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Sammanfattning 
Idag är kunskap viktigt för värdeskapande inom nästan alla branscher, men inom 
konsultföretag är det extra påtagligt då kunskapen som genereras och delas bildar kärnan i 
företagets tjänster. Kunskap kan delas upp i två former, en explicit och en tyst form.”Tyst 
kunskap” definieras som den form av kunskap som är svår att dokumentera och som grundar 
sig i känslor, värderingar, personliga åsikter och erfarenheter samt ligger inbäddad i en 
organisations kultur, vilket medför att den är svår för andra företag att imitera. Mycket av den 
kunskap som bidrar till ökad prestation och konkurrensfördelar är baserad på tyst kunskap. 

Syftet med detta projekt är att undersöka vad tyst kunskap är, huruvida denna 
uppmärksammas och tas tillvara i konsultföretag samt hur denna kan utnyttjas för att uppnå 
konkurrensfördelar. Undersökningen bygger på en litteraturstudie om framförallt ”Knowledge 
Sharing” och tyst kunskap samt en empirisk och komparativ studie baserad på intervjuer med 
två konsultföretag som skiljer sig i storlek och bransch. 

Resultatet från litteraturstudien visar på att tyst kunskap är viktig inom problemlösning och 
leder till ökad kvalitet i konsulternas arbete. Tyst kunskap delas genom personlig kontakt och 
vid utbyte av erfarenheter. Ur litteraturstudien framkom att en väl fungerande 
kunskapsdelning, exempelvis genom dokumentation av projekt, bidrar till ökad prestation och 
innovation. För att motivera anställda till att delta i delning av tyst kunskap krävs en öppen 
företagskultur som främjar social interaktion, tillit och delad vision. Det finns även 
motiverande lösningar så som ”Push & Pull”, belöningssystem och incitament för att 
konsulter ska vilja dela med sig av kunskap. 

Efter intervjuerna med de två konsultföretagen kan det konstateras att begreppet ”tyst 
kunskap” inte tycks vara känt och därmed finns inga etablerade metoder för att ta tillvara på 
denna form av kunskap. Däremot är konsultföretagen medvetna om vikten av kunskapsutbyte 
och social kontakt, vilket leder till att detta främjas av respektive företagskultur. Skillnader i 
kunskapsdelning på grund av företagens olika storlek kunde iakttas, då ett litet företag mer 
naturligt kan bibehålla en informell kommunikation med mer personlig kontakt. Båda 
konsultföretagen har infört incitament för att motivera till kunskapsdelning och har 
institutionaliserat aktiviteter för delning av explicit kunskap. Dock återfanns svårigheter i att 
hitta en balans mellan elektroniska hjälpmedel och personlig kontakt. 

En slutsats som kan dras är att kunskapsdelning och främst delning av tyst kunskap är av 
yttersta vikt för konsultföretag. För att bättre kunna utnyttja den tysta kompetens som finns 
bör konsultföretag bli mer medvetna om termen tyst kunskap och arbeta aktivt och 
kontinuerligt med denna. Genom att institutionalisera aktiviteter där tyst kunskap delas, så 
som brainstorming och erfarenhetsutbyten, kan konsultföretag uppnå högre produktinnovation 
och konkurrenskraft. 

  

 
 



How is Tacit Knowledge Acknowledged and Shared within 
Consulting Firms? 
Abstract 
Knowledge is today important for creating value within almost every industry. However, 
within consulting firms it is even more significant since the knowledge that is generated and 
shared in the firms creates the core of their services. Knowledge can be divided into two 
forms, one explicit and one tacit form. “Tacit knowledge” is defined as the form of 
knowledge that is difficult to document, founded in feelings, values, personal opinions and 
experiences and that is embedded in an organization’s culture, which makes it difficult for 
other firms to imitate. A large part of the knowledge that contributes to performance and 
competitive advantages derives from tacit knowledge. 

The purpose of this report is to investigate what tacit knowledge is, whether it is recognized 
and seized in consulting firms, and also how it can be used to reach competitive advantages. 
The investigation is built upon a study of literature with focus on “Knowledge Sharing” and 
tacit knowledge, as well an empirical and comparative study based on interviews with two 
consulting firms that differ in size and industry. 

The result from the study of literature shows that tacit knowledge is important in problem 
solving and leads to increased quality in the work of consultants. Tacit knowledge is shared 
through personal contact and exchange of experiences. In the literature it was found that good 
knowledge sharing, for example through documentation of projects, leads to increased 
performance and innovation. To motivate employees to participate in the sharing of tacit 
knowledge it is necessary to have an open culture within the company that encourages social 
interaction, trust and shared vision. Motivating solutions such as “Push & Pull”, reward 
systems and incentives, are also used to make consultants willing to share their knowledge. 

After interviewing two consulting firms it can be stated that the concept of tacit knowledge 
does not seem to be well known. Therefore, there are no established methods to take 
advantage of this form of knowledge. On the other hand, the consulting firms are aware of the 
importance of knowledge sharing and social contact, and therefore this is encouraged by each 
company’s culture. Differences in knowledge sharing methods could be observed because of 
the firm’s diverse sizes, since a small firm more naturally can sustain an informal 
communication with more personal contact. Both of the consulting firms have established 
incentives to motivate knowledge sharing and also instituted activities where explicit 
knowledge is shared. However, difficulties were found in finding a balance between 
electronic aids and personal contact. 

To conclude, knowledge sharing, and mainly sharing of tacit knowledge, is of great 
importance to consulting firms. In order to use the tacit knowledge that exists better, 
consulting firms should become more aware of the concept of tacit knowledge and work 
actively and continuously with it. By institutionalising activities where tacit knowledge is 
shared, such as brainstorming and exchange of experiences, consulting firms can reach higher 
product innovation and competitive strength. 
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1. Inledning 
Under följande avsnitt presenteras varför den valda frågeställningen är relevant idag samt en 
introduktion av begreppet tyst kunskap. Därefter förklaras syftet med detta arbete och 
frågeformuleringen delas upp i tre mindre frågeställningar. Sist förklaras de avgränsningar 
som utförts. 

1.1 Bakgrund 
Dagens globala och ständigt förändliga samhälle kräver att företag fokuserar på förnyelse och 
innovation för att överleva. Detta leder till en hög efterfrågan på expertkunskap vilket medfört 
att antalet tjänsteföretag blivit allt fler [1]. Som exempel finns idag konsultföretag vars 
huvudsakliga kapital är kunskapsbaserat då de säljer social och individuell expertis. Denna 
professionella kunskap skapas av konsulter genom interaktion och samarbete med klienter, 
partners, andra företag eller konsulter [2]. Tjänsterna som säljs av konsultföretag är inte 
gripbara, utan de erbjuder istället ”värdeökning” och kunskapsbaserade råd.  Slutsatsen blir att 
ett konsultföretags värde ligger i dess ”mänskliga kapital”, alltså de anställdas kunskap, 
utbildning, färdigheter och specialistområden, då det är de anställda som innehar den kunskap 
som säljs. Inom ett konsultföretag anses detta kunskapskapital vara den viktigaste resursen för 
att vinna och behålla konkurrenskraft på marknaden. Anledningen är att det mänskliga 
kapitalet ofta är svårt att imitera och är inbäddat i personliga erfarenheter och organisationens 
kultur och rutiner [3]. För att vinna konkurrenskraft krävs därför en fungerande 
kunskapsdelning inom företaget för att kunna ta tillvara de anställdas kunskaper och 
erfarenheter [4],[5],[6]. 

Kunskapsdelning är den process då individer ömsesidigt utbyter ”tyst” och ”explicit” 
kunskap. Med tyst kunskap menas här kunskap som är bunden till sinnena, fysiska 
erfarenheter, intuition och personliga åsikter [7],[8]. Detta medför att tyst kunskap är svår att 
dokumentera och därmed svårare att ta tillvara än explicit kunskap, då den senare går att 
uttrycka och formulera i text och bilder [9]. Genom kunskapsdelning och integrering av tyst 
kunskap kan denna tas tillvara och konkurrensfördelar därmed uppnås [10].  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete var att skapa förståelse för betydelsen av tyst kunskap i 
konsultföretag, hur och om denna utnyttjas och delas, samt jämföra hur konsultföretag som 
skiljer sig i storlek och bransch utnyttjar tyst kunskap till sin fördel. Målet var även att kunna 
dra lärdom av konsultföretags olika lösningar och problem angående delning av tyst kunskap, 
samt att komma med nya förslag på lösningar.  

De frågor som arbetet behandlar är: 

• Vad är ”tyst kunskap” och varför är det viktigt att ta vara på denna? 
• Är tyst kunskap uppmärksammat av dagens konsultföretag och hur delas denna inom 

företaget? 
• Hur kan konsultföretag bättre utnyttja den tysta kunskap som finns? 

 

1.3 Avgränsningar 
Kunskapsöverföring och kunskapsdelning bland företag involverar många olika faktorer 
såsom nätverk, strategi, företagskultur och inställning till kunskap. Strategier och 
kunskapsdelning mellan konsultföretag behandlas dock inte i detta arbete. Rapporten nämner 
och definierar explicit kunskap men tar inte upp metoder och lösningar för delning av denna i 
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detalj då fokus ligger på tyst kunskap. Den komparativa studien har utförts mellan endast två 
konsultföretag med olika storlek och i olika branscher för att se om olika lärdomar kan dras 
från deras sätt att hantera kunskap.  

Det finns många definitioner av kunskap, varav flera undersökts under detta projekt. Den som 
använts som utgångspunkt i denna rapport är framtagen utav Ikujiro Nonaka, en av grundarna 
till begreppet tyst kunskap. Nonaka är även en av de främsta forskarna inom detta område 
varav den definition som valts anses vara relevant och tillförlitlig. 
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2. Metod 
Metoden för att utföra detta projekt bestod av olika delar som utförts under olika faser. 
Arbetet var upplagt med ett antal inspirationsföreläsningar inom ”Knowledge Management”, 
en litteraturstudie för att bygga upp en teoretisk förståelse och bakgrund för framförallt 
ämnena ”Knowledge Sharing” och tyst kunskap, en empirisk studie genom intervjuer med två 
olika konsultföretag samt genomförandet av en analys som sammanställts till denna rapport.  

2.1 Litteraturstudie 
Den litteraturstudie som utförts ska skapa förståelse för de områden som den empiriska 
undersökningen grundats på, samt ge möjlighet till en utförlig och pålitlig analys av resultaten 
från intervjuerna.  Begreppet ”Knowledge Sharing” (kunskapsdelning) har undersökts för att 
se hur företag gör för att utnyttja den kunskap som finns och som borde delas med alla 
anställda. Även ordet ”konsultföretag” har definierats för att visa hur viktig kunskap är i detta 
sammanhang. Den mer okända termen ”tyst kunskap” har studerats noga för att ge en 
bakgrund till dess betydelse i företag och deras konkurrenskraft. Den litteratur som använts 
omfattar vetenskapliga artiklar, vilka inhämtats från KTH:s bibliotek och dess elektroniska 
databaser, samt kurslitteratur som används inom institutionen Industriell ekonomi på KTH. 

2.2 Intervjuer 
Innan intervjuerna ägde rum fanns inte någon direkt kunskap om huruvida begreppet tyst 
kunskap var känt på konsultföretag, om denna ansågs viktig, samt hur kunskapsdelning 
hanterades. Därmed ansågs det lämpligt att utföra en komparativ studie för att kunna studera 
skillnader och likheter mellan olika företag, varav två separata konsultföretag intervjuades. 
Att just konsultföretag valdes berodde på att kunskap anses vara mycket viktigt i denna 
bransch.  

För att öka sannolikheten att finna olika problem och lösningar angående kunskapsdelning 
valdes konsultföretag som skiljer sig i både storlek och bransch. De intervjuade företagen har 
20 respektive 200 anställda samt arbetar inom Telekom respektive IT. 

Intervjuerna utfördes med avseende att undersöka hur respektive konsultföretag hanterar 
kunskapsdelning och om tyst kunskap uppmärksammas i företagens arbete. Samtidigt 
utreddes om företagen följer de mål som satts upp gällande kunskapsdelning och om 
förbättringar kan göras för att mer effektivt ta vara på den tysta kunskap som finns. 

De personer som intervjuats har arbetat länge på respektive konsultföretag och är väl insatta i 
företagskulturen samt vet hur företaget hanterar kunskapsdelning och tar tillvara de anställdas 
erfarenheter. Respektive intervju varade i cirka 90 minuter och hade en kvalitativ 
semistrukturerad karaktär. Ett frågeformulär användes som utgångspunkt, se Bilaga 1, men 
frågorna var öppna och följdfrågor kunde ställas baserat på de svar som gavs. Den 
semistrukturerade intervjumetoden bidrog till en öppen dialog med de intervjuade, vilket 
resulterade i att fokus hamnade på olika områden utifrån företagens unika situationer. 
Däremot styrdes intervjun tillräckligt för att innehållet skulle inbegripa samtliga områden som 
undersökts i detta projekt. Under intervjuerna togs anteckningar och sammanfattningar av 
dessa finns i Bilaga 2 och 3. 
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3. Resultat av litteraturstudie 
Nedan utreds begreppen konsultföretag, kunskap, tyst och explicit kunskap, kunskapsdelning 
och socialisering. 

3.1 Konsultföretag 
Konsultföretag erbjuder värdeökande och kunskapsbaserade råd och tjänster till andra företag, 
speciellt inom områden såsom strategi, operationer och informationsteknologi [11].  Kunden 
förväntar sig därför att konsulten ska inneha, analysera och förmedla den allra senaste 
kunskapen inom dessa områden [12]. Konsultföretagens uppdrag kännetecknas vanligen av 
att vara team-baserade och i projektform. Konsulter anses vara kunskapsgeneralister då varje 
projekt är specifikt och medför nya utmaningar och unika frågor, vilket kräver en bred 
kunskap om arbetsområden och bransch [13]. Kunskapen som genereras och delas inom 
företaget och i kundprojekt är kärnan i ett konsultföretags tjänster [13].  

3.2 Vad är kunskap? 
Kunskap är inbäddad i människor och bildas enligt Sveiby via social interaktion [11]. 
Nonaka, en av grundarna till begreppet tyst kunskap, påstår att kunskap skapas genom 
samspelet mellan människor med olika bakgrund där de tar med sig olika intressen och 
erfarenheter till processen. Han anser att det finns olika faktorer som påverkar 
kunskapsbildning i företag och bidrar till en social miljö, såsom kultur, ledarskap, struktur och 
system [14]. Nonakas Organizational Knowledge Creation Theory delar upp kunskap i en 
explicit form och en tyst form [14]. 

Explicit kunskap 
Den explicita formen av kunskap är uttalad, lätt att kodifiera och kan uttryckas och 
dokumenteras i text och bilder [8],[10],[14]. Detta gör att explicit kunskap oftast är lätt att 
sprida till en låg kostnad då den är objektiv, tillgänglig genom medvetenhet [14] och 
observerbar [10]. Exempel på explicit kunskap är den information som finns i handböcker 
som används som stöd inom projekt.  

Tyst kunskap 
Tyst kunskap är, till skillnad från explicit kunskap, svår att formalisera och dokumentera [7] 
och grundar sig i känslor, handlingar, ideal och värderingar [8],[10],[14]. Den är ofta 
individuell och subjektiv då den baseras på personliga åsikter och erfarenheter [8],[14]. 
Exempel på tyst kunskap är förmåga att bedöma viners smak eller hantverket att tillverka en 
fiol [14]. Denna typ av kunskap tar ofta flera år att lära sig genom erfarenheter och utförande 
av uppgifter [8]. Enligt Nonaka förvärvas tyst kunskap genom handling, utförande och 
reflektion, vilket tyder på att det finns explicita delar i tyst kunskap. Detta bidrar till att det 
behövs både en explicit och tyst form av kunskap för att arbeta med ett problem [14]. Den 
explicita delen behövs i början av ett projekt för att kunna ta in problemet och information 
genom en persons medvetenhet och verbala system [12]. Senare blir den tysta kunskapen 
viktig för att lösa problemet då detta ofta sker med hjälp av intuition och erfarenhet [14]. Det 
behövs därmed olika former av kunskap vid olika faser av ett projekt [13]. Tyst kunskap 
inhämtas enligt Sternberg med få eller inga direktiv och är väldigt praktiskt användbar [15].  

Polanyi, ytterligare en av grundarna till begreppet tyst kunskap, påstår att all kunskap grundar 
sig i tyst kunskap. Detta medför att organisationer måste sprida tyst kunskap mellan sina 
anställda för att kunna utvecklas och förnya sig [16].  Mycket av den kunskap som bidrar till 
prestation och konkurrensfördelar är baserad på tyst kunskap [17]. Anledningen är att den 
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tysta kunskapen ligger inbäddad i den personliga erfarenheten och organisationens kultur och 
rutiner och är därmed svår för andra företag att imitera [3].  

3.3 Knowledge Sharing/Kunskapsdelning 
Knowledge sharing, eller kunskapsdelning, definieras som processen då individer ömsesidigt 
utbyter kunskap, både i tyst och explicit form, och tillsammans skapar och genererar ny 
kunskap [18]. Kunskapsdelning kan delas upp i två former; formell och informell 
kunskapsdelning. Den formella är institutionaliserad av företaget och omfattar aktiviteter och 
tjänster, såsom möten, med mål att deltagarna ska utbyta kunskap med varandra. Här ingår 
databaser där explicit kunskap kodifieras och sparas för att alla på företaget ska ha tillgång till 
denna [12]. Informell kunskapsdelning anses vara den kunskapsdelning som sker parallellt 
med den institutionaliserade. Den inkluderar aktiviteter som underlättar kunskapsutbyte men 
som nödvändigtvis inte var framtagna i det syftet [12]. Detta sker ofta med direktkontakt 
mellan människor, så som idéutbyte under fikarasten eller lunchen [10], [12]. 

Deng definierar fyra olika steg i kunskapsdelning; ”What” – vilken kunskap som ska delas; 
”How” – hur denna kunskap ska delas; ”Who” – vem som ska involveras i processen; ”Why” 
– hur kunskapsdelningen motiveras [8]. I denna rapport undersöks delarna ”How” och 
”Why”. Dengs teori om Knowledge Management Systems (KMS) framgår av Figur 1. 

Figur 1.  Modell över Dengs teori om Knowledge Management Systems [8].  

Företag använder sig av olika metoder för kunskapsdelning (”How”) [8]. Det kan exempelvis 
ske genom rapporter, föredrag och beskrivningar av erfarenheter i genomförda projekt, eller 
genom interna och externa IT-system [2], [13].  

Det finns många anledningar till att konsultföretag måste inneha förmågan, samt bli 
motiverade, till att sprida kunskap bland anställda (”Why”) [8]. Som tidigare nämnts är 
kunskap den tjänst konsultföretag säljer. För att företagen ska överleva och få fördelar genom 
att vara innovativa och värdeskapande, är det viktigt att konsulter håller sig uppdaterade om 
det senaste och utbyter kunskap med varandra [2], [8], [12], [13]. Davenport och Prusak 
identifierade viljan att få bra rykte, osjälviskhet och förtroende, som motiverande faktorer till 
kunskapsdelning [19]. 
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För att öka kunskapsdelningen bland anställda brukar företag införa belöningssystem och 
incitament, såsom möjlighet till befordran eller bonusar, för att öka motivationen att utbyta 
kunskap [8], [13].  

En slutsats som dras av flera forskare är att det krävs en miljö och företagskultur som främjar 
kunskapsdelning för att denna ska kunna ske [8], [12], [13]. En sådan kultur är enligt Deng 
vanligare i mindre företag än i stora, då de anställda lättare kan identifiera sig med företaget 
och känna att deras egen prestation gör skillnad. Han anser att detta bidrar till en miljö där 
kontinuerligt lärande stimuleras samt att de anställda får en starkare vilja att utbyta kunskap 
[8].  
 
För att kunskapsdelning ska kunna äga rum spelar kunskapsmottagarens förmåga att känna 
igen värdet av försedd kunskap och information en stor roll. Även möjligheten att 
tillgodogöra sig och tillämpa denna kunskap påverkar huruvida mottagaren är mogen att 
förstå och tolka kunskapen som delas [10]. Det finns två vanliga modeller för 
kunskapsdelning, ”Push” och ”Pull”. Figur 2 representerar en ”Push-modell” vilken innebär 
att kunskapsinnehavaren (sender) skickar ut den kunskap den vill förmedla till valda 
kunskapsmottagare (recipient). Denna form av kunskapsöverföring sker vanligen i 
nedstigande led från exempelvis chefer till de anställda (vertikal kunskapsöverföring), men 
även mellan anställda (horisontell kunskapsöverföring). Enligt Chen och Zhang [10] måste 
företag via regler och incitament använda push-modellen för att främja personlig utveckling 

Figur 2. Push-modell fö

och kunskapsdelning inom företaget. 

r kunskapsbyte inom en organisation [8]. 

Metoden kan t kunskap då 

Figur 3.  Pull-modell för kunskapsutbyte inom en organisation [10]. 

Socialiserin
d är intensiv socialisering en möjlig metod för att uppnå konkurrensfördelar 

dock enligt Chen och Zhang vara olämplig för överföring av priva
denna är betydligt mer komplicerad. Med privat kunskap syftas här på kunskap som är ordlös 
och svår att härma, det vill säga tyst kunskap. En metod för att främja delning av denna är 
enligt Chen och Zhangs studier istället en ”Pull-modell”, se Figur 3. Modellen innebär att 
kunskapsmottagaren först måste finna en lämplig kunskapsinnehavare och att 
kunskapsöverföring har möjlighet att äga rum då rätt frågor ställs till denna [10]. 

 

 

g 
Enligt Baumar
genom att öka det tysta gemensamma kunskapskapitalet [2]. Vidare visar Wenpins 
undersökning att social interaktion och tillit är märkbart relaterat till graden av resursutbyte 
mellan avdelningar på företag, vilket i sin tur har stor effekt på produktinnovationen [20].  
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Baumards forskning stödjer starkt att socialt kapital i form av sociala resurser, vilka dolts i 
relationer, samt de normer och värderingar som associeras med dem, underlättar 

att motivera konsulter att dela 
 att förlora konkurrenskraft, inflytande och värde i 

e fann att 

 inte konsulter feedback om hur och om deras 

värdeskapande [2],[21],[22],[23]. Resultaten visar även att socialt kapital i form av social 
interaktion, trovärdighet och delad vision har visat sig ha en stor effekt på utbyte och 
kombination av resurser.  Genom att satsa på socialt kapital kan därmed värde skapas genom 
”tysta arrangemang”, vilket främjar produktinnovation [2]. 

Svårigheter med ”Knowledge Sharing” 
Då tjänsten som en konsult säljer är kunskap, kan det vara svårt 
med sig av denna då det medför en risk
företaget [24]. Kunskap är makt [25]. Även tidsbrist anses försvåra motivationen till 
kunskapsdelning, bland annat på grund av att konsulter ofta får betalt för kundrelaterat arbete 
[12],[26]. Idag använder sig flera konsultföretag av så kallade sanktioner inom 
kunskapsdelning som innebär att ett projekt inte kan avslutas och budgeteras förrän projektet 
är inrapporterat i företagets databas. På grund av tidsbrist ses dock detta ofta som ett onödigt 
ont och utförs därför på ett minimalt sätt. Detta medför att lite fokus läggs på att utvärdera 
resultaten och tolka erfarenheter och tyst kunskap från projektet. Lösningen kan vara att 
införskaffa ett belöningssystem för kunskapsdelning i sig och att skapa en kultur inom 
företaget där kunskapsdelning uppmuntras [13],[8]. Dagens globalisering medför dock att det 
krävs datasystem som fungerar som ett komplement till direktkontakt mellan människor 
[1],[13]. Viktigt är här att understryka att inget system eller verktyg är bättre än skickligheten 
hos dem som använder det eller kvaliteten på den information som matas in [27].  

Enligt en undersökning gjord av Haas och Hansen [28] studerades skillnaden mellan olika 
typer av kunskap och kunskapsöverföring med avseende på prestation. D
konsultföretags användning av högkvalitativa elektroniska dokument medförde en minskad 
tidsåtgång i projekten. Lösningarnas kvalitet, eller konsulternas förmåga att uppfattas som 
kompetenta av deras kunder, ökade däremot inte. Genom att istället använda sig av social 
kontakt med erfarna kolleger för att få råd, erhölls en bättre kvalitet på projektgruppernas 
arbete och deras förmåga att uppfattas som kompetenta ökade. Däremot medförde inte detta 
någon minskad tidsåtgång. Slutsatsen som drogs var att olika typer av kunskapsutbyte medför 
olika fördelar respektive nackdelar, men att de kompletterar varandra. Vilken metod som är 
bäst att använda beror således på målet [28]. 

Många konsultföretag har idag någon form av system för att ta tillvara på bästa lösningar och 
”lessons learned”. I många fall får däremot
delade kunskap använts. Denna feedback är i många fall nödvändig för att motivera de 
anställda att dela med sig av sin kunskap [13]. 
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4. Resultat av intervjuer 
Utifrån intervjuerna har en komparativ studie utförts med avseende på företagskultur, tyst 
kunskap och kunskapsdelning samt dess problematik. Sammanfattningar av respektive 
intervju finns i Bilagorna 2 och 3, och underlaget för intervjufrågorna finns i Bilaga 1.  

4.1 Introduktion 
De två konsultföretag som jämförts skiljer sig i både storlek och bransch, vilket medför att 
företagens uppbyggnad och kulturer är olika. Detta bidrar till att hanteringen av 
kunskapsdelning också skiljer sig åt.  

Konsultföretag A: Konsultföretaget, som är beläget i Sverige, består av ca 20 anställda och 
arbetar med strategi- och managementfrågor inom telekombranschen. Den intervjuade var 
med och grundade företaget och arbetar idag som Chief Operating Officer (COO), vilket 
medför att denne har en stor förståelse för företagets strategi och kultur. Konsultföretag A ser 
sig som en neutral och opolitisk rådgivare med givande och extern insyn samt kunskap om 
vad som sker i omvärlden. Ett typiskt projekt pågår i ca 8-10 veckor och sysselsätter ca 2-3 
personer. 

Konsultföretag B: Konsultföretaget består av ca 200 anställda och säljer IT-system för 
företags produktutveckling samt tillhörande tjänster. Huvudkontoret med merparten av de 
anställda är beläget i Sverige, men mindre kontor finns även i utlandet. Konsultföretag B 
arbetar inom olika affärsområden vilka består av olika avdelningar som jobbar i mindre 
grupper eller team. Företaget jobbar primärt i projekt, där vissa kan pågå så länge som flera 
år. Den intervjuade är idag Director Business Process & Quality och ansvarar därmed över 
den avdelning som behandlar företagets kvalitet- och processutvecklingsfrågor. Under större 
delen av intervjun medverkade även företagets Director Employee & Business Success.  

4.2 Företagskultur och tyst kunskap inom företaget 
Konsultföretag A: Företagskulturen tillåter kunskapsutbyte då kunskap anses som en viktig 
komponent i konsulternas arbete. Kommunikationen är ofta informell och då projekten 
genomförs i grupp främjas kommunikation och samarbete mellan anställda. Vidare förväntas 
de anställda ha en ”hunger” att lära och ta ansvar för att förmedla och dela med sig av sin 
kunskap. Konsultföretag A är inte särskilt medvetet om termen tyst kunskap, men ofta kan det 
utnyttja att det är ett litet företag där utbyte av tankar kan ske mer naturligt. Genom informell 
kommunikation och medveten förmedling av idéer, känslor och erfarenheter efter projekt 
samt genom ”learning-by-doing” och brainstorming, sker det ändå ett utbyte av tyst kunskap. 
Kommunikation genom ”person-to-person” anses ovärderligt då man får med alla nyanser av 
ett samtal.  

Konsultföretag B: Företaget har en generös attityd till kunskapsdelning. Vidare anses det 
horisontella utbytet av information vara ytterst viktigt i hela företaget. Företagskulturen 
uppmuntrar till samarbete vilket främjar bildandet av personliga nätverk. 

”Man tänker på att det är bra att träffas och prata - personlig kontakt ses som något 
positivt.” 
     [Konsultföretag B] 

Tyst kunskap är inte formellt en del av företagets verksamhet och arbete, men 
företagskulturen främjar ett informellt och socialt arbete vilket leder till att tyst kunskap ändå 
blir en del av kunskapsdelningen mellan de anställda. Exempelvis finns ett system som 
innebär att alla anställda har en coach med mer erfarenhet. 
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4.3 Kunskapsdelning inom företaget 
Konsultföretag A: För att sprida kunskap använder sig Konsultföretag A sig av så kallade 
synopsis, som konsulterna ska skriva efter varje projekt. Dessa ska beskriva arbetet som 
gjorts, erfarenheter, vad kunden tyckte, vilka känslor som uppstått och vilka lärdomar som 
kan dras, kallat ”Lessons Learned”. De anställda har dessutom krav på sig att läsa och lära sig 
det som kollegor skrivit – alla ska lära sig allt, vilket tillsammans med den hunger för lärande 
de förväntas ha bildar fenomenet ”Push & Pull”. Projektrapporterna samlas tillsammans med 
viktiga dokument i ett strukturerat informationsbibliotek, där konsulterna kan söka 
information inför ett uppdrag. 

”Det är viktigt att inte göra research på det andra redan har gjort research på” 
     [Konsultföretag A] 

Den största delen av informationen är tillgänglig för alla anställda, dock är konfidentiell 
kundinformation begränsad, då kundens förtroende aldrig får riskeras. Konsultföretag A 
uppmuntrar gärna externt nätverksdeltagande, men det är viktigt att aldrig äventyra företagets 
kunder. 

Då telekombranschen är ombytlig, utförs undersökningar genom strukturerad brainstorming 
var tredje till var sjätte månad om vart marknaden är på väg, så kallad ”trendspotting”. De 
anställda får även uppdrag att undersöka specifika ämnen och sedan hålla föredrag under ett 
företags-evenemang som genomförs varje kvartal. 

Konsultföretag B: Varje kvartal samlas hela företaget av VD:n för att informeras om resultat 
och nyheter. Företaget anordnar även varje år ett tvådagars-evenemang med alla anställda, där 
syftet är att knyta kontakter och utbyta kunskap genom samtal och föredrag. Vidare finns ett 
system för att dokumentera och redovisa projekt efter avslutning, med tillhörande erfarenheter 
och kunskap. Här anses det mycket viktigt att kundrelaterad information hanteras varsamt och 
med säkerhet, vilket leder till att all information inte kan vara tillgänglig för alla. Ett 
elektroniskt system har tagits fram vilket fungerar som en gemensam Wiki. Där kan anställda 
lägga upp information som andra får ta del utav och även ändra i. Bättre resultat anses uppnås 
om flera personer samarbetar kring dokument än om en person resonerar själv.  

Vissa grupper på företaget träffas regelbundet för att utbyta kunskap. Därefter läggs 
mötesanteckningarna upp på Wiki:n för att visa hur givande dessa träffar är. Detta medför att 
ett ”Pull” efter kunskap och interaktion med kolleger skapas. Systemet är tänkt att spridas till 
andra grupper inom företaget då det anses gynna arbetet. Ytterligare en formell form av 
kunskapsdelning är så kallade ”Brown bags”, vilka är möten och föredrag där en anställd 
föreläser om ett specifikt ämne för de kollegor som är intresserade. 

Företagets storlek 
Konsultföretag A: Kommunikationen på företaget är informell och spontan då det är ett litet 
företag. De anställda kan exempelvis från kontoret ropa ut i korridoren efter råd från kollegor. 
Alla jobbar med alla vilket leder till att det blir naturligt att hjälpa varandra. 

Konsultföretag B: På grund av företagets storlek och internationella verksamhet krävs ofta 
elektronisk media när anställda från olika avdelningar eller grupper ska utbyta information. 
Detta sker exempelvis vid VD:ns kvartalsenliga redovisning av företagsinformation. 

Motivation 
Konsultföretag A: Då vem som helst inom företaget i framtiden kan bli någon annans chef 
under ett projekt främjas samarbete mellan de anställda. Vidare leder intag av information till 
konkurrenskraft och därmed motiveras konsulterna till att hela tiden lära sig ny kunskap. Om 
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en konsult inte delar med sig av sin kunskap förlorar kollegorna lätt förtroende för denne och 
han/hon kan bli utfryst. Detta, samt det faktum att konsultföretaget anställer egenmotiverade 
konsulter, bidrar till att de anställda hellre samarbetar än låter bli. Det anses viktigt med 
uppenbara incitament för att främja kunskapsdelning. 

Konsultföretag B: För att klättra inom företaget krävs deltagande i de aktiviteter som bidrar 
till kunskapsdelning, såsom ”Brown bags” samt tvådagars-evenemang, och därmed föregå 
med gott exempel. Detta motiverar till en vilja att dela med sig av kunskap och att interagera 
med kollegor. Det anses hedrande att bli tillfrågad om att delta i en aktivitet eller bli frågad 
om hjälp. Konsultföretag B har även årliga pris som delas ut till anställda som utmärkt sig 
inom olika områden, exempelvis Knowledge Sharing.  

4.4 Problematik kring kunskapsdelning 
Konsultföretag A: Då anställda på Konsultföretag A förväntas ha en hunger för att lära, 
uppstår det samtidigt en skillnad mellan kollegor då vissa hungrar mer än andra. De anställda 
som söker mest information får naturligt en större konkurrenskraft. 

Ytterligare en problematik som Konsultföretag A fått uppleva är svårigheten att hitta en 
balans mellan elektroniska hjälpmedel och personliga kontakter. Mer hjälpmedel behövs ju 
större ett företag är. Tack vare företagets nuvarande storlek kan den personliga 
kommunikationen bevaras. Detta anses vara en fördel då det sociala behovet kan kombineras 
med professionellt kunskapsutbyte. 

Konsultföretag B: På grund av att företaget är utspritt geografiskt försvåras kommunikationen 
mellan anställda och avdelningar. Detta leder till att informationsutbyte ofta sker via media 
istället för genom personlig kontakt. 

Ett problem på Konsultföretag B är att det många gånger inte sker någon dokumentation efter 
ett projekts avslutande även om detta enligt regel ska ske. Anledningen är att projekten ofta 
pågår under en längre period och att viktiga nyckelpersoner då hunnit gå vidare innan 
projektet avslutas. 

Det finns olika problem gällande de anställdas vilja att dela med sig av kunskap. Även om de 
anställda förväntas att aktivt dela med sig av kunskap, krävs oftast att personen blir ombedd 
att delta i en aktivitet. Det finns även en ovilja hos vissa anställda att dela med sig av 
information innan materialet är färdigbearbetat. På grund av tidsbrist tar det tid innan 
informationen blir färdigställd och därmed sprids den inte snabbt till övriga kollegor. Det 
uppstår därför en konflikt mellan de som anser att det är bättre att dela med sig av något än 
ingenting alls och de som anser att information som ska delas ska vara färdigbearbetad. Det 
anses även svårt att veta för vem en viss kunskap kan göra nytta, till exempel när endast vissa 
personer bjuds in till ett möte trots att informationen skulle kunna vara intressant och viktig 
för fler. Detta leder till att vissa konsulter anser att information borde göras tillgänglig för så 
många som möjligt utan att äventyra kunders säkerhet och information. Oviljan att dela med 
sig av sin kunskap för att behålla ens konkurrenskraft i företaget är inte ett problem på detta 
företag, utan anses vara ett tecken på svag ledning. 

Det är ibland svårt med övertagning av projekt på grund av olika tankesätt hos olika 
avdelningar. Det händer att de som lämnar projekt tänker mer på nästa uppdrag än på 
personen som ska ta över det nuvarande projektet, vilket leder till att de nya 
projektmedlemmarna ibland inte får tillräcklig kunskap för att kunna leda projektet i rätt 
riktning. 

Användningen av företagets interna Wiki har ännu inte blivit så utspritt som önskats. Det 
finns fortfarande anställda som är aningen motvilliga till att göra Wiki:n till en del av det 
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dagliga arbetet. Enligt dessa behövs extra resurser för att arbeta med systemet medan de som 
redan tagit till sig systemet ser det som en hjälp i arbetet. Dock behöver mer information 
införas och en strukturering av systemet utföras, för att göra det mer användarvänligt. På 
grund av uppbyggnaden av ett nytt intranät är företagets information idag utspridd på flera 
olika system. Vissa anser att det krävs tålamod angående Wiki:n då fokus idag ligger på att 
snabbt färdigställa intranätet. 
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5. Diskussion 
Tyst kunskap börjar bli en mer och mer känd och använd term inom Knowledge 
Management. Efter intervjuer med två olika konsultföretag kan det dock konstateras att det 
fortfarande inte tycks vara en aktiv del i företags verksamhet. Däremot har båda dessa 
konsultföretag lyckats skapa företagskulturer där social aktivitet och informell och personlig 
kommunikation främjas. Båda företagen inser vikten av detta, vilket är positivt då social 
interaktion, delad vision och socialt kapital leder till ökad innovation och värdeskapande. 
Konsultföretag A använder sig av informell kommunikation, learning-by-doing och 
brainstorming, samt tar noggrant tillvara på både konkreta och abstrakta erfarenheter efter 
projekt. På Konsultföretag B anses personlig kontakt ytterst viktigt, vilket främjar bildandet 
av personliga nätverk. Dessa metoder leder till att den tysta kunskapen kan spridas och delas 
inom företagen. Dock sker detta ej formellt då det inte finns en medvetenhet om termen ”tyst 
kunskap”. Då kunskap är den tjänst som konsultföretag säljer är det ytterst viktigt för dessa 
företag att tillhandahålla och kunna tillämpa kunskap, både tyst och explicit. Tyst kunskap 
behövs i problemlösning, då den grundar sig i intuition och erfarenheter, vilket leder till att en 
större insikt om nyttan av tyst kunskap i konsultföretag förmodligen skulle medföra fördelar. 
Om konsultföretag aktivt arbetade med tyst kunskap och socialt kapital, och i större 
utsträckning institutionaliserade sociala aktiviteter där tyst kunskap delas, såsom nätverk och 
personliga erfarenhetsutbyten, skulle troligen större konkurrenskraft uppnås. 

De intervjuade konsultföretagen använder sig av både liknande och skilda metoder för 
kunskapsdelning. Eftersom Konsultföretag A dokumenterar alla projekt med tillhörande 
erfarenheter och ”Lessons Learned” leder detta till att företaget kan utvärdera vilken kunskap 
som behövdes för ett specifikt projektarbete och vilken kunskap som bör föras vidare till 
framtida projekt. Då detta system medför att de anställda kan få feedback på sina insatser och 
lösningar kan de motiveras till att fortsätta att dokumentera sina projekt. Detta moment av ett 
projekts avslut utförs inte lika ofta på Konsultföretag B, vilket kan leda till att de anställda får 
veta mindre om hur och vad deras kunskap kunde tillföra genomförda projekt och att de 
därmed blir mindre motiverade till att dela med sig av kunskap. Att projekt inte dokumenteras 
beror ofta på tidsbrist och det faktum att konsulterna får betalt för kundrelaterat arbete. Om 
detta moment gjordes till en integrerad del av projektet, till exempel genom sanktioner, skulle 
förmodligen mer explicit kunskap dokumenteras och mer erfarenheter skulle kunna tas 
tillvara. 

”Push & Pull” används på olika sätt för att motivera anställda till att delta i kunskapsdelning. 
På Konsultföretag A rekryteras endast konsulter som strävar efter att lära vilket bidrar till ett 
naturligt ”pull” efter kunskap. Detta sug efter kunskap skapas på Konsultföretag B istället 
genom att visa nyttan med kunskapsdelning och social interaktion. Båda konsultföretagen 
skapar ”push” genom att införa uppenbara ekonomiska incitament för att främja 
kunskapsdelning. Konsultföretag B:s förmåga att få de anställda att vilja föregå med gott 
exempel är ett bra sätt att motivera till kunskapsdelning. För att ytterligare underlätta 
kunskapsdelning mellan de anställda, kan lärdomar dras av Konsultföretag A:s lösning att 
göra denna till en naturlig del av de anställdas arbete. 

Generellt sett verkar det vara problematiskt att veta för vem information och kunskap kan 
vara intressant och användbar. En anställd (eller utomstående) som bjuder in specifika 
kollegor eller avdelningar till ett föredrag, kan missa viktiga personer som skulle haft nytta av 
informationen. Det finns dock även en risk att för få inbjudna känner sig intresserade att 
medverka om det inte är ett krav då det kan vara svårt att ta ställning till om föredrag kan 
tillföra relevant information och kunskap. En lösning kan vara att alla som kan tänkas ha 
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minsta nytta av innehållet ska i möjligaste mån närvara på redovisningar och föredrag. Genom 
att använda push-modellen på detta sätt finns en chans att anställda upptäcker viktig kunskap. 
Genom interaktion kan därefter den tysta kunskapen tas tillvara och komma till användning 
då ett pull skapats. 

Konsultföretag A:s metod att alla ska lära sig allt kan vara svårt att genomföra på 
Konsultföretag B på grund av dess storlek och uppdelning på olika avdelningar och kontor. 
Dock kan det vara möjligt att använda denna metod inom avdelningar för att bättre ta tillvara 
på den tysta kunskapen och därmed främja och gynna produktinnovationen. Ytterligare en 
lösning skulle kunna vara att använda den interna Wiki:n även på ett informellt sätt för att 
snabbt kunna sprida tankar, idéer och kunskap som ännu inte färdigbearbetats. Detta verkar 
redan förespråkas av vissa anställda, men för att det ska fungera optimalt måste det accepteras 
av alla anställda.  

Vilka metoder som används för kunskapsdelning och kommunikation beror till stor del på 
företagets storlek. Små företag kan lättare bibehålla en informell stämning till skillnad från 
stora. Genom informell kommunikation kan mer värdefull tyst kunskap spridas och en större 
del av företaget lättare få tillgång till viktig information. Konsultföretag A uttryckte 
svårigheten i att hitta en balans mellan användning av elektroniska medier och personliga 
kontakter, ett problem som även kan iakttas på Konsultföretag B. Mycket information måste 
idag överföras elektroniskt och då kan viktiga nyanser av ett samtal förloras, däribland den 
tysta formen av kunskap. Genom att förespråka direktkontakt mellan människor, kan 
konsultföretag enkelt främja den sociala aspekten av kunskapsdelning och därmed gynna 
företagens innovation och värdeskapande.  
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6. Slutsats 
Det kan konstateras att konsultföretag är medvetna om att det är viktigt med direktkontakt och 
social interaktion. Dock behövs en större medvetenhet och bättre förståelse för begreppet tyst 
kunskap och hur denna kan gynna ett konsultföretags utveckling och konkurrenskraft. Detta 
kan uppnås genom att skapa en öppen och social företagskultur som underlättar 
kunskapsdelning. Idag är delning av explicit kunskap ofta institutionaliserad, vanligen i form 
av datasystem och elektroniska hjälpmedel. Detta medför att viktig information och kunskap 
kan bli tillgänglig för många, samt bidrar till tidsbesparing vid informationsinsamling. Då 
konsultföretags tjänster ofta inkluderar problemlösning krävs uppfinningsrikedom, vilken 
främjas av delning av tyst kunskap. Därför bör konsultföretag arbeta aktivt och kontinuerligt 
med tyst kunskap och även institutionalisera aktiviteter och metoder som främjar social 
interaktion, så som brainstorming, personliga erfarenhetsutbyten samt belöningssystem, som 
bidrar till att den tysta formen av kunskap kan tas tillvara. 
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Bilaga 1 - Intervju med Konsultföretag A/B 
Vi studerar tredje året på Maskinteknik med inriktning Industriell Ekonomi på KTH. Nu gör 
vi kandidatexamensarbetet där vi själva får välja ett ämne inom temat ”Knowledge 
Management”. Vi har valt att fokusera på kunskapsöverföring och kunskapsdelning inom ett 
konsultföretag, där vi riktar in oss på framförallt tyst kunskap. Tyst kunskap definierar vi som 
”kunskap som är erfarenhetsbaserad, svår att skriva ner och dokumentera och därmed ofta 
överförs muntligt”. 

 
• Kan du berätta lite om vad du gör på Konsultföretag A/B? Vad gör Konsultföretag 

A/B? Säljer? Marknad? 
 

• Hur är Konsultföretag A/B uppbyggt som företag? Olika avdelningar/områden? 
Samarbetar dessa avdelningar? 
 

• Hur fungerar kommunikationen inom och mellan avdelningar? 
 

• Hur sker den kontinuerliga vidareutbildningen av era anställda? Hur håller ni er up-to-
date? 
 

• Hur delas och överförs den kunskap som finns inom företaget till andra anställda? 
Strategi? Metoder (möten, nätverk)? Olika mellan olika avdelningar respektive inom 
avdelningar?  
 

• Hur dokumenterar ni lösningar och resultat/case efter ett projekt? Gör ni på något 
annat sätt för att förmedla den kunskap och erfarenhet som inhämtats under 
arbetet/projektet? 
 

• Fungerar detta (kunskapsdelningen) bra? Hur skulle det kunna förbättras? Finns det 
planer på utveckling? Är det någonting att satsa på? Hur viktigt är kunskapsdelning 
för er? 
 

• Påverkar ni vilka som ska få ta del av andras kunskap? Hur? 
 

• Hur motiverar ni era anställda att vilja dela med sig av sin kunskap?  
(Egen kunskap = konkurrenskraft) 
 

• Om man skulle fokusera på tyst kunskap, hur förhåller ni er till det? Finns det en 
medvetenhet om detta? Om ja = Hoppa upp till pilen! 
 

• Om det uppkommer några frågor är det okej om vi hör av oss via mejl? 
 

• Angående sekretess, vi kommer inte att nämna företagets namn i rapporten utan 
referera till ett konsultföretag som arbetar inom Telekom/IT och finns i Sverige. Vill 
ni att vi skickar rapporten till er efter kursens slut? 
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Bilaga 2 - Intervju med Konsultföretag A (inom Telekom) 
Den intervjuade i konsultföretag A var med och startade detta företag och arbetar idag som 
COO, vilket medför att denne har stor inblick i företagets strategi och kultur. 

Konsultföretag A är litet med cirka 20 anställda och inriktade på konsulttjänster inom strategi 
och management. De har valt att specialisera sig på telekom och är alltså branschspecifikt, 
vilket är ovanligt bland konsultföretag.  

Kundkretsen består främst av stora telekomföretag, mobiltillverkare och mobiloperatörer, där 
50 procent av uppdragen utförs på kontoret medan resterande uppdrag utförs hos kunder. 
Konsulter ingår då ofta i existerande projekt hos kunden. 

Det klassiska arbetet i konsultföretag består ofta i att utföra uppdrag som kunden själv inte 
vill göra. Konsultföretag A har dock valt att arbeta mer som en förlängd arm hos kunden och 
därmed hjälpa kunden och ge råd i uppdrag som kunden själv vill råda bukt på. 
Konsultföretag A ser sig som en neutral och opolitisk part som kan komma med en givande 
och extern insyn, vilken till viss del baseras på vad som sker och vad som kommer att ske i 
omvärlden inom det aktuella området. 

Ett typiskt projekt i detta företag består av cirka tre personer som arbetar i 8-10 veckor. Det 
uppstår ytterst sällan individuella projekt vilket leder till en företagskultur som främjar 
kommunikation och samarbete. 

Konsultföretag A:s företagsstruktur kan sammanfattas med att alla arbetar under ett och 
samma tak. Man söker vid rekrytering ”generalister” som kan vara användbara i många olika 
sorters projekt och personer som har en hunger för att lära. Detta bidrar till att det finns ett 
internt ansvar att förmedla kunskap och att dela med sig av ens kunskap till de andra anställda 
så att alla ska kunna arbeta inom alla framtida projekt som kommer in till företaget. Därför 
ska de som rekryteras även ha en brant inlärningskurva för att snabbt kunna sätta sig in i nya 
områden och kunna ta in ny kunskap. 

Efter varje projekt skrivs en synopsis, där konsulten ska beskriva arbetet som gjorts, 
erfarenheter, vad kunden tyckte, vilka känslor som uppstått, vad som kan föras vidare till 
framtida kunder och vad man som företag kan dra för lärdomar. Det finns ett internt uttryck 
på konsultföretag A som kallas ”Lessons Learned”, vilket innebär de lärdomar som dragits, 
samt de erfarenheter och den ny kunskap som har inhämtats under ett projekt. Detta är en 
viktig del i konsultföretag A:s arbete med kunskapsförmedling och kunskapsdelning. Det 
finns även krav på att varje anställd ska läsa och lära sig dessa nya kunskaper som inkommit. 
Fenomenet att de anställda ska ha en egen hunger för att lära sig så att alla har ett hum om 
varje område företaget har arbetat med kallas för ”Push & Pull”. Detta innebär att företaget 
och ledningen kräver att de anställda ska ta sig tid att lära sig nya saker men att de även ska ha 
viljan och hungern efter att lära sig och därför själva väljer att lägga ner tid på att införskaffa 
ny kunskap. 

Samtidigt som konsultföretag A utför de uppdrag som kunder har beställt sker det en 
kontinuerlig bakgrundaktivitet på företaget. Telekombranschen är ombytlig, varför 
undersökningar om vart marknaden och branschen är på väg utförs, så kallad ”trendspotting”. 
Vad kommer kunderna fråga om ett halvår? Vilken ny information behöver företaget ta in? En 
intern och strukturerad brainstorming sker regelbundet var tredje till sjätte månad med i 
princip hela bolaget inblandat. De anställda får även interna uppdrag att i mindre grupper 
undersöka och lära sig allt företaget behöver veta om ett specifikt ämne. Sedan hålls ett 
företagsevent varje kvarttal där dessa grupper håller föredrag och därmed delar med sig av sin 
nya kunskap med resten av de anställda. Detta arbete innehåller även en reguljär granskning 
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om företaget har valt rätt områden och information att lära sig för att ligga ett steg före och 
därmed behålla sin konkurrenskraft. 

Konsultföretag A har både strukturerade och ostrukturerade metoder för att överföra och 
förmedla kunskap inom företaget. Det strukturerade systemet består av ett strukturerat 
informationsbibliotek, en databas, där anställda kan söka efter dokument och information 
passande för ett specifikt uppdrag. ”Det är viktigt att inte göra research på det andra redan 
har gjort research på”. 
Kommunikationen på företaget sker ofta informellt och spontant då det är ett litet företag. 
Företagskulturen tillåter kunskapsutbyte och förmedling av kunskap då kunskap anses som en 
viktig komponent i konsulternas arbete. Ett exempel på den informella kommunikationen som 
sker på företaget är att de anställda i princip kan ropa ut i korridoren efter råd eller hjälp av 
kollegor.  
De anställda på konsultföretag A är karriärsdrivna och lönen är prestationsbaserad, vilket 
leder till att konkurrenskraft är något positivt. Men eftersom det är ett litet företag och alla 
jobbar med alla, blir det naturligt och självmotiverande att hjälpa varandra, ”Competitive 
Cooperation”. Vem som helst inom företaget kan i framtiden bli en annans ledare eller chef 
under ett projekt. 

Inte så medvetna om termen tyst kunskap, men ofta blir det ett självlösande problem. 
Konsultföretag A kan utnyttja att det är ett litet företag då utbyte av tankar sker mer naturligt. 
De nämner aldrig tyst kunskap, men med informell kommunikation och medveten förmedling 
av bland annat erfarenheter och känslor efter ett projekt, sker det ett utbyte av tyst kunskap 
ändå på konsultföretag A. 

Detta företags strategi vid uppdrag består av företagets egna ”verktygslåda” där klassiska, 
akademiskt baserade modeller ingår tillsammans med egna versioner och eget utvecklade 
standardmodeller. Här kommer återigen ”Lessons Learned” in då de anställda kan sprida 
vidare tidigare metoder och inhämtad kunskap vilka kan vara användbara i framtida projekt. 

Resultatet av detta arbetssätt är att kunskap delas och förmedlas bland de anställda, men det 
uppstår samtidigt en skillnad då vissa anställda hungrar mer än andra. Det finns en vanlig vilja 
att alltid sträva uppåt och de anställda som söker mest information får naturligt en större 
konkurrenskraft jämfört med andra kollegor. 

På konsultföretag A anser man att begränsning av information ofta leder till att information 
förloras, därför undviks detta i möjligaste mån. Därför får alla anställda ta del av den 
information som företaget tar in. Det enda som är begränsat är konfidentiell information från 
kunder som inte får spridas vidare än till de som är inblandade. Detta är av yttersta vikt då 
kunden aldrig får riskeras. 

Det är tuffa krav på nyanställda, det är viktigt att de kan lära sig snabbt och att de är 
motiverade. I början fås uppgifter så som bakgrundsarbete, men redan efter cirka en vecka ska 
den nyanställda helst ut och delta i projekt, företaget arbetar ofta efter fenomenet ”learning by 
doing”. 

Företaget har inte som policy att de anställda ska gå med i konsultnätverk och vara på träffar 
men man uppmuntrar det gärna. Flera anställda får på detta sätt in ny kunskap och om man 
anser att något är viktigt för företaget lärs detta ut till övriga anställda. Även här har de 
anställda inte så många begränsningar i vad de får säga, däremot får de aldrig kombinera 
information om företagskunder och uppdrag. 

I kunskapsutbyte och kommunikation är det svårt att hitta en balans om hur mycket man kan 
använda elektroniska hjälpmedel. Ju större ett företag är desto mer hjälpmedel behövs. 
Kommunikation genom person-to-person är ovärderligt då man får med alla nyanser av ett 
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samtal. Det finns en viktig social aspekt till det hela, det är en stor fördel om man kan 
kombinera det sociala behovet med professionellt kunskapsutbyte! 

Människor är människor och i slutändan tänker en person på sig själv. Därför är det viktigt 
med uppenbara incitament för att visa för de anställda att det är bra att dela med sig. 
Företagskulturen bidrar mycket och om man inte delar med sig av sin kunskap är det lätt att 
kollegorna förlorar förtroende för denna person och han/hon kan bli utfryst. 

Knowledge sharing är viktigt i sig! Alla ska lära sig allt. 
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Bilaga 3 - Intervju med Konsultföretag B (inom IT) 
Den intervjuade på konsultföretag B har arbetat på företaget i 10 år och är senior konsult och 
idag Director Business Process & Quality, alltså chef över den avdelning som behandlar 
företagets kvalitet- och processutvecklingsfrågor. Under större delen av intervjun medverkade 
även företagets Director Employee & Business Success. 

Konsultföretag B, som har ca 200 anställda, säljer IT-system för företags produktutveckling 
samt de tjänster som krävs för att IT-systemet ska anpassas utefter kundens behov och fungera 
i deras verksamhet. De främsta kunderna finns inom industrin, men möjliga kunder är alla 
företag som arbetar med produktutveckling. Företagets huvudkontor är beläget i Sverige där 
den största delen av de anställda arbetar, men mindre kontor finns även i Finland, Norge och 
USA. Konsultföretag B arbetar inom flera olika affärsområden vilka består av olika 
avdelningar såsom Human Resources, sälj och kvalitet- och processutveckling. Varje 
avdelning har en avdelningschef som ska informera sina underställda genom ett 
informationsmöte en gång per månad. Avdelningarna jobbar i mindre grupper eller team. 
Företaget jobbar primärt projektorienterat där vissa kundengagemang kan pågå så länge som 
flera år. Vid arbete hos kunden sker detta enligt dennes företagsstruktur. Det är vanligt 
förekommande med dagliga möten med hela projektgruppen där information utbyts inom 
ramarna för projektet. Här finns även möjlighet att finna nya uppdrag hos den befintliga 
kunden.  

Varje kvartal samlar VD:n företagets anställda för att informera om nyheter, resultat, 
förändringar och siffror. Tanken är att dessa möten i möjligaste mån sker så samtliga anställda 
kan närvara personligen eller via media. I och med att företaget är utspritt geografiskt är detta 
inte alltid möjligt, utan får då skötas lokalt. 

Varje år anordnar företaget ett tvådagars-event där samtliga anställda deltar. Syftet med detta 
är att träffas, knyta kontakter samt utbyta kunskap och information genom samtal och 
föredrag. Upplägget varierar med aktuell budget, behov och destination. Vissa gånger ligger 
fokus på att lära känna varandra och knyta kontakter, medan det andra gånger fokuseras på 
informationsutbyte i form av exempelvis redovisningar av tidigare projekt. 

Efter varje projekt anses att erfarenheter och kunskaper bör redovisas och dokumenteras. 
Detta är dock oftast inte fallet på grund av att projekt ofta pågår under en längre period och 
viktiga nyckelpersoner därmed hinner påbörja ett nytt projekt innan det första slutförts.  

Kunskapsdelning mellan de anställda beror av att en eller flera anställda anser sig ha något 
viktigt och intressant att delge. Detta är dock inte särskilt vanligt utan det krävs oftast att 
någon ber om att få ta del av en annans kunskap. Att bli tillfrågad om hjälp anses vara en 
motiverande faktor till kunskapsdelning, då denna person kan känna sig hedrad. 

Att konsulter inte skulle vilja dela med sig av sin kunskap anses vara ett exempel på en svag 
ledning och inte viljan att bevara personliga konkurrensfördelar. Företaget anser sig själva ha 
en generös attityd mot kunskapsdelning. Något som däremot problematiserar 
kunskapsdelningen är oviljan att dela med sig av resultat eller kunskap innan det är klart och 
färdigbearbetat. På grund av att tidsbrist ofta uppstår, bidrar detta till att den anställde inte 
alltid hinner färdigställa den kunskap som är tänkt att delas. Detta medför i sin tur att 
informationen inte sprids på grund av att den anställde kan känna sig obekväm med att skicka 
ut information till kollegor utan att känna att han/hon riktigt kan stå för den. Angående detta 
finns det olika åsikter på företaget. Vissa anser att en attitydförändring skulle förbättra 
kunskapsdelningen; att det är bättre att dela med sig av något än ingenting alls. 

Konsultföretag B har ett elektroniskt system för att de anställda ska dela med sig av kunskap, 
dokument och information. Det är en gemensam Wiki, som lanserades inom det senaste 
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halvåret, där de anställda lägger upp information som andra får ta del av samt ändra i. Denna 
lösning är ifrågasatt av vissa på företaget, speciellt de som har erfarenhet av sälj- och 
marknadsavdelningen där det finns oskrivna regler om att inte släppa ifrån sig saker innan de 
är färdigställda och inte heller ändra i saker som är färdiga. Det horisontella utbytet av 
information anses däremot ytterst viktigt av alla inblandade avdelningar och anställda. Men 
det finns olika åsikter om hur detta informationsutbyte ska utföras. En erfarenhet som har 
bidragit till nytänkande inom kunskapsdelning på konsultföretag B är att ett bättre resultat 
uppnås om olika grupper och personer bidrar och samarbetar kring ett dokument än om en 
person skriver och resonerar själv. En lösning till att förbättra kunskapsspridningen på 
företaget anses av somliga vara att få upp användandet av Wiki:n. Tyvärr har detta försvårats 
då alla involverade blivit utskickade till olika projekt och därmed har ingen arbetat aktivt med 
detta. 

För de som har börjat använda Wiki:n kontinuerligt har denna dock blivit mer ett 
arbetsredskap än ett extra arbetsmoment, vilket kan vara en motivation för de som hittills inte 
har fått in denna rutin. Men för att tydligt strukturera upp systemet och göra det enklare att 
söka efter information behövs personer som tar ansvar för olika domän och även behövs att 
mer information faktiskt läggas in. Enligt vissa anställda krävs tålamod i denna fråga då ett 
nytt intranät håller på att byggas upp och när detta är klart kan arbetet med Wiki:n påbörjas. 
Tyvärr är mycket information idag spridd på flera olika system under denna uppbyggnad 
vilket försvårar både arbete och kunskapsdelning. 

De olika åsikterna i problematiken kring detta informationssystem kan sammanfattas i att 
vissa anser att det är en resursfråga och att det krävs extra resurser för att arbeta med systemet 
och kunskapsspridningen medan andra anser att det inte behöver innebära extraarbete om 
systemet kombineras med dagliga arbetet. 

Synen på information kan vara olika då många är vana vid att information ska vara 
kontrollerad och strukturerad då den ska visas för kunder eller ledning. Det är då 
problematiskt att inse att intern information inte behöver vara lika ordnad. Alla är däremot 
överens om att information som presenteras för kunder och ledning måste vara strukturerad 
och färdig. 

Säljarna och projektledarna träffas regelbundet för att utbyta kunskap. Här har en förändring 
skett då man tidigare främst meddelade statusuppdateringar medan man nu skall ha gjort det 
innan mötet för att där kunna fokusera på viktig information och kunskap. Efter mötet läggs 
mötesanteckningar upp på Wiki:n för att visa hur viktigt och givande det är att gå på dessa 
möten. På så sätt anses man kunna skapa ett pull efter kunskap och interaktion med kollegor 
hos de anställda. Detta system vill även utvecklas hos många andra grupper inom företaget, 
vilka också skulle behöva interna utbyten av information, kunskap och erfarenheter. Detta är 
något som definitivt kan utvecklas. 

Företaget och hela ledningsgruppen arbetar med att förbättra samarbetet mellan grupper och 
avdelningar genom att se över processer och bonussystem för att motivera anställda till bättre 
kommunikation. Samarbetet måste vara bra mellan olika grupper och avdelningar för att 
kunna ge kunden det som utlovats och därmed vinna dennes förtroende. 

På säljavdelningen är det vanligt att de anställda ofta tänker på nästa projekt och inte på 
personen som ska ta över i det pågående projektet. Detta leder till svårigheter i 
kunskapsdelningen mellan dessa parter. Utan tillräcklig kunskap blir det problematiskt för den 
person som ska ta över projektet. 
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Företagskulturen i Konsultföretag B uppmuntrar till att de anställda hjälper varandra och 
därmed kan människor enkelt bygga upp sina personliga nätverk. Detta är dock inte särskilt 
formaliserat. 

En formell form av kunskapsdelning är såkallade ”Brown bags”, möten eller föredrag där 
någon anställd går igenom och föreläser om ett ämne, i princip vilket som helst. Detta utförs 
så ofta som möjligt, men som mest en gång i veckan. Senioritetsindelningen av de anställda 
bidrar till att vilja delta i dessa föredrag samt det årliga tvådagars-eventet och viljan att sprida 
kunskapen de innehar ökar. För att man ska kunna röra sig uppåt i företaget och få större 
ansvar måste man delta i denna typ av aktiviteter involverande kunskapsdelning. 
Konsultföretag B har även pris som varje år delas ut till vissa specifika anställda som 
belöning för gott arbete. Prisen finns i olika områden inom företaget och här uppmuntras 
anställda att föregå med gott exempel bland annat inom kunskapsdelning. 

Det finns alltså ekonomiska incitament för kunskapsdelning som motiverar de anställda, 
tillsammans med den motiverande faktorn att bli ombedd, som gynnar kunskapsdelning inom 
företaget.  

Re-use-initiativ finns i Konsultföretag B, då man ska kunna återanvända lyckade koncept eller 
mallar och inte behöva göra något som någon annan redan har gjort. Ett problem som uppstår 
och som man måste undvika är att inte använda exakt samma lösning hos flera olika kunder, 
ett fenomen som kan ses på konsultmarknaden i många olika branscher. 

Omvärldsanalysen görs inte strukturerat, så i detta område anses det finnas potential till 
förbättring. Detta problem brukar dock lösa sig självt då vissa anställda inom företaget har ett 
eget intresse för att hålla sig uppdaterade. Genom att dessa tar in ny information i företaget 
kan företaget hålla sig à jour i sitt arbete. 

Det finns en drivkraft att återföra information från kunden, men då alla inte är överens om hur 
detta ska skötas blir det problematiskt. Detta skapar en utmaning i att försöka ändra beteendet 
hos vissa på företaget för att förbättra återföringen. Problemet anses kunna vara en 
generationsfråga, då många unga vuxit upp med högteknologisk media och är därmed vana 
vid att kunskap är tillgängligt för alla. Samtidigt är andra väldigt måna om att information ska 
hanteras varsamt och att informationen som ska delas ska vara strukturerad och ”färdig att 
visa”. 

Nya uppdrag uppstår ofta genom att behov uppstår hos kunden under arbete med existerande 
uppdrag. Interaktionen med kunden ger nytt arbete och detta kräver god kommunikation och 
informationsutbyte mellan företaget och de inblandade. Man stämmer av med sin kund, gör 
tolkningar och itererar sig fram till en eventuell lösning. Det finns ingen manual att följa utan 
man måste utgå från situationen och anpassa sig till denna och det aktuella projektet i sig. 
Iterationer leder alltid till någon justering och förbättring, vilket kan gynna företaget mycket 
om informationsutbytet sker på ett bra sätt. 

Tyst kunskap är inte formellt en del av företagets verksamhet och arbete men företagskulturen 
främjar ett informellt och socialt arbete vilket leder till att tyst kunskap ändå blir en del av 
kunskapsdelningen mellan de anställda. Man tänker på att det är bra att träffas och prata - 
personlig kontakt är något positivt. Alla anställda har en coach som har mer erfarenhet och 
kan komma med råd, tyvärr är detta system inte florerande. 

Ett exempel på attityden och arbetssättet på Konsultföretag B som man försöker förbättra var 
när en ansvarig hade varit på konferens och skulle föra vidare den information han fått till 
företaget. Istället för att hålla ett föredrag för alla som var intresserade och spela in detta för 
att dokumentera och göra informationen tillgänglig för ännu fler, valde denna att hålla en 
presentation för endast en grupp inom företaget, säljarna. Vissa på konsultföretag B anser att 
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det är omöjligt att veta för vem information kan vara nyttig och därmed är det bättre att göra 
information tillgänglig till alla som behöver den, även de som ännu inte vet om det. Självklart 
kan inte all information vara tillgänglig till alla anställda på grund av konfidentiell 
information från kunder och inom ledningen. Därför måste självklart information till kund 
och ledning skötas mer kontrollerat och strukturerat. 
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