara anledningen till de oklara signaler som visas kring de 
båda frågorna som berör tolkningsutrymme i enkätens del 2. Istället pekar fokusgruppens 
respondenter på att det är tydligt vad som kan göras och att all kunskap finns där. Svårigheten 
ligger istället i att faktiskt hitta informationen. SECI-modellen och kontext-perspektivet utgör 
här en kontrast mot den vardag som respondenterna beskriver. I deras vardag ligger istället 
svårigheten främst på två områden, att hitta informationen samt att ta ställning mellan olika 
valmöjligheter. Med detta menas att rent fysiskt verkligen hitta rätt sida i regelverket och att 
veta vilken kunskap där som skall appliceras i en given situation. När väl kunskapen är 
lokaliserad är det sen fråga om valmöjligheter, inte att tolka och försöka förstå kunskapen 
som i teorierna. Med detta menar respondenterna att det finns olika alternativa vägar att gå. 
Dessa vägar ger dock inte avsevärd påverkan utan är medel för att nå ett mål. Visst finnas 
eventuellt ett litet tolkningsutrymme men i stort sätt upplever respondenterna att innehållet är 
tydligt. De klargör att det inte är meningen att man ska kunna göra allt för stora tolkningar. 
Användarens utmaning är snarare att avgöra vad som är mest lämpligt att applicera i den 
givna situationen. 
 
Skillnaden mot SECI-modellen och kontext-perspektivet är att de begrepp som används är 
annorlunda. Begreppen som ställs i centrum är valmöjligheter och orientering istället för 
explicit, tyst, innehållsorienterad, processorienterad, bred och fokuserad. Vidare framgår att i 
teorierna är kunskapen mer komplex vilket medför en svårighet att använda. Kunskapen skall 
definieras utifrån olika begrepp för att KM-teorierna skall kunna användas. Denna 
komplexitet är tänkt att skapa förutsättningar för mer precis tillämpning av teorin i olika 
kontexter men gör istället att den blir svårapplicerad. SECI-modellen och kontext-
perspektivet sätter upp ramar som snarare försvårar än underlättar kunskapshanteringen. 
Försöken att definiera och klassificera kunskap hamnar alltså i vägen för det som är det 
viktigaste, nämligen att tillgängliggöra kunskapen. 
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Bilaga	  1	  -‐	  Enkäten 

Enkätundersökning om kunskap och K3 

Detta är en enkät skapad av Andreas Karlsson och Jonas Rundberg som studerar 
civilekonomprogrammet vid Örebro universitet. Enkäten är till för vår Masteruppsats och 
handlar om hur användare av K2 och K3 ser på kunskapen i dessa. Syftet med enkäten är 
att klassificera den kunskap som regelverk består av, frågorna är lika väl anpassade för K2 
som för K3 därför kommer vi i frågorna skriva ”K-regelverken” genomgående. Deltagandet 
är anonymt och frivilligt men vi vore väldigt tacksamma om ni ville medverka! 

Bakgrundsfrågor  
       Ja Ja, delvis Nej 
Känner du till K-regelverken    O    O  O 

Arbetar du med K-regelverken   O    O  O 
 
Om du svarat nej på någon av dessa frågor så behöver du inte 
fortsätta vidare. Vi tackar i så fall för din medverkan. 

Del 1 - Dimensioner av kunskap 
 
Kryssa i det alternativ som du anser är mest rätt i förhållande till påståendet. Alternativen 
ställs mot varandra och dessa bör ses som en skala mellan de två begreppen. Du kommer 
vid varje fråga ha möjligheten att lämna en kommentar för att förtydliga dina tankar, om du 
behöver mer utrymme skriv gärna på baksidan eller i kanten.  
 
1. Vid användande av K-regelverken: upplever du främst att dess innehåll är Uttalad i sin 
innebörd eller att det finns ett stort mått Underförstådd kunskap? 

 
Uttalad  O O O O O Underförstådd   

 
Kommentar             
 
2. Anser du att det är Hög variation eller Låg variation på innehållet i K-regelverken? 

 
     Hög variation  O O O O O  Låg variation  

 
Kommentar             
 
3. K-regelverken innehåller främst kunskap om “vad” som ska uppnås (Know-what) eller är 
det mer av karaktären “hur” något ska uppnås (Know-how)? 

 
Know-how O O O O O Know-what    

 
Kommentar             
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4. När du läser i K-regelverken, upplever du då att kunskapen främst är Mångsidig eller är 
den främst Detaljerad mot få ämnen? 
 

Mångsidig O O O O O  Detaljerad  
 

Kommentar             
 
5. Anser du att K-regelverken innehåller kunskap som främst kan anses vara Tydlig eller 
innehar K3 kunskap med ett stort Tolkningsutrymme? 
 

Tydlig  O O O O O Tolkningsutrymme  
 

Kommentar             
 
6. När du arbetar med K-regelverken: upplever du främst att K-regelverken hjälper dig med 
kunskap om Tillvägagångssätt eller kunskap som gynnar det Mål som skall uppnås? 
 

      Mål  O O O O O  Tillvägagångssätt    
 

Kommentar             
 
7. När du letar i K-regelverken efter kunskap upplever du främst att dess innehåll berör 
Många olika områden eller är det mer Specialiserat mot specifika områden? 
 

   Många områden  O O O O O  Specialiserat  
 

Kommentar             
 
8. Anser du att kunskapen i K-regelverken främst blir förståelig genom att observera hur 
andra arbetar med K-regelverken eller genom att diskutera innehållet i K-regelverken? 
 

Diskutera O O O O O  Observera    
 

Kommentar             
 
9. Vid ditt användande av K-regelverken är detta främst fokuserat mot det Resultat som skall 
uppnås eller mot den Metod med vilken resultatet uppnås? 
 

Metod  O O O O O  Resultat    
 

Kommentar             
 
10. Anser du att K-regelverken innehåller kunskap som är Omväxlande eller 
Koncentrerad? 
 

    Omväxlande  O O O O O  Koncentrerad  
 

Kommentar             
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Del 2 - Hur betraktas K3 och K-regelverken 
 
Under denna del har du olika skalor och svarsalternativ att ta ställning till. Du 
kommer vid vissa frågor ha möjligheten att lämna en kommentar för att förtydliga 
dina tankar eller lägga till ett annat alternativ som inte finns med i den existerande 
listan. 
 

11. Jag upplever att K-regelverken är svårtolkad: 
O  Stämmer helt 
O  Stämmer delvis  
O  Stämmer inte helt   
O  Stämmer inte alls  

 
12. Hur stort tolkningsutrymme finns det i K-regelverken? 

O   Mycket stort  
O   Stort     
O   Litet     
O   Mycket litet   
O   Inget alls  

 
13. Jag föredrar att öka min kunskap och förståelse för K-regelverken främst genom: 

O  Interna källor (exempelvis interna nätverk och utbildningsmöjligheter) 
O  Externa källor (exempelvis internet, litteratur och externa utbildningsmöjligheter) 
O  Lika delar externt och internt 
 

14. Vilka metoder är vanligast för att sprida K-regelverkens kunskap? (du får välja flera 
alternativ) 

O  Avsiktliga interaktioner med kollegor (ex be om hjälp och ställa frågor) 
O  Spontana interaktioner med kollegor (ex diskussion vid kaffeautomaten) 
O  Diskussionsseminarier     
O  Föreläsningar 
O  Information eller diskussion via internet  
O  Information eller diskussion via det interna nätverket för företaget 
O  Annat       
 

15. Vilka metoder och verktyg ger dig bättre förutsättningarna för att utnyttja K-regelverken? 
(du får välja flera alternativ) 
O  Avsiktliga interaktioner med kollegor (ex be om hjälp och ställa frågor) 
O  Spontana interaktioner med kollegor (ex diskussion vid kaffeautomaten) 
O  Diskussionsseminarier     
O  Föreläsningar 
O  Information eller diskussion via internet  
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O  Information eller diskussion via det interna nätverket för företaget 
O  Annat       
 

16. Vilken av dessa är viktigast för att skapa goda förutsättningarna för att utnyttja K-
regelverken? (välj ett alternativ) 

O  Avsiktliga interaktioner med kollegor (ex be om hjälp och ställa frågor) 
O  Spontana interaktioner med kollegor (ex diskussion vid kaffeautomaten) 
O  Diskussionsseminarier     
O  Föreläsningar 
O  Information eller diskussion via internet  
O  Information eller diskussion via det interna nätverket för företaget 
O  Annat       

 
17. Min kunskap och förståelse för K-regelverken ökar främst genom hjälp av:  

O  Tekniska hjälpmedel och dokument 
O  Interaktion med kollegor 
O  Eget arbete 
O  Alla delar är lika viktiga 
O  Annat        

 
18. Är det organisationens eller ditt individuella ansvar att du tillgodogör dig kunskapen i K-

regelverken? 
O  Organisation 
O  Individuellt ansvar 
O  Båda delar 
O  Ingen av det 
O  Annat:        

 
 

Om du har några tankar, frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att höra av dig till 
någon av oss: Andreas (073-300 48 46), Jonas (073-417 18 69). 
Slutligen säger vi Stort tack för din medverkan, den är oerhört betydelsefull för oss. 

 
Bästa hälsningar  Andreas och Jonas 
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Bilaga	  2	  -‐	  Empiri	  från	  enkäter	  -‐	  tabell	  	  
Färgerna i denna tabell illustrerar resultatet, en mörkare blå indikerar högra svarsfrekvens och 
en vit färg indikerar inga svar. 
Tabell	  över	  del	  1	  i	  enkäten	  
1.	  Vid	  användande	  av	  K-‐regelverken:	  upplever	  du	  främst	  att	  dess	  innehåll	  är	  Uttalad	  i	  sin	  
innebörd	  eller	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  mått	  Underförstådd	  kunskap?	  
Uttalad	   3	  (7%)	   9	  (19%)	   25	  (53%)	   10	  (21%)	   0	  (0%)	   Underförstådd	  

2.	  Anser	  du	  att	  det	  är	  Hög	  variation	  eller	  Låg	  variation	  på	  innehållet	  i	  K-‐regelverken?	  
Hög	  variation	   3	  (6%)	   11	  (24%)	   30	  (64%)	   2	  (4%)	   1	  (2%)	   Låg	  variation	  

3.	  K-‐regelverken	  innehåller	  främst	  kunskap	  om	  “vad”	  som	  ska	  uppnås	  (Know-‐what)	  eller	  är	  
det	  mer	  av	  karaktären	  “hur”	  något	  ska	  uppnås	  (Know-‐how)?	  
Know-‐how	   0	  (0%)	   12	  (26%)	   18	  (38%)	   12	  (26%)	   5	  (10%)	   Know-‐what	  

4.	  När	  du	  läser	  i	  K-‐regelverken,	  upplever	  du	  då	  att	  kunskapen	  främst	  är	  Mångsidig	  eller	  är	  
den	  främst	  Detaljerad	  mot	  få	  ämnen?	  
Mångsidig	   5	  (11%)	   14	  (30%)	   17	  (36%)	   10	  (21%)	   1	  (2%)	   Detaljerad	  

5.	  Anser	  du	  att	  K-‐regelverken	  innehåller	  kunskap	  som	  främst	  kan	  anses	  vara	  Tydlig	  eller	  
innehar	  K3	  kunskap	  med	  ett	  stort	  Tolkningsutrymme?	  
Tydlig	   	  1	  (2%)	   12	  (26%)	   10	  (21%)	   19	  (40%)	   5	  (11%)	   Tolkningsutrymme	  

6.	  När	  du	  arbetar	  med	  K-‐regelverken:	  upplever	  du	  främst	  att	  K3	  hjälper	  dig	  med	  kunskap	  
om	  Tillvägagångssätt	  eller	  kunskap	  som	  gynnar	  det	  Mål	  som	  skall	  uppnås?	  
Tillvägagångssätt	   0	  (0%)	   11	  (24%)	   9	  (19%)	   18	  (38%)	   9	  (19%)	   Mål	  

7.	  När	  du	  letar	  i	  K-‐regelverken	  efter	  kunskap	  upplever	  du	  främst	  att	  dess	  innehåll	  berör	  
Många	  olika	  områden	  eller	  är	  det	  mer	  Specialiserat	  mot	  specifika	  områden?	  
Många	  områden	   8	  (17%)	   14	  (30%)	   16	  (34%)	   8	  (17%)	   1	  (2%)	   Specialiserad	  

8.	  Anser	  du	  att	  kunskapen	  i	  K-‐regelverken	  främst	  blir	  förståelig	  genom	  att	  observera	  hur	  
andra	  arbetar	  med	  K-‐regelverken	  eller	  genom	  att	  diskutera	  innehållet	  i	  K-‐regelverken?	  
Observera	   0	  (0%)	   6	  (13%)	   16	  (34%)	   15	  (32%)	   10	  (21%)	   Diskutera	  

9.	  Vid	  ditt	  användande	  av	  K-‐regelverken	  är	  detta	  främst	  fokuserat	  mot	  det	  Resultat	  som	  
skall	  uppnås	  eller	  mot	  den	  Metod	  med	  vilken	  resultatet	  uppnås?	  
Metod	   5	  (11%)	   18	  (38%)	   7	  (15%)	   13	  (28%)	   4	  (8%)	   Resultat	  

10.	  Anser	  du	  att	  K-‐regelverken	  innehåller	  kunskap	  som	  är	  Omväxlande	  eller	  
Koncentrerad?	  
Omväxlande	   1	  (2%)	   8	  (17%)	   29	  (62%)	   8	  (17%)	   1	  (2%)	   Koncentrerad 
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Bilaga	  3	  -‐	  Empiri	  från	  enkäteter	  -‐	  diagram	  	  
 

11. Jag upplever att K-regelverken är svårtolkad 

 
 
12. Hur stort tolkningsutrymme finns det i K-regelverken 

 
 
 
13. Jag föredrar att öka min kunskap och förståelse för K-regelverken främst genom 
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14. Vilka metoder är vanligast för att sprida K-regelverkens kunskap? 

 
 
 
15. Vilka metoder och verktyg ger dig bättre förutsättningarna för att utnyttja K-
regelverken? 
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16. Vilken av dessa är viktigast för att skapa goda förutsättningarna för att utnyttja K-
regelverken?  
(första diagrammet i antal deltagare, andra i antalet procent av deltagare) 
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17. Min kunskap och förståelse för K-regelverken ökar (främst) genom hjälp av 
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18. Är det organisationens eller ditt individuella ansvar att du tillgodogör dig kunskapen 
i K-regelverken? 
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Bilaga	  4	  –	  Intervjuguide	  fokusgrupp	  
 

• Hur skulle ni beskriva K3 och K2 med hänsyn till kunskapens karaktär? 
o Vilka skillnader och likheter ser ni mellan kunskapen i K2 och K3? 
o Har ni någon känsla för hur detta förhåller sig till andra regelverk? 

• Hur gör ni för att tillgodogöra er K2 och K3? Olika sätt? 
o Vilka olika metoder finns? 
o Vilka metoder skulle ni främst förknippa med ett explicit/uttalat utbyte av 

kunskap? 
o Tror ni att det är olika förutsättningar beroende på var eller i vilken 

organisation man arbetar? 
• Hur går ni tillväga om ni känner er osäkra på vad som menas i K3 eller K2 

o Tror ni att det är skillnad på hur man ser på K3 och K2 beroende på vilken 
yrkesroll man har? 

 ex redovisare, jurist eller revisor 
• Är kunskapen i k-regelverken att betrakta som inriktad mot metod eller mål 

o Hur ser ni på begreppen know-what och know-how kopplat till er vardag? 
o Hur kopplar ni dem till ert arbete med regelverken? 

• Skulle ni betrakta kunskapen i K3 som mångsidig eller specifik? 
o Kan det vara båda delar? 

 


