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Sammanfattning 
På aktiemarknaden skapas och förloras förmögenheter varje dag då investerare försöker förutspå 
marknadens upp och nedgångar. En av förutsättningarna för att skapa en förmögenhet inom 
aktiehandeln krävs bland annat en intuition för att förutspå och tolka marknaden, men allra 
viktigast är en bred kunskapsbas i kombination med tillgodosedd information från externa källor.  
 
Processen för hur kunskap hanteras och överförs inom en organisation kallas, Knowledge 
management eller kunskapshantering. Fungerar denna process bra så medför den flera fördelar 
inom organisationen; information behandlas snabbare, anställda kan fatta rätt beslut kvickare och 
kunskap behöver inte läras om på nytt. Vikten av att kunna fatta snabba beslut i osäkra och 
ständigt förändrande miljöer är något som starkt kan kännas igen på aktiemarknaden där ett 
snabbt beslut kan vara skillnaden på vinst och förlust.  
 
Syftet med denna rapport är att skapa förståelse för hur kunskapsutbytet sker inom Trading & 
Execution vid personalomsättning och upplärning på Capital Markets, Handelsbanken AB, 
Sverige. Vidare syftar studien till att erbjuda förbättrings förslag till de brister som identifierats i 
dagens policys och rutiner. 
Studien har haft sin grund i en extensiv litteraturstudie som följts upp av ett empiriskt segment 
med tre intervjuer inom Trading & Execution och Capital Markers. Med litteraturstudien som 
utgångspunkt har empirin analyserats och appliceringen av Knowledge management samt dess 
utbredd kartlagts. 
 
Genom såväl intervjuer som i teorin så framgår det att Knowledge management är ett relativt 
nytt arbetsområde med ingående parametrar som kunskap och information som bör definieras 
tydligt för ett effektivt användande. Trading & Execution samt Capital Markets använder sig 
idag av Knowledge management och Knowledge management systems (KMS) i viss 
utsträckning vid såväl personalomsättning och upplärning även om dem inte explicit benämns 
med dessa namn. Olika KMS identifierades i både personalomsättningsstrategin och 
upplärningsprocessen, dessa kunde senare delas upp i två huvudkategorier; de med grund i 
personaliseringsstrategin respektive kodifieringsstrategin. Något som var centralt för studien var 
att skilja på begreppen information och kunskap, något som inte gjordes i vidare utsträckning på 
banken, detta för att förstå och motivera de valda KMS:en som användes.  
 
Efter en analys av insamlat material, både ifrån litteraturstudien och empirin, stod det klart att en 
avsaknad av policys förelåg samt brister i befintliga policys och rutiner identifierades vilket 
försvårade effektiv Knowledge management. Även vissa brister i kommunikation och 
dokumentation mellan och inom enheterna identifierades.  
 
För de brister som identifierats så har lösningar presenterats för dessa i form av förslag på 
förbättringar. Förbättringar inom etablering av policys och samverkan av dessa med befintliga 
centrala verktyg för behandling av kunskap har varit rapportens huvudslutsats. Den 
kommunikativa delen mellan olika instanser skulle kunna förbättras genom enkla åtgärder såsom 
etablerande av en öppnare företagskultur samt involvering av berörda instanser från 
verksamhetsplaneringens upprättande till identifiering av de operativa riskerna. Även 
upplärningsprocessen skulle kunna förbättras genom en tydlig strukturering samt uppdelning av 
året som trainee. 



Abstract 
The stock market is the market where fortunes are made and lost every day as investors tries to 
predict the market’s ups and downs. To be able to make a fortune on the stock market an 
intuition to predict and read the market is a requirement, but most importantly you will need a 
broad knowledge base combined with valid and trusted information from external source to get 
an edge on your competitors.  
 
The process of how knowledge is handled and transferred through an organization is called 
Knowledge management and if executed properly it bring a number of advantages to the table 
such as; information will be processed quicker, employees can make the right decision quicker 
and most importantly, knowledge won’t have to be re-learned. The importance of being able to 
make fast decisions in uncertain and constantly changing environments is something that can be 
highly recognized on the stock market where a quick decision can make the difference between 
profit and loss.  
 
The purpose of this report is to create an understanding of how knowledge is exchanged on the 
Trading & Execution division of Capital Markets, Handelsbanken AB, Sweden. Furthermore, the 
study aims to offer suggestions of improvements to the shortcomings identified in current 
policies and procedures. 
The study has been based on an extensive literature review followed by an empirical segment 
consisting of three interviews within Trading & Execution as well as Capital Markets. With the 
literature review as a starting point the empirical data has been analyzed alongside with the 
application and extent of Knowledge management. 
 
After analyzing the interviews and the literature it was clear that Knowledge management is a 
relatively new field of work where input parameters such as knowledge and information must be 
defined to enable the effectiveness of Knowledge management. Trading & Execution as well as 
Capital Markets, as a whole, currently uses Knowledge management and Knowledge 
management systems (KMS) to some extent during staff turnover and the process of learning 
even if there both are not explicitly called by these names. Different KMS was identified in both 
the personnel and learning strategy, these could be divided into two main categories; those who 
emerged from the codification strategy and those who emerged from the personalization strategy. 
Essential for this study was to distinguish between the terms ‘information’ and ‘knowledge’, 
something that the bank did not do extensively, this was done to understand and motivate the 
choices that were made regarding current KMS. 
 
After reviewing and analyzing the data at hand it became clear that a lack of policies to help the 
employees existed. Flaws and shortcomings in current policies and routines were identified, all 
which made it impossible for the bank to prosecute Knowledge management successfully. 
Shortcomings in communication and documentation between and within the divisions were also 
identified. 
 
For the deficiencies identified solutions have been presented as suggestions of improvements. 
Improvements in the establishment of policies and the interaction of theses with existing central 
tools for managing knowledge has been this reports main conclusion. The communication 
problem in between different divisions of the organization could be improved by simple 



measures such as the establishment of a more open corporate culture and involvement of relevant 
authorities from establishing the business plan up to identifying operational hazards. Even the 
process of learning could be improved by a better structure and sectioning of the year as a 
trainee. 
 
Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de tre nyckelpersonerna inom Handelsbanken som gjort denna rapport 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den finansiella marknaden är en marknad som omsätter ett enormt pengaflöde, biljoner 
dollar, har stor inverkan på företags resultat, dess produktion av varor och tjänster, även 
välbefinnandet i länder runt om i världen, den politiska dagordningen, och i slutändan 
även din vardag [7].  Aktiemarknaden är onekligen den finansiella marknad som får 
mest uppmärksamhet och granskas intensivast i media. Det är marknaden där 
förmögenheter kan skapas och förloras varje dag då investerare försöker förutspå 
marknadens upp och nedgångar. 

För att skapa en förmögenhet inom aktiehandeln krävs bland annat en intuition för att 
förutspå och tolka marknaden, men allra viktigast är en bred kunskapsbas i kombination 
med tillgodosedd information från externa källor. Hur tillgodoser och erhåller då 
aktiehandlarna med denna information? Hur överförs den mellan anställda? Lagras 
informationen inom koncernen eller anses den vara privat? 

Mycket av den kunskap som krävs för att fatta ett sälj- eller köpbeslut behöver inte 
överföras från individ till individ utan kan appliceras genom användandet av avancerade 
databaserade beslutsträd där marknadens mönster analyseras och behandlas i olika 
algoritmer [5]. Detta väcker frågan om hur den kunskap och information som inte kan 
överföras till databaser behandlas, extern som intern.   

Processen för hur kunskap hanteras och överförs inom en organisation kallas, 
Knowledge management eller kunskapshantering. Fungerar denna process bra så 
medför den flera fördelar inom organisationen; information behandlas snabbare, 
anställda kan fatta rätt beslut kvickare och kunskap behöver inte läras om på nytt. 
Vikten av att kunna fatta snabba beslut i osäkra och ständigt förändrande miljöer är 
något som starkt kan kännas igen på aktiemarknaden där ett snabbt beslut kan vara 
skillnaden på vinst och förlust. Knowledge management inom organisationen är ett av 
de få konkurrensmedel kvar för att differentiera sig på marknaden[8]. 

Knowledge management har tidigare betraktats som en modefluga, men det blir allt mer 
uppenbart att processen håller på att etablera sig som en ny form av expertis inom 
management och organisation [1]. Det är därför tydligt att det finns ett behov att utreda 
den roll som Knowledge management har inom den mest uppmärksammade grenen på 
den finansiella marknaden, nämligen aktiemarknaden. I denna rapport kommer detta 
utredas genom studie av viktiga aspekter av Knowledge management, såsom behandling 
av extern kontra intern information samt existensen av policys som stödjer ämnet. En 
undersökning kommer även göras avseende huruvida existerande policys avspeglas i 
verkligheten vid kunskapsutbyte eller inte, och i så fall varför.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att skapa förståelse för hur kunskapsutbytet sker inom Trading & Execution 
vid personalomsättning och upplärning på Capital Markets, Handelsbanken, Sverige. 

 Detta kommer att delas upp i ett antal delfrågor: 

 Vilken typ av information och kunskap är nödvändig inom aktiehandeln på 
investmentbanken? 

 Finns det någon policy för kunskapshantering samt kunskapsöverföring vid 
personalomsättning och upplärning och i så fall tillämpas den i verkligheten? 

 Återspeglas Knowledge management inom Handelsbanken, Capital Markets och 
Trading & Execution såsom det beskrivs i litteraturen? 

 Vilka förbättringar skulle kunna implementeras? 

Förhoppningen är att om brister i rutiner och policys identifieras så skall ett alternativ 
till förbättring presenteras i denna rapport. 
 

1.3 Avgränsningar 
Då denna rapport endast riktar sig mot en aktör på marknaden kommer inte dess resultat 
att spegla branschen som helhet.  

Många av de tryckta regelverk som finns inom Handelsbanken är konfidentiella, såsom 
Mål & Medel, och dess innehåll kan därför inte användas i denna rapport i någon vidare 
utsträckning. Detta komplicerar förståelsen för organisationens synsätt på många av de 
aspekter som är centrala för Knowledge management. Även det faktum att 
investmentbanken ses som en specialenhet inom koncernen medför att enheten inte 
berörs av vissa regler som föreligger övriga banken.  

I empirin har endast tre personer inom olika befattningar intervjuats vilket med stor 
sannolikhet gett en något skev bild av organisationen och de icke-tryckta ramverk för 
hur viss kunskap skall behandlas. 
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2. Metod 
Processen inleddes med ett antal inspirationsseminarier där fokus låg på temat, 
Knowledge management. Syftet med inspirationsseminarierna var att belysa ämnet och 
uppmuntra deltagarna att påbörja arbetet. Seminarierna följdes av en extensiv 
litteraturstudie för att skapa en teoretisk grund att bygga vidare på. Den empiriska delen 
som bestod av ett antal intervjuer blev nästa steg i processen. Sist genomfördes en 
utförlig analys från vilken en slutsats drogs och resulterade i denna rapport. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte var att etablera en teoretisk grund för den empiriska analysen.  
För att skapa förståelse för ämnet Knowledge management inom kapitalmarknaden 
delades litteraturstudien upp i två delar. Den första delen behandlade Knowledge 
management och den andra kapitalmarknaden med fokus på aktiehandeln. Tillsammans 
låg dessa till grund för intervjuunderlagen till det empiriska segmentet. 

Insamlingen av informationen har till största del skett via databaser knutna till KTH och 
Ekonomikum vid Uppsala universitet. Vetenskapliga artiklar var utgångspunkten vid 
litteraturstudien av Knowledge management. Genom att till stor del använda artiklar 
säkerhetsställdes att informationen var noga granskad och ajour vilket gav en 
uppdaterad syn på ämnet och dess utveckling. Utöver artiklarna har även 
inspirationsseminarierna hjälpt med att bilda en generell uppfattning om temat, 
Knowledge management.  

Som grund för studien av kapitalmarknaden har tryckt litteratur varit den största 
kunskapskällan. Även vetenskapliga artiklar har tillämpats i de avseenden där 
litteraturen ansetts otillräcklig.  

2.2  Empiri  
I många avseenden saknades tryckt material för att kunna besvara vald frågeställning 
vilket gjorde intervjuer nödvändiga för inhämtning av väsentlig information.  
Intervjuerna har varit av en riktat öppen karaktär och varade mellan 45-60 min. Genom 
att belysa frågeområdet med en vid fråga så tillåts respondenten fördjupa sig i det som 
intervjuaren finner intressant. [9] Frågorna som ställdes vid intervjutillfället var 
varierande från person till person då målet inte var detsamma för varje respondent. 

Till intervjuerna beslutades att tre olika personer med olika befattningar inom 
organisationen skulle intervjuas. Den första personen inom HR – avdelningen med 
arbetsuppgifter såsom rekrytering och coachning av chefer inom Capital Markets. 
Avsikten med denna intervju var att skapa en generell uppfattning kring de policys som 
existerar avseende kunskapshantering och kunskapsöverföring vid personalomsättning 
och upplärning. Även skillnader mellan olika instanser inom Handelsbanken klargjordes 
och HR – specialisten fick ge sin syn på önskvärda förbättringar för implementering för 
att främja processen inom organisationen.  
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Nästa person hade en administrativ roll inom aktiehandeln vid investmentbanken. I 
denna intervju var avsikten att skapa en ökad förståelse inom det valda området, 
aktiehandeln vid investmentbanken, för att klargöra hur Knowledge management 
applicerades inom denna instans. Målet var även att få en klarare bild av vilken typ av 
information som anses värdefull vid aktiehandel och hur denna behandlades vid 
personalomsättning. Även här gavs respondenten möjlighet att ge egna förslag på 
förbättringar av processen. 

Den sista respondenten arbetade direkt under föregående respondent med aktiv 
involvering i de aktieaffärer som utförs dagligen på enheten. Målet med denna intervju 
var att se hur personen i fråga upplevde kunskapsutbytet i verkligheten och om detta 
skilde sig något från de direktiv som getts från personalavdelningen och den anställdes 
chef. Även denna intervju avslutades med respondentens syn på förbättringar för att 
främja processen vid personalomsättning.  

3. Litteraturstudie 

3.1 Knowledge Management  
Det allmänna antagandet om kunskap tycks vara att den inte skiljer sig från data eller 
information, utan är detsamma. Implikationen av detta skulle då vara att Knowledge 
management varken skulle vara något nytt eller intressant. En vanlig uppfattning är, 
med mindre variationer, att data är råa siffror och fakta, information är i sin tur 
bearbetad data och kunskap är verifierad information [1]. 

En mer vetenskaplig förklaring är att kunskap är en flytande blandning av inramade 
erfarenheter, värderingar, kontextuell information, och en expertinsikt som ger en ram 
för att utvärdera och införliva nya erfarenheter och information. Det kommer från och 
tillämpas i medvetandet hos vetaren. I organisationer, blir det ofta inbäddat, inte bara i 
dokument eller arkiv utan även i organisatoriska rutiner, processer och normer [2].  

I Knowledge management sammanhang definieras kunskap ofta enligt den mest 
etablerade författaren inom ämnet som; "berättigade sanna övertygelser", vilket 
understryker vikten av sanning och principfasta motiveringar [3].  
 
Enligt Foucault (1976, 1980), går kunskap och makt hand i hand. Kunskap skapar ett 
utrymme för att utöva makt. Utövandet av makt, gör i gengäld kunskap möjligt. För 
Foucault är kunskap inte ett oskyldigt eller neutralt verktyg för fullbordande av något 
socialt värdefullt, men är nära besläktat med makt. Kunskap skapar sanningar snarare än 
avslöjar dem. Det lämnar ett avtryck i form av standarder samt discipliner och 
underordnar den enskilde [2].  Om detta är ett accepterat synsätt eller inte lämnas osagt, 
men onekligen understryker det vikten av att kunna förvalta och applicera den kunskap 
som återfinns inom organisationen och individen. 
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Kunskap har många betydelser. Management har, i samband med organisationsanalys, 
färre, enkelt uttryckt, vilar management på tanken att arbetet kan delas mellan dem som 
arbetar och dem som planerar, organiserar, samordnar och styr arbetet. Med andra ord 
vilar den på idén om vertikal arbetsdelning, om hierarki, och i slutändan på det 
byråkratiska fenomenet [2].  
Mycket av litteraturen förvandlar kunskap till information och sociala relationer 
och/eller vänder management till administration, nätverk eller organisationskultur. 
Knowledge management är uppenbarligen en attraktiv benämning. 

En undersökning av hur begreppet används i litteraturen visar att Knowledge 
management är mer kunskap än management i detta avseende. Knowledge management 
omfattar onekligen ett brett spektra. Det är en term som har kommit att användas för att 
beskriva allt från organisatoriskt lärande till databasverktyg [2]. 

Swan et al. (1999) definierar Knowledge management brett, som något som omfattar 
alla processer och rutiner som berörs av skapande, förvärvande, fångande, delande och 
användning av kunskap, kompetens och expertis. Storey och Quintas (2001) hänvisar 
till Knowledge management som, förutom skapandet och delandet, även kartläggning 
och mätning av kunskap [2]. 

En viktig process inom Knowledge Management är kunskapsöverföring. Överföring 
sker på olika nivåer: överföring av kunskap mellan individer, från individer till explicita 
källor, från individer till grupper, mellan grupper, mellan olika grupper, och från 
gruppen till organisationen.  

Begreppet kunskapsöverföring väcker flera viktiga frågor. Däribland frågan om i vilken 
utsträckning kunskap måste, och även kan överföras internt, vilket kan bero på 
omfattningen av ömsesidiga beroendet mellan undergrupper eller enskilda. Ett 
övervägande med kunskapsöverföring är i vilken utsträckning de anställda slutar söka 
ny kunskap externt och istället enbart förlita sig på intern kunskap, så att kunskap 
överförs internt men lite extern kunskap överförs till organisationen [1]. 

Knowledge management kan förekomma som flera olika incitament i organisationen: 
 
Knowledge management som förlängt bibliotek: Denna typ av kunskapsförvaltning 
kräver omfattande användning av tillgänglig teknik - databaser, avancerade söksystem, 
avancerade kommunikationssystem, och så vidare. 

Knowledge management som Community: McDermott (1999, s. 116) identifierar, då 
fyra utmaningar i samband med Knowledge management: (1) att tekniskt utforma 
mänskliga -/informationssystem som gör information tillgänglig och hjälper människor 
att tänka tillsammans, (2) sociala utmaningar att utveckla grupper som delar kunskap 
och bevarar mångfalden, (3) utmaningar för ledningen: "att skapa en miljö som 
verkligen värdesätter utbytandet av kunskap", (4) en personlig utmaning att vara öppen 
för andras idéer och dela idéer. 
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Knowledge management som förbättrade mallar: I denna form är Knowledge 
management´s uppgift att tillhandahålla mallar och riktlinjer som ger den önskade 
åtgärden, oavsett vad den anställde värderar och tänker. Nyckelord är; effektivt, 
standardiserat och förenklat [2]. 

3.2 Knowledge management systems, KMS 
I vissa företag, har strategin för Knowledge management sin bas i datorn. Kunskap 
kodifieras noga och lagras i databaser, där den kan nås och användas enkelt av vem som 
helst i företaget. Detta kallas för kodifieringsstrategi. I andra företag där kunskap är nära 
knuten till den person som utvecklade den och delas främst genom direkt person – till – 
person kontakt även kallat för personaliseringsstrategin. Ett företags val av strategi är 
långt ifrån slumpmässigt- Det har sin grund i företagets relation med sina kunder, 
ekonomin inom verksamheten och de människor som anställs [4]. 

Kodifiering 
Kunskap kodifieras med hjälp av en "folk – till – dokument ”-strategi. Detta 
tillvägagångssätt tillåter många att söka samt hämta kodifierad kunskap utan att behöva 
kontakta den person som ursprungligen utvecklade den. Detta skapar möjlighet för att 
öka återanvändningen av kunskap och på så sätt effektivisera verksamheten. [4] 

Exempel på KMS som har sin grund i kodifieringsstratergin är: databaser, intranät, 
socialt media etc. 

Personalisering  
Kunskap som inte har kodifierats - och förmodligen inte kunde - överförs i 
brainstormingmöten och person – till – person samtal. Kunskap är delad inte bara 
person – till – person men även över telefon, via e-post och via videokonferenser. I 
personaliseringsmodellen, är det viktigt att ha ett system som tillåter anställda att hitta 
andra anställda. De företag som använder sig av personaliseringsmodellen bör ha en 
rimlig elektronisk backup som stöder de anställda på två sätt: genom att tillhandahålla 
bakgrundsmaterial om ett ämne och genom att leda dem till experter som kan ge 
ytterligare råd. 

Exempel på KMS som har sin grund i personaliseringsstratergin är främst mentor/adept 
program. 

Ett företags kunskapshanteringsstrategi bör avspegla dess konkurrensstrategi: hur 
skapas värde för kunderna, hur detta värde stöder en ekonomisk modell, och hur 
företagets anställda levererar på värdet och ekonomin [4]. 

3.3 Finansiella marknaden & Aktiemarknaden 
Aktier handlas på olika marknader såsom Over-The-Counter markets (OTC), Organized 
Securities Exchange (OSE) och Electronic Communications Networks (ECNs). 
Skillnaden mellan de två första, OTC och OSE är främst de kriterier som bolagen måste 
uppfylla för att vara noterade på någon av dessa men även sättet aktier handlas. Handeln 
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på OSE, där bland annat NASDAQ ingår, karakteriseras främst av auktions marknader 
där så kallade floor traders används som specialiserar sig på olika typer av aktier. Varje 
floor trader representerar en firma och har olika köp och sälj uppdrag från denna firma. 
Floor traders används bara i sammanhang där uppdrag på 100 000 aktier eller mer skall 
omsättas. I annat fall används ett sofistikerat elektroniskt system som skickar ordnarna 
direkt till trading specialisterna för den specifika aktien.  
 
Där OSE marknaden har sina specialister har OTC marknaden Market Makers. Istället 
för att omsätta aktier under auktionsförhållanden handlar dessa på ett elektroniskt 
nätverk där begärt pris och slutpris sätts av Market Makers. Vanligtvis finns det flera 
Market Makers för en specifik aktie som alla bjuder på och ställer köpkurser.  
 
ECN är den senaste marknaden för aktiehandel. Det är ett elektroniskt nätverk som 
sammanför aktiemäklare med traders så dessa kan handla med varandra utan 
mellanhänder såsom floor traders, specialister och Market Makers. ECN medför många 
fördelar i kostnads- och tidsperspektiv och har medfört att OSE och OTC marknaderna 
tvingats expandera och implementera liknande system.  
 
Inom Execution & Trading på Capital Markets, Handelsbanken arbetas det främst med 
att ställa pris mot kund och realisera köp- och säljordar.  
 
Priset på en aktie sätts av den köpare som är villig att betala mest. Priset är sällan det 
högsta som aktien kan nå men större än vad andra köpare är villiga att betala. 
Anledningen till att en köpare är villig att betala mer än nästa är att denne anser sig ha 
bättre information och på så sätt kan minska risken i sin investering. När köpare 
spekulerar i aktier finns det många osäkra variabler men den köpare som har minst 
osäkerhet i sin kalkyl kan med rätta ställa ett högre pris [7]. I de fall där två aktier är 
jämlika i avseendet risk och avkastning tenderar investerare att köpa aktier i det 
företaget som representerar något som ligger i investerarens egna intressen [5,6].  
 
För att aktiehandeln skall ske på en human nivå krävs att investerare kan lita på den 
information som släpps från börsnoterade bolag, avsaknad av detta förtroende kan leda 
till att marknader kollapsar. Ett praktexempel på detta är The Great Depression 1929-
1932, USA. Sedan dess har flera lagar utfördas för att (1) säkra att 
verksamhetsinformationen från bolagen är sann, och (2) ställa krav på mäklare samt 
handlare att behandla investerarna rättvist. Securities and Exchange Commission (SEC) 
etablerades för att införa de lagar och regler som krävdes för att upprätthålla 
ovanstående punkter. SEC finns idag över hela världen och i stort sett alla värdepappers 
handlare förutsätts inneha en giltig SEC-licens för de land de bedriver sin handel ifrån 
[7]. 
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4. Resultat av Empiri 
Under denna rubrik kommer Capital Markets samt sammanfattningar av de tre 
intervjuerna presenteras. De segment av intervjuerna som inte ansågs relevanta för att 
besvara frågeställningen har sållats bort och kommer inte presenteras. Nedan följer en 
kort presentation av de tre respondenterna och deras arbetsuppgifter inom 
Handelsbanken. Intervjuerna utfördes i samma ordningsföljd som respondenterna 
presenteras. 

4.1 Presentation av Capital Markets & Respondenter 
Capital Markets innefattar Handelsbankens investmentbank, kapitalförvaltning samt 
pension och försäkring. De olika områdena är uppdelade inom flera undernivåer som till 
exempel aktie-, ränte-, råvaru- och valutahandel som alla figurerar inom 
investmentbanken. [11] 

Eva Sundelius arbetar som HR - specialist inom Human Resources på Capital Markets. 
Evas arbetsuppgifter innefattar rekrytering, coachning av chefer och proaktivt arbete. 
Eva är även aktiv i diverse ledningsgrupper och har nära kontakt med chefer inom 
Capital Markets. Dessa uppdrag har Eva inom hela Norden och även i Luxemburg. 
Intervjun med Eva presenteras i avsnitt 4.2 Knowledge Management och 
personalomsättning inom Capital Markets. 

Martin Nossman arbetar som chef för Trading & Execution (aktiehandeln) på Capital 
Markets och har ca 25-35 underanställda. Martins arbetsuppgifter är mer av en 
administrativ karaktär och innefattar uppgifter såsom att se till att gruppen fungerar, att 
de anställda presterar och uppfyller sin jobbkvot samtidigt som de kan balansera detta 
med privatlivet. Utöver dessa uppgifter återfinns mer formella strategiska ansvar som att 
besluta vilka marknader gruppen skall gå in på, vilka IT-system som skall 
implementeras, att gruppen håller sig inom givna risker och uppfyller bankens 
riskmandat för att ställa pris gentemot kund. Intervjun med Martin presenteras i avsnitt 
4.3 Knowledge Management och personalomsättning inom Trading & Execution. 

Tobias Pettersson började med att arbeta på en Backofficeavdelning men har på senare 
tid avancerat och har just avslutat sitt år som Tradingassistent på Trading & Execution. 
Som Trainee, eller Tradingassistent, har Tobias haft möjligheten att tillgodose sig själv 
med mycket information och kunskap under anställningens löptid, mycket tack vare de 
breda spektret av arbetsuppgifter som innefattas av tjänsten. Tradingassistenten på 
Capital Markets ansvarar bland annat för positions avstämning av Frontofficesystem 
gentemot diverse Backofficesystem. Tradingassistenten bevakar även 
indexomviktningar samt corporate actions i de bolag/index som Capital Markets har 
intressen i. Intervjun med Tobias presenteras i avsnitt 4.4 Knowledge Management från 
en anställds perspektiv. 
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 4.2 Knowledge Management & personalomsättning inom Capital Markets 
Inom Capital Markets är personalomsättningen högst på de så kallade 
Backofficeavdelningarna, där den administrativa aspekten av organisationen sköts. 
Anledningen till detta är att det ofta fungerar som en genomgångsplats för 
nyexaminerade studenter. Det är annars vanligt att de anställda inleder sin karriär inom 
Capital Markets på en Backofficeavdelning och stannar där mellan ett till två år för att 
sedan gå vidare.  

Varken Handelsbanken eller Capital Markets har någon klar policy för hur 
kunskapsutbytet skall ske vid personalomsättning, däremot finns flera verktyg för att 
behandla detta. Ett av dessa verktyg är verksamhetsplaneringen som utförs varje år av 
cheferna tillsammans med medarbetarna. Utifrån verksamhetsplanen klargörs vilka 
områden som det skall satsas på kommande verksamhetsår. När 
verksamhetsplaneringen är avklarad inleds ett så kallat, PLUS (planerings & 
utvecklingssamtal), mellan chef och underanställd. Där klargörs vilken kompetens 
medarbetarna har och om det behövs kompletteras något i kunskapsväg för att de 
uppsatta målen skall kunna nås. 

Tillsammans med verksamhetsplanen identifieras även operativa risker. Det åligger 
chefen för gruppen att identifiera den kunskap som skall föras vidare och se till att 
denna dokumenteras för att undvika att det blir en operativ risk. I fall då operativ risk 
föreligger etableras en handlingsplan för hur kunskapen som personen i fråga har skall 
överföras till organisationen. Vanligtvis sker detta genom att personen får lära upp 
medarbetaren som behöver denna kompetens (learning-by-doing) och eventuellt 
kompletteras detta med någon kurs i ämnet. Mycket beror på vilken typ av kunskap som 
skall tillgodoses men generellt sker denna överföring internt. 

När det talas om Knowledge Management inom Handelsbanken är det viktigt att skilja 
på extern och intern information. Avseende den interna informationen finns det tydliga 
riktlinjer för hur den skall tillgodogöras av de anställda samt vart den finns lagrad. Det 
finns även beskrivet internt vilka metoder som medarbetarna kommer ihåg mest utav. 
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Figur 1. Hur mycket kunskap som fastnar utifrån olika utbildningsmetoder [10] 
 
Det finns ett extensivt intranät som är uppbyggt så att de anställda kan söka information 
och även ta del av Handelsbankens policy kring lärande & kunskap, men det åligger 
individen att tillgodose sig själv med detta. 

En intressant notis är att på bankkontor sker kunskapsutbytet mycket genom just 
intranätet medan på Backoffice sker det mer på det personliga planet mellan 
medarbetare. På specialenheterna som just aktiehandeln så förekommer mycket externa 
utbyten. Den här typen av extern information som de anställda på specialenheterna 
tillgodogör sig finns inte tillgänglig för någon annan i banken, dock förutsätts personen 
dela med sig av information som kan vara till nytta för gruppen. 

Där den externa faktorn haft stort inflytande handlar det om en helt annan typ av 
kunskapsutbyte. När en person avgår som sitter på massor av viktig information uppstår 
ett dilemma, som tidigare nämnt, en handlingsplan måste utvecklas för hur personen 
skall tankas av på information och kunskap. 

I många fall skulle det underlätta för cheferna som i dagsläget bär allt ansvar om det 
fanns en klar intern policy avseende detta. Avseende den dokumentation som görs så 
följs de krav som sätts från SWEDSEC (Sweden Securities and Exchange 
Commission), utöver detta dokumenteras inte speciellt mycket mer. 
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4.3 Knowledge Management & personalomsättning inom Trading & 
Execution 
På Trading & Execution avdelningen arbetas det främst med riskhantering och 
prissättning av produktutbudet (aktieindex obligationer etc.). På det stora hela fungerar 
det så att kunden kommer till Trading & Execution och vill köpa t.ex. 10 000 st. aktier.  
Då är det enhetens uppgift att ställa ett pris gentemot kund, när köpet sedan genomförs 
får enheten ett courtage varpå pengar genereras till verksamheten. Denna process gäller 
i stort oavsett om det gäller aktier, derivat eller certifikat.  

Enheten kan brytas ner i flera olika delfunktioner där vissa arbetar med strukturerade 
produkter, andra med flödeshandel (väldigt aktiv handel) osv. Alla anställda är sedan 
specialister inom sitt arbetsområde. 

Inom Trading & Execution, Capital Markets är inte personalomsättning speciellt 
extensiv, däremot flyttar folk ofta generellt sett inom branschen. Löneaspekten och 
trivsel är oftast de två faktorer som spelar stor roll för eventuell flytt. Något som är 
väldigt speciellt för den här branschen är att när någon byter firma så finns en stor 
benägenhet att fylla tomma stolar på den nya firman genom att rekrytera nyckelpersoner 
från den gamla firman. Den avgående vill gärna lyfta den nya firman och sänka den 
gamla. 

Avseende information och kunskap så finns det två dimensioner, dels förutsätts en bred 
teoretisk kunskap men även viljan att lära mer och arbeta mot gruppens gemensamma 
mål. 

Informationen som ligger till grund för framtida kunskap och beslut kommer främst från 
externa källor. Anledningen till detta är att många konkurrenter inte är banker och inte 
styrs av samma regler, det externa flödet av produkter, vad konkurrenter gör och hur 
dessa gör för att erbjuda kunder en bättre produkt är extern information. Det är dock 
viktigt att ha i åtanke att Capital Markets utgör en del av Handelsbanken och måste 
verka på samma sätt som denna samt följa de ramar och regler som finns uppsatta 
rörande risklimiter och marknadsrisker exempelvis.   

Trading & Execution har ingen direkt kundkontakt utan det finns ett tydligt 
informationsflöde inom aktiehandel som illustreras i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Illustration av externt informationsflöde. 
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Analys följer bolagen och försöker förutspå vinst eller förlust resultat, Sales arbetar med 
de Case som analys behandlar. Gemensamt för dessa två är att de båda har kundkontakt. 
Vid exekvering har kunden bestämt sig för att köpa och Trading & Execution’s uppgift 
är att realisera detta. 

När det kommer till policys och generella instruktioner vid personalomsättning så 
existerar inga sådana. Detta motiveras med att alla som slutar är högst individuella och 
det blir extremt svårt då alla har specialkompetens.  

När nya medarbetare som inte innehar tillräckligt med kompetens eller erfarenhet 
kommer in på enheten får dessa vanligtvis gå som assistenter till en början. De får under 
ett år assistera de mer erfarna och lära sig de olika stegen och samtidigt lära känna 
gruppen och alla dess arbetsuppgifter. Under året som assistent får personen chansen att 
visa framfötterna och följa upp sina intressen inom organisationen för att hamna på rätt 
plats när året är över. I det fall då det inte finns tid att lära upp nya individer läggs stor 
vikt på att försöka rekrytera kompetens från konkurrenter, kort och gott, ta tillbaka 
förlorad kompetens. 

För att sprida kunskap inom enheten sätts arbetslag med olika ingående kompetenser 
samman.  Vanligtvis består dessa arbetslag av en junior med färsk teoretiskt kompetens 
och en mer erfaren kollega. Principen för lärande är ”learning-by-doing” och genom att 
arbeta tillsammans lär sig junioren marknaden från den mer erfarna kollegan medan den 
senare får en chans att uppdatera den bakomliggande teorin. 

I verksamhetsplanen läggs stor vikt på att identifiera de operativa riskerna, ett uppdrag 
som åligger alla chefer inom Capital Markets. Som chef gäller det att kartlägga hur 
kunskapen är distribuerad på avdelningen samt lägga upp en handlingsplan för eventuell 
resignation. Då det finns affärshemligheter inblandade så låts personen lämna 
avdelningen redan samma dag. I annat fall återspeglas lärande principen ”learning-by-
doing” i handlingsplanen som går ut på att låta en anställd arbeta tillsammans med den 
avgående under uppsägningstiden. På så sätt tillgodogör sig den anställde så mycket av 
den avgående kompetensen som möjligt.  Grundtanken är att förse gruppen med 
grundläggande kunskap för allt som sker på avdelningen även om det är svårt i en grupp 
som utgörs främst av specialkompetenser. Alla skall veta hur olika områden fungerar 
om något oförutsett skulle inträffa för att hindra arbetet från att stagnera mer än 
nödvändigt. 

En operativrisk som är väldigt unik för branschen är att arbetslag tenderar att lämna i 
grupp när personer avgår. Lämnar en person så är risken stor att hans kollegor inom 
arbetslaget kommer följa efter och då identifieras dessa som operativa risker och en 
handlingsplan måste tas fram. Handlingsplanen är väldigt ”Case-By-Case” baserad och 
beror främst på vilka kompetenser som personen/personerna har. Antingen väljs att 
försöka behålla kompetenserna eller så väljs att uppmuntra dessa att lämna. I vilket fall 
så används löneaspekten som verktyg för att uppnå önskad utgång. 
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4.4 Knowledge Management ur en anställds perspektiv 
På enheten återfinns väldigt tävlingsinriktade individer vilket tillsammans med 
lönesättning samt trivselfaktor tros bidra till den höga personalomsättningen inom 
branschen. Får individen en bra deal så byter den jobb. 

För att kunna göra ett bra jobb som Tradingassistent (TA) så krävs massvis med 
teoretisk information avseende prissättning och hur marknaden fungerar. Stora delar av 
denna kunskap och information erhålls genom ”learning-by-doing”, vilket är en av 
anledningarna till att tjänsten som TA är väldigt bra. Genom tjänsten så ges möjligheten 
att testa och göra allt på Trading-golvet.  

Under upplärningsprocessen går assistenten parallellt med föregående assistent, så har 
processen sett ut det senaste året i alla fall. I början får den lära sig det dagliga som skall 
göras underdagen och göra detta till rutin. Som TA arbetas det flitigt med diverse 
checklistor för att undvika att glömma små delmoment i det dagliga arbetet. Då det till 
exempel åligger assistenten att skicka ut börsmeddelande och uppdatera index internt 
kan ett misstag bli kostsamt i längden. 

Förutom föregående assistent så finns även en intern ’’Wiki’’ och intranätet. Wiki’n är 
ett levande dokument där massor med nyttig information för assistenten finns åtkomlig. 
Dokumentet uppdateras kontinuerligt av den nuvarande assistenten för varje nytt 
specialfall som uppstår och kan tänkas upprepas. Skillnaden mellan Wiki’n och det 
lokala intranätet är att i Wiki’n kan assistenten uppdatera och ändra fritt medan 
ändringar i intranätet måste godkännas av högre instanser.   

Som TA ingår det även i upplärningsprocessen att sitta med mer erfarna kollegor i deras 
dagliga arbete. Detta är bra i den bemärkelse att det blir lätt att identifiera vilka 
kunskaper kollegorna innehar, vilket är bra att känna till då problem dyker upp. I 
sällsynta fall kan det dock uppfattas som att kollegor håller inne med information och 
kunskap, dels för att de vill uppmuntra TA att lära sig på egenhand, men det är också en 
följd av att specialkompetens är det som ger de anställda en fördel gentemot varandra i 
ett konkurrentperspektiv. Alla som arbetar på avdelningen är dock väldigt beroende av 
TA då dennes arbetsuppgifter skapar förutsättningarna för det dagliga arbetet. Med detta 
i åtanke ligger det i allas intresse att ge TA chansen att göra ett bra arbete. 

Som TA finns möjlighetens att anskaffa en heltäckande grundkunskap om avdelningen 
vilket är viktigt för att kunna fylla upp tomrummet då någon/några avgått medan jakten 
på en ersättare förlöper. Det finns en önskan hos högre instanser att de anställda har 
heltäckande grundkunskap om det dagliga arbetet på Trading-golvet men de är upp till 
individen att anskaffa den. 

Verksamhetsplanen och personal & utvecklingssamtal (PLUS) är något som ser lite 
annorlunda ut på Trading & Execution jämfört med på övriga avdelningar där det är mer 
strukturerat. Det diskuteras kring inom vilka områden som det skall läggas mer energi 
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på under kommande verksamhetsår. Detta är instruktioner som kommer uppifrån 
banken och inget som avdelningen påverkar. Avdelningen är resultatstyrd medan andra 
avdelningar skall producera en tjänst, därför diskuteras det en hel del resultat eftersom 
det är lätt att mäta enhetens framgång med hjälp av detta.  

5. Analys 

För att förstå och aktivt använda Knowledge Management är det viktigt att definiera de 
ingående begreppen. Kunskap och information är de två som är viktigast att definiera 
och skilja på när Knowledge Management skall identifieras och appliceras, något som 
framgår tydligt ur litteraturstudien.  

Medan forskare och yrkesskribenter inom Knowledge management är noga med att 
definiera ingående begrepp och variabler så står det klart efter det empiriska segmentet 
av denna studie att Handelbanken inte har några klara definitioner på de båda 
begreppen, inte heller för Knowledge Management. Inom Handelsbanken flyter de två 
begreppen kunskap och information samman och behandlas i många fall som 
detsamma. Genom att definiera begreppen skulle Handelsbanken lättare skaffa sig 
möjligheten att etablera policys kring hur kunskap och information skall behandlas vid 
personalomsättning och upplärning. Policys är eftersökta bland de anställda och 
eftersom det finns skillnader mellan hur individen bäst tillgodogör sig information 
kontra kunskap så torde dessa vara nödvändiga för att effektivt kunna bedriva 
Knowledge management.  

I litteraturen presenteras flera olika metodiker avseende lagring och delning av kunskap 
samt information, dessa benämns dels som Knowledge management systems (KMS) 
men även som olika incitamentsstrukturer för Knowledge management. I den empiriska 
delen kunde det fastställas att inom den berörda avdelningen, Trading & Execution, och 
banken i helhet så förekom både olika incitamentsstrukturer och KMS. Skillnader 
mellan metodiker är klarast mellan Frontoffice och Backoffice avdelningarna sett till 
banken som helhet. Inom Trading & Execution har olikheter mellan behandlingen av 
information respektive kunskap identifierats med stöd av litteraturstudien. Information 
och viss kunskap behandlas genom ett extensivt intranät och kompletteras med ett 
levande dokument eller en så kallad ”Wiki”. Båda dessa KMS har sin grund i 
kodifieringsstrategin. Kunskap behandlas främst genom learning-by-doing och 
mentor/adept program vilka båda är olika former av personaliseringsstrategier. Vid 
användande av personaliseringsstrategier är det viktigt att det finns någon form av 
backup i form av dokumentation ifall något oförutsätt skulle inträffa, vilket är något 
som saknas i dagens läge inom banken. 

Avseende den information och kunskap som skall överföras och hanteras framstår det 
tydligt att det är viktigt med både en bred teoretisk grund samt praktisk erfarenhet för att 
kunna utföra det arbete som krävs inom Trading & Execution. Detta stöds genom både 
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den litteraturstudie som genomförts samt resultatet från det empiriska segmentet och 
utgör en valid motivering för valda KMS. 

Kunskap är tillsammans med andra faktorer såsom vilja och ambition förutsättningar för 
att kunna klättra på den berömda karriärstegen inom banken. De anställda förväntas 
sträva efter att nå enhetens uppsatta mål specificerade i verksamhetsplanen och utveckla 
sin kompetens utefter dessa mål. Då kunskapsfördelningen inom gruppen är ojämn 
identifieras denna som en operativ risk och det åligger då chefen för enheten att ta fram 
en handlingsplan för hur detta skall åtgärdas. Går processen så långt att ny kompetens 
måste rekryteras faller ansvaret på HR – instanser att återfinna denna och anknyta den 
till verksamheten. Genom att i ett tidigt skede involvera HR då enheten skall lysas 
igenom och i identifieringen av operativa risker samt PLUS så skulle processen göras 
avsevärt mer effektiv. I dagens läge vet HR mycket lite om hur Trading & Execution 
hanterar personalomsättning och upplärning vilket är en svaghet då det åligger dessa 
instanser att fylla enheten med kompletterande kompetens och informera nyanställd om 
hur upplärningen kommer att se ut. 
 
Trading & Execution figurerar inom många olika marknader (OSE, OTC och ECN) och 
de anställda utvecklar kompetens på den marknaden de är verksamma och inom den 
köp- och sälj metodik de applicerar på denna. En stor risk som föreligger enheter där det 
ser ut på detta sätt där i stort sett alla besitter specialkompetens är att gruppens arbete 
tenderar att stagnera om någon/några avgår då resten av gruppen ej varit involverade i 
denne/dennes arbete. En öppen företagskultur eller Knowledge management som 
Community bör minimera risken för att arbetet stagnerar vid resignation. Något som 
skulle kunna förhindra framgången av implementerandet av en öppnare kultur är det 
faktum att inom enheter där specialkompetens är det som särskiljer medarbetarna är 
kunskap är makt och i många avseenden kan det vara ofördelaktigt för individen att dela 
denna kompetens. 

Då detta examensarbete var förutbestämt till att behandla området Knowledge 
Management uppstod stora restriktioner avseende litteraturstudien då området är 
förhållandevis nytt. Vetenskapliga artiklar samt tryckt litteratur fanns tillgängligt i 
begränsad upplaga vilket för arbetet betydde att det inte fanns någon specifik 
information angående Knowledge Management inom den valda branschen. Detta 
medförde att mycket litteratur togs i beaktande för rapporten som inte visade sig vara 
relevant för att besvara frågeställningen. I retrospekt hade det varit klokt att lägga mer 
tid på att utföra en djupare litteraturstudie avseende aktiemarknaden och dess roll inom 
kapitalmarknaden.  

Det empiriska segmentet som utgjordes av tre intervjuer, vilka stora delar av rapporten 
bygger på, borde ha gjorts i en mer omfattande utsträckning för att ge en rättvisare bild 
av organisationen. Ett strategiskt beslut avseende dessa intervjuer redan i förstudien, 
vilket illustreras i Figur 3. 
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Figur 3. Illustration av strategiskt beslut avseende intervjuerna till det empiriska segmentet. 

Det framgår i figuren att av de tre styrparametrarna ansågs kvalitet följt av kalendertid 
ha högst prioritet. Detta beslut grundades på att arbetet hade en utsatt deadline samt att 
genom att öka kvantiteten så skulle kvaliteten på intervjuerna äventyras och därmed 
arbetets resultat. 
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6. Förslag på förbättringar 
 

 Skapa förutsättningar för ett Knowledge Management program, kopplat till 
verksamhetsplanen samt de operativa riskerna, genom att gemensamt definiera 
begreppet kunskap samt etablera policys och riktlinjer för hur denna skall hanteras 
i olika situationer. Ny policy skall ställa större krav på dokumentation från 
Trading & Execution samt kräva kontinuerlig avrapportering till HR. 

 Förse HR – instanser kontinuerligt med information om hur Trading & Execution 
hanterar kunskap så dessa kan bilda en förståelse för hur det sker i verkligheten 
och förhoppningsvis identifiera ev. brister samt förbättra dessa. 

 Involvera HR instanser så att dessa kan bistå chef för Trading & Execution med 
att identifiera operativa risker i samband med verksamhetsplanen och tillsammans 
utarbeta en handlingsplan i de fall som kräver detta. 

 Trading & Execution har blivit sämre på att dela kunskap i gruppen efter 
någon/några varit på kurs etc. Detta borde förbättras genom en presentation från 
de som varit på kurs följt av en organiserad gruppdiskussion som involverar alla 
parter och på så sätt främjar lärandet av det nya. 

 Genom att etablera en öppen företagskultur på enheten skulle många av de 
undergrupperingar som kan tänkas existera försvinna och medarbetarna skulle bli 
mer engagerade i sina kamraters arbete. Detta bör kunna uppnås i viss 
utsträckning genom gruppdiskussioner och gemensamma aktiviteter som 
engagerar hela gruppen. 

 Avseende upplärningsprocessen torde denna kunna förbättras genom att en 
generell utbildningsplan för de första månaderna etableras och sedan följs av en 
individuellt utarbetad plan för traineen. Den individuella planen bör tas fram 
tillsammans med traineens mentor och chef för avdelningen. Planen skall 
utformas efter individens ambitioner och intressen samt företagets behov av 
kompetens. Anledningen till att chefen bör identifieras är att han/hon vet vilka 
kompetenser som finns på enheten i dagsläget och vilken kompetens som skulle 
komplettera den befintliga bäst för att kunna nå de uppsatta målen. 
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Bilaga 1, Intervjuunderlag  
Presentation 
Vi är studenter på civilingenjörsprogrammen Design och Produktframtagning 
respektive Maskinteknik på KTH med ett brinnande intresse för värdepappershandel. Vi 
skriver för närvarande vår kandidatexamensuppsats i ämnet Industriell Ekonomi och 
Organisation. Vi har valt att inom ämnet, Knowledge management, undersöka 
kunskapsutbytet mellan avgående och tillträdande inom aktiehandeln på 
investmentbanken, Capital Markets.  
Vår empiri inleddes med inspirationsseminarier samt en omfattande litteraturstudie av 
vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet. Detta kommer att följas av en serie 
intervjuer inom Handelsbanken, Capital Markets, Trading & Exekvering. 

Intervju, Human Resources 
Eva Sundelius HR-specialist, Capital Markets 

Inledning 
1. Beskriv kort hur er verksamhet ser ut.  

 
2. Hur är organisationen uppbyggd? 

 
3. Vilken position har du inom er organisation? Berätta kort om din roll inom HR 

och dina arbetsuppgifter (Knowledge management?). 
 

4. Hur ser er personalomsättning inom Capital Markets ut idag, många nya/ 
avgående? 

Knowledge management 
5. Har ni någon policy vid personalomsättning avseende kunskapsutbyte?  

 
6. (Om inte, varför? Skäl till detta?) 

 
7. Om så, Berätta om denna policy (databaser, intranät etc.)! 

 
8. Skiljer sig denna policy mellan olika instanser inom organisationen? 

 
9. Hur lyder policyn när det kommer till personalomsättning inom Capital 

Markets? 
 

10. Finns det något i kunskapsväg som förbises av er policy (personligt kontaktnät 
t.ex.) som behandlas internt eller inte alls? 

 
11. Vilka förbättringar anser du det finns utrymme att göra för att främja 

organisation samt underlätta vid personalomsättning gällande överförandet av 
kunskap? 
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Avslutning 
12. Är det något du vill tillägga, något viktigt som du känner förbisetts i intervjun? 

 
13. Går det bra att kontakta dig i efterhand för eventuellt kompletterande 

information? 
 

Intervju, Capital Markets 
Martin Nossman, Head of Trading and Execution, Capital Markets 

Inledning 
1. Berätta kort om dig själv (bakgrund/utbildning) 

 
2. Vilken position har du inom er organisation? Berätta kort om din roll inom CM 

och dina arbetsuppgifter. 

Knowledge management 
3. Vilken typ av information och kunskap värdesätter du/ ni som grupp inom 

aktiehandeln? 
 

4. Hur ser er strategi ut för kunskapsutveckling/kompetensutveckling? 
 

5. Hur går ni tillväga när en ny kommer in i gruppen? (mentor/adept program) 
 

6. Hur ”avtankar” ni personer på information vid resignation eller vid 
identifiering av en operativ risk?  
 

7. Hur mycket dokumenteras av den kunskap som finns inom gruppen (som inte 
identifierats som operativa risker, dvs. under normala förhållanden)? Följer ni 
verksamhetsplanen? 
 

8. Vilka förbättringar anser du det finns utrymme att göra för att främja din 
organisation samt underlätta vid personalomsättning gällande 
kunskapsöverföring? 

Avslutning 
9. Är det något du vill tillägga, något viktigt som du känner förbisetts i intervjun, 

avseende Knowledge management & aktiehandeln, Capital Markets? 
 

10. Skulle du kunna ge oss något förslag på en underanställd till dig som skulle 
lämpa sig för vår slutintervju?(uppföljning till denna intervju) 

 
11. Går det bra att kontakta dig i efterhand för eventuellt kompletterande 

information? 
 
Tack för din medverkan! 
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Intervju, Capital Markets II 
Tobias Pettersson, Trading & Execution, Capital Markets 

Inledning 
1. Berätta kort om dig själv (bakgrund/utbildning) 

 
2. Vilken position har du inom er organisation? Berätta kort om din roll inom 

exekvering, CM och dina arbetsuppgifter. 
 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande position och vad gjorde du innan? 
 

4. Varför tror du att det är så pass hög personalomsättning inom denna bransch 
och hur ställer du dig till detta? 

Knowledge Management 
5. Vilken typ av kunskap och information är viktig för dig i ditt arbete? 

 
6. Känner du att du fick nödvändig kunskap/information under 

upplärningsprocessen? 
 

7. Varifrån kom kunskapen, Internt eller Externt, och i vilken utsträckning? 
 

8. Hur såg upplärningsprocessen ut när du tillträdde på din nuvarande position? 
 

9. Har du vid något tillfälle känt av att det råder en ojämn kunskapsfördelning 
inom gruppen? I så fall, vad har detta haft för implikationer? 
 

10. Har du varit i kontakt med verksamhetsplanen (PLUS) tillsammans med din 
chef? 
 

11. I vilken utsträckning känner du att du kan påverka dina egna mål och hur du ska 
nå dessa inom banken? 
 

12. Vilka implementeringar skulle kunna införas för att förbättra 
upplärningsprocessen och kunskapsöverföring i allmänhet? 

Avslutning 
13. Är det något du vill tillägga, något viktigt som du känner förbisetts i intervjun, 

avseende Knowledge management inom aktiehandeln, Capital Markets? 
 

14. Går det bra att kontakta dig i efterhand för eventuellt kompletterande 
information? 

 
Tack för din medverkan! 
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