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SAMMANFATTNING 
Kunskapshanteringen inom framförallt konsultbranschen har blivit allt viktigare i och med 
kunskapens växande betydelse för att skapa och bibehålla konkurrensfördelar. Albihns.Zacco 
AB är idag ett av de största konsultföretagen inom immaterialrätt i Europa med sina ca 550 
anställda.  Företaget säljer konsultation inom immaterialrätt med rådgivning av bl.a. patent.  

Albihns.Zacco AB är resultatet av en omfattande fusion 2009 mellan konsultföretagen 
Albihns och Zacco. I och med företagets fusion 2009 är kunskapshanteringen inom bl.a. 
företagets Stockholmskontor under utveckling. Utvecklingsarbetet av kunskapshanteringen på 
företagets Stockholmskontor baseras främst på tidigare erfarenheter samt intern och extern 
expertis. I och med att Stockholmskontoret befinner sig i utvecklingsstadiet av en ny 
gemensam kunskapshantering, var kontoret ett intressant studieobjekt att analysera mot 
etablerade teorier. Syftet med studien var därför att fördjupa förståelsen för hur 
kunskapshanteringen sker inom konsultföretaget Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor och 
besvara forskarfrågan 

• Hur fungerar kunskapshanteringen inom Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor? 
 

Studien baseras på en intervju med företagets regionchef i Stockholm, Jörgen Linde. Linde 
ansvarar för regionens budget, personal och utveckling vilket även innefattar frågeställningar 
kring kunskapshanteringen internt.  

Den empiriska delen av studien har analyserats mot en omfattande litteraturstudie där tydliga 
strukturer i kontorets kunskapshantering kunnat utskiljas. Studien behandlar kontorets 
strategier för kunskapshantering som innefattar datasystem, interna möten, mentorskap, 
lokalbyte och målsamtal.  

Efter att empirin analyserats kunde det konstateras att kontorets nuvarande strategier kring 
kunskapshantering ligger väl i linje med vad de etablerade teorierna för kunskapsöverföring 
förespråkar. Merparten av kontorets strategier blir därför nödvändiga att behålla för att erhålla 
ett effektivt kunskapsutbyte. I och med detta bör strategierna tillämpas kontinuerligt i det 
dagliga schemat för att inte hämma utbytet av kunskap internt. 

Kontoret bör dock se över några viktiga detaljer angående tillämpningar av datasystem, 
mentorskap och interna möten. Genom att reflektera över dessa detaljer kan kontoret ha stora 
möjligheter till ett effektivt kunskapsutbyte även i framtiden. 

Slutsatsen av denna studie är således att kontoret har en välutvecklad kunskapshantering som 
har stora möjligheter att kunna skapa och sprida kunskap internt. Framtiden för 
kunskapshanteringen inom Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor ser tämligen ljus ut då 
strategierna är väl utformade och har ett tydligt syfte.  

  



 
 

Strategies for knowledge management in consulting firms  
A case study of a consultancy firm under development  

ABSTRACT 
The importance of knowledge is growing within organizations. Particularly in the consultancy 
business knowledge management has been given a significant role in creating and maintaining 
competitive advantage. 

The consultancy firm Albihns.Zacco AB is specialized in intellectual property rights. Due to a 
fusion between the two consulting firms Albihns and Zacco in 2009, knowledge management 
at the Stockholm office is internally under development. Today the consultancy firm is one of 
the largest in Europe with around 550 employees. The development of knowledge 
management has in the past mainly been based on experience, internal and external expertise. 
Due to the Stockholm office’s development of knowledge management, the situation was 
interesting to study and analyze. 

The purpose of this study was to extend the understanding of knowledge management and 
analyze Albihns.Zacco AB's current organizational environment, from a knowledge 
management perspective. This would be implemented by seeking answers to the question: 

• How does knowledge management work within the Albihns.Zacco AB's Stockholm 
office? 
 

The study is based on an interview with Jörgen Linde, the company's regional manager in 
Stockholm. Linde is responsible for the region's finances, personnel and development which 
also include issues concerning the management of knowledge internally. This empirical study 
has been analyzed against a comprehensive literature study. 

The study deals with the office’s strategies for knowledge management concerning computer 
systems, internal meetings, mentoring, individual performance meetings and change of office 
premises. According to analysis results, it is clear that the office’s current strategies 
concerning knowledge management is well in line with established theories. All of the 
office’s strategies are necessary to apply regularly for continued effective knowledge 
exchange. 

To maintain and strengthen the exchange of knowledge within the office, the office will have 
to review some important details concerning the computer systems, the mentoring and the 
internal meetings. By reflecting upon these details, the office has a high potential for effective 
knowledge sharing in the future. 

The conclusion of this study is that the office has well-developed knowledge management 
strategies that has great potential to create and spread knowledge internally. The future of 
knowledge management within Albihns.Zacco AB's Stockholm office looks bright. 
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1. INLEDNING 
1.1. Bakgrund 
Utvecklingen de senaste decennierna har entydigt gått i riktning mot att allt fler verksamheter 
blir mer och mer kunskapsintensiva. Denna utveckling kräver därför att den nyanställda 
innehar en teoretisk grundutbildning och därtill ofta en kompletterande specialistutbildning 
(Sahlqvist & Jernhall 1996). Inom konsultbranschen har kunskapen fått en allt större 
betydelse, vilket gjort att kunskapshantering blivit allt viktigare. Därför utgör knowledge 
management en central del inom företag för att skapa konkurrensfördelar (Dunford 2000).  

Att ta till vara på kunskap blir allt viktigare eftersom organisationer ständigt påverkas av 
expansion, nedskärningar eller omorganisering. Medarbetare kan sluta eller omplaceras vilket 
påverkar organisationens totala kunskapskapital. Ovärderlig kunskap i form av medarbetarens 
enskilda kunskaper, färdigheter och erfarenheter kan gå förlorad om ledningen inte vet hur 
kunskapen ska hanteras (Smith 2001). 

Albihns.Zacco AB är idag ett av de största konsultföretagen inom immaterialrätt i Europa 
med sina ca 550 anställda.  Företaget säljer konsultation inom immaterialrätt med rådgivning 
av bl.a. patent. Albihns.Zacco AB är resultatet av en omfattande fusion 2009 mellan 
konsultföretagen Albihns och Zacco. Fusionen har inneburit en omfattande process att 
sammanfoga två skilda företagskulturer och upprätta en ny gemensam kunskapshantering. 
Sammanslagningen har bl.a. bidragit till att företagets Stockholmskontor befinner sig i 
utvecklingsstadiet av en ny gemensam strategi för kunskapshanteringen internt. Kontorets 
tidigare utveckling av kunskapshanteringen har främst baserats på tidigare erfarenheter samt 
intern och extern expertis. 

I och med Stockholmskontorets situation angående dess kunskapshantering, våren 2011, var 
kontoret intressant att studera och analysera mot etablerade teorier.   

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur kunskapshantering fungerar inom 
konsultföretaget Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor. Studien har genomförts genom att 
söka svar på frågan 

• Hur fungerar kunskapshanteringen inom Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor? 
 
Målet med denna studie var att få ett konkret underlag för hur kunskapshanteringen sker inom 
Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor. Utöver detta även ge förslag till eventuella 
förbättringar för den framtida utvecklingen av kunskapshanteringen.  

1.4. Avgränsning 
Studien fokuserar på kunskapshanteringen inom det privata konsultföretaget Albihns.Zacco 
AB:s Stockholmskontor. Kunskapshantering kan ske på olika sätt men studien tar endast 
hänsyn till hur det kan ske på ett specifikt kontor och ej generellt inom konsultbranschen. 
Studien baseras på en intervju med företagets regionchef för Stockholm vilket medför att 
studien endast grundas på regionchefens syn på kontorets kunskapshantering.  
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2.  METOD 
Initieringsfasen av denna studie bestod av en serie inspirerande seminarier inom temat 
knowledge management. Under initieringsfasen konstruerades en konkret forskarfråga som 
behandlas av studiens innehåll. Efter initieringsfasen påbörjades en omfattande 
litteratursökning för att sammanställa nödvändig teori till studien. Litteraturstudien ger en 
teoretisk grund för att kunna förstå och följa viktiga resonemang i empiri och analys. Studiens 
empiri utgörs av en intervju med regionchefen Jörgen Linde från Albihns.Zacco AB:s 
Stockholmskontor. Slutligen analyserades empirin och slutsatser kunde dras för att till sist 
redovisas i form av en rapport.  

2.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte är att ge läsaren en nödvändig teoretisk grund inom hantering och 
överföring av kunskap för att öka förståelsen av studiens innehåll. Litteraturstudien inleds 
med att beskriva viktiga termer som tyst och explicit kunskap samt skillnaden mellan 
individuell och organisatorisk kunskap. Därefter följer teori för kunskapsöverföring, strategier 
för kunskapshantering och en utvecklingsmodell för kompetens. Litteraturstudien omfattas av 
teori från vetenskaplig litteratur, artiklar samt rapporter insamlade via KTH:s Bibliotek, 
Stockholms Universitets bibliotek, Stockholms stadsbibliotek samt databaser anslutna till 
KTH. En del av materialet i teorin har även samlats in genom föreläsningar presenterade på 
KTH. 

2.2. Intervjuer 
Studiens empiri baseras på en intervju kring kunskapshantering med regionchefen Jörgen 
Linde från företagets Stockholmskontor. Linde ansvarar för regionens budget, personal och 
utvecklingsfrågor vilket även innefattar frågor relaterade till kunskapshantering. Då endast en 
intervju genomfördes finns risk att studiens innehåll vinklas och endast framhäver en enskild 
individs tankar och åsikter. Detta medför att övriga medarbetares åsikter kring kontorets 
kunskapshantering ej behandlas i studiens innehåll. Då studiens syfte är att översiktligt 
studera Stockholmskontorets strategier för kunskapshantering motiveras valet av en intervju 
då Linde ansvarar och har stor insikt för hur kunskapshanteringen sker. 

Studiens empiri har som syfte att ge en inblick i hur kunskapshantering kan ske i verkligheten 
på ett etablerat konsultföretag inom immaterialrätt. Studiens empiri ska visa hur kontoret 
upplever att deras kunskapshantering sker. Detta motiverar valet av en kvalitativ intervju då 
en individs resonemang kring kunskapshantering undersöks (Trost 2005). Frågorna till denna 
forskningsintervju konstruerades av öppna frågor för att möjliggöra diskussion och spontana 
följdfrågor (Jacobsen 1993). Intervjun som genomfördes varade i cirka 90 minuter i 
Stockholmskontorets lokaler och spelades in digitalt för att i efterhand kunna studeras i detalj. 
Efter intervjun har även kontakt via e-post och telefon bedrivits för att reda ut oklarheter och 
undvika missförstånd kring det material som behandlas i empirin.  
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3. KUNSKAP, KOMPETENS OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Detta avsnitt behandlar den grundläggande teorin bakom nödvändiga termer för att kunna 
följa resonemang och förstå studiens innehåll.   

3.1. Kunskap och kompetens 
Kunskap kan definieras som något personligt hos varje individ och relaterar ofta till något 
lärande som lagrats i minnet (Nationalencyklopedin 2011). Vad som dock kan definieras som 
kunskap för en person kan vara information för andra (Bhatt 2002).  

Vid definition av kunskap är det viktigt att separera kunskap från information och data. Data 
består av objektiv fakta om händelser, som begrepp eller instruktioner, lämpad för tolkning 
och överföring (Nationalencyklopedin 2011; Davenport & Prusak 2000). Data kan ses som 
grunden för information och kunskap (Grenier et al. 2007). Information är dock mer 
beskrivande än data och har som uppgift att informera och påverka sin mottagare (Davenport 
& Prusak 2000). Kunskap bygger i sin tur på information som kan placeras i ett sammanhang 
och har en mening (Nonaka et al. 2000). Detta gör att kunskap som saknar mening endast 
förblir data eller information (Bhatt 2001). Trots svårigheterna att exakt definiera kunskap kan 
kunskap ses som en kombination av idéer, regler, rutiner och information (Bhatt 2002).  

Istället för att enbart referera till kunskap kan det bredare begreppet kompetens användas. 
Kompetens inkluderar inte enbart kunskap utan även erfarenheter, färdigheter, kontakter, 
värderingar, samordning och ledning. Det gör att kompetens ofta kan relateras till förmågan 
att lösa en uppgift (Sahlqvist & Jernhall 1996).   

Den hierarkiska uppbyggnaden av kompetens kan ses i figur 1, där pilarna i figuren illustrerar 
hur varje beståndsdel är uppbyggd. 

 
Figur 1. Den hierarkiska uppbyggnaden av kompetens. 
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3.2. SECI-modellen för kunskapsöverföring 
Kunskap kan delas in i tyst och explicit kunskap. Den explicita kunskapen kan lätt överföras 
mellan individer och översättas till siffror eller ord. Tyst kunskap kan i sin tur återfinnas i 
individers handlingar, erfarenheter och egna ideal. Detta gör den tysta kunskapen 
svåråtkomlig och komplex att överföra via kommunikation (von Krogh et al. 2000). 

Genom SECI-modellen kan tyst och explicit kunskap överföras genom socialisering, 
externalisering, kombination och internalisering. Modellen kräver att alla överföringssätten 
finns representerade för att kunna skapa och sprida kunskap inom en organisation, vilket 
illustreras i figur 2 (von Krogh et al. 2000). 

 
Figur 2. Tolkning av SECI-modellen från von Krogh et al., 2000. 

Socialisering innebär att tyst kunskap kan överföras till ny tyst kunskap genom utbyte av 
tankegångar och erfarenheter. Lärlingsutbildningar är ett koncept som kan relateras till denna 
kvadrant då kunskap kan överföras genom observation, imitation och egen träning (von Krogh 
et al. 2000; Nonaka et al. 2000; Nonaka & Takeichi 1995). 

Externalisering innebär att tyst kunskap kan överföras till explicit genom kommunikation och 
reflektion. Kunskap kan i denna kvadrant överföras i form av koncept och modeller (von 
Krogh et al. 2000; Nonaka et al. 2000). 

Kombination innebär att explicit kunskap kan överförs till mer komplex explicit kunskap 
genom systematisering och redigering. I denna kvadrant kan kunskap överföras genom att 
redigera, sortera eller kategorisera dokument i exempelvis organisationens databas (von 
Krogh et al. 2000; Nonaka & Takeichi 1995).   

Internalisering innebär att nyskapad explicit kunskap kan överföras till tyst kunskap genom 
begreppet ”Learning-by-doing”. Kunskap kan i denna kvadrant överföras genom att läsa 
manualer och dokument som kan utöka medarbetarens tysta kunskap (von Krogh et al. 2000; 
Nonaka et al. 2000). 
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3.3. Individuell kunskap och organisationskunskap 
Kunskap spelar en viktig roll för att kunna erhålla konkurrensfördelar (Nonaka & Takeichi 
1995). Det är dock svårt att övervaka och kontrollera kunskap då endast en del finns inom 
organisationen och den resterande delen tillhör individerna. Att som organisation inte utnyttja 
dessa resurser som de anställda individerna innehar är en förlust då individens kunskap utgör 
en stor del av organisationens totala kunskapskapital. För organisationen gäller det att ta till 
vara på individernas kunskaper och omvandla dessa till organisationskunskap. Den 
konkurrentkraftiga kunskapen bevaras då internt, även om individen slutar eller byter 
arbetsuppgifter (Bhatt, 2002).  

3.4. Strategier för kunskapshantering 
Det mest effektiva sättet att i teori överföra kunskap inom en organisation är egentligen 
enkelt; anställ kompetent personal och låt dem kommunicera med varandra. Det är dock inte 
lika enkelt i praktiken att få anställda att kommunicera med varandra på ett effektivt sätt 
(Davenport & Prusak 2000).  

Inom mindre företag där de flesta känner varandra är det oftast enkelt att ta reda på var 
kunskapskällor finns internt. I större företag blir det dock svårare att organisera 
kunskapskällorna vilket kräver metoder som gör dem lättillgängliga (Davenport & Prusak 
2000). Inom konsultföretag återfinns ofta två specifika strategier för kunskapshantering. De 
två strategierna kallas för kodifiering respektive personifiering (Hansen et al. 1999). 

Vid kodifiering överförs kunskap genom avkodning och dokumentation. Denna strategi 
tillämpas bl.a. inom konsultföretag som arbetar med explicit kunskap. Fördelen med 
kodifiering är att informationsåtkomsten blir snabbare då alla individer kan ta del av samma 
kunskap och den kan återanvändas flera gånger (Premer 2011). Inom organisationer används 
ofta någon typ av system för att lagra data från olika delar av företaget (Davenport & Prusak 
2000). Kodifieringen eftersträvar då att överföra explicit kunskap genom exempelvis en 
”person-to-document”-strategi (Premer 2011). Två vanliga exempel på ”person-to-
document”-strategier är databaser och intranät.  

En databas används för att lagra uppgifter på ett snabbt, enkelt och systematiskt sätt med hjälp 
av datorteknik (Nationalencyklopedin 2011). När den avkodade kunskapen lagras inom 
databaserna blir den tillgänglig för alla inom företaget och kan spridas internt (Hansen et al. 
1999). Dock är databaser som lagrar kunskap starkt beroende av att medarbetarna har tillgång 
till systemen och utnyttjar dem (Smith 2001). 

Ett intranät är ett datornätverk, likt internet, som endast är tillgängligt internt inom en 
organisation (Nationalencyklopedin 2011). Intranätet kan agera som mötesplats för 
kommunikation, kunskapsutbyte och intern informationssökning. Ett intranäts framgång är 
starkt bundet till att anställda utnyttjar det på ett korrekt sätt vilket i hög grad påverkas av 
företagskulturen (Ruppel & Harrington 2000).  

Personifiering eftersträvar att överföra kunskap genom kommunikation mellan individer 
(Hansen et al. 1999). Fördelen med personifiering är att kunskapen kan överföras mellan 
individer genom kontaktnätverk och kataloger. Detta möjliggör diskussioner vid 
problemlösning vilket kan underlätta överföringen av ny tyst kunskap genom exempelvis en 
”person-to-person”-strategi (Premer 2011). Vanliga tillämpningar på ”person-to-person”-
strategier är brainstorming, individuella samtal och mentorskap (Hansen et al. 1999).  

Datorteknik kan användas vid både kodifiering och personifiering men tekniken utnyttjas på 
olika sätt. Vid personifiering kan datorteknik tillämpas för kommunikation direkt mellan 
individer och vid kodifiering kan den användas för att lagra kunskap (Hansen et al. 1999). 

6 
 



3.5. Medarbetares utveckling 
Medarbetarens utveckling på en arbetsplats går ofta från novis till någon form av expert, 
vilket illustreras i figur 3.  

 
Figur 3. Illustrativ tolkning av de fem lärandefaser etablerade av Sahlqvist & Jernhall, 1996. 

”Novis” är den som betraktas som ny på en arbetsplats och saknar kännedom om 
medarbetarna, interna system och kringliggande funktioner. När novisen lärt sig de 
omkringliggande faktorerna i arbetet betraktas denne som ”avancerad nybörjare”. Då den 
anställda ofta erhåller sina erfarenheter genom ”trial-and-error” kan denna utvecklingsfas 
effektiviseras genom exempelvis mentorskap. När den anställde klarar kvalitetskrav, tjänar 
hyggligt och kan utföra arbetet efter ställda krav anses personen vara ”kunnig” (Sahlqvist & 
Jernhall 1996).   

Efter en tid kan den anställde urskilja samband från sitt eget och andras arbete. När personen 
ser möjligheter att utveckla och effektivisera sitt eget och andras arbete anses denne som 
”kompetent”. Personen är då lämpad som mentor åt oerfarna medarbetare under 
utvecklingsfasen ”avancerad nybörjare” (Sahlqvist & Jernhall 1996). 

Stimuleras nya idéer bidrar den anställde till ständig förbättring och utveckling. Den anställde 
kan så småningom bli ”expert” inom sitt område och blir då den som tillfrågas om råd i 
utvecklingsfrågor. Experten är en viktig resurs i arbetet att utveckla andras kunskaper 
(Sahlqvist & Jernhall 1996).  
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4. EMPIRI FRÅN KONSULTFÖRETAGET  
I detta avsnitt återfinns materialet från intervjun angående kunskapshantering med Jörgen 
Linde från Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor. Materialet utgör det underlag som empirin 
är uppbyggd av och analysen grundas på. Valet av studieobjekt föll sig naturligt då en av 
författarna, Lindqvist, tidigare varit anställd på företagets Stockholmskontor och därefter haft 
fortsatt kontakt med kontoret.  

4.1. Presentation av studieobjekt  

Albihns.Zacco AB 
Albihns.Zacco AB är resultatet av en fusion mellan de två konsultföretagen Albihns och 
Zacco år 2009 (Albihns.Zacco AB 2011). Albihns.Zacco AB är idag ett av de största 
konsultföretagen inom immaterialrätt i Europa med sina ca 550 anställda. Företaget säljer 
konsultation inom immaterialrätt med rådgivning av bl.a. patent. I Sverige finns runt tio 
konkurrerande företag av olika storlek. 

Företaget har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Holland och Tyskland men är även 
verksamma globalt genom samarbetspartners. I och med fusionen 2009 slogs två olika 
företagskulturer samman, vilket resulterat i en omständig uppbyggnad av en ny gemensam 
företagskultur. Detta har även bidragit till att företagets gemensamma kunskapshantering är 
under utveckling. 

Jörgen Linde – Region Manager, Stockholm 
Linde arbetar som regionchef på företagets kontor i Stockholm med ansvar för ca 75 
medarbetare. Linde ansvarar även för regionens budget, personal och utveckling som bl.a. 
innefattar koordinering av utvecklingsfrågor för medarbetare. En del av ansvaret innefattar 
även frågor kring hanteringen av kunskap internt.       

4.2. Kunskap och Kompetens 
Enligt Linde är kunskap för kontoret all samlad erfarenhet internt som möjliggör att företagets 
affärsmässiga målsättningar kan uppnås. Linde anser därför att kunskapen endast är 
nödvändig för kontoret när den kan relateras till företagets affärsmässiga målsättningar. Enligt 
Linde delas kontorets kunskapsmassa upp i tre kompetensdimensioner bestående av social 
kompetens, affärsmässig kompetens och professionell kompetens.  

Social kompetens 
Den sociala kompetensen är starkt kopplad till ledarskap, kommunikation och motivation. 
Inom kontorets sociala kompetens finns medarbetarnas ledarskapstekniker, individuella 
erfarenheter och arbetsätt.  

Affärsmässig kompetens 
Den affärsmässiga kompetensen utgörs av de relationer som byggs upp mot företagets kunder. 
Inom kontorets affärsmässiga kompetens finns medarbetarnas säljteknik, individuella 
erfarenheter och kundkontakt.  

Professionell kompetens 
Den professionella kompetensen består av den expertis Albihns.Zacco AB säljer inom 
immateriellrätt. Inom kontorets professionella kompetens finns bl.a. dokumenterade 
kärnrutiner lagrade i databaser.  

Enligt Linde är alla tre kompetensdimensionerna viktiga för kontoret och framförallt den 
professionella kompetensen. Saknar kontoret hög kompetensnivå inom immateriellrätt saknar 
de konkurrenskraft på marknaden.  
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4.3. Strategier för kunskapshantering 
Linde anser att kontoret tillämpar flera olika strategier för kunskapshantering internt. 
Strategierna varierar från dokumentation av kärnrutiner till mentorskap och interna möten. 
Enligt Linde måste rutiner för dokumentation finnas för att minimera risken att missförstånd 
uppstår vid olika moment i ärenden. Det finns även krav från myndigheter på spårbarhet av 
dokumentationen. Om fel uppstår ska det gå att bevisa var i dokumentationen felet uppstod 
för att eventuellt få ett ärende återupprättat hos en myndighet.  

Dokumenten lagras i databaser internt och används i det dagliga arbetet. Linde har insett att 
databasernas styrka uppenbaras när alla medarbetare använder systemen korrekt vilket kräver 
användarvänliga system. Kontoret har därför avvecklat en del av de tidigare databaserna 
eftersom de var för komplexa och inte användes effektivt. 

Ett intranät används även för att publicera information om förtaget och kunskapshantering. 
Intranätet fungerar som en gemensam samlingsplats för medarbetarna där viktiga beslut och 
ändringar kan publiceras. Intranätet innehåller bl.a. dokument, sökfunktioner och kataloger 
som underlättar arbetet för medarbetarna. Linde är dock medveten om att intranätet kan bli 
svåröverskådligt och att det tar tid för medarbetare att lära sig nya system.  

Enligt Linde används även mentorskap, utvecklingssamtal och interna möten som strategier 
för kunskapshanteringen. Mentorskap används för att utveckla kontorets oerfarna medarbetare 
som befinner sig under stark utveckling. Linde anser att alla under stark utveckling ska få 
tydlig handledning från en erfaren medarbetare som kan överföra viktig kunskap.  

Vid mentorskap för t.ex. en patentkonsult lär en senior konsult upp en oerfaren genom en 
serie delmoment i form av en checklista. Mentorn kontrollerar den oerfarnes arbete och ger 
respons på vad som kan förbättras. När den oerfarne godkänds på ett delmoment kan det 
bockas av från checklistan och personen får arbeta självständigt med det avklarade momentet. 
En viktig parameter enligt Linde angående mentorskapet är personkemin mellan mentor och 
den oerfarne medarbetaren. Uppstår problem finns möjlighet att byta mentor men ofta kan det 
vara brist på erfarna mentorer inom speciella teknikområden. Detta brukar ofta lösas genom 
att ta in en erfaren medarbetare från ett angränsande teknikområde. Enligt Linde förväntas alla 
erfarna medarbetare kunna agera som mentor. Det ligger även i mentorns intresse att överföra 
sin kunskap då det resulterar i att den oerfarna medarbetaren i framtiden kan hjälpa till och 
avlasta arbetsuppgifter. En uppföljning av mentorskapet sker via målsamtal där en 
helhetsbedömning av mentorns agerande görs utifrån medarbetarens prestation. 

De personliga målsamtalen tillämpas för att sätta upp individuella målsättningar för 
medarbetarna. Målsamtalen sker mellan medarbetaren och dennes chef genom två till tre 
individuella möten varje år. Den anställdes kompetensnivå inom de tre 
kompetensdimensionerna bedöms utifrån en tregradig utvecklingsmodell. En etta innebär att 
personen är oerfaren och behöver handledning. En tvåa innebär att personen är erfaren och 
självständig. En trea innebär att personen är erfaren och kvalificerad för att kunna bistå med 
handledning och mentorskap. Enligt Linde är de individuella målsamtalen en viktig parameter 
för att motivera medarbetare. Om alla medarbetare är motiverade och arbetar som en enhet 
tror Linde att företagets lönsamhet kan ökas.  

Kontoret använder interna möten som strategi för kunskapshantering. Dock nämner Linde att 
de interna mötena kan planeras in både regelbundet och oregelbundet internt. Planeringen av 
mötena varierar mellan kontorets olika avdelningar vilket bidrar till att mötena tillämpas olika 
internt. Mötet leds ofta av en mer erfaren medarbetare och tar upp relevanta frågeställningar 
och praktiska fall. Mötets syfte är att informera anställda om aktuell information från 
branschen samt diskutera tidigare erfarenheter för att skapa modeller för problemlösning.  

9 
 



Enligt Linde har ett tidigare byte av kontorslokaler inneburit en utveckling av 
kunskapsöverföringen internt. Tidigare upplevde Linde en bristfällig interaktion mellan 
medarbetarna. Ett av skälen till detta var planlösningen i de tidigare lokalerna. Interaktionen 
hämmades delvis p.g.a. isolering i enskilda rum, separata entréer och avdelningar på olika 
våningsplan. De nya lokalerna erbjuder en ljus, öppen planlösning där flera medarbetare kan 
dela rum. Det gemensamma köket skapar även nya kontaktytor för de anställda. Dock är 
Linde medveten om att en miljö som ”tvingar” medarbetarna att interagera kan skapa nya 
problem och konflikter. Linde nämner även att fusionen mellan konsultföretagen har inneburit 
att kontorets yta behövt expanderas, vilket bidragit till att kontoret återigen fått separata 
avdelningar på olika våningsplan. 
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5. ANALYS 
När kontorets perspektiv på kunskap jämförs med teorin så råder det delade meningar. 
Kontoret väljer att innesluta kunskapsmassan internt i det större begreppet kompetens och 
separerar inte kunskapen i termerna tyst eller explicit. Genom en djupare jämförelse kan dock 
tydliga samband mellan kontorets kompetensdimensioner och termerna tyst samt explicit 
kunskap dras.  

I och med att den sociala och affärsmässiga kompetensen bygger på medarbetares egna 
erfarenheter och tekniker ingår tyst kunskap som en viktig beståndsdel i dessa kompetenser. 
Detta eftersom de två kompetensnivåerna blir högst individuella och ligger i linje med vad 
som definierar tyst kunskap enligt teorin. Den professionella kompetensen utgörs däremot av 
det företaget säljer och måste kunna lagras och avkodas för att bli mer konkret. Det gör att 
explicit kunskap ingår som en viktig del i den professionella kompetensen eftersom den måste 
kunna avkodas och dokumenteras. 

Genom att göra en jämförelse mellan Albihns.Zacco AB:s strategier för kunskapshantering 
och SECI-modellen för kunskapsöverföring kan tydliga  mönster urskiljas. Mentorskapet som 
används för att lära upp oerfarna medarbetare är ett tydligt exempel på kvadranten 
”Socialisering”. Genom mentorskapet kan tyst kunskap överföras till den oerfarne genom 
observation och diskussion. Mentorskapet återfinns även till viss del i kvadranten 
”Kombination” i och med att checklistan kan redigeras, då nya mål kan skapas eller tas bort. 
Det gör att checklistan kan ses som ett explicit kvitto på vad medarbetaren kan internt.  

Kontorets interna möten avspeglas i SECI-modellen genom kvadranten ”Externalisering”. Då 
praktiska fall kan behandlas under mötena kan tyst kunskap i form av tidigare erfarenheter 
överföras via diskussion till explicit form genom modeller för problemlösning.  

I kvadranten ”Internalisering” avspeglas kontorets databaser för kunskapshantering. 
Databasernas lagringsmöjligheter möjliggör att explicit kunskap i form av dokument kan 
studeras och bidra till att utöka medarbetarnas tysta kunskap. Genom så kallad ”learning-by-
doing” kan medarbetarna med stöd av lagrade dokument och manualer bredda sina 
individuella kunskaper i det dagliga arbetet. 

Förutom databaser används även ett intranät för kunskapshantering internt. Intranätet 
egenskaper kan kopplas till kvadranterna ”Kombination” och ”Internalisering”. Kvadranten 
”Kombination” avspeglas i kontorets intranät då det kan redigeras kontinuerlig med 
information om ändringar. Intranätets ständiga uppdateringar gör att explicit kunskap kan 
överföras till ny explicit kunskap hos medarbetarna. I likhet med databaserna återfinns 
kvadranten ”Internalisering” i intranätets lagringsmöjligheter då explicit kunskap kan 
överföras till tyst genom att läsa och studera dokument och manualer.  

Kontorets strategier för kunskapshantering behandlar därmed samtliga kvadranter i SECI-
modellen. Albihns.Zacco AB:s strategier kan även klassificeras enligt definierade termer för 
konsultföretag i teorin. Både kodifiering och personifiering finns tydligt representerade i 
kontorets strategier för kunskapshantering. Personifieringen avspeglas tydligt i bytet av lokal 
och de interna mötena medan kodifieringen utgörs av databaserna och intranätet. 
Mentorskapet blir dock en kombination av både personifiering och kodifiering då checklistan 
dokumenteras samtidigt som muntlig interaktion sker mellan mentor och den oerfarne.   

De interna mötena kan ses som en ”person-to-person”-strategi där fokus ligger på att överföra 
tidigare erfarenheter till andra medarbetare i form av modeller för problemlösning. 
Kunskapsöverföringen vid de interna mötena handlar mycket om att skapa diskussioner kring 
ämnet. Detta medför att mötets ledare och deltagare måste lyssna och vara aktiva i 
diskussioner för att generera ett effektivt kunskapsutbyte.   
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Resultatet av kontorets byte av lokal har ökat interaktionen mellan medarbetarna. I och med 
att interaktionen mellan de anställda ökat kan lokalbytet ses som en form av ”person-to-
person”-strategi. Denna form av ”Socialisering” kan öka utbytet av främst tyst kunskap 
eftersom den nya planlösningen är bättre lämpad för interaktion mellan medarbetare. Linde är 
dock medvetet om risken för att nya problem och konflikter kan skapas i och med att 
medarbetare tvingas interagera med varandra vilket i sin tur kan hämma kunskapsutbytet.  

Kontorets databaser för kunskapsöverföring är ett tydligt exempel på en ”person-to-
document”-strategi. Databaserna blir ett nödvändigt verktyg för kontoret eftersom rutiner för 
dokumentation måste finnas p.g.a. spårbarhet. Dock är Linde väl medveten om att databaserna 
kan bli svåranvända för de anställda om systemen blir komplexa. Teorin tar dock upp ett 
annat perspektiv på databasernas användning och betonar vikten av att alla har tillgång till 
systemen. Förutom att ha ett lättanvänt system är de även viktigt att informera alla användare 
om varför det är viktigt att utnyttja databaserna. Utöver att förklara syftet med databaserna är 
det även viktigt att utbilda medarbetare i hur systemen fungerar för att få en effektiv 
användning. 

Den andra ”person-to-document”-strategin kontoret tillämpar för kunskapshantering är 
intranät. Både empiri och teori är väl överens om vilka för- och nackdelar intranätet kan 
generera. I och med intranätets förmåga att agera som gemensam mötesplats för 
kunskapsutbyte och informationssökning blir intranätet en viktig faktor i 
kunskapshanteringen. Dock är empiri och teori överens om att intranätets framgång är starkt 
bundet till korrekt användning och företagskultur.      

Mentorskapet är en viktig grundsten i kontorets kunskapsöverföring och kan ses som en 
sammanslagning av en ”person-to-person”-strategi och en ”person-to-document”-strategi. 
Den muntliga interaktionen mellan mentor och den oerfarne utgör grunden för mentorskapet 
och blir en tydlig ”person-to-person”-strategi. Checklistan i sin tur fungerar som en kvittens 
för den oerfarnes kunskapsnivå och utgör ”person-to-document”-strategin. Mentorskapet är 
ett väldigt bra sätt att överföra kunskap till en oerfaren medarbetare samtidigt som checklistan 
blir en kvalitetssäkring för medarbetarens kunskapsnivå internt.  

Kompetensutvecklingsmodellen från empirin kan kopplas till kontorets kunskapshantering då 
modellen kan ses som en viktig process för att utveckla och behålla kunskap internt. I och 
med att medarbetaren får klara målsättningar som följs upp med målsamtal motiveras 
medarbetaren att lära sig mer och kontoret kan säkerställa kunskapsmassan internt. 
Utvecklingsmodell sker i tre steg och påminner om de fem lärandefaserna som presenteras i 
teorin. Det första steget i utvecklingsmodellen kan ses som en sammanslagning av teorins 
nivåer ”novis” och ”avancerad nybörjare”. Detta p.g.a. att personen är oerfaren och behöver 
handledning i form av mentorskap. Steg två kan liknas med nivån ”kunnig” i och med att 
personen nu kan arbeta självständigt efter ställda krav. Det sista steget i utvecklingsmodell 
kan jämföras med nivån ”kompetent”, då personen är erfaren och kan vara mentor. Dock kan 
inslag av nivån ”expert” urskiljas i kontorets sista steg då nivån bekräftar en bred kunskapsbas 
och expertis.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS  
Denna studie har granskat hur kunskapshanteringen inom Albihns.Zacco AB:s 
Stockholmskontor fungerar och förhåller sig till etablerade teorier. Konsultföretaget har 
tidigare enbart byggt upp sin kunskapshantering med hjälp av tidigare erfarenheter samt intern 
och extern expertis. Därför har kontoret utgjort ett intressant studieobjekt ur ett 
kunskapsperspektiv. Dock kan ej några generella strategier för hur kunskapshantering bör ske 
inom ett konsultföretag klargöras då studien endast har fokuserat på Albihns.Zacco AB:s 
Stockholmskontor.  

Kontoret har tydliga strategier för hur kunskapshanteringen ska ske internt och det märks 
tydligt att kontoret försöker bygga upp en företagskultur runt kunskap. Detta observeras 
tydligt i och med företagets byte av kontorslokaler. Flytten kan tolkas som om att 
Stockholmskontoret aktivt försöker bygga upp en mer trivsam och familjär miljö internt. 
Detta i hopp om att stärka lagkänslan inom kontoret vilket främjar interaktion mellan 
medarbetare och bidrar till ett effektivare kunskapsutbyte.   

Kontorets tidigare erfarenheter av kunskapshantering samt interna och externa expertis inom 
knowledge management har framgångsrikt genererat strategier som kan bidra till att skapa 
och sprida kunskap internt i enhet med SECI-modellen. För att modellen ska kunna fungera är 
det viktigt att alla överföringssätt finns representerade och att inget av dessa utesluts. Kontoret 
använder strategier som finns representerade i de fyra olika kvadranterna i SECI-modellen. 
Detta är vad SECI-modellen förespråkar då detta kan generera goda möjligheter att sprida 
kunskap internt. Utesluts dock strategier tillhörande en specifik kvadrant bryts cykeln för 
kunskapsutbyte vilket kan hämma kunskapsöverföringen internt.  

De interna mötena kan sprida information och erfarenheter samt stärka en grupps 
sammanhållning. Diskussioner och frågor kan leda till att kunskap överförs och modeller för 
problemlösning kan skapas. Dock styrs mötenas framgång till stor del av deltagarnas 
engagemang och delaktighet. Ser deltagaren ej sin egen roll eller mötets syfte kommer 
personen inte driva arbetet framåt i frågor och diskussioner. Då de interna mötena inom 
Stockholmskontoret planeras in både regelbundet och oregelbundet beroende på avdelning 
finns en risk att intervallerna mellan framförallt de oregelbundna mötena blir allt längre i 
framtiden. Ett växande intervall mellan mötena kan resultera i att kvadranten 
”Externalisering”, enligt SECI-modellen, försvinner helt under längre perioder och därmed 
bryter cykeln för kunskapsöverföring. Det viktigaste för kontoret är att alla avdelningar 
avsätter tillräckligt med tid och schemalägger regelbundna möten eftersom mötena utgör ett 
viktigt steg i kunskapsöverföringen.  

Mentorskapet är ett effektivt och flexibelt sätt att överföra kunskap från mer erfarna 
medarbetare. Genom exempelvis observation kan den oerfarna medarbetaren snabbt lära sig 
hur arbetet och rutiner fungerar internt. Individuell kontakt kan skapa goda relationer internt 
och den nye har en medarbetare den vågar vända sig till. Individer lär sig olika vilket medför 
att mentorskap inte lämpar sig för alla. Personkemi är därför en viktig faktor för 
mentorskapets framgång. Personerna måste komma överens med varandra och möjlighet att 
byta mentor bör finnas vilket kontoret tagit hänsyn till. Byte av mentorer medför dock att 
tillräckligt många mentorer bör finns tillgängliga. Kontoret har även i detta fall tagit hänsyn 
till konsekvenserna vid brist på mentorer inom samma teknikområde. Detta genom att låta en 
medarbetare från ett närliggande teknikområde ta över mentorskapet om andra resurser ej 
finns tillgängliga. Det måste även vara tydligt vad mentorskapet innebär från början i form av 
tidsåtgång och engagemang samtidigt som tillräckligt med motivation måste finnas hos den 
potentiella mentorn. 
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Databaser är ett bra sätt att lagra stora mängder information som kan bli tillgänglig för alla 
och återanvändas. Intranätet skapar en samlingsplats för alla medarbetare där information 
snabbt kan nå ut till alla internt.  

Det gemensamma problemen för databaser och intranät är att för stora och komplexa system 
lätt blir svåra att överskåda vilket förvirrar användaren. Framgår inte syftet med systemen 
samt hur de fungerar hämmas utvecklingen och systemens ursprungliga syfte.  

Kontoret är medvetet om att det är först när alla anställda förstår innebörden av datorsystemen 
som det kommer att användas och fungera korrekt. Kontoret har tidigare känt att 
datorsystemen varit för komplexa vilket medfört att användningsgraden varit låg och 
kunskapsbrist då lett till att de anställda ej kunnat se sitt medansvar i företagets utveckling. 
Kontoret bör därför lägga resurser på att utbilda all personal i databasernas och intranätets 
syfte och användning för fortsatt kunskapsutveckling. 

Framtiden för kunskapshanteringen inom Albihns.Zacco AB:s Stockholmskontor ser tämligen 
ljus ut då strategierna är väl utarbetade och har ett tydligt syfte. Slutsatsen av denna studie är 
att kontoret har en välutvecklad kunskapshantering som har stora möjligheter att skapa och 
sprida kunskap internt om alla strategierna används kontinuerligt. Nedan följer en kort 
summering av förbättringsförslag kontoret kan reflektera över 

• Kontorets samtliga avdelningar bör avsätta tillräckligt med tid och schemalägga 
regelbundna interna möten för att inte bryta kunskapsöverföringscykeln.  

• Kontoret bör lägga resurser på att utbilda all personal i databasers och intranäts 
användning och dessas innebörd för företagets kunskapsutveckling. 

• Det bör vara tydligare vad mentorskapet innebär för den potentiella mentorn. 
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