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Sammanfattning 
Kunskap och kompetens hos medarbetare har i dagens samhälle blivit en stor del av det 
som bygger upp en organisation. För kunskapsintensiva företag, vars största resurs är 
medarbetarnas kompetens, är det av stor vikt att ha en bra kunskapsöverföring. Att dela 
kunskap kräver en ansträngning av individen, författarna anser därför att det är viktigt 
att titta på hur medarbetare motiveras till kunskapsöverföring.  

Representanter från näringslivet har påpekat för författarna att managementkonsult-
företag, jämfört med teknikkonsultföretag, är framstående på att förvalta den kompetens 
som finns inom företaget. Syftet med denna studie är att undersöka om detta påstående 
stämmer samt hur dessa företag arbetar med, och motiverar till, kunskapsöverföring. 

I studien genomfördes en litteraturstudie för att ta reda på hur motivation och 
kunskapsöverföring hänger ihop. Med denna som underlag genomfördes fyra intervjuer, 
två hos ett managementkonsultföretag och två hos ett teknikkonsultföretag. För att få 
kunskap om hur den anställde upplever kunskapsöverföring på arbetsplatsen, samt hur 
företaget hanterar den kunskap som finns, har intervjuer gjorts med en konsult och en 
anställd på personalavdelningen på vardera företag. Intervjuerna behandlade frågor 
rörande motivation och kunskapsöverföring samt hur dessa ämnen är kopplade till 
varandra.  

Både litteraturen och intervjuerna visade att bland annat utveckling, att bli visad 
uppskattning och känna att man gör något bra är motiverande. Intervjuerna visade att 
monetära belöningar fungerade bättre på managementkonsultföretag än 
teknikkonsultföretag, enligt litteraturen fungerar monetära belöningar bäst då 
handlingen som belönas är mätbar. Den främsta faktorn som kan hindra medarbetare att 
dela kunskap är brist på tid och resurser vilket framkom både från litteratur och 
intervjuer. Hur kunskapsöverföring hanteras på företagen har undersökts, detta skiljer 
sig något mellan de två då managementkonsultföretaget har något mer utvecklade 
system för kunskapshantering. En likhet är att båda företagen jobbar med 
mentorprogram. 

Författarna tror att anledningen till att faktorer som självutveckling och eget ansvar ses 
som motiverande beror på att människan vill känna sig behövd. Studien visar att olika 
faktorer motiverar de anställda på de två företagen. Att monetära belöningar fungerar 
bäst på managementkonsultföretag tror författarna beror på att de anställer fler 
tävlingsinriktade personer än teknikkonsultföretag gör. Författarna tror att 
managementkonsultföretaget har fler system för kunskapsöverföring därför att detta 
krävs i deras dagliga arbete. Teknikkonsultföretaget lagrar kunskap främst vid 
avslutande av projekt.  

De slutsatser som författarna kommit fram till i studien är att det räcker att motivera 
medarbetare i allmänhet snarare än att motivera till kunskapsöverföring i synnerhet. Det 
är viktigt att arbetsgivaren har fokus på medarbetarens individuella motivationsfaktorer. 
Monetära belöningar kan fungera men vid användandet av dessa behövs kompletterande 
faktorer för att få motiverade medarbetare. Teknikkonsultföretag kan lära av 
managementkonsultföretag när det kommer till användandet av kommunikationssystem. 
Författarna anser att det är viktigt att företag investerar i att ge medarbetare tid till att 
dela kunskap då detta i längden sparar tid för företaget.  



 
 

How do consulting firms handle and motivate employees to 
knowledge sharing? 
Abstract 
The knowledge and qualities of personnel have become a big part of what make an 
organization. It is essential for knowledge intensive companies to have a good strategy 
for Knowledge Management. Knowledge sharing takes effort from the individual, the 
authors therefore find it important to investigate how personnel get motivated to share 
their knowledge and competence. Representatives from the business world have pointed 
out that management consulting firms, compared to technology consulting firms, stand 
out in how they administer the competence within the organization. The purpose of this 
study is to investigate whether this claim is true and how these types of businesses work 
with and encourage their staff to share knowledge.  
Literature was studied to comprehend how motivation and knowledge are interrelated. 
Four interviews were conducted, two at a management consulting firm and two at a 
technology consulting firm. The authors strived to gain knowledge about how the 
employees experience knowledge sharing in the workplace, and how the firm manages 
this. Therefore interviews with one consultant and one employee of the HR department 
of each company were carried out. The interviews processed issues related to 
motivation and knowledge transfer, and how these subjects are related. 

Both literature and interviews showed that development, to be shown appreciation and 
to know that you are performing well are motivating. The interviews showed that 
monetary rewards worked better at management consulting firms than at technology 
consulting firms. Literature mentions that monetary rewards function best when the 
rewarded action is measurable. Time and resources is what foremost prevent people 
from knowledge sharing which was shown in both literature and interviews. How the 
companies work with Knowledge Management was examined, the two companies differ 
somewhat in how they treat the subject. The management consulting firm has more 
developed systems for knowledge sharing than the technology consulting firm has 
although one similarity is that both companies use mentorship programs. 

The authors believe that factors like self-development and responsibility are motivating 
because the human being wants to feel needed. This study shows that different factors 
motivate the employees at the two firms. Why monetary rewards work best at the 
management consulting firm is, according to the authors, because they hire people that 
are competitive. The authors believe that the management consulting firm has more 
systems for knowledge transfer because this is needed in their daily work. The 
technology consulting firm on the other hand uses their systems to store knowledge 
from closed projects. 

The conclusions drawn from this study are that it is sufficient to focus on getting the 
personnel motivated in general rather than motivating to knowledge sharing in 
particular. It is important that the employer knows what motivates each individual at the 
firm. Monetary rewards can motivate but has to be complemented by other factors to be 
efficient. Techonology consulting firms can learn from management consulting firms 
when it comes to the use of communication systems. It is important for companies to 
give their employees the time and resources needed for knowledge sharing, the authors 
believe that this will save time for the company in the long run.  
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1. Inledning 
Kunskap och kompetens hos medarbetare har i dagens samhälle blivit en stor del av det 
som bygger upp ett företag. Att ha motiverade medarbetare som vill dela med sig av sin 
kompetens är därför viktigt för varje organisation.  

1.1  Bakgrund 
Företag har gått mot att mer och mer se hur viktigt det är att förvalta den kunskap som 
finns inom organisationen [1]. Denna utveckling har lett till att kunskap blivit en 
konkurrenskraftig och strategisk resurs för företaget [2, 3]. Det krävs därför att 
kunskapen förvaltas på ett bra och effektivt sätt, ett område som kallas 
kunskapshantering.  

För kunskapsintensiva företag, vars största resurs är medarbetarnas kompetens, är det av 
största vikt att ha en bra kunskapshantering. Kunskapsöverföring anses vara ett 
problematiskt område inom kunskapshantering då detta kräver en ansträngning av 
individen [2, 4]. På grund av detta tror författarna att många drar sig för att bidra med 
sin kompetens, hur man motiverar medarbetare att dela med sig av kunskap är därför en 
viktig fråga. För att den anställde ska vilja dela kunskap tror författarna att det krävs att 
denne känner motivation i sitt dagliga arbete.  
Det finns många teorier kring motivation samt hur dessa kan appliceras på 
kunskapsöverföring. Studier har tittat på vilka faktorer som bäst motiverar medarbetare 
till att dela sin kunskap och forskningen kring ämnet är relativt utbredd. Få 
undersökningar förekommer om skillnader och likheter för dessa teorier i olika 
branscher. På konsultföretag arbetar de anställda med olika projekt och de besitter 
därmed varierade kompetenser. Kunskapsintensiva företag av den här typen kan därmed 
dra stor nytta av att samla in och hantera den kunskap som finns hos deras medarbetare. 
Från kontakter i näringslivet har författarna förstått att managementkonsultföretag är 
framstående inom kunskapshantering, medan teknikkonsultföretag behöver utveckla 
sina metoder inom området.  

1.2  Syfte 
Denna studie har fokuserat på att utifrån teorier om motivation och kunskapsöverföring 
göra en jämförelse mellan ett managementkonsultföretag och ett teknikkonsultföretag. 
Syftet med studien är att undersöka hur dessa företag tar tillvara på den kunskap deras 
anställda har samt hur de motiverar dem att dela med sig av denna. Studien har utgått 
från följande frågeställning:  
 

Vilka skillnader finns mellan  
managementkonsultföretag och teknikkonsultföretag i hur de  

arbetar med och motiverar till kunskapsöverföring? 
 

Frågeställningen har preciserats via ett antal delfrågor:  

• Hur motiveras medarbetare till att dela kunskap? 

• Kan monetära belöningar motivera till kunskapsöverföring? 
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• Vilka system för kunskapsöverföring finns inom företag? Hur används 
dessa? 

• Hur hanteras kunskap som inte direkt hör till arbetsuppgiften men som är 
av värde för ett företag? 

• Vilka orsaker finns det till att anställda inte vill dela med sig av sin 
kunskap? 

1.3 Avgränsningar 
I studien har ett teknikkonsultföretag och ett managementkonsultföretag jämförts. 
Jämförelsen har utgått från hur de två företagen motiverar sina anställda till, samt hur de 
arbetar med, kunskapsöverföring. Enbart fyra personer har intervjuats vilka därmed fått 
vara representativa för respektive företag, de två företagen har dessutom fått 
representera alla företag inom deras område. Dessa avgränsningar gjordes med hänsyn 
till den tid som fanns till förfogande.  

2. Metod 
För att få inblick i ämnena kunskapsöverföring och motivation samt hur dessa beror av 
varandra genomfördes en litteraturstudie. En djupare förståelse för kunskap, 
kunskapshantering samt områdena kunskapsöverföring och motivation eftersträvades. 
Olika metoder och teorier om kunskapsöverföring och hur man motiverar denna 
handling efterforskades. Utöver detta behandlar litteraturstudien vilka faktorer som 
bidrar till, alternativt hindrar, individer att dela med sig av sin kunskap till företaget. 
Sökningen efter underlag till litteraturstudien skedde via databaser såsom Compendex 
och Google Scholar. De huvudsakliga sökorden var motivation, knowledge sharing och 
knowledge transfer.  

Utöver litteraturstudien genomfördes en empirisk undersökning med intervjuer på två 
företag. Det utfördes två intervjuer på vardera företag då en uppfattning om både 
medarbetarens och ledningens syn på hantering av kunskap eftersträvades. Urvalet av 
intervjuobjekt skedde via kontakter till författarna och en konsult och en anställd på 
personalavdelningen på respektive företag intervjuades. Materialet från litteraturstudien 
ligger till grund för det intervjuunderlag som användes. Intervjuerna genomfördes i 
semi-strukturerad form där frågor med öppna svarsmöjligheter. Tre av intervjuerna 
skedde på respondenternas arbetsplats och en utfördes via telefon, samtliga intervjuer 
tog cirka 40 minuter att genomföra.  

3. Litteraturstudie 
Genom litteraturstudien fick författarna en övergripande bild av dels motivation och 
dels kunskapsöverföring. Studien behandlar motivationsteorier och ger en allmän bild 
av ämnet kunskapsöverföring samt vilka faktorer som kan bidra till, eller förhindra, 
detta. 

3.1  Motivationsteorier 
För att medarbetare ska dela med sig av sin kunskap och sina idéer krävs det att de har 
de rätta verktygen, och motivationen, till att göra det. Motivation kan definieras som en 
individs villighet att anstränga sig för att nå organisatoriska mål eller tillfredställa ett 
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inre behov [2, 5]. Ett flertal motivationsteorier har undersökts och författarna har valt att 
utgå från två av dessa, Maslows behovstrappa och Herzbergs tvåfaktorsteori. 
Författarna har även undersökt hur monetära belöningar kan användas för att motivera.  

Maslows behovstrappa 
Enligt Maslow har alla personer fem olika nivåer av grundläggande behov, där de tre 
första stegen räknas som bristbehov och de två senare stegen som utvecklingsbehov [6]. 
Med bristbehov menas de behov som krävs för att människan ska kunna existera [6, 7]. 
De fem nivåerna räknat nedifrån är fysiologiska behov, behovet av trygghet, behovet av 
samhörighet och kärlek, behovet av uppskattning och självkänsla samt behovet av 
självförverkligande, se figur 1.  

 

 
Figur 1. Egen översiktlig tolkning av stegen i Maslows behovstrappa. 

 
Till det första steget, fysiologiska behov, räknas de basbehov man har som människa i 
form av mat, syre, sex, vatten med flera. Dessa behov är de starkaste behoven ty utan 
dessa överlever man ej. När steg ett är tillfredsställt kommer behovet av trygghet, detta 
uttrycker sig i nödvändigheten av till exempel struktur och fred i samhället. Detta steg 
är tydligare hos barn än hos vuxna då vuxna enbart tänker på dessa behov när de saknas. 
I det tredje steget kommer behovet av samhörighet och kärlek. Människor söker efter att 
känna delaktighet, gemenskap, kärlek och tillhörighet, något människan har ett stort 
behov av att både ge och få. Det fjärde steget innefattar uppskattning från omgivningen 
samt självuppskattning. Människan har ett behov av en fast grundad självrespekt samt 
respekt från personer i dess omgivning. Om dessa behov inte är uppfyllda känner sig 
personen hjälplös och värdelös. När femte steget nås ägnar man sig åt självutveckling 
och självförverkligande. Att utveckla sin person gör att man växer som människa [6, 8]. 

Enligt teorin måste ett steg vara uppfyllt, eller delvis uppfyllt, innan nästa behov väcks. 
Genom att veta var i trappan medarbetare befinner sig kan ledare lättare skapa rätt 
möjligheter för motivation [9]. Motivation för anställda på kunskapsintensiva företag 
kommer från de tre högsta nivåerna i Maslows trappa [2].  

Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzbergs studie bygger på intervjuer med anställda på ett antal företag där deltagarna 
fick dela in ett antal faktorer i två kategorier, motivationsfaktorer och hygienfaktorer, se 
figur 2. Frånvaro av hygienfaktorer leder ofta till missnöje, medan närvaro enbart 

Självförverkligande 

Uppska7ning 

Gemenskap 

Trygghet 

Fysologiska behov 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skapar en neutral tillvaro. För att känna motivation behöver medarbetaren ytterligare ett 
antal faktorer närvarande, nämligen motivationsfaktorerna [10].  

 

 
Figur 2. Egen illustration över Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. 

Monetära belöningar som motivation för kunskapsöverföring 
Studier hävdar att det är inre faktorer, som till exempel självförverkligande, vilka 
motiverar individen att dela kunskap. Andra studier har visat på att även yttre faktorer, 
som monetära belöningar, kan vara källor till motivation. Monetära belöningar för 
kunskapsöverföring vid användandet av databaser kommer ha en positiv effekt på 
individen, detta för att man enkelt kan mäta värdet på den kunskap som tillförts 
systemet. Denna typ av belöningar har inte lika stor effekt när det kommer till att dela 
kunskap genom informella sociala interaktioner, till exempel genom muntlig 
kommunikation. Detta beror på att det är svårare för företaget att mäta denna aktivet. 
Om företaget delar ut belöningar för kunskapsöverföring genom informella sociala 
interaktioner på ett rättvist sätt ger det ökat förtroende hos de anställda vilket kan 
påverka deras engagemang i denna handling [4]. 

3.2 Kunskapsöverföring 
Kunskap kan definieras på många sätt, en definition är ”ett förråd av expertis”, en annan 
är ”förståelse för fakta, koncept och deras relation till varandra, samt den grundläggande 
informationen en person behöver för att genomföra en specifik uppgift”. Vissa forskare 
säger att det är skillnad mellan information och kunskap, att det är individen som 
omvandlar information till kunskap [4].  

Kunskap delas in i två kategorier, tyst och explicit kunskap. Tyst kunskap innebär 
kunskap som är av personlig kvalitet, vilket gör det svårt att dokumentera denna [2]. 
Den tysta kunskapen hos individer finns i hur de handlar och beter sig och denna 
kunskap överförs främst genom sociala interaktioner [11]. Explicit kunskap är kunskap 
som uttrycks i symbolisk form, till exempel nedskrivna ord och matematiska eller 
kemiska formler. Kunskapsöverföring definieras som det beteende vilket underlättar 
överföring av en individs kunskap till en annan [2]. 

Hygienfaktorer 
• Lön 

• Företagspolicy 
• AdministraGon 

• Arbetsförållanden 
• Status 

•  Jobbsäkerhet 
• RelaGon med kollegor 

MoGvaGonsfaktorer 
• PrestaGon 
• Erkännande 

• Ansvar 
• Avancemang 
• Självutveckling 
• ArbetsuppgiO 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Två erkända strategier för hur kunskap hanteras inom företag formulerades i slutet av 
90-talet. Den första, kallad kodifieringsstrategin, innebär att kunskap lagras och 
organiseras i system och databaser som alla inom företaget kan använda sig av. I den 
andra strategin, kallad personifieringsstrategin, är kunskapen knuten till individen och 
delas främst genom direkt kontakt mellan personer. Vid företag som tillämpar denna 
strategi används teknik främst för att underlätta kommunikationen av kunskap [12].  

Faktorer som underlättar och hindrar kunskapsöverföring 
En fråga viktig att besvara vid kunskapsöverföring är vad det är värt för individen att 
dela med sig av sin kunskap [4]. Litteratur hävdar att motivationen till att dela kunskap 
kommer från viljan att tillfredställa de tre högre nivåerna i Maslows behovstrappa; 
gemenskap, uppskattning och självförverkligande [2]. Motivationen kommer inte från 
yttre faktorer utan snarare från inre [7]. Även de motivationsfaktorer som nämns i 
Herzbergs forskning så som ansvar, prestation och erkännande underlättar delandet av 
kunskap, vilket också bekräftas av många studier. Dolda belöningar så som 
tillfredställelse och förstärkt anseende inom organisationen motiverar till 
kunskapsöverföring. Att dela kunskap är en social process, därmed påverkar även 
sociala faktorer hur motiverade individer blir till att göra detta [5]. 

En av de främsta faktorerna för att kunskapsöverföring ska vara möjligt är tillit [11, 13, 
14]. När anställda delar sin kunskap är det viktigt med reciprocitet. Om man som 
anställd inte litar på att sina kollegor är villiga att själva dela med sig av sin kunskap 
minskar ens egen villighet att göra detsamma, man vill inte förlora det övertag man har 
gentemot andra [2]. Tillit kan skapas genom en överrenskommelse om ömsesidighet där 
man skapar regler för hur kunskapen får användas, samt vem som är upphovsman till 
kunskapen [14]. 

Kunskapsöverföring är ett svårt område inom kunskapshantering vilket det finns många 
anledningar till. En av dessa är att kunskap anses vara en källa till makt, att avslöja eller 
dela med sig av sin kunskap kan leda till att det individuella övertaget minskar [2, 4]. 
Detta har dock motbevisats i en studie där man istället fann att detta inte påverkade i de 
fall där tillit och sociala interaktioner fanns mellan medarbetarna. Den faktor som 
framhävdes som relevant för kunskapsöverföring var hur ofta interaktion mellan 
medarbetare sker [11]. Andra anledningar till motvilja att dela kunskap är känslan av att 
belöningen för handlingen inte är tillräcklig och att tiden eller resurserna för 
kunskapsöverföring saknas [4]. 
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4. Empirisk studie 
Fyra intervjuer har genomförts i studien. Intervjuobjekten har svarat anonymt varpå de 
här kallas för A, B, C och D, företagen benämns X och Y. Författarna valde att titta på 
kunskapsöverföring hos två stora företag, ett teknikkonsultföretag inom ett energibolag 
samt en managementkonsultdel hos ett konsultbolag. Författarna valde att intervjua en 
konsult samt en anställd på personalavdelningen på respektive företag. De båda 
konsulterna är förhållandevis nya inom företagen medan de på personalavdelningen har 
mer erfarenhet både i arbetslivet och hos respektive företag. Författarna var intresserade 
av att veta vad intervjuobjekten tyckte personligen om motivation och 
kunskapsöverföring samt hur respektive företag arbetar med dessa frågor.  

Intervjuobjekt A arbetar idag som managementkonsult hos X och har varit anställd på 
företaget i två år. A jobbar på en avdelning där hon hjälper företag med humankapital, 
personalfrågor och förändringsarbete. Just nu sitter A på ett stort förändringsarbete på 
ett detaljhandelsföretag där de implementerar ett nytt affärssystem. A hjälper detta 
företag med kommunikation och utbildningsplaner samt hur de ska få organisationen 
med sig. A är i grunden civilingenjör och har studerat Industriell ekonomi vid 
Linköpings Tekniska högskola.  

Intervjuobjekt B är HR Operations Manager på företag X där han idag arbetar med 
förmåner, lönesättningar och Performance Management. B var tidigare chef, i Sverige 
och Norden, för bemanningen av alla projekt som X tar in. B studerade i Lund där han 
läste personalvetenskap med inriktning mot beteendevetenskap. B har jobbat på 
företaget i sex år.  

Intervjuobjekt C jobbar som teknikkonsult hos företag Y där hon jobbat i tre och ett 
halvt år, varav en tredjedel av tiden har spenderats på resande fot. C har framförallt 
jobbat mot södra Afrika i en grupp av projekt som sätter upp mindre elföreningar. C har 
även jobbat med miljökonsekvensbeskrivningar och Clean Development Mechanism 
(CDM) från Kyoto Protokollet 2007. C är i grunden högskoleingenjör och har studerat 
Maskinteknik med inriktning mot innovation och design på Kungliga Tekniska 
högskolan.  

Intervjuobjekt D arbetar som HR Business Partner hos företag Y. D arbetar med 
personalfrågor och kompetensfrågor men även annat som rör personalpolitik. D är även 
Competence Manager och ansvarar för vissa av internutbildningarna på företaget. D har 
arbetat inom företaget i tolv år och på den här positionen i cirka ett halvår. 

Företag X är ett globalt managementkonsultföretag som även erbjuder teknikservice 
och outsourcing. Företaget har över 200 000 anställda i cirka 120 länder. X hjälper 
kunder att bli högpresterande inom sitt område genom att bland annat ta sig in på nya 
marknader, öka sin försäljning och att leverera sina produkter och tjänster mer effektivt.  
Företag Y är en del av Europas största el- och värmeproducenter vilka arbetar med både 
produktion, transmission, distribution och försäljning av el. Detta teknikkonsultföretag 
består av 1500 konsulter. De erbjuder tjänster inom teknik och miljö för 
energibranschen och har uppdrag över hela världen. 
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4.1 Motivation på arbetsplatsen  
Under intervjuerna inledde författarna med att fråga respondenterna vad som motiverar 
dem. Nästan alla intervjuobjekt svarade att utveckling, personlig och för företaget, är 
motiverande. Både A och B nämnde att motivation är det som driver en till att göra 
saker. Faktorer som även nämndes var att få beröm och att man känner att man gör 
något av värde. B nämnde att det är viktigt att trivas på jobbet, för att citera:  

”Jag måste känna att jag trivs, jag förundras av människor  
som är på arbeten där de inte riktigt vill vara.” 

Både C och D nämnde att en bra chef kan ge motiverade medarbetare. B betonade att 
människorna man arbetar med är en stor källa till motivation. Även C sade detta, att det 
är fascinerade att arbeta med kompetenta kollegor. C sade:  

”Jag gillar att jobba med de fyrkantiga teknikerna som kan så otroligt 
mycket om sitt område, som sitter på kunskap som är grundmurad.” 

Vid frågan om hur förutsättningar skapas för att väcka den inre motivationen nämndes 
olika saker på de två företagen. För att citera A; 

”De flesta som jobbar här är drivna och  
motiverade av naturen.” 

A och B talade om att det interna rankningssystemet på företaget där du jämförs med 
andra på samma nivå som du själv motiverar. C å andra sidan nämnde att denna typ av 
system inte motiverar henne, istället talade hon om att ha ansvar och en helhetssyn över 
situationen på arbetsplatsen som viktiga faktorer. D nämnde utvecklingssamtal och att 
ha målbilden klar för sig som förutsättningar för motivation.  

Vid samtal om huruvida monetära belöningar fungerar sade B att belöningar kan vara 
extremt viktigt för vissa personer, B nämnde även att det är viktigt för medarbetarna på 
X. På X lägger de mycket vikt vid att titta på löneläget och olika förmåner för de 
anställda, de har även ett bonussystem där seniora medarbetare kan ge poäng till de som 
gjort något bra. Poängen kan den anställde sedan kvitta ut i form av olika varor och 
produkter. För C fungerar monetära belöningar mindre bra som motivationsfaktor, 
däremot kan andra belöningar fungera om de kommer i form av uppskattning när man 
gjort något bra. C tryckte på att det viktigaste är att få tillit och ansvar snarare än en 
bonus, att möjligheten till flextid är en form av belöning. D nämnde att bonussystem 
kan vara ett komplement till andra motivationsfaktorer. Enligt D har interna 
undersökningar visat på att lönen, förutsatt att den ligger på en acceptabel nivå, inte är 
avgörande för hur motiverade medarbetare är. Ett liknande uttalande gjorde B, som vid 
frågan om medarbetare skulle bli motiverade av en löneökning utan ett avancemang i 
arbetsuppgifter svarade; 

”Nej, det tror jag inte. […] Det vore väldigt konstigt om man gav 
någon större ansvar och att det inte följde med ett hopp upp i lön, det 

finns en stark koppling där emellan.” 
D trodde att faktorer som status, arbetsmiljö och policy kan trigga motivation. Om man 
tittar på självförverkligande, ansvar och möjlighet till att klättra inom koncernen 
menade D att dessa faktorer motiverar mer eller mindre beroende på person.  
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4.2 Kunskapsöverföring 
Gemensamt för alla intervjuobjekt var att de nämnde hur viktig kunskapsöverföring är 
för företag, och då speciellt konsultföretag som kategoriseras som kunskapsintensiva. C 
sammanfattade det såhär; 

”Ett konsultföretag är ingenting annat än just deras konsulter  
och den kunskap som finns hos dessa.” 

Även B talade om hur viktigt det är att förvalta den kunskap konsulterna innehar. A 
sade att hennes chefer ofta påminde de anställda att använda de system företaget har. 
Hur företagen arbetar med kunskapsöverföring skiljer sig något. X har en mer utvecklad 
process med flera interna system för att underlätta kommunikationen inom företaget, 
och då också kunskapsöverföringen. De har en egen sökmotor där alla kan söka och 
lägga upp material vilken liknar sökmotorer på internet. De har även ett intranät där 
varje medarbetare har en profil med ett mindre CV samt en intern chatt vilken även kan 
användas för såväl vanliga samtal som videosamtal. Y har en annan typ av databas där 
alla projekt som genomförts finns. Tanken är att den ansvarige på varje projekt ska 
ladda upp information vid avslutandet av projekt, men enligt C efterlevs inte detta till 
fullo; 

”Det är inte alla som gör det, det är svårt att få folk att  
göra något som de inte direkt får betalt för.” 

Hos Y överförs kunskapen främst genom att medarbetare tar hjälp av varandra vid 
behov, enligt C. Även Y har en typ av CV-databas där medarbetarna lägger upp en 
komprimerad version av sitt CV. På Y talas det mycket om att få in de juniora 
konsulterna i uppdrag men på mindre projekt finns det tyvärr sällan utrymme för det i 
kundens budget, detta försvårar överföringen av kunskap från de seniora konsulterna. 
De juniora konsulterna sitter oftast på stora och långa projekt.  

Båda företagen lagrar kunskap, men för att lagra kunskap måste man också veta vilken 
kunskap som söks. Hos både X och Y finns möjlighet att söka bland alla medarbetares 
CV:n. Både A och C nämnde att företaget kan skapa möjligheter för att dela kunskap 
men att det i slutändan är upp till var och en hur mycket man vill bidra. Alla människor 
har både tyst och explicit kunskap, gemensamt för alla intervjuobjekt var att de ansåg att 
den tysta kunskapen är svårare att ta till vara på än den explicita. På både företag X och 
Y jobbar man därför med mentorskap för att på så sätt tanka över tyst kunskap från en 
senior medarbetare till en junior. På X får de dessutom en typ av fadder när de börjar, 
denna fadder befinner sig på samma nivå som den nyanställde och ger denne stöd under 
den första tiden på företaget. 

Angående vilka olika drivkrafter som finns för att dela kunskap nämnde A att det delvis 
är för att hjälpa till men också för företagets bästa, för att man vill hjälpa sina kollegor. 
C talade om uppskattning som drivkraft, om mottagaren är villig och tar initiativ själv är 
det lättare att dela. Som hinder till överföring av kunskap mellan individer nämnde alla 
intervjuobjekt tid, att det inte finns någon speciell tid avsatt för detta och att var och en 
istället fokuserar på sitt eget arbete. B sade att konkurrens mellan de på samma nivå kan 
bidra till att folk håller på sin kunskap. Även C talade om att detta kan vara ett problem;  

”Att inte dela med sig av kunskap tror jag är mer vanligt på jämlik nivå, 
 om man är karriärist och vill ta sig uppåt.” 
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A ansåg helt tvärtom, att hon aldrig varit med om att kollegor håller tillbaka av rädsla 
att någon annan ska ”springa om” denne. A sade att det snarare kan vara för att man inte 
får dela med sig av material framför att man inte vill som kan hindra att kunskap delas. 
Vid frågan om hur företaget behandlar kunskap som ej krävs för arbetsuppgiften men 
som kan vara av värde för företaget svarade de flesta respondenterna att detta inte är 
något som eftertraktas. Har du intresse av att förnya dig meddelar du din chef detta och 
får på så sätt möjlighet till eventuell utbildning och förnyelse av arbetsuppgifter. 

5. Diskussion 
Vid jämförelse av litteraturstudien och den empiriska undersökningen kan det 
konstateras att många faktorer stämmer överrens när det kommer till hur medarbetare 
motiveras. Vid diskussion om vad som bidrar till god kunskapsöverföring skiljer det sig 
något mellan företagen.  

5.1 Metod 
Den empiriska undersökningen i detta arbete är begränsad, att låta två intervjuer på ett 
stort företag vara representativt för hela företaget skapar luckor i resultatet. En av 
intervjuerna genomfördes per telefon vilket visade sig vara svårt jämfört med att ses 
personligen. Allt eftersom intervjuerna genomfördes blev vi vanare vid situationen och 
den sista intervjun gav därför mer än den första, detta gör också att vi fick mer underlag 
från företag X än från företag Y i hur de jobbar med kunskapsöverföring. Hos X fick vi 
se hur de olika systemen och verktygen såg ut och fungerade vilket vi ej fick möjlighet 
till hos Y. Detta gör det lättare att analysera X vilket påverkar våra slutsatser.  

5.2 Motivation 
Utifrån vår studie har vi sett att de viktigaste faktorerna som motiverar delning och 
överföring av kunskap är inre faktorer så som självutveckling, eget ansvar, uppskattning 
och att man håller med om företagets vision. Vi tror att detta ligger i människans natur, 
att människan är egoistisk och vill känna tillhörighet och att man behövs. Är dessa 
faktorer uppnådda blir man också motiverad till att bidra med kunskap till företaget tror 
vi.  

Monetära belöningar är något mer komplext. Intervjuobjekten nämner att lön och bonus 
inte är motiverande i sig, men skulle dessa å andra sidan saknas eller ligga på en 
oacceptabel nivå skulle man bli missnöjd. Vi tror inte att enbart lönen motiverar, men är 
du tävlingsinriktad kan det räcka med en eventuell löneökning eller bonus för att 
instinkten att vinna ska triggas. Att enbart ha monetära belöningar tror inte vi fungerar, 
för att dessa ska vara lyckade krävs att ytterligare faktorer som till exempel att personen 
trivs och känner sig behövd på arbetsplatsen är uppfyllda.  

Vi ser en stor skillnad mellan X och Y i vad som motiverar deras medarbetare. Vår 
uppfattning är att X anställer personer som är något mer tävlingsinriktade än de som 
jobbar hos Y. X tror vi kan använda lönen som en motiverande faktor i viss 
utsträckning. C pratade om att rankningssystem utifrån hur man presterar ej motiverar 
henne, medan A menade att det triggar och peppar henne i hennes arbete. Detta är enligt 
oss ett tydligt tecken på att olika faktorer motiverar olika människor. Det är därför 
viktigt för arbetsgivaren att hitta vad som motiverar dess medarbetare och agera 
därefter. 
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5.3 Kunskapsöverföring 
Vid början av studien antog vi att personer till större utsträckning skulle kunna bidra 
med kunskap som inte hör till deras arbetsuppgift, men som skulle kunna vara av värde 
för företaget. Vi trodde att detta skulle gynna företaget genom att de på så sätt skulle 
utnyttja sina resurser maximalt, det har visat sig att så inte är fallet. Att lägga tid och 
resurser på att hitta annan kunskap hos medarbetare än den som är kopplad till deras 
arbetsuppgifter tror vi numera ej är lönsamt för företaget. Vi fann att denna extra 
kunskap inte var så utbredd som vi från början trodde. Har du intresse av något annat än 
det du arbetar med har vi sett att du kontaktar din chef för eventuellt byte av 
arbetsuppgifter. 

Vi tror att om man initialt lägger tid på att dokumentera sin kunskap så sparar man tid i 
framtiden. Den tid man tar sig för att en gång skriva ner något gör att nästa person 
sparar tid som annars skulle lagts på efterforskningar vid start av ett nytt projekt. Vi har 
sett att man lägger mer tid på kunskapsöverföring hos X, de har fler verktyg och verkar 
enligt oss ha investerat mer i dessa än vad Y gjort. Detta gör att det är enklare att dela 
kunskap hos X vilket medför att de kommit längre inom området än Y. Utifrån dessa 
iakttagelser anser vi att det är viktigt att investera i system och verktyg för 
kunskapsöverföring inom ett företag samt att företaget ger medarbetarna tiden till att 
använda dessa.  

För att få trygga medarbetare som vill dela med sig tror vi att tillit dem emellan krävs. 
Finns detta redan på arbetsplatsen tror vi att medarbetare ej funderar över om det är 
viktigt eller ej. Vi tror att ett öppet klimat på arbetsplatsen där varje medarbetare får sin 
åsikt hörd gör att tillit skapas.  

Vi anser att X lägger större ansträngning på att uppmuntra och aktivt påminna anställda 
att använda de olika systemen. Utifrån detta anser vi att managementkonsulter ligger 
mer i framkant inom området än teknikkonsulter. Denna uppmuntran kan bero på att 
företag som X till större del måste använda sig av system för kunskapsöverförings på 
grund av det arbete de utför, medan företag som Y har större behov av att ta tillvara på 
specifika individers kunskap vilken inte förändras nämnvärt över lång tid. Skillnad 
mellan management- och teknikkonsultföretaget visar sig när man tittar på hur företagen 
förvaltar sin kunskap. Hos teknikkonsultföretaget låg fokuset för kunskapsöverföringen 
främst på de generationsövergångar som sker just nu. Detta visar sig genom att vikten 
lagts på mentorskap och att dokumentera de seniora medarbetarnas kunskap. Hos 
managementkonsultföretaget låg större fokus på den kunskap som används i det dagliga 
arbetet men även på mentorskap. 
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6. Slutsatser 
Våra slutsatser och förslag till förbättringar är: 

• Företag motiverar inte medarbetare att dela kunskap i synnerhet, de satsar mer 
på att motivera personalen i allmänhet. Vi tror att detta räcker då motiverade 
personer i de flesta fall vill bidra till företaget med kunskap och andra kvaliteter. 
Det bästa sättet att motivera personalen är enligt oss att fokusera på faktorer som 
självförverkligande, ansvar och tillit. Att arbetsgivaren fokuserar på individen 
och visar förtroende för denne tror vi är grundpelarna för att få nöjda och 
motiverade medarbetare.  

• Vi tror inte att monetära belöningar motiverar i sig, däremot tror vi att vissa 
sorters människor kan triggas av detta förutsatt att det inte är den enda 
motivationsfaktorn. Vi tror därför att monetära belöningar kan fungera som 
komplement när det kommer till att motivera tävlingsinriktade personer. Ofta 
krävs väldigt lite för att väcka vinnarinstinkten hos den typen av personer, och 
då kan något så enkelt som en monetär belöning räcka i stunden.  

• Vi anser att Y kan lära av X när det kommer till kommunikation inom företaget. 
En anledning till att X, i jämförelse med Y, ligger i framkant inom området kan 
vara att de anser sig ha ett större behov av att dela sin kunskap. Vår uppfattning 
är att de på Y har fler specialister och på X fler generalister. Vi tror att Y skulle 
kunna dra nytta av att ha liknande system som X då kunskapen inom företaget 
finns hos deras anställda. Att förvalta denna kunskap på ett bra sätt är enligt oss 
av stor vikt.  

• Tid, resurser och tillit påverkar hur mycket medarbetare vill dela med sig tror vi. 
Den största anledningen till att personal inte delar kunskap är att tid inte finns. 
Att lägga tid på att dokumentera och dela kunskap tror vi i längden sparar tid 
och resurser för företaget genom att nästa gång ett liknande projekt genomförs 
kan informationen från föregående projekt användas. Företagen bör därför 
investera i att ge de anställda tid till att dela kunskap.  
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