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Sammanfattning 
Kunskap spelar idag en viktigare roll än någonsin för företag och en stor mängd av 
deras inneboende kunskap finns lagrad inuti nyckelpersoners hjärnor. Detta innebär en 
risk då viktig kunskap kan gå förlorad vid händelse av oplanerat personalbortfall. Om 
nyckelpersoner plötsligt blir obrukbara för företaget och möjligheten till 
överlämningsperiod försvinner så är det av stor vikt att denna personalbundna kunskap 
även finns lagrad i andra delar av företaget.  

Syftet med denna uppsats är att identifiera och undersöka vilka metoder som företag 
använder för att kontinuerligt bevara nyckelpersoners kunskap och på så sätt minimera 
risken att denna går förlorad vid händelse av oplanerat personalbortfall.  

Uppsatsen består av en litteraturstudie samt en fallstudie av ett företag. Företaget som 
undersöks är ett stort teknikföretag och studierna till denna uppsats har koncentrerats till 
företagets avdelning för Development & Engineering. Resultaten baseras främst på tre 
intervjuer med olika chefer från denna avdelning samt en enkätundersökning bland de 
anställda. Vidare har två rekryterare intervjuats för att skapa en bredare bild av vilka 
konsekvenser oplanerat personalbortfall kan få beroende på om företag har väl 
fungerande metoder för kunskapsbevarande eller inte. 

Då kunskap delas in i två kategorier krävs det även två olika strategier för att kunna 
bevara all kunskap. Dessa strategier kallas för kodifiering och personalisering. 
Resultaten från fallstudien visar att företaget har framgångsrika metoder för 
kunskapsbevaring inom de båda strategierna. De arbetar för att säkerställa att mer än en 
medarbetare sitter inne på kompetensen inom kritiska områden. De arbetar även aktivt 
för att bibehålla en företagskultur där kunskapsspridning uppmuntras och är nästintill 
oundviklig. Företaget ser på så vis till att den tysta, svårförmedlade kunskapen sprids 
mellan företagets medarbetare. De använder även ett antal datorbaserade 
kunskapsbevaringssystem där de anställda för in viktig kunskap om projekt, teknik och 
studier. Viktig kunskap binds på så sätt inom företaget och kunskapen blir dessutom 
kontinuerligt användbar genom att de anställda kan gå in och söka efter kunskap i dessa 
datorsystem. Resultaten tyder också på att stora företag är mindre känsliga än små för 
den ovan beskrivna problematiken. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att företag bör undvika förekomsten av 
enskilda nyckelpersoner som ensamma besitter kunskap som är kritisk för företaget. 
Utan oumbärliga personer minimeras risken att företaget förlorar viktig kunskap vid 
händelse av oplanerat personalbortfall.    

 

 



Methods for Knowledge Preservation 
Abstract 
Knowledge matters more than ever for companies and a great amount of their internal 
knowledge resides in the minds of the key employees. This induces a risk since the 
companies might suffer from knowledge loss due to unplanned employee turnover. 
When a key employee suddenly becomes unavailable there will be no overlapping 
period of time between the old and the new employee. It is therefore essential that the 
knowledge which is bound within the key employee is also implemented in other parts 
of the company.   

The purpose of this thesis is to identify and investigate which methods companies 
continuously are using to preserve the knowledge possessed by key employees in order 
to prevent the risk of knowledge loss.  

The thesis consists of a literature research and a case study. The studied company is a 
big technical company and this thesis focuses on its department of Development & 
Engineering.  The results are mainly based on interviews with managers from this 
department and a survey among the employees. I addition, interviews were made with 
recruiters in order to obtain a wider point of view on which consequences unplanned 
employee turnover might lead to depending on whether the company has well 
functioning knowledge preserving methods or not. 

Since knowledge is divided into two categories it is necessary to use two different 
strategies to be able to preserve all knowledge. These are called codification and 
personalization. The results from the case study show that the company has successful 
knowledge preservation methods within both strategies. They work towards avoiding 
concentration of competence in critical areas within single employees. They also work 
actively in order to maintain a company culture where knowledge sharing is encouraged 
and near to unavoidable. In this way, the company ensures that the tacit knowledge 
which is difficult to articulate can be shared between the company’s employees. The 
company has a number of computer based knowledge preservation systems where the 
employees documents knowledge about projects, technique and research. Thereby, 
important knowledge will be secured within the company. It will also be continuously 
useful since the employees have the opportunity to search the systems for knowledge. 
The results also indicate that large companies are less sensitive than small ones to the 
problem described above. 

The most important conclusion that can be drawn is that companies should avoid the 
appearance of single key employees who alone possesses critical knowledge. Without 
indispensable employees the risk of knowledge loss due to unplanned employee 
turnover becomes minimized. 



Förord 
Denna uppsats är ett kandidatexamensarbete i Design och produktframtagning. Kursen 
motsvarar 15 hp av en civilingenjörsutbildning på Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm.   

Temat för kandidatexamensarbetet är Knowledge Management/Kunskap och lärande 
inom företag och syftar till att med stöd av föreläsningar självständigt genomföra ett 
empiriskt baserat projekt.  

Författarna vill rikta ett stort tack till alla medverkande från det företag som undersökts i 
fallstudien samt till Jan Henriques på CFR Execuive Search och Christer Karlsson på 
Transsearch AB. Slutligen vill vi tacka Mathias Werner som handlett oss genom detta 
arbete.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden och problemet som ligger till grund för den 
frågeställning som uppsatsen bygger på. 

1.1 Bakgrund 
Kunskap spelar idag en viktigare roll än någonsin (Liyanage m.fl., 2009). Enligt Corbitt 
(2005) har vi ett kunskapsbaserat samhälle där de organisationer som har chans att bli 
framgångsrika är de som har förmågan att identifiera, värdera, skapa och utveckla sina 
kunskapstillgångar.  

En enorm mängd information och kunskap finns lagrad inuti nyckelpersoners hjärnor 
(Hoobler & Droege, 2003). Detta innebär en risk för företagen eftersom värdefull 
kunskap kan gå förlorad om dessa nyckelpersoner lämnar företaget. 

When employees walk out the door, they take valuable organizational 
knowledge with them. But managers who think creatively can keep it in-
house. (Lesser and Prusak, 2001, s.101)  

Det kan finnas många anledningar till att personal lämnar ett företag. Det kan 
exempelvis bero på nytt jobb, uppsägning, utbrändhet, sjukdom eller dödsfall. 
Forskning visar att det främst är tre typer av kunskap som går förlorad med personer 
som lämnar ett företag. Dessa tre typer av kunskap är kunskapen om produkterna och 
processerna inom företaget, kunskap om det informella nätverket bland personalen samt 
goda kund- och leverantörskontakter (McQuade m.fl., 2007).   

Enligt Dess och Shaw (2001) ses mänskligt kapital som den avgörande faktorn för 
produktivitet. Stor personalomsättning medför en förlust av det mänskliga kapitalet i 
form av kunskap och färdigheter, såväl som förlust av socialt kapital i form av sociala 
nätverk, relationer och normer. Som följd av detta försämras företags produktivitet vid 
personalbortfall. Det bör således vara viktigt för företagets fortsatta framgång att ha väl 
fungerande metoder för att bevara den kunskap som personalen besitter.  

I know I can’t stop people from walking out the door – but how do I stop 
them from taking their knowledge with them?                                                                          

(Labarre, 1998 citerad i Hoobler & Droege, 2003, s.50) 

1.2 Frågeställning, syfte och mål 
Frågeställningen som behandlas i denna uppsats är: 

Vilka kunskapsbevarande metoder kan användas av företag för att kontinuerligt lagra 
in den kunskap som nyckelpersoner besitter för att minimera risken att denna går 
förlorad vid oplanerat personalbortfall? 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och undersöka vilka kunskapsbevarande metoder 
som finns beskrivna i teorin samt hur dessa används på ett verkligt företag. 

Målet är att ge en anvisning om vilka metoder företag bör använda för att göra sig 
mindre känsliga för den i bakgrunden beskrivna problematiken. 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar inte de kunskapsbevarande metoder som används vid planerat 
personalbortfall som exempelvis pensionsavgång där en överlämningsperiod existerar. 

Vidare begränsar sig uppsatsen till att främst undersöka de kunskapsbevarande metoder 
som används kring olika projekt inom området Development & Engineering.  

Uppsatsen är en fallstudie av ett företag med över 20 000 anställda och därmed baseras 
resultaten på stora företags kunskapsbevarande metoder. 
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2. Metod 
Metoden för arbetsprocessen utgjordes av en litteraturstudie, med syftet att samla 
kunskap inom området, samt en empiristudie. Den insamlade informationen låg till 
grund för uppsatsens diskussion och slutsatser, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Flödesdiagram över metoden och aktiviteternas inbördes påverkan. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte var att införskaffa kunskap samt vetenskaplig information kring 
frågeställningen. Med denna teoris hjälp kunde även lämpliga intervjufrågor utformas. 
Vetenskapliga artiklar samt böcker studerades. För att finna information användes de 
databaser som finns att tillgå via KTH:s Bibliotek. Scopus och Compendex var två 
databaser som gav många bra resultat. Information inhämtades även via Google Scholar 
samt KTH:s huvudbibliotek.    

2.2 Intervjuer och insamling av empiri 
Företaget som empiristudien gjordes på har lämnats anonymt och benämns i uppsatsen 
som Företag X. Detta beror på att en stor del av företagets processer är sekretessbelagda 
och tack vare anonymiteten kunde fler detaljer från empiristudierna delges. Då syftet 
var att identifiera och undersöka de kunskapsbevarande metoderna ansågs det vara 
viktigare att kunna redovisa denna sekretessbelagda information än att namnge företaget 
och intervjuobjekten. 

Empiristudien har genomförts som en kvalitativ studie då målet med intervjuerna var att 
identifiera och undersöka metoderna snarare än att bestämma och kartlägga 
omfattningen av användandet (Svensson & Starrin, 1996). För att undersöka vilka 
kunskapsbevarande metoder Företag X använder hölls semistrukturerade intervjuer med 
utvalda representanter på företaget. Dels intervjuades två personer som har ledande 
befattningar inom avdelningen Development & Engineering (D&E) och som därmed 
har stor insikt i de produktutvecklingsprojekt som bedrivs på Företag X (Bilaga 1). 
Företaget är beläget på annan ort och därför gjordes intervjuerna över telefon.  
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En e-mejlbaserad intervju (Bilaga 2) gjordes med den person som är ansvarig för 
Human Resources (HR) på D&E. Syftet med denna intervju var att undersöka vilka 
direktiv gällande kunskapsbevarande metoder som företagsledningen ger.  

För att få en bredare uppfattning om hur de kunskapsbevarade metoderna används och 
upplevs av de anställda skickades en internetbaserad enkät (Bilaga 3) ut till ett antal 
personer som arbetar på D&E-avdelningen, varav sex besvarade enkäter erhölls.  

Slutligen intervjuades rekryterare från två olika företag (Bilaga 4). Dessa intervjuer 
gjordes med syftet att undersöka vilka konsekvenser oplanerat personalbortfall kan få 
för företag beroende på om det finns väl fungerande metoder för kunskapsbevaring eller 
inte.  
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3. Litteraturstudie 
I detta kapitel redovisas resultatet av litteraturstudierna. Inledningsvis ges en kort 
beskrivning av kunskap och dess olika kategorier. Därefter presenteras några av de 
kunskapsbevarande metoder som finns beskrivna i teorin och slutligen beskrivs några 
faktorer som kan försvåra kunskapsbevarandet.  

3.1 Kunskap 
Kunskap betyder att förstå (Tonnquist, 2010) och är något som skapas i och mellan 
individer. Genom tillämpning av information i form av jämförelser, insikter av samband 
samt konversationer skapas kunskap. Denna kan till viss del erhållas genom 
strukturerad media och ibland i organisatoriska rutiner men främst genom social 
interaktion. (Davenport och Prusak, 2000) 

Kunskap delas vanligtvis in i två olika kategorier; explicit och tacit knowledge (Nonaka 
och Konno, 1998). Fortsättningsvis kommer dessa benämnas som explicit respektive 
tyst kunskap. 

Explicit kunskap 
Explicit kunskap är den kunskap som kan skrivas ner och formuleras till meningar eller 
illustrationer. Detta är den typ av kunskap som kan återfinnas i olika typer av arkiv, 
bokhyllor och databaser (Scalzo, 2006).  

Tyst kunskap 
Tyst kunskap kan beskrivas som den undermedvetna och personliga kunskap som finns 
inom individen (Zack, 1999). Den tysta kunskapen består av såväl de tekniska 
färdigheterna som de personliga åsikterna och idealen vilka påverkar hur vi uppfattar 
omvärlden (Nonaka & Konno, 1998). Den erhålls vanligtvis genom erfarenheter och är 
väldigt intuitiv och svår att artikulera eller kodifiera (Scalzo, 2006). Detta beror främst 
på att individen ofta är omedveten om vilken tyst kunskap denna besitter innan den 
triggas fram av en viss situation (Jackson, 2010).  

3.2 Metoder för kunskapsbevaring  
Hansen m.fl. (1999) beskriver två strategier för att föra ut och bevara kunskap i företag; 
kodifiering (codification) och personalisering (personalization).  

Kodifiering 

Kodifiering innebär att den explicita kunskapen omvandlas till kod i form av 
exempelvis skrift och illustrationer så att den kan lagras och bli tillgänglig för andra 
inom företaget. 

• Informations- och kommunikationsteknologier 

Idag finns en mängd verktyg för att sprida och bevara kunskap genom 
kodifiering. Ett samlingsnamn för dessa verktyg är informations- och 
kommunikationsteknologier. Exempel på dessa verktyg är databaser, intranät, e-
mejl, pappersdokumentation, wikis, bloggar och IT-baserade sociala nätverk. 
(Roberts, 2000 och Jackson, 2010) 
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Personalisering 
Personalisering innebär främst att kunskapen överförs från person till person och det är 
med dessa metoder som den tysta kunskapen enklast bevaras. Personalisering innefattar 
även de verktyg som syftar till att förenkla och uppmuntra kommunikationen mellan 
individer. (Hansen m.fl., 1999)  

• Sociala nätverk 

Företag med täta sociala nätverk kommer att erfara en större spridning av den 
tysta kunskapen än de som inte har lika täta sociala nätverk. En optimal 
fördelning mellan starka och svaga relationer mellan individerna i nätverket 
kommer att medföra en bättre kunskapsspridning. Detta beror på att utbytet blir 
effektivare om relationer mellan individer är olika starka. (Hoobler & Droege, 
2003) 

När relationer skapas inom de sociala strukturerna skapas tillit. Detta skapar i sin 
tur normer för ömsesidigt utbyte vilket bidrar till en miljö som uppmuntrar 
kunskapsspridning. (Nonaka, 1994) 

• Arbete i grupp och projektmöten 

Hög interaktion, samspel och samarbete mellan de anställda medför en större 
spridning av den tysta kunskapen. Eftersom individen inte alltid är medveten om 
att denna sitter på tyst kunskap är det inte heller troligt att denna kommer att 
uttala den spontant i ett vanligt samtal. Det är därför viktigt att de anställda får 
samarbeta i olika projekt för att på så sätt bli mer medvetna om sin kunskap och 
ges möjlighet att dela med sig av den. (Hoobler & Droege, 2003 och Corso, 
2003) 

• Mentorprogram 

Ett bra sätt att överföra kunskap mellan individer är med hjälp av kontinuerliga 
mentorprogram där kunskap överförs från dag till dag. Detta ställer dock krav på 
att mentorn är duktig på att kommunicera sin kunskap. (McQuade m.fl., 2007) 

• Cases/Situationsspecifika övningar 

En bra idé är att arbeta med små situationsspecifika övningar som filmas där de 
anställda blir tvungna att använda sina färdigheter och kunskaper och på så sätt 
också dokumentera händelseförloppet i form av videomaterial. (McQuade m.fl., 
2007) 

3.3 Hinder för kunskapsbevarande 
Även om ett företag har infört kunskapsbevarande metoder kan hinder för ett väl 
fungerande kunskapsbevaringssystem förekomma. Daniilidis m.fl. (2010) nämner tid, 
motivation och disciplin som några anledningar till detta.  

Tiden som krävs för att använda de kunskapsbevarande metoderna måste vara inräknad 
i den anställdes arbetstid. Tidsbrist är enligt Fong & Lee (2009) den mest hämmande 
faktorn. 

För att personalen ska känna motivation att bidra till företagets kunskapsbevarande 
krävs det att metoderna är enkla att använda samt att de anställda kan se fördelarna och 
nyttan med dem. Företagskulturen och uppmuntran från ledningen, samt tillit och 
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samarbete är andra viktiga faktorer för att bibehålla ett väl fungerande 
kunskapsbevaringssystem (Fong & Lee, 2009).  

Det krävs någon form av ledande direktiv för att kompensera eventuell brist på disciplin 
och motivation hos de anställda. 
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4. Resultat av empiri 
I detta kapitel redovisas resultaten från empiristudierna. De intervjuade cheferna 
hänvisas till som Chef A och Chef B samt HR och rekryterarna hänvisas till som 
Rekryterare A och Rekryterare B. I resultatet presenteras även citat från en internstudie 
gällande kompetensplanering och kunskapsbevarande på Företag X samt resultat från 
enkätundersökningen.  

4.1 Introduktion 
Företag X är ett stort teknikföretag inom process- och förpackningsindustrin med över 
20 000 anställda. Företaget har funnits sedan 1950-talet och har verksamhet i över 150 
länder. Omsättningen i Sverige är ungefär 17 miljarder kronor per år. Företaget gör 
stora satsningar på innovation och produktutveckling. Enligt dess värdegrund sker ett 
aktivt arbete för att bibehålla en företagskultur som uppmuntrar teamwork och 
skapandet av goda och respektfulla relationer mellan de anställda. 

Chef A är Innovation Manager på Företag X och arbetar främst med Idea Management. 
Hans huvuduppgift är att stärka innovationsförmågan inom företaget. 

Chef B arbetar som Manager of Technology and Intelligence speciellt kopplat till 
innovation. Hon har ansvar för ett rapporteringssystem som används för att 
dokumentera de projekt som görs inom företaget. Chef B arbetar även med frågor kring 
information inom olika projekt som t.ex. källor, databaser, nätverk, research och 
utredningar. 

HR har befattningen HR Client Manager och är ansvarig för Human Resources på 
avdelningen D&E där Chef A och Chef B arbetar.  

Rekryterare A är affärsområdeschef och arbetar på CFR Executive Search som sysslar 
med headhunting i syfte att rekrytera personer till ledande befattningar.  

Rekryterare B är seniorkonsult på Transsearch Sweden AB, ett företag som arbetar med 
chefsrekrytering och specialistrekrytering. 

4.2 Direktiv kring kunskapsbevarande metoder 
Detta kapitel utreder vilka direktiv Företag X ger till sina anställda gällande 
kunskapsbevaring och resultaten baseras på intervjun med HR (Bilaga 5).  

Företaget är mycket noga med att följa upp att det inte finns medarbetare som ensamma 
sitter inne på viktig kunskap och enligt HR fungerar detta väl. 

Cheferna ska säkerställa att vi inom kritiska kompetensområden har mer 
än en medarbetare som har kompetensen för att inte bli sårbara i fall någon 
lämnar företaget. (HR, 2011-03-25)           

Trots detta kan det ändå uppstå kunskapsbortfall om flera personer försvinner på kort 
tid. Detta beror på att det kan ta några år att bygga upp en kompetens inom företaget. 

Direktiven som ges behandlar hur företagets anställda ska arbeta för att undvika att bli 
beroende av enskilda nyckelpersoner. Direktiven anger även vilka metoder som ska 
användas för att lagra kunskap. 

 

 



10 

 

• Databaser 

Det finns krav på dokumentation av processer, metoder, testresultat, 
utvecklingsrapporter med mera. Dessa databaser finns tillgängliga så att de 
anställda ska kunna söka information inom olika områden. 

• Mentorprogram 

Företag X har ett internt mentorprogram som syftar till att de seniora 
medarbetarna utvecklar de mindre erfarna medarbetarna och på så sätt överför 
sin kunskap. 

Företag X bör organisera arbetet på ett sådant sätt att man får naturligt 
kunskapsflöde mellan erfarna och mindre erfarna. Till exempel vid 
projektbemanning, låt kompetens styra, inte ålder!   
(Internstudie, Företag X, 2002) 

• Kompetensutveckling 

Enligt HR använder sig Företag X dels av utvecklingssamtal som ett verktyg där 
chef och medarbetare tillsammans kan komma överens om att bygga upp 
kompetens inom ett visst område. På så sätt fungerar utvecklingssamtalet som 
själva kärnan i företagets kompetensutveckling där nyckelpersoner och viktig 
kunskap kan identifieras. Företag X använder sig även av så kallad Talent 
Management för att identifiera sina nyckelpersoner. Talent Management innebär 
att man förbereder inför eventuell personalomsättning på viktiga positioner och 
utbildar potentiella ersättare (Henriques, 2011-03-25).  

4.3 Kunskapsbevarande metoder på avdelningen D&E 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna med cheferna på D&E (Bilaga 6 
och 7) samt resultat från enkätundersökningen (Bilaga 8). Uppdelningen av de 
kunskapsbevarande metoder som används på D&E har gjorts i enlighet med 
litteraturstudien där metoderna delas in under kodifiering och personalisering. 

Kodifiering 
På D&E använder man sig av ett antal metoder för att lagra och sprida den explicita 
kunskapen som de anställda besitter: 

• Intranät 

Företag X har ett intranät där de anställda kan spara dokument. Företagets 
intranät är fördelaktigt när man arbetar i projekt med medlemmar som finns 
utspridda på olika geografiska platser och därför inte har tillgång till 
gemensamma databaser. Enkätrespondenterna ser förbättringspotential i om alla 
faktiskt använder intranätet och sparar ner all information där så att alla kan ta 
del av dokumenten. Om viktiga dokument endast lagras på den egna hårddisken 
kan det innebära en säkerhetsrisk då de blir svåråtkomliga för andra samt risken 
att de kan gå förlorade ökar. Användarna efterfrågar ett mer lättanvänt system 
med en intelligentare sökfunktion. I intranätet kan de anställda även registrera 
sina kompetenser. Syftet med detta är att skapa en överblick av vem som kan 
vad.  
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• Projektrapporteringssystem – PRS 

Företag X använder sig av en databas där dokumentation om företagets alla 
projekt lagras. Det finns väldigt väl definierade direktiv för vad projekten måste 
uppfylla och vad som ska dokumenteras. Dokumentationen sker löpande vilket 
gör PRS till en bra kunskapskälla om en nyckelperson skulle falla bort under 
projektets gång. Dock har endast de som involveras av projektet tillgång till 
dokumentationen för respektive projekt. Denna databas fungerar också som en 
öppen idébank med syftet att tillvarata idéer som de anställda har så att dessa 
kan komma till nytta för övrig personal. Företag X slipper därmed lägga ner tid 
på att ”återuppfinna hjulet”. PRS upplevs av flera anställda ta mer tid än det ger 
nytta. Enligt cheferna är det därför viktigt att göra systemet mer 
användarvänligt, uppmuntra användandet av det samt att vara selektiv i vad som 
dokumenteras. Allt för stora lager av information hämmar användandet av 
systemen. Om kunskapen som finns lagrad inte utnyttjas är det meningslöst att 
förbättra inflödet av kunskap. 

• Databas för utvecklingsrapporter 

Företag X använder även en databas där rapporter om företagets studier, främst 
inom teknikutvecklingen, dokumenteras. Den tekniska utvecklingen kan vara 
intressant även 20 år senare vilket gör att kunskapen som lagras i denna databas 
har lång hållbarhetstid. Innan ett nytt projekt inleds börjar man vanligtvis med 
att söka i denna databas efter vad som tidigare gjorts inom området. Databasen 
är sekretessbelagd men finns tillgänglig om kunskapen som söks är nödvändig 
för utveckling inom organisationen. Enligt Chef B som är ansvarig för denna 
databas är det svårt att hitta en balans mellan att ha sekretess och ändå kunna 
dela med sig av kunskapen. Nackdelen med databasen är att det tar mycket tid 
för användarna att skriva rapporterna. De anställda vill ibland bara gå vidare i 
utvecklingen istället för att stanna upp och dokumentera. Det är då viktigt att 
cheferna tydliggör att dokumentationen är en prioriterad del av de anställdas 
arbete och att det får ta tid. Av enkätsvaren att döma verkar det ändå som att 
användarna ser nyttan med denna databas. 

Personalisering 
Den tysta kunskapen sprids och lagras på D&E med hjälp av följande metoder: 

• Projektmöten 

På projektmötena går medlemmarna bland annat igenom vad man lärt sig under 
projektets gång. Detta bidrar till spridning och bevarande av kunskap. Dessa 
möten dokumenteras inte alltid men erfarenheterna och kunskapen delas mellan 
flera olika individer. Av enkätresultaten framgår det att mycket tid per vecka 
läggs på projektmöten och respondenterna uppger att de har nytta av denna 
kunskapsbevarande metod. 

Genom att samtala med andra lär man sig mycket. Företag X är mycket 
uppbyggt på att träffas i möten. (Medarbetare, 2011-04-07) 

Respondenterna ser förbättringspotential i en bättre struktur på projektmötena 
samt om alla projektmedlemmar faktiskt kommer till mötet. 
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• Arbete i projektgrupper och sociala nätverk 

Personalen arbetar mycket i grupp vilket medför en spridning av tyst kunskap 
mellan individerna. Enligt Chef A har produktutvecklingen blivit så pass 
komplicerad att det idag är nödvändigt att omge sig med andra individer för att 
kunna utnyttja så många personers kunskap som möjligt. Projektgrupper är 
därför det mest naturliga arbetssättet på den här typen av arbetsplats. Företag X 
uppmuntrar till att skapa nätverk. Det anses tabu att inte be om hjälp eller att 
medvetet hålla inne på kunskap för att göra sig själv mer oumbärlig för 
organisationen. Detta är dock inget som är direkt uttalat men enligt 
respondenterna bidrar själva arbetsmiljön till detta.  

Det är viktigt att man har en öppenhet i teamet för att undvika att någon i 
teamet ensam sitter på kritisk kunskap. (Chef B, 2011-03-22) 

Enligt enkätrespondenterna är socialisering en kunskapsbevaringsmetod som de 
lägger mycket tid på och de flesta uppger att de känner sig mycket motiverade 
till detta. Det uppges att nätverken inom olika kompetensområden blir mer och 
mer viktiga för att utbyta erfarenheter och kunskap. En problematik som nämns 
angående socialisering är att den är väldigt beroende av personkemi. Personer 
som inte har så mycket gemensamt tenderar att prata mindre med varandra varpå 
kunskapsspridningen kan hämmas. 

Motivation till kunskapsbevarade 
Den främsta motivationsfaktorn är enligt cheferna företagskulturen. De anser att Företag 
X:s värdegrunder uppmuntrar de anställda till att nätverka och att ta frihet under ansvar. 

Båda cheferna uppger att de känner sig väldigt motiverade att dela med sig av sin egen 
kunskap och anser att detta är essentiellt för att organisationen ska fungera. 

Enligt Chef A använder företaget sig av enklare belöningssystem. Dessa består av 
uppmuntran samt visad uppskattning till dem som kommer med mycket idéer. På så vis 
skapas en attityd inom företaget som bidrar till en naturlig kunskapsöverföring mellan 
individer. 

Samtliga enkätrespondenter känner sig motiverade eller mycket motiverade att dela med 
sig av sin kunskap. Anledningarna till detta är dels att de ser potentialen i att lära sig av 
andra. Det påpekas även att om företaget förbättras och effektiviseras tack vare 
kunskapsdelandet så är det även till gagn för de anställda individerna. 

Risken kring oplanerat personalbortfall 
Båda cheferna svarar att öppenheten i deras team medför att gruppmedlemmarna är 
tillräckligt insatta i varandras arbetsuppgifter och på så sätt kan ta över ganska snart vid 
händelse av oplanerat personalbortfall. Enligt Chef A är det ytterst sällan som enbart en 
person sitter på nyckelkunskap och de upplever därför inte detta som en stor risk. Om så 
skulle vara fallet har denna person inte genomfört sitt arbete på rätt sätt.  

Om man som företag ska vara bäst på något så måste det finnas flera 
personer som kan allt. Man ser helt enkelt till att det finns flera 
nyckelpersoner istället för en nyckelperson. (Chef A, 2011-03-14) 
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4.4 Rekryterares syn på kunskapsbevarande 
Detta kapitel baseras på resultaten från intervjuerna med rekryterarna (Bilaga 9 och 10). 

Kunskapsbevarande metoder på företag 
Det finns en klar skiljelinje mellan hur små och stora företag arbetar med 
kunskapsbevaring. De små företagen har varken råd eller tid att lägga lika mycket fokus 
på den typen av metoder som större företag. 

Mindre företag använder sig normalt av rutiner och mallar. De använder sig exempelvis 
av gemensamma servrar där man lagrar alla styrande dokument så som avtal och 
information till medarbetare. 

De stora företagen har både förutsättningar och kapital för att ta fram fungerade 
metoder. Eftersom dessa har så många parallella processer och medarbetare så blir inte 
nyckelpersonerna lika oumbärliga som på små företag.  

Enligt Rekryterare A är det viktigt att företagen arbetar med kompetensutveckling, 
exempelvis i form av Talent Management. Genom att satsa på detta blir företaget 
mindre känsligt för oplanerade händelser. 

Konsekvenser som följd av oplanerat personalbortfall 
Enligt båda rekryterarna finns det väldigt sällan oumbärliga nyckelpersoner på stora 
företag. På ett litet företag finns dock risken att all kompetens kring ett visst ämne går ut 
genom dörren.  

Det kan uppstå problematik om huvudansvariga för längre projekt faller bort eftersom 
det kan orsaka stopp i projektets utveckling. Då företag oftast lever på försäljning anser 
Rekryterare A dock att den vanligaste problematiken är förlust av nyckelpersoner inom 
detta område. Om kunskap kring kundrelationer går förlorad kan det medföra förluster i 
omsättning.  

Vilken typ av kunskap är nödvändig för företag att bevara? 
Det är viktigt att dokumentera de operativa delarna av jobbet; rapportering, order, inköp 
och de dagliga processdelarna. Detta är något som de flesta företag är ganska duktiga 
på. 

Den mest avgörande faktorn är enligt Rekryterare B de kund- och försäljningsrelaterade 
delarna av arbetet. Denna kunskap lagras lämpligen i ett CRM-system (Customer 
Relation Management).  

 



14 

 

5. Diskussion  
Litteraturstudierna visar att det finns två typer av kunskap, explicit och tyst, som kräver 
olika strategier för att kunna bevaras. Företag bör därför använda sig av metoder inom 
såväl kodifiering som personalisering för att få ett framgångsrikt kunskapsbevarande. På 
Företag X används kunskapsbevarande metoder inom de båda strategierna. 

För att lagra den explicita kunskapen finns flera informations- och 
kommunikationsteknologier i form av intranät och databaser på D&E. Det är dock inte 
tillräckligt att enbart implementera dokumentationssystem, de måste även användas. 
Enligt litteraturstudien finns det tre faktorer som påverkar användandet av metoderna; 
tid, motivation och disciplin. Resultaten från empiristudierna visar på att de nuvarande 
systemen visserligen används enligt de direktiv som ges men att det efterfrågas system 
som är mer användarvänliga och mindre tidskrävande.   

Det har visat sig att företaget bör vara selektivt vid dokumentationen så att inte stora 
lager av onödig information bildas. Om databaserna är för omfattande blir det svårare 
att hitta den önskade kunskapen vilket gör databaserna mindre attraktiva att använda. 
För att identifiera vilken kunskap som är nödvändig för organisationen samt vilka 
personer som sitter på denna nyckelkunskap är det viktigt för företag att arbeta med en 
kontinuerlig kompetensutveckling. 

Utifrån empiristudien kan det konstateras att Företag X i stor utsträckning använder sig 
av personaliseringsstrategier för att sprida och bevara den tysta kunskapen. De har en 
företagskultur som uppmuntrar till nätverkande och parallellarbete vilket är metoder 
som rekommenderas i litteraturen. Detta tankesätt verkar ha spridits i företaget och 
upplevs som något positivt bland de anställda. En företagskultur av denna typ tycks ha 
en positiv inverkan på kunskapsbevaringen.  

Genom att låta de anställda arbeta tillsammans i team där medlemmarna är insatta i 
varandras arbeten så minskar risken att en person ensam sitter på viktig kunskap. 
Empiristudien tyder på att det är mycket viktigt med ett aktivt arbete för att undvika 
uppkomsten av nyckelpersoner som ensamma besitter nyckelkunskap.  Av intervjuerna 
att döma verkar det inte som att Företag X betraktar oplanerat personalbortfall som 
någon stor risk. Detta antas bero på att företaget lyckats ta fram strukturer som 
säkerställer att det alltid finns fler än en medarbetare som besitter kunskap inom kritiska 
områden. Med andra ord kan undvikandet av ensamma nyckelpersoner eliminera risken 
för att nyckelkunskap går förlorad i samband med om dessa personer blir obrukbara för 
företaget.  

Litteraturen rekommenderar även mentorprogram för att sprida och bevara den tysta 
kunskapen och detta ska enligt HR användas på Företag X. Utifrån resterande resultat är 
det dock svårt att göra en bedömning av i vilket utsträckning mentorprogrammen 
används i detta syfte. Situationsspecifika övningar är ytterligare en kunskapsbevarande 
metod som rekommenderas i litteraturen men i empiristudien har det inte framkommit 
att denna metod används på Företag X.  

Utifrån intervjuerna med rekryterarna kan det antas att små företag generellt löper en 
större risk att förlora kunskap än stora företag vid händelse av personalbortfall. Detta 
beror dels på att de kunskapsbevarande metoderna kräver resurser i form av kapital och 
personal. Små företag har i allmänhet mindre resurser avsatta till kunskapsbevaring än 
vad stora företag har. Det är dessutom vanligare att det bara finns enstaka specialister 
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inom varje kompetensområde till skillnad från stora företag där flera anställda utför 
liknande arbetsuppgifter. 

5.1 Diskussion av metod 
Då enkätundersökningen endast besvarades av sex personer kan inga statistiska 
slutsatser dras utifrån denna. En större satsning på att få mer kvantitativa resultat från 
denna undersökning hade varit fördelaktigt. Det hade kunnat ge en bättre bild av hur 
mycket tid som läggs på de olika kunskapsbevaringsmetoderna samt hur väl de upplevs 
fungera bland de anställda. 

På grund av att Företag X är beläget på annan ort gjordes intervjuerna över telefon och 
mejl. Det kan i efterhand konstateras att svaren som erhölls från den e-mejlbaserade 
intervjun samt enkätundersökningen kan ha blivit begränsade på grund av till viss del 
ledande frågor. Telefonintervjuerna gav bättre resultat då det fanns möjlighet till 
följdfrågor och en mer öppen dialog.  

Ett besök av företaget skulle möjligen ha gett en ännu större inblick i ämnet då 
möjlighet att träffa intervjuobjekten hade funnits. Kanske hade det då även varit enklare 
att få enkätrespondenter att ställa upp.  
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6. Slutsatser 
Utifrån detta arbete kan följande slutsatser dras gällande hur företag kan minska risken 
att kritisk kunskap går förlorad vid händelse av oplanerat personalbortfall:  

• Företag bör undvika förekomsten av enskilda nyckelpersoner som ensamma 
besitter kunskap som är kritisk för företaget. Om ingen anställd kan anses vara 
oumbärlig minskar också risken att viktig kunskap går förlorad vid händelse av 
oplanerat personalbortfall.    

• Företag bör använda sig av kunskapsbevarande metoder inom såväl kodifiering 
som personalisering för att kunna bevara både den explicita och tysta 
kunskapen. 

• De dokumentationssystem som används bör vara användarvänliga och inte 
alltför tidskrävande.  

• De anställda måste kunna se nyttan i användandet av de kunskapsbevarande 
metoderna för att motiveras till att använda dem.  

• En företagskultur som uppmuntrar till spridning och bevarande av kunskap tycks 
ha en stor inverkan på kunskapsbevarandets effektivitet.  

• Företag bör vara selektiva med vilken kunskap som bevaras då alltför stora lager 
av dokumentation hämmar användandet av systemen. Kompetensutveckling kan 
hjälpa företag att identifiera nyckelpersoner och därmed vilken kunskap som är 
kritisk för företaget och därför bör lagras. 



17 

 

7. Förbättringsförslag 
Den problematik som har kunnat identifieras genom denna fallstudie gäller främst 
datorsystemens uppbyggnad. Genom att göra dem mer användarvänliga och mindre 
tidskrävande så skulle utnyttjandet av systemen troligtvis öka. Detta skulle kunna göras 
genom att ta fram tydligare mallar som underlättar rapportskrivning och dokumentation. 
Vidare skulle en smartare sökfunktion troligtvis kunna förbättra utnyttjandet av den 
kunskap som lagrats i systemen. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att de anställda ser 
nyttan i och känner sig mer motiverade att lagra sin egen kunskap.  

Projektmötena skulle kunna bli mer effektiva om större krav fanns på dess struktur samt 
på medarbetarnas deltagande. Tid skulle då kunna sparas, dels genom att mötena blir 
effektivare samt genom att separat tid inte måste läggas på att uppdatera de 
projektmedlemmar som inte närvarat. 
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8. Fortsatta studier 
Resultaten ger indikationer på att små företag är mer utsatta än stora för den 
problematik som uppsatsen bygger på. Fortsatta studier kring ämnet skulle därför kunna 
göras på mindre företag.  

Vidare studier skulle även kunna göras med inriktning på användarna av de 
kunskapsbevarande metoderna. En sådan studie skulle sannolikt ge mer information om 
vilka kriterier som gör kunskapsbevaringsmetoder användbara och framgångsrika. 

Fortsatta studier skulle även kunna göras mer djupgående om de kunskapsbevarande 
datorsystemen. Studierna skulle kunna undersöka hur dessa kan göras mer 
användarvänliga samt även hur de upplevs på företag där medarbetarna inte har stor 
kunskap kring teknik. 

 



19 

 

9. Referenser 
9.1 Artiklar 
Corbitt, Terry, 2005. It’s not who you know, it’s WHAT you know – and how you 
manage it. Management Services, spring 2005, s. 32-33. 

 

Corso, M. m.fl., 2003. Technological and organizational tools for knowledge 
management: In search of configurations. Small Business Economics 21: s. 397–408. 

 

Daniilidis, C.I., m.fl., 2010. A systematic approach to design a knowledge transfer 
framework for process improvement projects. Institute of Product Development, 
Technische Universität München. IEEE 2010, s. 183-187. 

 

Dess, G., Shaw, D. Voluntary turnover, social capital, and organizational performance. 
Academy of Management Review 2001, Vol. 26, No. 3, s. 446-456. 

 

Fong, Patrick S.W. & Lee, Hang Fung, 2009. Acquisition, reuse and sharing of 
knowledge in property management firms. Department of building and real estate, the 
Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong. Emerald, Facilities, Vol. 27 
No. 7/8, s. 291-314.  

 

Hansen, Morten T. m.fl., 1999. What’s your strategy for managing knowledge? Harvard 
Business Review March-April, s. 106-116.  

 

Hoobler, J. & Droege, S, 2003. Employee turnover and tacit knowledge diffusion: a 
network perspective. Journal of Managerial Issues, Vol. 15, No. 1, s. 50-64. 

 

Jackson, Paul., 2010. Capturing, structuring and maintaining knowledge: a social 
software approach. Emerald, Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 6, 
s. 908-929. 

 

Lesser, E. & Prusak L., 2001. Preserving knowledge in an uncertain world. MIT Sloan 
Management Review, Fall 2001, s. 101-102. 

 

Liyanage, Champika m.fl., 2009. Knowledge communication and translation – a 
knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, Vol. 13, No. 3, s. 118-
131. 

 



20 

 

McQuade, Eamon m.fl., 2007. Will you miss me when I’m gone? A study of the 
potential loss of company knowledge and expertise as employees retire. Emerald, 
Journal of European Industrial Training, Vol. 31, No. 9, s. 758-768. 

 

Nonaka, Ikujiro., 1994. .A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. 
Organization Science, Vol. 5, No. 1, February, s. 14-37.  

 

Nonaka, I. & Konno, N., 1998. The Concept of "Ba": Building a Foundation for 
Knowledge Creatio. California Management Review, Vol 40, No. 3, Spring, s. 40-54. 

 

Roberts, Joanne, 2000. From Know-how to Show-how? Questioning the Role of 
Information an Communication Technologies in Knowledge Transfer. Technology 
Analysis & Strategic Management, Vol. 12, No. 4, s. 429-443. 

 

Scalzo, Nicholas J., 2006. Memory loss? Corporate knowledge and radical change. 
Journal of Business Strategy, Vol. 27, No.4, s. 60-69. 

 

Zack, M. H, 1999. Managing Codified Knowledge. Sloan Management Review, 
Summer, s. 45-58.  

 

9.2 Böcker 
Davenport, T & Prusak, L, 2000. Working Knowledge – How Organisations Manage 
What They Know, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. 

 

Svensson, P-G. & Starrin, B., 1996. Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur, s. 55. 

 

Tonnquist, Bo, 2010. Projektledning. Stockholm: Bonnier Utbildning AB, s. 159. 

 
9.3 Personlig kommunikation 
Chef A; Innovation Manager vid Företag X. Telefonintervju, Stockholm, 2011-03-14, 
kl. 09.00. 

 

Chef B; Manager of Technology and Intelligence vid Företag X. Telefonintervju, 
Stockholm, 2011-03-22, kl. 10.30. 

 



21 

 

Henriques, Jan; Affärsrådschef, CFR Executive Search, Stockholm. Intervju, 
Stockholm, 2011-03-25, kl. 09:00. 

 

HR; HR Client Manager vid Företag X. Mejlbaserad intervju, Stockholm, 2011-03-25. 

 

Medarbetare; Senior User Experience Researcher vid Företag X. Enkätundersökning, 
Stockholm, 2011-04-07. 

 



Bilaga 1. Intervjufrågor till chefer 
Frågeställning 
Frågeställningen som vi har för avsikt att arbeta med är: 

”Vilka kunskapsbevarande rutiner har man inom Företag X för att kontinuerligt lagra 
in den kunskap som nyckelpersoner besitter för att minimera risken att denna går 
förlorad vid oplanerat personalbortfall?” 

Vi vill identifiera vilka inarbetade rutiner som finns för att kontinuerligt lagra kunskap 
om de processer som är viktiga i företaget. En nyckelperson som länge arbetat på ett 
företag sitter ofta inne på väldigt mycket kunskap som kanske inte alltid är så enkel att 
dokumentera och förmedla till övriga medarbetare. Vilka kunskapsbevarande rutiner 
används för att säkerställa att denna kunskap inte försvinner ur företaget om 
nyckelpersonen lämnar företaget oplanerat? Har företaget någon rutin för att förebygga 
att viktiga processer inte blir helt stillastående vid händelse av detta, och hur ser denna 
rutin ut? 

Frågor 
• Har du fått några direktiv från Företag X om hur du ska arbeta för att bevara, 

lagra in och överföra den kunskap du sitter på? (exempelvis rutiner kring 
kunskapslagring på databaser, utvecklingssamtal, projektmöten etc.)  

Om ja, 

• Beskriv de rutiner du använder dig av. 
• Hur ofta använder du dig av dessa rutiner? 
• Hur mycket tid tar det? 
• Känner du dig motiverad till att dela med dig av din kunskap? 
• Känner du att dessa rutiner är till nytta för dig i ditt dagliga arbete? 
• Hur skulle dessa rutiner kunna förbättras? 

 

• Använder du dig av några egna rutiner för att lagra och överföra din kunskap? 

Om ja,  

• Beskriv de rutiner du använder dig av. 
• Hur ofta använder du dig av dessa rutiner? 
• Hur mycket tid tar det? 
• Hur skulle dessa rutiner kunna förbättras? 

 

Enligt teorierna är kunskap indelad i tyst och explicit kunskap där den explicita är enkel 
att formulera medan den tysta kunskapen är sådant som man kanske är omedveten om 
att man sitter på innan den används (t.ex. rutiner, erfarenhet och normer).  

• Hur bär du dig åt för att dela med dig av denna mer svårformulerade kunskap? 

• Har du fått några direktiv från på hur du ska gå tillväga för att formulera denna 
tysta kunskap så att den bevaras? 



• Har du några arbetsuppgifter som du anser vara kritiska för företaget och som 
ingen annan är speciellt insatt i?  

 

Om ja, 

• Upplever du att Företag X är medvetna om att du sitter på denna kunskap? 

• Vad skulle hända om du plötsligt blev oförmögen att fullfölja dina 
arbetsuppgifter? 

• Uppmuntrar Företag X dig att lära ut och dela med dig av dessa kunskaper till 
kollegor? 

• Alternativt, uppmuntrar de dig att lagra in kunskapen på något annat sätt så att 
den inte går förlorad? 

 

 

• Har du några andra kommentarer kring ämnet och frågeställningen? 

 



Bilaga 2. Intervjufrågor till HR 
 

Frågeställning 
Frågeställningen som vi har för avsikt att arbeta med är: 

”Vilka kunskapsbevarande rutiner har man inom Företag X för att kontinuerligt lagra 
in den kunskap som nyckelpersoner besitter för att minimera risken att denna går 
förlorad vid oplanerat personalbortfall?” 

Vi vill identifiera vilka inarbetade rutiner som finns för att kontinuerligt lagra kunskap 
om de processer som är viktiga i företaget. En nyckelperson som länge arbetat på ett 
företag sitter ofta inne på väldigt mycket kunskap som kanske inte alltid är så enkel att 
dokumentera och förmedla till övriga medarbetare. Hur säkerställer man att denna 
kunskap inte går förlorad om nyckelpersonen plötsligt, t.ex. på grund av sjukdom, 
lämnar företaget? Har företaget någon rutin för att förebygga att viktiga processer blir 
helt stillastående vid händelse av detta, och hur ser denna rutin ut? 

Frågor 
• Vilka rutiner har ni för att bevara och lagra in den kunskap som de anställda har? 

(Beskrivning av rutinerna. Hur gör ni för att kunna formulera och lagra den 
kunskap som är tyst? ) 

• Utnyttjar ni på något sätt utvecklingssamtal, databaser eller mentorskap för att 
överföra kunskap? 

• Har ni på Företag X funderat något kring risken med hastigt och oplanerat 
personalbortfall? Har ni några särskilda rutiner/åtgärder för att undvika 
kunskapsförlust i samband med detta? 

• Om ja, upplever ni att dessa fungerar i praktiken? 

• Hur motiverar ni de anställda att dela med sig av sin kunskap?  

(dels att man kanske ser sig som mer konkurrenskraftig genom att inte dela med 
sig av sin kunskap, men även att motivera de anställda att ta av sin tid för att 
lagra in kunskapen) 

• Hur gör ni för att identifiera nyckelpersoner och nyckelprocesser inom 
företaget? 

• Har du några idéer på hur man skulle kunna hantera detta problem på ett 
effektivt sätt? 



Bilaga 3. Enkätundersökning 
 

Bakgrundsinformation 

‐ Vad är din arbetsbefattning? 
‐ Arbetar du mest enskilt eller i grupp? 
‐ Hur länge har du varit anställd på Företag X? 

Metoder 

‐ Vilka metoder använder du för att lagra in din kunskap i företaget? 
o Företag X:s intranät 
o Projektrapporteringssystem 
o Databas för utvecklingsrapporter 
o Utvecklingssamtal 
o Projektmöten 
o Övrig socialisering (kunskap överförs mellan medarbetarna genom t.ex. 

samtal och arbete tillsammans.) 
o Inga metoder används 
o Andra metoder än ovanstående 

 

‐ Om andra metoder används, vilka? 
‐ Hur motiverad känner du dig att dela med dig av din kunskap? 

o Inte alls motiverad 
o Ganska motiverad 
o Motiverad 
o Mycket motiverad 

 
‐  Varför? Vad är det som gör dig motiverad eller inte? 

Företag X:s intranät  

‐ Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta 
ca timmar i veckan. 

‐ Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg?  
o Ganska motiverad 
o Motiverad 
o Mycket motiverad 
o Inte alls motiverad 

 
‐ Varför? Vad är det som gör dig motiverad eller inte? (exempelvis uppmuntran 

från företaget, belöningssystem, eller att det är för tidskrävande etc.) 
‐ Tycker du att du har nytta av detta verktyg?  
‐ Känner du t.ex. att du kan utnyttja verktyget för att tillgodogöra dig kunskap 

som andra sitter på?  
o Ja 
o Nej 

 
‐ Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod?  



‐ (t.ex. mer användarvänligt eller mindre tidskrävande)  

Projektrapporteringssystem 

‐ Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta 
ca timmar i veckan. 

‐ Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg?  
o Ganska motiverad 
o Motiverad 
o Mycket motiverad 
o Inte alls motiverad 

 
‐ Varför? Vad är det som gör dig motiverad eller inte? (exempelvis uppmuntran 

från företaget, belöningssystem, eller att det är för tidskrävande etc.) 
‐ Tycker du att du har nytta av detta verktyg?  
‐ Känner du t.ex. att du kan utnyttja verktyget för att tillgodogöra dig kunskap 

som andra sitter på?  
o Ja 
o Nej 

 
‐ Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod?  
‐ (t.ex. mer användarvänligt eller mindre tidskrävande)  

 

Databas för utvecklingsrapporter 

‐ Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta 
ca timmar i veckan. 

‐ Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg?  
o Ganska motiverad 
o Motiverad 
o Mycket motiverad 
o Inte alls motiverad 

 
‐ Varför? Vad är det som gör dig motiverad eller inte? (exempelvis uppmuntran 

från företaget, belöningssystem, eller att det är för tidskrävande etc.) 
‐ Tycker du att du har nytta av detta verktyg?  
‐ Känner du t.ex. att du kan utnyttja verktyget för att tillgodogöra dig kunskap 

som andra sitter på?  
o Ja 
o Nej 

 
‐ Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod?  
‐ (t.ex. mer användarvänligt eller mindre tidskrävande)  

 

Utvecklingssamtal 

‐ På vilket sätt använder du utvecklingssamtal för att dela med dig av din 
kunskap? 



 

Projektmöten 

‐ Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta 
ca timmar i veckan. 

‐ Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg?  
o Ganska motiverad 
o Motiverad 
o Mycket motiverad 
o Inte alls motiverad 

 
‐ Varför? Vad är det som gör dig motiverad eller inte? (exempelvis uppmuntran 

från företaget, belöningssystem, eller att det är för tidskrävande etc.) 
‐ Tycker du att du har nytta av detta verktyg?  
‐ Känner du t.ex. att du kan utnyttja verktyget för att tillgodogöra dig kunskap 

som andra sitter på?  
o Ja 
o Nej 

 
‐ Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod?  
‐ (t.ex. mer användarvänligt eller mindre tidskrävande)  

 

Övrig socialisering 
 
Socialisering kan t.ex. innebära att man arbetar tillsammans med andra kollegor och på 
så sätt lär sig av varandra, eller att man frågar varandra om hjälp samt svarar på frågor, 
och övrig kunskapsöverföring genom social kontakt 

 

‐ Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta 
ca timmar i veckan. 

‐ Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg?  
o Ganska motiverad 
o Motiverad 
o Mycket motiverad 
o Inte alls motiverad 

 
‐ Varför? Vad är det som gör dig motiverad eller inte? (exempelvis uppmuntran 

från företaget, belöningssystem, eller att det är för tidskrävande etc.) 
‐ Tycker du att du har nytta av detta verktyg?  
‐ Känner du t.ex. att du kan utnyttja verktyget för att tillgodogöra dig kunskap 

som andra sitter på?  
o Ja 
o Nej 

 
‐ Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod?  
‐ (t.ex. mer användarvänligt eller mindre tidskrävande)  



 

Andra metoder 

‐ Varför använder du dig av dessa metoder? 



Bilaga 4. Intervjufrågor till rekryterare 
Frågeställning 
Frågeställningen som vi har för avsikt att arbeta med är: 

”Vilka kunskapsbevarande rutiner har man inom Företag X för att kontinuerligt lagra 
in den kunskap som nyckelpersoner besitter för att minimera risken att denna går 
förlorad vid oplanerat personalbortfall?” 

Vi vill identifiera vilka inarbetade rutiner som finns för att kontinuerligt lagra kunskap 
om de processer som är viktiga i företaget. En nyckelperson som länge arbetat på ett 
företag sitter ofta inne på väldigt mycket kunskap som kanske inte alltid är så enkel att 
dokumentera och förmedla till övriga medarbetare. Vilka kunskapsbevarande rutiner 
används för att säkerställa att denna kunskap inte försvinner ur företaget om 
nyckelpersonen lämnar företaget oplanerat? Har företaget någon rutin för att förebygga 
att viktiga processer inte blir helt stillastående vid händelse av detta, och hur ser denna 
rutin ut? 

• Hur brukar företag normal lagra in sin kunskap?  

(Var finns kunskapen? Hur får ni information om tjänsten som ska ersättas?) 

 

• Hur brukar företag normalt hantera den här typen av situationer, när en ny 
person ska ersätta en nyckelperson? 

(Rutiner kring upplärningsperioder, tillgång till databaser etc.) 

 

• Är det vanligt att företag har den här typen av rutiner för kunskapslagring eller 
händer det ofta att det blir problem pga. att nyckelpersoner plötsligt lämnar 
företaget? 

 

• Har du någon inblick/erfarenhet av vilka konsekvenser det kan få för ett företag 
när en nyckelperson plötsligt lämnar ett företag? 

(Vad berodde det på? Fanns kunskapen ej lagrad? Kunskapen svår att hitta eller 
svår att tillgodogöra sig?) 

 
• Vilken typ av kunskap anser ni vara mest nödvändig att företaget lagrar för att 

en ny person ska kunna ta över en tjänst så smidigt som möjligt? 

 

• Vad tittar ni på när ni söker efter en ersättare till en nyckelperson? 

 

• Övriga kommentarer kring ämnet? 

 



Bilaga 5. Sammanställning av intervju – HR 

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Mejlbaserad intervju 2011-03-25 

Arbetsuppgifter 

HR Client Manager och är ansvarig för Human Resources på avdelningen Development 

& Engineering. 

 

 Frågor 

 Vilka rutiner har ni för att bevara och lagra in den kunskap som de anställda har? 

- Cheferna ska säkerställa att vi inom kritiska kompetensområden har mer än en 

medarbetare som har kompetensen för att inte bli sårbara i fall någon lämnar 

företaget. 

- Det finns även krav på dokumentation av processer, metoder, testresultat, 

utvecklingsrapporter mm som är tillgängliga inom olika nätverk. 

  

 Utnyttjar ni på något sätt utvecklingssamtal, databaser eller mentorskap för att 

överföra kunskap? 

- Vi har ett internt mentorprogram som syftar till att seniora medarbetare 

utvecklar mer juniora medarbetare och överför kunskap. 

- Databaser är tillgängliga enligt ovan för att man ska kunna söka information om 

olika områden. 

- I utvecklingssamtalet kan chef och medarbetare komma överens om att bygga 

upp kompetens inom ett område så utvecklingssamtalet är kärnan i 

kompetensutvecklingen. 

  

 Har ni funderat något kring risken med hastigt och oplanerat personalbortfall? Har 

ni några särskilda rutiner/åtgärder för att undvika kunskapsförlust i samband med 

detta? 

- Det är en del av chefens ansvar att planera så att vi inte är så sårbara utan flera 

medarbetare har kompetensen. 

 Om ja, upplever ni att dessa fungerar i praktiken? 

- Inom våra kärnverksamheter är vi mycket noga med att följa upp detta och min 

uppfattning är att det fungerar väl. Om det är flera som av olika skäl försvinner 

på kort tid kan det ändå uppstå kompetensbortfall då det ibland kan ta några år 

att bygga en kompetens. 

  

 Hur motiverar ni de anställda att dela med sig av sin kunskap? 

- Alla våra anställda mäts på hur väl de utvecklar andra som en del av våra 

värderingar så alla uppmuntras att göra det som en del av sitt arbete. 



  

  

 Hur gör ni för att identifiera nyckelpersoner och nyckelprocesser inom företaget? 

- Nyckelpersoner identifieras i en process som vi gör varje år s.k. Talent 

Management processen. 

- Nyckelprocesserna är väl identifierade. 

 Har du några idéer på hur man skulle kunna hantera detta problem på ett effektivt 

sätt? 

- Vi kan bli bättre på att hjälpa cheferna och utmana dem i kompetensanalyser för 

framtiden så att vi säkerställer att vi utvecklar våra medarbetare i rätt riktning. 

  

  

 

 



Bilaga 6. Sammanställning av intervju – Chef A 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Telefonintervju 2011-03-14 09:00 

Arbetsuppgifter 
Chef A har befattningen Innovation Manager inom Företag X och arbetar med Idea 
Management. Huvuduppgifterna är att stärka innovationsförmågan inom företaget och 
utveckla kreativitet och idéer. Han ska gå i pension om 6 månader och fokuserar därför 
en hel del på att överföra sin egen kunskap. 

Frågor 
• Har du fått några direktiv från Företag X om hur du ska arbeta för att bevara, lagra 

in och överföra den kunskap du sitter på? 

- Intranät - Företag X har sitt eget intranät där det är tänkt att de anställda ska 
kunna gå in och föra in sina kompetenser. Detta används dock inte som det ska 
och Chef A vet egentligen ingen som faktiskt utnyttjar intranätet för det 
ändamålet för närvarande. 

- Projektrapporteringssystem - Detta är en databas där dokumentation om alla 
Företag X:s projekt lagras. Alla projekt måste dokumentera sitt arbete och det 
finns väldigt väldefinierade rutiner för vad projekten måste uppfylla och vad 
som ska dokumenteras. Motsvarande processer finns även för 
teknikutvecklingen där man fyller i en utvecklingsrapport och där andra kan 
söka i databasen om man har problem (Chef B vet mer om detta). 
Rapporteringssystemet fungerar även som en öppen idébank. Denna är till för att 
ta tillvara idéer som de anställda har och ser till att de kommer till nytta för 
andra också. Tanken är att man ska undvika att lägga ner energi på att 
återuppfinna hjulet. Detta system har funnits i ca 7 år. Tyvärr har kunskapen från 
tiden innan detta system i många fall gått förlorad och det är just därför som man 
skapade systemet. 

Förbättringar: 
Tyvärr tar det administrativa arbetet med rapporteringssystemet mycket tid och 
många upplever nog att det tar mer än det faktiskt ger. Man måste därför se till 
att göra systemet mer användarvänligt och uppmuntra användandet av det. Det 
är viktigt att man både förbättra inflödet av idéer men också användandet av 
idéerna för om det inte används så är systemet värdelöst. 

Det klagas en del på att det är för mycket administration i 
projektrapporteringssystemet. En del som inte anses vara relevant, men det är en 
balansgång. Denna attityd skulle kunna förändras om de anställda bättre såg 
nyttan i systemet samt att det gjordes mer användarvänligt.  

Systemen är bra men det handlar ju om att de anställda faktiskt använder dem. 
Systemen ska vara ett stöd för anställda och inte en belastning. 

- Utvecklingssamtal - Man har visserligen utvecklingssamtal på Företag X men 
enligt Chef A så använder man inte dem i syfte att lagra kunskap. Detta är 
snarare ett samtal mellan personerna i fråga och dokumenteras därför inte.  

• Använder du dig av några egna rutiner för att lagra och överföra din kunskap? 



- Enligt Chef A så handlar det helt enkelt om att vara tillgänglig och ställa upp när 
folk ställer frågor. Hans främsta uppgift är dessutom att tillhandahålla medel för 
att hjälpa andra. 

• Känner du dig motiverad till att dela med dig av din kunskap?  

- Absolut! Man måste sprida sin kunskap, annars blir det väldigt kostsamt för 
företaget. 

- På Företag X använder man sig av enklare belöningssystem genom uppmuntran 
och visad uppskattning till de som kommer med mycket idéer. Genom att göra 
det så skapar man en attityd inom företaget som ger en automatisk 
kunskapsöverföring. 

- Systemen är viktiga eftersom det som kanske inte anses vara intressant för 
tillfället kan komma att bli intressant senare. Om man då inte sparar dessa idéer i 
det första skedet så går de förlorade. Om de dokumenteras kan man utnyttja dem 
när de sedan blir relevanta.  

 

• Enligt teorierna är kunskap indelad i tyst, implicit och explicit kunskap där den 
explicita är enkel att formulera medan den implicita och tysta kunskapen är sådant 
som man kanske är omedveten om att man sitter på innan den används (t.ex. rutiner, 
erfarenhet och normer). Hur bär du dig åt för att dela med dig av denna mer 
svårformulerade kunskap? 

- För att dela med sig av den tysta kunskapen så arbetar man mycket i 
projektgrupper och i olika grupparbeten. Enlig Chef A så är detta det mest 
naturliga sättet att arbeta på den här typen av arbetsplats då produktutvecklingen 
idag blivit så komplicerad att man helt enkelt måste omge sig med andra för att 
kunna utnyttja så många kunskaper som möjligt. 

• Har du fått några direktiv från Företag X på hur du ska gå tillväga för att formulera 
denna ”tysta” kunskap så att den bevaras? 

- Företaget uppmuntrar till att skapa nätverk. Detta är dock inte så uttalat utan det 
är snarare arbetsmiljön som bidrar till detta. Chef A menar på att det blir något 
kontraproduktivt att ha skrivna rutiner kring detta och att det istället är bättre att 
uppmuntra till att individerna tar egna initiativ. På så sätt får man en levande 
organisation som själv finner sina egna vägar. Till viss del ger företagets 
kärnvärderingar en liten vägledning för detta 

• Har du några arbetsuppgifter som du anser vara kritiska för företaget och som ingen 
annan är speciellt insatt i?  

- Eftersom Chef A ska sluta snart så har han redan börjat överföra sin kunskap till 
olika individer. Om han försvann hastigt så skulle det förmodligen bli lite stök 
ett tag men snart skulle nog någon ta över.  

- Det bästa är att inte göra sig oersättlig helt enkelt! De som inte vill dela med sig 
av sin kunskap vill man ändå inte ha kvar inom företaget. 



- Man löser situationen olika beroende på vem det är som försvinner. Det är 
viktigt att företaget planerar lite i förväg om det är någon som är en riktig 
nyckelperson. Vem finns det som skulle kunna ta över? Vad är vår back-up?  

- Det är ytterst sällan att enbart en person ensam sitter på kunskapen inom ett så 
stort företag och i så fall så har den personen inte genomfört sitt arbete på rätt 
sätt. Om man som företag ska vara bäst på något så måste det finnas flera 
personer som kan allt. Man ser helt enkelt till att det finns flera nyckelpersoner 
istället för EN nyckelperson. 

 

• Har du några andra kommentarer kring ämnet och frågeställningen? 

- Det hela handlar egentligen om kompetensutveckling. Företaget måste 
identifiera vilka kompetenser som behövs och sedan sätta upp strategier för hur 
man ska arbeta för att få fram dessa. Ett sätt att göra detta är genom att göra en 
riskanalys. 

- Arbete för att överföra kunskap är något som ständigt pågår eller åtminstone 
skall pågå. Det hela handlar om attityder och mindset hos de anställda och som 
manager kan man påverka detta genom uppmuntring och belöning.  

- Det finns självklart de som vill sitta och hålla på sin kunskap men det är något 
som man måste kämpa emot inom företaget. Tyvärr finns det lite för mycket 
”cilotänkande”, inte bara inom organisationen utan även hos individerna, där 
man vill göra saker och ting på sitt sätt. Har man ett problem borde man kolla 
databaserna eller fråga de som är mer kunniga. 

- Företaget måste skapa en miljö och känsla på arbetsplatsen som gör att man vill 
dela med sig av sin kunskap och ser nyttan i det. Det är också viktigt att cheferna 
föregår med gott exempel. Detta är något som man lyckats ganska bra med på 
Företag X.  

- Det är också viktigt att vara oerhört selektiv i vilken kunskap som lagras. Man 
kan samla på sig hur mycket information och kunskap som helst i dagens 
samhälle men ju mer det blir desto mindre attraktivt blir det för individer att gå 
och söka det. Det är dock viktigt att dokumentera det som är viktigt för företaget 
att dokumentera. Detta gäller bl.a. teknikutveckling.  

- Enligt Chef A så bör man reflektera mellan balansen mellan skriftliga rutiner 
och eget tänkande, samt att han vill betona vikten av att skapa en företagskultur 
som uppmuntrar till kunskapsöverföring. Om man lyckas med det så blir inte 
oplanerat personalbortfall något problem hävdar han. 

 



Bilaga 7. Sammanställning av intervju  - Chef B 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Telefonintervju, 2011-03-22 10:30 

Arbetsuppgifter 
Chef B har befattningen Manager of Technology and Intelligence och arbetar speciellt 
kopplat mot innovation.  Hon har ansvar för databasen för utvecklingsrapporter; den 
databas som dokumenterar projekten. Hon behandlar frågor som ”På vilket sätt ska vi 
lösa frågorna om information till de olika projekten gällande, källor, databaser, nätverk, 
research och utredningar?” 

Frågor 
• Har du fått några direktiv från Företag X om hur du ska arbeta för att bevara, 

lagra in och överföra den kunskap du sitter på? 

‐ Databas för utvecklingsrapporter – Man börjar förslagsvis med att titta i 
denna databas om man ska börja med ett nytt projekt inom något område. 
Databasen används främst inom teknikutvecklingen. Kunskapen som lagras 
får lång hållbarhetstid eftersom den tekniska utvecklingen kan vara 
intressant även 20 år senare.  

‐ Projektrapporteringssystem – En databas som används för att hitta 
information inom ett projekt. Denna används för utvecklingsprojekten. 
Databasen är bara bra under tiden som man arbetar i ett projekt då den 
fungerar som ett redskap under projektets gång men när projektet avslutas är 
det inte aktuellt längre. Det är bara de som arbetar i projektet som har access 
till databasen. Den information som sparas i projektrapporteringssystemet 
görs löpande. Detta är en bra källa om en nyckelperson faller bort under 
projektets gång. 

‐ Gemensam server – Denna fungerar bra om man är på samma geografiska 
ställe. 

‐ Intranätet – Fungerar bättre om man arbetar i projekt med medlemmar från 
olika delar av världen. Här kan man lägga in dokument och göra dem 
tillgängliga för andra. Varje organisation har sin egen struktur. 

‐ Projektmöten – Genomgång av vad man lärt sig om projektet. Dessa 
dokumenteras dock inte alltid. 

• Om ja, beskriv de rutiner du använder dig av. 
‐ Databas för utevcklingsrapporter – Detta är alltså en databas för de studier 

som görs. Databasen är sekretessbelagd så de som ska använda den måste 
söka access (det är väldigt få som har högsta access). Det svåra ligger i att 
hitta en balans mellan sekretess men att ändå dela med sig av kunskapen. 
Om en anställd söker kunskap om projekt och studier och det gäller kunskap 
som är nödvändig för utveckling inom organisationen så finns denna databas 
tillgänglig. Det är en bra databas som går tvärs mellan projekten och över 
tiden. 
 



‐ Intelligence-plattform – Detta är en databas som innehåller information som 
är mer öppen och mindre konfidentiell. Denna är sökbar för alla på Företag 
X. 

 
• Hur ofta använder du dig av dessa rutiner?  

‐ Chef B använder inte systemen så ofta men det beror främst på att det inte är 
hennes uppgift. Hon uppmuntrar dock de anställda att använda dem. 
 

• Hur mycket tid tar det? 
‐ Det som tar tid är att skriva rapporterna. Det är ingen löpande dokumentation 

som görs i detta system så det behöver inte vara ett avancerat system för att 
spara rapporterna. I rapporterna förklaras vad som är gjort i studien och hur 
man gått till väga. Man måste hitta en balans i systemet så att det inte blir så 
avancerat så att ingen använder det. Dock måste rapporterna vara tillräckligt 
tydliga så att eventuella försök skulle kunna upprepas. 
 

• Känner du dig motiverad till att dela med dig av din kunskap? 
‐ Ja! Detta beror dels på att Företag X:s företagskultur och den allmänna 

stämningen bidrar till kunskapsdelande. På företaget uppmuntrar man till att 
nätverka och att de anställda tar frihet under ansvar. Det får ta tid att söka 
kontakter och att dela information. 

‐ Det finns inga direkta belöningssystem i samband med kunskapsdelning. 
‐ Det är viktigt att chefen ger de anställda tid att dela kunskap. Chef B anser 

att det är bättre att dela kunskap i ett samtal än att skriva en rapport. 
 

• Känner du att dessa rutiner är till nytta för dig i ditt dagliga arbete? 
‐ Ja de används och är till nytta. 

 
• Hur skulle dessa rutiner kunna förbättras? 

‐ Rutinerna används men de skulle kunna göras bättre. 

‐ Organisationerna som använder dem borde utveckla sina mallar mer så att 
det blir lättare att använda. Det går då fortare och smidigare att använda och 
blir på så sätt mer användarvänligt. 

 

Enligt teorierna är kunskap indelad i tyst, implicit och explicit kunskap där den 
explicita är enkel att formulera medan den implicita och tysta kunskapen är sådant 
som man kanske är omedveten om att man sitter på innan den används (t.ex. rutiner, 
erfarenhet och normer).  
• Hur bär du dig åt för att dela med dig av denna mer svårformulerade kunskap? 

‐ På Chef B:s avdelning arbetar man mycket med nätverk för att på så 
sätt överföra tyst kunskap.  

‐ Det är ganska knepigt att överföra den här typen av kunskap eftersom 
man inte alltid vet att man sitter på den. Hennes teknik består mest av 
att försöka berätta vad det är hon ser och försöka vara tydlig i sin 
kommunikation. På deras avdelning arbetar de anställda mycket ihop. 



Enligt henne så kommer man oftast längre om man arbetar i team. Då 
undviker man också att endast en person sitter på kunskapen. 

• Har du fått några direktiv från Företag X på hur du ska gå tillväga för att 
formulera denna ”tysta” kunskap så att den bevaras? 

‐ Det finns inga direkta order utan det är snarare företagskulturen som 
uppmuntrar till socialisering.  

• Har du några arbetsuppgifter som du anser vara kritiska för företaget och som 
ingen annan är speciellt insatt i?  

• Upplever du att Företag X är medvetna om att du sitter på denna kunskap? 
• Vad skulle hända om du plötsligt blev oförmögen att fullfölja dina 

arbetsuppgifter? 
• Uppmuntrar Företag X dig att lära ut och dela med dig av dessa kunskaper till 

kollegor? 
• Alternativt, uppmuntrar de dig att lagra in kunskapen på något annat sätt så att 

den inte går förlorad? 

‐ Det är möjligt att hon sitter på sådan kunskap men det är inte något 
som hon är medveten om i så fall. Om hon skulle försvinna plötsligt så 
skulle företaget troligtvis gå miste om en del kundkontakter i så fall. 
Enligt henne är dock resten i gruppen tillräckligt insatta för att kunna 
ordna det. Det hade nog funkat om hon försvunnit.  

‐ Det är viktigt att man har en öppenhet i teamet för att undvika att 
någon i teamet ensam sitter på kritisk kunskap. 

• Har du några andra kommentarer kring ämnet och frågeställningen? 

‐ De flesta anställda stannar oftast inom Företag X. Även om de byter 
jobb så finns de kvar inom organisationen.  

‐ De som jobbar i projektet är oftast tillräckligt insatta för att kunna 
täcka upp.  

‐ Frågeställningen behandlar ett intressant område. Svårigheten är att få 
folk att dela med sig av sin kunskap. Det gäller att finna en balans i att 
ta tid i att få folk att dokumentera. För detta behövs en del uppmuntran 
och chefen måste visa att det är viktigt. 

‐ Det är viktigt med uppföljning på att dokumentationen faktiskt görs. 
Ge tid det tid och hitta en balans mellan tvång och uppmuntran.  

‐ Ibland vill de anställda bara gå vidare i utvecklingen istället för att 
stanna upp och dokumentera. För att motverka detta måste man arbeta 
med att ge motivation och tid. Motivation kommer oftast genom att de 
anställda kan se värdet i det! 

‐ Det kan vara så att folk ibland vill sitta på sin kunskap men inget som 
Cecilia har sett. Företag X har en bra kultur när det kommer till att 
dela med sig. 

 

 



Bilaga 8. Sammanställning av enkäter 
Enkäterna har besvarats av anställda vid avdelningen Development & Engineering på 
Företag X. 

 
Metoder 
Vilka metoder använder du för att lagra in din kunskap i företaget? 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

1. Företag X:s intranät, projektrapporteringssystem, databas för 
utvecklingsrapporter, utvecklingssamtal, projektmöten, övrig socialisering.  

2. Företag X:s intranät, projektrapporteringssystem, databas för 
utvecklingsrapporter, utvecklingssamtal, projektmöten, övrig socialisering samt 
nätverk inom olika kompetensområden. 

3. Företag X:s intranät, projektmöten, övrig socialisering. 

4. Företag X:s intranät, projektrapporteringssystem, databas för 
utvecklingsrapporter, övrig socialisering samt tekniska specifikationer och 
processförbättringar. 

5. Företag X:s intranät, databas för utvecklingsrapporter, projektmöten, övrig 
socialisering samt stakeholder mapping och systematisk spridning av fakta till de 
jag/vi tycker borde ha nytta av den. 

6. Databas för utvecklingsrapporter, projektmöten, övrig socialisering samt 
skrivbordet.  

Hur motiverad känner du dig att dela med dig av din kunskap? 
1. Mycket motiverad 

2. Mycket motiverad 



3. Motiverad 

4. Mycket motiverad 

5. Mycket motiverad 

6. Motiverad 

 

 

 

Varför? 
1. - 

2. För att generera kunskap där den behövs i företaget. 

3. Det är viktigt att dela med sig av kunskap för att lära andra men det tar ofta lite 
tid. Den största motiveringen tycker jag är att man får lära sig mycket av att dela 
kunskap plus att man kan få hjälp av andra när man har mycket att göra. 

4. För att verksamheten kontinuerligt ska förbättras och effektiviseras vilket är till 
gagn även för mig som individ. 

5. Informationen kan ibland påverka företagets val och möjligheter ganska 
mycket. 

6. - 

 
Företag X:s Intranät 
Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta ca 
timmar i veckan. 

1. - 

2. 1 timme 

3. 0 timmat 

4. 10 timmar 

5. 2 timmar 

6. - 

Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg? 
1. Ganska motiverad 

2. Motiverad 

3. Mycket motiverad 

4. Mycket motiverad 

5. Ganska motiverad 

6. Inte alls motiverad 



Varför? 
1. - 

2. Bättre system som är mer lättanvänt 

3. Eftersom jag arbetar med andra som sitter i Italien är det lättast att lagra all info 
på intranätet så att de kan öppna upp det när de vill och kan. Jag arbetar ofta direkt 
från intranätet så det sparas där mer eller mindre automatiskt.  

4. Dels för att det är en säkerhetsrisk om jag håller informationen enbart på min 
hårddisk, dels och främst för att vi ska kunna jobba i samma dokument. 

5. Inte alltid helt logiskt att lagra info. 

6. Dålig struktur, svårt att söka. 

Tycker du att du har nytta av detta verktyg? 
1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Nej 

Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod? 
1. - 

2. - 

3. Att alla faktiskt använder det. Det är flera som lagrar allt på sin dator och det 
blir genast svårare att ta del av information. 

4. Bättre sökfunktion med mer intelligens. Det är som att leta efter en nål i en 
höstack med den serverlösning vi har f.n. 

5. - 

6. - 

 

Projektrapporteringssystem 
Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta ca 
timmar i veckan. 

1. 0,5 timme 

2. 0,1 timme 

3. - 

4. 0,1 timme 

5. - 

6. - 



Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg? 
1. Ganska motiverad 

2. Ganska motiverad 

3. - 

4. Ganska motiverad 

5. - 

6. - 

Varför? 
1. Arbetar inte så mycket i den typen av projekt. 

2. Som jag ser det är det främst ett verktyg för att lagra styrdokument i projekt, 
eftersom jag är linjechef så behövs inte min input mer än indirekt. 

3. - 

4. Egentligen bara för att det är ett krav på att det ska användas. 

5. - 

6. - 

Tycker du att du har nytta av detta verktyg? 
1. Nej 

2. Ja 

3. - 

4. Nej 

5. - 

6. - 

Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod? 
1. - 

2. - 

3. - 

4. Dels skulle det vara mer öppet, man kan inte ta del av andras projekt, dels 
skulle det definitivt behöva moderniseras och göras mer användarvänligt. 

5. - 

6. - 

 
Databas för utvecklingsrapporter 
Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta ca 
timmar i veckan. 

1. 1 timme 



2. 1 timme 

3. - 

4. 0,1 timme 

5. 1 timme 

6. 0-5 timmar 

Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg? 
1. Mycket motiverad 

2. Mycket motiverad 

3. - 

4. Mycket motiverad 

5. Mycket motiverad 

6. Ganska motiverad 

Varför? 
1. Lätt att hitta i tvärs projekt och över tiden. 

2. För denna typ av information är det ett viktigt verktyg som används över hela 
D&E.  

3. - 

4. Även om sökfunktionen är begränsad kan man hitta en hel del matnyttigt t.ex. 
när man startar ett nytt projekt så att man inte uppfinner hjulet igen. Omvänt är det 
också ett sätt för mig och mitt projektteam att sprida kunskap. 

5. Superbra verktyg om alla använder, så jag vill vara förebild. 

6. - 

Tycker du att du har nytta av detta verktyg? 
1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod? 
1. - 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 



6. - 

 
 
Utvecklingssamtal 
På vilket sätt använder du utvecklingssamtal för att dela med dig av din kunskap? 

1. Är mest övergripande och handlar om egen utveckling. 

2. Svår fråga: samtalspartner med mina rapporterade för facilitera deras 
utveckling. 

3. - 

4. - 

5. - 

6. - 

 
Projektmöten 
Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta ca 
timmar i veckan. 

1. 3 timmar 

2. 10 timmar 

3. 6 timmar 

4. 10 timmar 

5. 1 timme 

6. - 

Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg? 

1. Mycket motiverad 

2. Motiverad 

3. Mycket motiverad 

4. Mycket motiverad 

5. Mycket motiverad 

6. Motiverad 

Varför? 

1. Direkt operativt. 

2. - 

3. Genom att samtala med andra lär man sig mycket. Företag X är mycket 
uppbyggt på att träffas i möten.  



4. Det är ett måste att ha hög interaktion mellan olika delar av ett projekt. Det 
funkar inte att var och en sitter för sig själv, man är mycket beroende av varandra i 
ett projekt. 

5. Når de mest intresserade personerna på ett enkelt sätt vid samma tillfälle. 

6. - 

Tycker du att du har nytta av detta verktyg? 
1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod? 
1. - 

2. Bättre struktur på projektmöten. 

3. Att alla projektmedlemmar kommer till mötet. När de inte kommer så krävs det 
extra tid att ha alla på samma nivå. 

4. - 

5. Ibland berättar inte alla allt… 

6. - 

 
Övrig socialisering 
Hur mycket tid lägger du på att lagra in kunskap med denna metod? Uppskatta ca 
timmar i veckan. 

1. 1 timme 

2. 4 timmar 

3. 10 timmar 

4. 5 timmar 

5. 5 timmar 

6. - 

Hur motiverad känner du dig att använda detta verktyg? 
1. Mycket motiverad 

2. Mycket motiverad 

3. Mycket motiverad 

4. Motiverad 



5. Mycket motiverad 

6. Ganska motiverad 

 

Varför? 
1. - 

2. - 

3. Samma kommentarer för projektmöte. Man lär sig mycket bara genom att prata 
med andra. 

4. Flera vetenskapliga undersökningar visar att det informella personliga mötet 
vid kaffeautomaten eller annat tillfälle är väldigt högt rankat som kunskapskälla. 
Vid ett informellt möte kan man diskutera saker som kanske inte lämpar sig i en 
stor grupp. 

5. Effektivt men inte så uppmuntrat. 

6. - 

Tycker du att du har nytta av detta verktyg? 
1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

Vad skulle kunna göra dig mer motiverad att använda denna metod? 
1. - 

2. Nätverken inom olika kompetensområden blir mer och mer viktiga för att 
utbyta erfarenheter och kunskap. 

3. Handlar mycket om personlig kemi, personer man har mindre gemensamt med 
pratar man mindre med och därigenom lär sig mindre. Vet inte vad som skulle 
underlätta detta. 

4. Mest en fråga om egen tid. 

5. - 

6. - 

 
Andra metoder 
Varför använder du dig av dessa metoder? 

1. - 

2. - 



3. - 

4. In order to go from tacit to explicit knowledge specifications, modelling etc. are 
examples of tools to be used. Follows the principle of Nonaka and Konno. 
Söderlund and Tell has a similar theoretical model moving from personal 
institutional knowledge. 

5. - 

6. - 

 
 
 



Bilaga 9. Sammanställning av intervju – Rekryterare A 
Henriques, Jan; Affärsrådschef, CFR Executive Search, Stockholm. Intervju, 2011-03-
25 9:00 

• Hur brukar företag normal lagra in sin kunskap? 

- Det finns en klar skiljelinje mellan hur små och stora företag arbetar med 
kunskapsbevaring. De små företagen har varken råd eller tid att lägga mycket 
fokus på den typen av rutiner som de stora företagen. För de små företagen blir 
nyckelpersonerna dessutom mer kritiska då det ofta bara är en person som har 
ansvar för ett specifikt område. Mindre företag använder sig ofta av rutiner och 
mallar. Man använder sig t.ex. av gemensamma servrar där man lagrar alla 
styrande dokument så som avtal och information till medarbetare. 

- De stora organisationerna har både förutsättningar och kapital för att ta fram 
fungerade rutiner. Eftersom dessa har så många parallella processer och 
medarbetare så blir inte nyckelpersonerna lika viktiga. Man blir därför sällan 
oersättlig inom ett stort företag. De stora organisationerna har oftast ordentliga 
kvalitetssystem som ISO 9000 och ISO 14000 som definierar processer och 
verktyg för hur företaget valt att arbeta med sina verksamheter. Man lagrar 
också ofta information i SAP-implementationer och IT-system. 

- Dessa rutiner har förbättrats med IT-systemen. På 90-talet var det vanligt att 
man skrev rutiner som stoppades i pärmar och sedan aldrig användes. Då 
dokumenterades rutinerna främst för att klara av kvalitetscertifieringen. Med 
dagens IT-system blir informationen mer lättillgänglig och användarvänlig. 

- SAP är ett affärssystem som man använder för att säkerställa att alla rutiner går 
till på samma sätt. Systemet förenklar rapportering och liknande. Idén med detta 
är att skapa en uniformitet i hur man arbetar med kontoplaner, inköp, 
produktbenämning m.m. Allra flesta stora företag har detta idag.  

- CRM-system; Detta är en typ av databas där man loggar information om 
kunderna, t.ex. vilka man varit i kontakt med och vilka som fått offerter. Detta är 
väldigt nyttigt om man ska arbeta vidare med kunderna i framtiden. Tyvärr är de 
flesta företag ganska dåliga på detta mycket på grund av att de som arbetar med 
systemet ser det som en belastning (motivationsbrist).  

 

• Hur brukar företag normalt hantera den här typen av situationer, när en ny person 
ska ersätta en nyckelperson? 

- I stora organisationer är det vanligast med intern rekrytering. Där finns det 
nästan alltid någon som kan ta över när någon slutar. 

- Vid extern rekrytering så börjar man med att sitta ner tillsammans med den 
chefsstruktur som den som ska ersättas tidigare rapporterat till. Först görs en 
kravspecification/kravprofil över vilka kunskaper den nya personen behöver ha, 
men främst hur företagets framtid ser ut och vilka krav denna ställer på 
ersättaren.  



- Nästa steg är att göra en medarbetarundersökning bland de som arbetat kring den 
aktuella rollen. På så sätt kan man bilda sig en uppfattning om företagskulturen 
och hur arbetsplatsen fungerar.  

- Rekryterarna har ytterst sällan tillgång till företagets databaser men det är ändå 
svårt för dem att dra någon nytta av detta. Om man ska anställa specialister så 
kan det visserligen vara nyttigt att se exakt vad de behöver kunna men när det 
gäller chefsrekrytering så arbetar man främst med generalister. 

- Det finns en problematik i att man lägger mycket energi på att rekrytera folk 
men sedan tar det ett antal månader innan vederbörande börjat arbeta 
(uppsägningstider m.m.). Det blir då ofta som en chock när personen dyker upp 
istället för att man förbereder detta under uppsägningstiden. CFR erbjuder en 
tjänst där man ställer krav på företagen att innan den nya personen börjar stätta 
upp målsättningar och arbetsbeskrivningar för denna.  

 

• Är det vanligt att företag har den här typen av rutiner för kunskapslagring eller 
händer det ofta att det blir problem pga. att nyckelpersoner plötsligt lämnar 
företaget? 

- Alla företag har någon form av rutin men sedan varierar det mycket kring hur 
bra de fungerar. Det är väldigt sällan som man har riktiga nyckelpersoner i en 
stor organisation. I små företag riskerar man dock att all kompetens kring ett 
visst ämne går ut genom dörren. 

- Det är ganska sällan som det dyker upp fall där det är riktig kris. Oftast går det 
att lösa genom lite omorganisering inom företaget. 

 

• Har du någon inblick/erfarenhet av vilka konsekvenser det kan få för ett företag när 
en nyckelperson plötsligt lämnar ett företag? 

- Nyckelpersoner har olika tyngdpunk beroende på vilket företag de jobbar på och 
även vad deras arbetsuppgifter är.  

- Eftersom företagen oftast lever på sin försäljning så anser Henriques att den 
vanligaste problematiken är när man tappar nyckelpersoner inom försäljning. 
Dessa sitter oftast på kunskap kring kundrelationer eller hur man ska arbeta med 
kunder. Går denna förlorad så förlorar företaget i omsättning. Huvudansvariga 
för långgående projekt stoppar också projektets framfart vilket kan bli 
problematiskt.  

 

• Vilken typ av kunskap anser ni vara mest nödvändig att företaget lagrar för att en ny 
person ska kunna ta över en tjänst så smidigt som möjligt? 

- Det är alltid bra att lagra i IT-system eftersom det är enklast att tillgodogöra sig.  

- Det svåraste är att planera hur framtiden kommer att se ut. De som lyckas bra 
med detta blir oftast mest framgångsrika. 



- Det är dels viktigt att dokumentera de operativa delarna av jobbet; hur arbetar 
man med rapportering, order, inköp och de dagliga processdelarna. Detta är 
något som de flesta företag är ganska duktiga på. 

- Det som ändå är mest avgörande enligt Henriques är de kund- och 
försäljningsrelaterade delarna av arbetet så dessa borde dokumenteras bättre. 

• Vad tittar ni på när ni söker efter en ersättare till en nyckelperson? 

- Kravprofilen som görs definierar dels kompetensbehoven som är nödvändiga. 
Denna blir därför ganska faktaorienterad.  

- Det som man tittar främst på är de personliga egenskaperna. Beroende på vart i 
en tillväxtfas som företaget befinner sig i så har man behov av olika typer av 
personligeter. Att bedöma detta är det som är absolut svårast. Det kan till viss 
del göras via personlighetstest. På CFR använder man sig av www.assesio.se 
Man använder sig även av begåvningstest för att bedöma begåvningsnivå. Man 
behandlar då flera olika aspekter. 

- En begåvningsbedömning ger en bra insikt i hur väl personen kommer att 
fungera i rollen. Ju mer komplex rollen är desto viktigare är begåvningen. 

• Tittar ni på hur den tidigare personen var? 

- Man gör det till viss del men det är egentligen ganska oviktigt. Det viktiga är 
vad företaget behöver inför framtiden. 

• Vanligaste orsaken till att folk slutar? 

- Idag är man mycket rörligare i arbetslivet än man var förr. Det är till viss del en 
generationsaspekt. Det är av godo att man har personalomsättning då det bidrar 
till att man får in nytt folk. Blir stoppen för korta hinner personen dock inte 
bidra till företaget och denna hinner då inte lära sig något nytt heller.  

- Enligt Henriques är det förhållandevis sällan som anställda försvinner pga. 
sjukdom eller liknande. Han påminner sig att ca 9000 personer byter jobb varje 
år (osäker siffra). Regeringskansliet bör ha statistik på detta. 

• Vad händer när man inte måste anställa någon permanent.  

- På CFR har man en tjänst som kallas Interim Management. Detta är en slags 
minirekryteringsprocess som man använder då man ska anställa någon för en 
tillfällig tjänst. Vi dessa tillfällen tar man istället in konsulter som bara tas in 
under den nödvändiga perioden. Denna metod är dock mer utpräglat i USA och 
England. 

• Tyst kunskap 

- Team-fokuserade företag har större förutsättningar att få överhörning men det är 
svårt att säga om detta gör någon större skillnad i själva kunskapsöverföringen. 
Det man ska komma ihåg enligt Henriques är att det inte alltid är så att den tysta 
kunskapen är det man vill ska göras. Därför kan denna ibland vara av ondo. 
Ibland är det bra att minska friheten i hur saker och ting kan göras för att på så 
sätt öka effektiviteten. Detta varierar dock mellan vilken typ av företag eller 
avdelning det rör sig om då t.ex. produktutveckling ställer högre krav på 
kreativitet och frihet i utförandet.  

http://www.assesio.se/


- Den tysta kunskapen var mer kritisk förr i tiden. Då skickade man en person att 
lära sig ett nytt område men idag finns det bättre system vilket gör att man blir 
mindre oumbärlig.  

• Övriga kommentarer kring ämnet: 

- Oavsett vad det är man säljer så är det människorna inom organisationen som 
sitter på kunskapen och det är de som arbetar och säljer. Det är därför viktigt att 
man har system som tar vara på detta. 

- Talent Management innebär att man förbereder inför personalomsättning på 
viktiga positioner och utbildar potentiella ersättare. Det är väldigt smart att satsa 
på detta då man gör sig mindre känslig för oplanerade händelser. Man 
identifierar då vilka är nyckelpersonerna är och även vad man behöver göra för 
att få dem att stanna kvar. 
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Frågor 
• Hur brukar företag normal lagra in sin kunskap? 

- Större företag är bättre på att binda nyckelpersoner till företag rent juridiskt. 
Dessa är dessutom bättre på att göra en riskbedömning. 

- Transsearch är lite utanför den rollen där kunskapslagring ligger.  

• Hur fungerar upplärning och mottagande av en ny person? 

- Det är viktigt att veta hur mottagandet ser ut av den nya personen så att 
kandidaten som kommer in vet hur läget ser ut. Detta görs för att se till att det 
blir ett så litet glapp som möjligt.  

- Man väljer rekryter utifrån företagets situation. Om företaget har mycket 
dokumentation så väljer man en kandidat som passar för detta och finns det 
ingen dokumentation så väljer man en kandidat som passar bättre för det.  

• Hur brukar företag normalt hantera den här typen av situationer, när en ny person 
ska ersätta en nyckelperson? 

- Transsearch tar diskussionen kring vad personen har gjort bra, vad den har 
saknat och vad kan en ny person föra med sig för kunskap. Många företag ser 
personalomsättning som en möjlighet till att få in ny kunskap och göra en 
omorganisation. Detta görs via intervjuer kring de som arbetat runt om 
kandidaten exempelvis HR-chef och närmaste chef. På så sätt får man också en 
uppfattning om företagskulturen. Man talar även med andra chefer för att få en 
annan persons version om rollen och vad som förväntas av den nya personen. 
Detta sammanställs sedan till en kravprofil. 

- Man använder sig till viss del av ett chefsmanagementverktyg för att ta fram en 
ledarskapsprofil. Det kan även vara bra att titta på gruppen som den nya 
personen ska arbeta i för att se vilken typ av profiler som behövs. 

• Tittar ni på hur den tidigare personen var? 

- I vissa fall intervjuar man den avgående kandidaten men som i vårt fall så finns 
det ingen möjlighet eller är lönt att göra en sådan. 

- Ofta vill inte personen som kommer in få allt för mycket information om vad 
som gjorts tidigare eftersom man vill komma in och göra det ”sitt eget”.  

• Är det vanligt att företag har den här typen av rutiner för kunskapslagring eller 
händer det ofta att det blir problem pga. att nyckelpersoner plötsligt lämnar 
företaget? 

- Det varierar men det är sällan det blir problem.  

- Eftersom den person som rekryteras i den här typen av roller ofta har personer 
runt om kring sig som kan plocka upp lite efter den som slutat. Det är därför inte 
så mycket av en problematik. 



- Stora organisationer är ofta lite bättre på den här typen av rutiner, främst för att 
det ofta är HR-avdelningarna som driver detta och lägger ner mycket tid på att se 
till att allt fungerar som det ska. De har mer tid och är mer insatta i frågan. 

- Mindre företag som saknar HR-avdelning får snarare information från de som 
arbetar runt omkring genom en s.k. 360°-introduktion.  

- Den mesta kunskapen sprids via personalisering.  

 

• Har du någon inblick/erfarenhet av vilka konsekvenser det kan få för ett företag när 
en nyckelperson plötsligt lämnar ett företag? 

- Nej, det händer att det blir lite stormigt ibland men ingen erfarenhet av att det 
fått stora konsekvenser. De stora entreprenörsdrivna företagen kan få problem 
om den drivande individen försvinner men det är så sällan att det händer. Ett 
företag är inte bara en person och därför blir det sällan problem. Händer oftare 
inom små byråer som är väldigt kundfokuserare när anställda försvinner och tar 
kunderna med sig. 

• Vilken typ av kunskap anser ni vara mest nödvändig att företaget lagrar för att en ny 
person ska kunna ta över en tjänst så smidigt som möjligt? 

- Det beror väldigt mycket på vilken typ av företag det gäller. Men det är viktigt 
att de som sitter på specifik nyckelkunskap får sin kunskap dokumenterad (ex. 
produktionsteknisk kunskap, speciella ”recept”). På R&D-avdelningar är det 
även viktigt att dokumentera framtidsplaner. Kontaktytor är viktigt att 
dokumentera. CRM-baser är bra för detta. Ett datasystem som berör all om ens 
kunder.  

- Alla företag använder inte CRM (Customer Relation Management) och de som 
har det är inte alltid så duktiga på att använda det. De som faktiskt använder det 
har dock stor nytta av det om någon försvinner. Det blir dessutom en bra 
indikation på flödet i organisationen.  

- Största anledningen till att man inte använder det är troligtvis dålig datavana. 
Det tar lite tid men det är tid som man ofta får tillbaka längre fram.  

• Vad tittar ni på när ni söker efter en ersättare till en nyckelperson? 

- Detta beror på vad man får fram för kravprofil och vad företaget söker. Det är 
viktigt att man som rekryteringsbolag är lite utmanande mot rekryteringschefen 
för att få fram rätt kravprofiler. Det är lätt hänt att de som varit inne i företaget 
länge får lite skygglappar som gör att man inte inser vad man egentligen 
behöver. Då blir rekryteringsbolaget en form av bollplank som kan föra företaget 
rätt.  

• Vanligaste orsaken till att folk slutar? 

- Det är ganska oklart. Oftast slutar folk för att man fått ett nytt jobb och vill göra 
något nytt. Trivs man väldigt bra på företaget så är man dock inte speciellt 
benägen att sluta även om man är intresserad av en ny utmaning. Oftare att 
personen sagt upp sig än att man fått sparken.  

• Övriga kommentarer kring ämnet: 



- Det är så sällan som det finns riktiga nyckelpersoner. I de fall då dessa finns så 
är det väldigt viktigt att man lagrar dennas kompetens och kontaktytor.  

- Kunskapslagringen blir bättre och bättre del pga. att de nya generationerna har 
bättre datavana men även att systemen blir bättre och bättre. 

- Rent generellt så blir företag allt duktigare på att lagra kompetensen. Inte minst 
tack vara bra fungerande lagringssystem i sig. Det blir lättare att lägga in 
informationen och det blir dessutom ett verktyg som man faktiskt kan använda 
själv snarare än bara ett arkiv där information lagras.  

- Det är väldigt viktigt att man implementerar ordentliga CRM-system för att 
tanka ur viktig kunskap från de anställda.  
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