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Sammanfattning 
Knowledge management syftar till hur ett företag hanterar kunskap i sin organisation och 
begreppet börjades användas på 1990-talet.  
Behovet av en väl utarbetad knowledge managementstrategi blir uppenbart då någon börjar eller 
slutar på ett företag. Det finns mycket resurser att spara om man på ett effektivt sätt kan ge den 
nyanlände kunskap och överföra kunskap till organisationen från den som ska lämna. Risk finns 
också att nödvändig kunskap går förlorad om någon slutar och tar med sig nödvändig information 
som då blir svår eller omöjlig att återfå.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka kopplingar som finns mellan knowledge 
managementstrategier hos en organisation och personalomsättningsstrategierna. Frågeställningen 
att besvaras är vilka knowledge managementstrategier kan ett kunskapsintensivt företag ha för att 
bäst hantera en anställds avgång eller ankomst? 

Genom litteraturstudier lades en grundförståelse för ämnet som sedan utmynnade i ett 
intervjuunderlag som ställdes mot två företag. Företagen som intervjuades var kunskapsintensiva 
och arbetade i två olika branscher, ett av intervjuobjekten arbetar i projektform som konsult på en 
IT-konsultfirma och den andra jobbar med kompetensutveckling på en större svensk bank.  

I företaget som arbetade i projektform fanns stukturer för kartläggning av kompetens, en staff 
manager ser över kunskapsbehov i projekten och organiserar grupperna efter det. Man arbetar 
aktivt med att sammansätta grupper så man får god fördelning mellan nyanställda och personer 
med lång erfarenhet så att det kan ske kunskapsutbyte mellan de två. En konsult som arbetar 
länge ute hos kund kan börja identifiera sig mer med kundföretaget än den egna firman. 
Konsultfirman riskerar då att förlora värdefull kunskap om den anställde skulle besluta sig för att 
säga upp sig och ta anställning hos kunden. 

På banken värdesätter de låg personalomsättning och ser det som ett mått på hur bra den är som 
arbetsgivare. Rekrytering till en tjänst sker först intern. Man undersöker om någon anställd på 
banken lämpar sig för tjänsten eller om man kan kunskapshöja någon internt. Om det inte är 
aktuellt rekryteras extern arbetskraft. Som ny på en tjänst har man i regel en mentor i ungefär en 
månad för att lära sig om de nya arbetsuppgifterna och då man slutar har man ett 
avstämningsmöte för att delge kunskap som kan vara företaget till gagn. 

  



Knowledge management in the labor turnover strategy 

Abstract 
 

Knowledge management aims to define how a company handles knowledge in the organization 
and the term started to be used in the 1990’s. 

The need for a well developed knowledge management strategy becomes apparent when 
someone starts at or leaves a company. There are a lot of resources to be saved if the organization 
can transfer knowledge effectively to the new employee and gather knowledge from the 
terminating employee. When an employee quits there is a risk that important knowledge is lost 
and hard or impossible to get back.  

The purpose of this thesis is to study what connections there are between knowledge management 
strategies in an organization and its labor turnover strategies. The question to answer is what 
knowledge management strategies a knowledge intense company can have to best manage an 
employee’s arrival and departure? 

By studying literature, a basic understanding of the topic was established that later became the 
foundation for the interviews with the two companies. The companies that were interviewed were 
knowledge intense and worked in two different fields, one of the interviewees works in projects 
at an IT consulting firm and the other interviewee works with skills development at a large 
Swedish bank.  
There is a structure for mapping competencies in the company that worked in project form, a staff 
manager overlooks the knowledge need in the projects and organizes the groups accordingly. In 
order for knowledge exchange between new employees and people with long experience in the 
company an effort is made to put these two groups in the same project. A consultant who works 
long periods at a client firm may start to identify her/himself more with the client than the own 
firm. If the employee would leave the firm and start working for the client the consultant firm is 
then at risk of losing valuable information. 

A low employee turnover rate is valued at the bank interviewed. It sees labor turnover as a 
measurement of how good it is as an employer. Recruiting is always done internally first and 
either an existing employee gets the job right away or someone internally gets educated to meet 
the knowledge needs of that particular position. If neither of those options are available it may be 
necessary to look outside the company for the right person. A new employee will most often have 
a mentor for a month to be introduced to the new job and when someone leaves the company they 
will have a meeting with their boss in order to leave knowledge that will be useful to the 
company.  

 

  



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 6 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................... 6 

2. Metod .................................................................................................................................. 7 

2.1 Litteraturstudie .............................................................................................................. 7 

2.2 Empiri ........................................................................................................................... 7 

3. Litteraturstudie .................................................................................................................... 8 

3.1 Personal och rekrytering ................................................................................................ 8 

3.2 Knowledge management ............................................................................................... 8 

4. Resultat av empiri .............................................................................................................. 11 

4.1 Intervju med teknikkonsult .......................................................................................... 11 

4.2 Intervju med banktjänsteman ....................................................................................... 13 

5. Diskussion och analys ........................................................................................................ 15 

6. Förslag till förbättring och fortsatt arbete ........................................................................... 17 

6.1 Förbättringsarbete hos de intervjuade företagen ........................................................... 17 

6.2 Fortsatt forskning och arbete ....................................................................................... 17 

7. Referenser.......................................................................................................................... 18 

 
  



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Behovet av KM har funnits så länge som människan har arbetat, där yrkesmästare har förmedlat 
kunskap om arbetet till sina lärljungar. Till skillnad från de historiska exemplen av knowledge 
management då yrkesmästare lärde upp lärjungarna finns nödvändig kunskap nu i alla delar av 
företaget, inte bara hos experter eller chefer (Dixon 2000). Frågan har därför kommit i ett annat 
ljus i och med att organisationer växer och med det en ökad komplexitet i organisationsstrukturen 
då det nu krävs en mer strukturerad approach. 

Begreppet KM började användas i början av 1990-talet som ett sätt att benämna ambitionen att 
kodifiera, lagra, hantera och sprida kunskap.  
Att arbeta strategiskt med knowledge management är viktigt i alla delar av företaget. En 
medveten kunskapshantering leder till att osynlig kunskap, kunskap som inte går att sätta i ord 
eller kodifiera, enklare kan spridas genom organisationen.  
Då någon ny kommer till ett företag eller när någon slutar blir behovet av knowledge 
management uppenbart. Desto effektivare kunskapsöverföringen är i en sådan situation ju mer 
resurser sparar företage i utbildningskostnader, kostnader för felaktiga beslut och 
förseningskostnader.  
På flera företag har börjat dra nytta av kopplingen mellan knowledge management och 
personalomsättning. På logistikfirman UPS där man insåg att man förlorade mycket kunskap då 
chaufförerna slutade undersökte man varför och kom man fram till att det till stor del berodde på 
att chaufförerna upplevde lastningen av bilarna som tungt och tråkigt. För att behålla den 
nödvändiga kunskapen i företaget lades uppgiften att packa bilarna till en ny yrkesgrupp i 
företaget så chaufförerna endast gjorde det de gillade och var bra på – leverera paket. Man fick 
ned chaufförernas personalomsättning, medan de mindre kunskapskrävande jobben som lastare 
har en omsättning på 400%, något företaget inte planerar att åtgärda. [1] 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka kopplingar som finns mellan knowledge management 
och personalomsättningen i ett företag: 

• Vilka knowledge managementstrategier kan ett kunskapsintensivt företag ha för att bäst 
hantera en anställds avgång eller ankomst, personalomsättning? 

Resultatet av arbetet syftar till att kunna ligga till grund för strategist hanterande av knowledge 
management då anställda kommer och lämnar företaget. Studien har fokuserat på 
kunskapsintensiva företag. 

1.3 Avgränsningar 

Det här arbetet undersöker kopplingen mellan knowledge management och personalomsättningen 
i ett företag och hur de påverkar varandra. I undersökningen av detta fokuserar arbetet på 
kunskapsintensiva företag för att behovet av en väl utarbetad knowledge managementstrategi det 
i de organisationerna är stort då varan de säljer är till stor del kunskapsrelaterade produkter.  



 

2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 

Literaturstudien syftade till att, i ett tidigt skede, skapa en uppfattning om vad knowledge 
management innebär. Fokus lades på vilka definitioner av knowledge management som används 
för att hitta en relevant frågeställning inom knowledge management att undersöka vidare. 
Litteraturstudien utgjorde en grund för en första hypotes som användes för utformning av 
frågeställningen. Huvuddelen av litteraturstudien bestod av artiklar som insamlades via KTH:s 
databaser och de böcker som användes var gruppmedlemmarnas egna böcker. Mycket av 
litteraturen hade en negativ bild av personalomsättning i ett knowledge management-perspektiv. 
För att få en objektiv bild av ämnet lades stor vikt vid att även hitta positiva effekter av hög 
personalomsättning ur ett knowledge managementperspektiv.  

2.2 Empiri 

Vid sökning av potentiella företag att intervjua söktes tidigt kontakt med Skandia då det är ett 
företag som har arbetat aktivt med knowledge management i mer än tio års tid. På grund av stora 
omställningar i Skandias organisation kunde intervjun däremot inte genomföras. Av den 
anledningen fick frågeställning ändras något och syftet blev istället att undersöka skillnader hos 
två företag med olika arbetsformer och hur de hanterar knowledge management och 
personalomsättningsfrågor. 
Projektarbetsform är idag mycket vanligt och därför undersöktes skillnader mellan ett IT-
konsultbolag samt ett finansföretag med mer traditionellt arbetssätt. Båda företagen var 
kunskapsintensiva och stora nog att de borde ett system av processer, strukturer och standarder att 
undersöka närmre. I ett av företagen var så inte fallet och då undersöktes vilka processer som 
användes som inte var uttalade knowledge managementprocesser. 

Litteraturstudien ledde vidare till intervjufrågornas underlag. Intervjuerna var semistruktuerade 
och av kvalitativ art där en intervjumall användes men intervjuobjektet tilläts tala öppet kring 
frågorna för att undvika att litteraturstudien skulle påverka den intervjuades svar. Intervjuerna 
skedde på respektive persons arbetsplats och varade cirka 45 minuter.  

  



3. Litteraturstudie 

3.1 Personal och rekrytering 

En undersökning av arbetstillfredsställelse har visat att det anställda anser viktigast är intressanta 
arbetsuppgifter och självständighet följt av lön och bonusar. Genom att ta hänsyn till detta i 
arbetsutformningen och att erbjuda intressant arbetsuppgifter med möjligheter till självständighet 
ökar sannolikheten att personal stannar och därmed bibehålls kunskapskapitalet i organsiationen. 
[7] 
Kunskap och erfarenhet kan vara kostsamt att tillskanska eller behålla. Därför kan företag spara 
pengar genom att till exempel se över sin rekrytering. Ett sätt att spara pengar är att söka personal 
utan lång erfarenhet. Förutom de ekonomiska vinsterna är fördelen med att rekrytera personer 
med mindre erfarenhet att de kan vara mer formbara till företagets kultur och arbetssätt. Ett 
vanligt tillvägagångssätt är att de nyrekryterade får genomgå ett utvecklingsprogram där de får 
prova på olika roller i företaget. På så sätt kan företaget minska barriärerna mot 
kunskapsförflyttning inom organisationens olika funktionsområden. [7] 

För att locka till sig kompetent personal måste företaget även vårda sin bild utåt genom att 
framställa sig själva som ett stabilt men innovativt företag som tar hand om sina anställda. Även 
goda rykten om den produkt som företaget erbjuder kunder kan få positiv effekt vid rekrytering. 
[7] 

3.2 Knowledge management 

För att företaget ska kunna upprätthålla särskiljande kompetens under lång tid och därmed 
differentiera sig gentemot sina konkurrenter ska organisationen sträva efter att uppfylla följande 
fyra villkor: 

• rekrytera och behålla värdefull personal 
• få ut maximal prestation av sin personal 
• ta ut en vinstandel av värdeskapandet som fås av prestationen 
• förhindra imitation av sina resurser genom att skapa barriärer mot kunskapsförflyttning 

till andra företag 

I litteraturen görs en avgränsning mellan två olika typer av kunskap; explicit knowledge såkallad 
explicit kunskap och tacit knowledge såkallad tyst kunskap. Polanyi (1966) definierar tyst 
kunskap som personlig, sammanhangspecifik och svår att uttrycka, formalisera och kommunicera 
till andra. Explicit kunskap hänvisar till kunskap som kan förmedlas genom ett systematiskt språk 
som t.ex ord, siffror, diagram eller modeller. Det finns dock ingen skarp gräns mellan dessa och 
Polanyi hävdar att all kunskap i grund och botten härstammar från tyst kunskap.  [17] 
Företag är beroende att i viss utsträckning ha förmågan att internt skapa kunskapen som krävs för 
att kunna anpassa sig till miljön man verkar i. Det är förhållandevis lätt att imitera explicit 
kunskap i jämförelse med tyst kunskap som nyckelpersonerna i företaget besitter. Det effektivaste 
sättet att sprida tyst kunskap är att kunna behålla nyckelpersonerna under tillräckligt lång tid så 
att deras tillvägagångssätt och kunskap blir en del av företagets allmänna sätt att agera och en del 
av organisationskulturen. För att minimera de negativa konsekvenserna av att en nyckelperson 
slutar bör de ha stor delaktighet i knowledge managementprocessen som exempelvis uppnås 
genom att en stor del av arbetet utförs i arbetslag. Risken med att använda sig av en strategi för 



att minimera personalomsättningen kan vara att företaget i vissa fall förlitar sig för mycket på att 
skapa kunskapen internt istället för att få in nya idéer genom rekrytering. [7]  
Kunskapen sett till ett helt företag är djupt förankrad i företagets historia, organisation och 
organisationsminne. Anställda är en del av företagets integrerade minne i form av sociala nätverk 
som är en mycket viktig del för skapande och spridning av tyst kunskap. Det kan i många fall 
vara svårt att förflytta kunskap beroende på att sammanhanget som kunskapen används i 
bortlämnas. [7] 

Strategin som ett företag använder sig av inom knowledge management ska avspegla 
konkurrensstrategin, hur de skapar värde för kunderna, hur det värdet stödjer en ekonomisk 
modell och hur företagets personal levererar det värdet under de ekonomiska förutsättningarna. 

 
Kunskap har för det moderna företaget blivit en av de viktigaste strategiska tillgångarna. År 1959 
myntade Peter Drucker begreppet knowledge worker vilket banade väg för bland annat 
insamlingen av standardiserande utföranden. [17] 
Begreppet knowledge management började användas i början av 1990-talet som ett sätt att 
benämna ambitionen att kodifiera, lagra, hantera och sprida kunskap. Trots att företag insett 
betydelsen av knowledge management så saknar många ändå ett effektivt system för detta, bland 
annat på grund av brist på en uttalad knowledge managementpolicy. [2] 
Det finns fyra utmärkande steg i kunskapsinstitutionaliseringen av ett företag: 

Kunskapsskapande och innovationer 
Företagets kunskap drivs framåt av samspelet mellan mänskligt kapital och marknadens 
efterfrågan på produkter och tjänster. Beroende på företagets karaktär varierar betydelsen av 
innovationsbenägenheten. I ett teknikintensivt företagsklimat där utvecklingen går snabbt framåt 
och marknaden befinner sig i ett tidigt skede är det viktigt att anpassa strategierna för att fokusera 
på nyskapande av kunskap. Uppstår dessa kunskaper internt kan företaget förhoppningsvis 
differentiera sig mot andra företag. Det har visat sig att genom att skapa en arbetsmiljö där 

Hur en organisation bygger och skyddar intellektuellt kapital. 

Knowledge 
managementstrategier 
för ackumulering och 
spridning av kunskap. 

Personalstrategier 
för rekrytering och 

bevarande av 
kunskapsarbetare. 

Behov av samspel 

Figur 1 Relationen mellan knowledge management och personalstrategier. Från Astrid Haelsi 
och Peter Boxall. 



ingenjörer i stor utsträckning tillåts utforma sitt arbete själva med låga krav på formalitet så har 
företaget kunnat öka sin innovationsbenägenhet.[7] 

Kunskapsdelning 
Man brukar tala om fyra olika modeller för kunskapsöverföring; socialization (tyst kunskap till 
tyst kunskap), externalization (tyst kunskap till explicit kunskap), combination (explicit kunskap 
till explicit kunskap) och internalization (explicit kunskap till tyst kunskap). Vilka av dessa 
modeller företaget använder sig av för kunskapsöverföring är beroende av den övergripande 
knowledge management-strategin och ska avspegla konkurrensstrategin, hur företaget skapar 
värde för dess kunder, hur värdet stöds av en ekonomisk modell och hur hur företagets personal 
levererar det värdet under de givna ekonomiska förutsättningarna.[7] 

Kunskapsanvändning 
En process där kodifierad och klassificerad information hämtas och sedan används. För att 
effektivisera detta har vissa företag knowledge structure managers och knowledge content 
managers vars uppgift är att se till att bygga upp ramverk för ansamling av kunskap samt att se 
till att den kunskap som ansamlas är relevant för användarna. [1] 

Kunskapsförvärv 
Hantering av företagskunskap kräver ett ramverk för att hantera alla faser i kunskapsprocessen 
och ett sätt att kunna mäta värdet av intellektuellt kapital. Fokus ska ligga i utbytet mellan 
mänskligt kapital, organisationskapital och kundkapital. [1] 

Företaget kan betraktas på två sätt; resursbaserade synsättet: de anställda utgör företagets 
viktigaste tillgång och kunskapsbaserade synsättet: kunskapen som finns inom företaget utgör 
företaget viktigaste tillgång. [7] 
Eftersom en stor andel av företagets kunskap finns hos de anställda så utesluter det ena synsättet 
inte det andra. Strategisk human resource management syftar till att effektivisera och maximalt ta 
till vara på det mänskliga kapital som företaget förfogar över medan strategisk knowledge 
management fokuserar på effektivisering av kunskapshantering för att uppnå komperativa 
fördelar. [7] Kan företaget kombinera dessa strategier ökar prestationerna som företaget utför. [8] 
  



4. Resultat av empiri 
För att få en inblick i hur knowledge managementstrategier kopplas ihop med 
personalomsättningsstrategier i faktiska organisationer intervjuades två personer som 
representerade var sitt företag. Frågeställningen krävde att de undersökta företagen verkade i en 
kunskapsintensiv bransch där kunskapsarbetare är majoritet av de anställda. För att hitta tydliga 
strukturer i arbetet kring kunskapshantering valdes organisationer med fler än 10 000 anställda. I 
så stora organisationer är det ofta nödvändigt att ha en medveten strategi som genomsyrar hela 
företaget för att det ska finnas enighet bland de olika avdelningarna. De båda företagen har 
dessutom anställda över hela världen vilket ytterligare ökar behovet av en stark stuktur. 
Mellan de två företagen var det intressant att få så stor skillnad i arbetssätt och 
verksamhetsområde som möjligt för att kunna få en bredare bild av hur frågeställningen hanteras. 
Därför valdes ett teknikkonsultföretag som arbetar i huvudsak i projektform och ett bankbolag 
som arbetar långsiktigt med sin personalstrategi. 
Personerna som representerade företaget valdes med hänsyn till deras erfarenhet av 
personalfrågor såväl som kunskapshanteringsfrågor. Intervjuerna varade cirka 45 minuter och var 
semistrukturerade och frågorna var hämtade med teorin som bakgrund. 

För att få en överblick ställdes frågor om företagets verksamhet, vanligaste arbetsformen och 
vilken roll intervjuobjektet har i organisationen. 

4.1 Intervju med teknikkonsult 

Introduktion 
Intervjuobjekt A arbetar på ett IT-konsultbolag som har verksamhet i flera olika länder. 
Personens roll i företaget är projektledare där man för närvarande jobbar i ett delprojekt som 
syftar till att göra en sammanslagning av Posten Danmark och Posten Sveriges SAP-system till 
ett gemensamt nordiskt system. Det totala antalet personer i projektet är ca 100 och delprojektet 
består av ca 12 personer. 
I rollen som projektledare har personen personalansvar och även stor erfarenhet av knowledge 
managementstrategier. 
Under nuvarande projekt har de flesta projektmedlemmarna lång erfarenhet av IT-relaterad 
konsultverksamhet och en civilingenjörs- eller systemvetarbakgrund.  

Arbetsform 
Den nuvarande arbetsformen för A är en ren projektorganisation, vilket också är den vanligaste 
arbetsformen på företaget. Kundprojekt är en del av deras affärsidé och projekttiden varierar 
vanligtvis mellan några månader och ungefär ett år. 

Personal och rekrytering 
För att undvika kostnaden som uppstår när personal inte används så sker rekrytering till projekten 
i regel internt. Om inte interna resurser finns tillgängliga används underkonsulter eller experter 
som hyrs in via andra företag. Företaget har en såkallad staff manager som ansvarar för de 
anställda. Denna personen vet vilken intern kompetens som finns tillgänglig och ansvarar även 



för organisationens rekrytering. Den andra delen av matrisorganisationen består av projektet där 
projektledarna bedömer om vilken kompetensprofil som behövs. 
IT-konsulten påpekar vikten av att projektgruppen ska bestå av en blandning av olika personer, 
personligheter och erfarenhet. Det går inte att endast ha en senior grupp som arbetar eftersom de 
förr eller senare går i pension. Nya personer måste komma in i projekten och hur fördelningen 
mellan nyanställda och mer erfarna konsulter ser ut är beroende på projektets utformning och 
karaktär. Under åren med lågkonjunktur gjordes få nyanställningar vilket ledde till att snittåldern 
i företaget blev hög.  
De flesta företag drar ner rekryteringen under en lågkonjunktur när uppdragen minskar men IT-
konsulten betonar att det oftast finns mer personal med rätt kompetens tillgänglig på marknaden 
under sämre tider vilket kan göra det lättare att rekrytera kompetent arbetskraft. Samtidigt 
minskar konkurrensen om arbetskraften för att de andra konsultfirmorna drar ned på sin 
rekryteringstakt. 

På företaget tillämpar man bonus- och lojalitetsprogram på de högre chefsnivåerna. Man hade 
program även på lägre nivåer i organisationen tidigare för att behålla personal men de programen 
upphörde under lågkonjunkturen.  

Knowledge management 
För att sprida den osynliga kunskapen inom företaget så har nätverk skapats mellan olika 
verksamhetsområden. Nätverken ska träffas regelbundet och diskutera relevanta frågeställningar 
kring aktuella projekt men A påpekar att strukturen för när nätverken ska sammanstråla saknas 
och därför sker det inte lika ofta som det är tänkt. Fokus när personerna som ingår i nätverket 
träffas ska vara att ha en öppenhet och på så sätt sprida sin kunskap.  Förutom nätverk används 
såkallade klotterplank där anställda kan lägga upp ett problem de stött på och deras lösning samt 
eventuella förbättringar på problemet. 

För att kodifiera kunskap använder företaget ett egenutvecklat systemt. IT-konsulten påpekar att 
kunskapsdatabasen tyvärr är lite för grov och att den kan bli betydligt bättre. A anser att de flesta 
typer av kunskaper som inte är såkallade mjuka kunskaper lämpar sig för kodifiering så länge de 
är inom ett väldefinierat område. För att kalibrera kunskapssystemet måste bakgrundsinformation 
till kunskapen ges och i vilket sammanhang den används. 

Nyanställning 
Yngre konsulter introduceras oftast av erfarna konsulter till sin nya arbetsplats och sina nya 
arbetsuppgifter. Kostnaden för den yngre konsulten är lägre men syftet är att en del av tiden 
räknas som utbildning. Under utbildningen är det framför allt arbetsprocessen och 
tillvägagångssättet i projekten som lärs ut. I stora projekt kan yngre konsulter ofta bidra med 
kunskap trots att de inte besitter så mycket erfarenhet, därför är det viktigt med stor bredd i 
projektmedlemarnas profil. 

Uppsägning 
IT-konsulten menar att en stor risk för ett konsultbolag är att personalen börjar identifierar sig 
mer med kunden än sitt eget bolag efter långvariga projekt. Steget blir då mindre att gå över och 
istället bli anställd hos kunden. Risken ökar också i och med att det i regel är billigare för kunden 



att ha personen anställd än att hyra in personal, så det finns incitament för kundföretaget att locka 
till sig konsultfirmans personal och med det konsultfirmans kunskapskapital.  
När en konsult slutar försvinner mycket av den osynliga kunskapen. Även om personen 
dokumenterat mycket av sitt arbete så bedömer A att risken för att skapa ett kunskapshål hos 
företaget är stort när den anställde tar med sig mycket av den osynliga kunskap hon/han besitter. 
Det kan leda till att det inte finns någon att ställa en fråga till som egentligen är enkel i sin 
karaktär. Eftersom allting inte kan dokumenteras är just konsultens erfarenhet av stor vikt. Den 
osynliga kunskapen kan t.ex. komma till användning när man i ett projekt refererar till tidigare, 
liknande projekt. 

4.2 Intervju med banktjänsteman 

Introduktion 
Banktjänstemannen som intervjuades jobbar med kompetensutveckling på en personalavdelning i 
företaget och har sju års erfarenhet av personal och rekryteringsfrågor. Företaget är en av de 
största svenska bankerna med verksamhet över hela världen. 

Arbetsform 
Företaget värdesätter ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete och det påverkar personalstrategin 
starkt. Under extern rekrytering av personer fokuserar man på, vid sidan av att avgöra om 
kandidaten besitter rätt kompetens, om kandidaten delar företagets värderingar. Då det är mycket 
viktigt att den nyanställda kan tänka sig att jobba länge i företaget och delar företagets 
värderingar är rekryteringsprocessen lång.  

Ett sätt att knyta personer till banken är att låta dem ta del av en pensionsfond som en del av 
verksamhetens vinst går till. Alla anställda, oberoende position, har tillgång till denna fond då de 
går i pension. Summan de får ut beror på hur länge de jobbat i banken. Ett annat sätt är att ha ett 
stort utbud av tjänster på andra avdelningar och platser som man kan byta till om man vill ha 
förändring i arbetet. Genom nämnda åtgärder strävar de efter en låg personalomsättning som idag 
ligger på 3,45%. 

Personal och rekrytering 
När nya personer ska rekryteras sker det först och främst internt genom att, i en 
överenskommelse med facket, alla lediga tjänster annonseras ut på företagets intranät. Om man 
inte hittar någon internt kan det vara aktuellt att höja någons kunskpsnivå genom utbildning. 
Skulle det inte vara möjligt rekryterar man externt.  

I och med att banken är uppdelad i många avdelningar som arbetar med många olika saker skiljer 
sig också kunskapsprofilen hos de man söker. Generellt sett söker man högskoleutbildade, 
framörallt ekonomiutbildningar, men ett kundfokus hos kandidaten spelar stor roll och är i många 
avseende avgörande.  

Den höga prioriteringen av kundfokus framträder i rekryteringsprocessens utforming. Först 
träffar den arbetssökande en personalman för arbetsintervju som undersöker och personen 
matchar företagets kultur och kommer trivas i att jobba på det sätt man gör på banken. Efter det 
träffar man chefen som söker personen för en arbetsintervju som undersöker kandidatens 
kunskapsnivå. 



I banksektorn där de stora bankerna kan verka lika i sitt utbud av tjänster kan det vara svårt att 
rekrytera rätt personal utan att det blir ett priskrig mellan företagen. Den nämda banken har 
nischat sig på att man erbjuder de anställda en lång och trygg anställning i banken där man kan 
utvecklas i karriären och där företagskulturen är lockande. Därför deltar de inte i priskriget som 
de andra bankerna gör och erbjuder i regel lägre lön än de konkurrerande storbankerna. 

Knowledge management 
Knowledge management är inget som diskuteras explicit i organisationen och man har inga 
processer, standarder eller handlingsplaner för att aktivt arbeta med det. Däremot använder sig 
banken av ett intranät som alla anställda har tillgång till. Där läggs information ut om aktuella 
händelser på företaget och om företaget har figurerat i media. Information som förtydligar om 
någonting ofördelaktigt har kommut ut i media så att de som ska träffa kunder vet hur de ska 
svara på frågor som uppkommer. Det som inte läggs ut är information om kunder eller 
information som kan kopplas till kunder då det råder strikt sekretess om denna information. 
Utöver det företagsöverskridande intranätet har alla avdelningar en underliggande intranätsida, 
där finns avtal, listor på leverantörer, presentationer, mallar etc.  
För att samla ideer och förbättringsförslag som de anställda har finns en digital förslagslåda. Kan 
den idén man har vara lönsam för företaget så belönas engagemanget med att man kan få 
gatifikation. 

Banken uppmuntrar till att man delar med sig av kunskap och behovet av att kunskapshöja alla. 
Det ska inte vara gynsamt att sitta inne på information utan företagskulturen uppmuntrar till 
öppen dialog mellan kollegor. 

Nyanställning 
När nya anställda anländer går man med en mentor i ungefär en månad. Det implementeras inte 
alltid men är speciellt viktigt när någon ska ersätta någon. 

Uppsägning 
När någon är till att sluta på företaget eller byter avdelning så har man avslutssamtal. Man ägnar 
sig då inte bara om kunskapsutbyte utan diskuterar varför man slutar, om det är något annat man 
vill stämma av innan man slutar. 

 

  



5. Diskussion och analys 

Digitaliserad knowledge management 
Förmodligen har internet gjort det möjligt för organisationer att satsa på knowledge 
managementprocesser i den utsträcking som görs idag. Det blev möjligt att få ut något av ett 
datoriserat kunskapshanterinssystem för hårdvaran blev användningsbar på det området. 
Samtidigt ökade personers användningsvana av datorer vilket också möjliggjorde en sådan 
informationsspridning.  

Däremot motsätter sig vissa företag ett datoriserat knowledge managementsystem då de vill att de 
anställda ska prata med varandra. I deras mening hindrar ett datoriserat system chansen för 
kollegor att tala med varandra och banken som intervjuades är ett exempel på företag som ser sin 
företagskultur som bärare av en sådan lösning.  

Knowledge managemen vid uppsägning 
När folk slutar blir behovet av god knowledge management tydligt. Har man varit dålig på att 
avrapportera sin kunskap under gång är man tvungen när man ska sluta jobba att anstränga sig 
ännu mer. Det finns olika sätt att avrapportera där ett sätt är att anordna en utbildning som den 
avgående håller i där denne får chansen att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som 
man tillskansat sig under tiden på posten eller företaget. Detta kan öppna upp för fortsatt 
diskussion och lärande hos de anställda som jobbar vidare på företaget. Viktigt är att man sätter 
naturliga avrapporteringstillfällen i system där en avgång inte behöver vara anledningen till dem. 

Knowledge management vid tillträde 
En annan tydlig tidpunkt där lärande kan vara en naturlig del är när det kommer någon ny till 
företaget. Genom att anordna utbildningsmöten där de anställda får berätta om verksamheten och 
sina arbetsuppgifter för den nyanlända kan vara lärorikt inte bara för den nyanställda utan även 
för de som varit på företaget en tid. Viktigt här är också att se att den nya personen också har 
viktig kunskap att dela med sig av. Att sprida den kunskapen till medarbetarna är viktigt om man 
vill ta tillvara på nyttan med personalomsättning. 

Kunskapssamlande 
En fråga som är intressant att titta på är om kunskap är något som ramlar på individen eller om 
det är något man hittar. Det är intressant ur ett personalomsättningsperspektiv för kunskap som 
man hittar går att styra för företaget genom kurser och utbildningar, medan om kunskap är något 
som ramlar på en individ så får företaget utnyttja det på ett annat sätt. Genom att anställa någon 
som innehar den erfarenhetsprofilen man söker är sannolikheten att denne har den rätta tysta 
kunskapen och de rätta erfarenheterna som företaget söker. 

Empiri 
Empirin visar att företagen vi intervjuat är medvetna om kunskapshanteringens betydelse för 
organisationen. Trots detta fanns det inte hos något av företagen en gemensam definition av 
begreppet, vilket borde vara väsentligt för att skapa en medvetenhet hos samtliga anställda på 
företaget.  



Eftersom kunskapen finns i både de enskilda medarbetarna och i organisationen som helhet krävs 
det att strategin utformas både på organisationsnivå och personalnivå. I undersökningen vände vi 
oss till kunskapsintensiva företag där arbetsformerna skiljde sig åt.  

 
Bilden av att konsultbranschen har hög personalomsättning stärktes av intervjun och precis som i 
litteraturstudien är känslan av att identifiera sig med ett företag eller en organisationskultur 
väsentlig för att både trivas och att stanna på företaget eller som i konsultens fall lämna till fördel 
för kunden.  
Trots att personalomsättningen och arbetsformen skiljde sig åt mellan de intervjuade företagen så 
fanns även likheter. I första hand rekryteras personal internt. Anledningen till detta kan mycket 
väl vara att intern rekrytering till viss del garanterar att den anställde redan är en del av 
företagskulturen och van vid sättet som organisationen arbetar på. Vikten av att behålla och 
sprida vidare den tysta kunskap som i första hand fanns hos de anställda som arbetat länge och 
var mycket erfarna betonades under båda intervjuerna. 
För att behålla personal under lång tid tog banken även hänsyn till den anställdes livssituation. 
Eftersom banken finns i ett flertal länder gavs ofta möjligheten till arbete utomlands. Detta visar 
att det kan vara mycket viktigt att inte bara se till arbetsförhållandena på jobbet utan även att sätta 
de anställda i ett större perspektiv där de ska kunna kombinera önskad livssituation med sitt 
arbete.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



6. Förslag till förbättring och fortsatt arbete 

6.1 Förbättringsarbete hos de intervjuade företagen 

Gemensam definition av knowledge management och vad det syftar till 
För att kunskapsspridningen ska vara en del av företagskulturen är det av yttersta vikt att samtliga 
anställda aktivt arbetar med detta och är medvetna om vad knowledge management innebär. De 
personer som intervjuades var erfarna och medvetna om hur de kunde dra nytta av 
kunskapsutveckling men trots detta saknades en definition på företagsnivå. Risken är annars att 
de nyanställda har en annan bild av knowledge management vilket gör att de arbetar mot olika 
mål. 

Strategi mellan knowledge management och human resource management 
Företagen hade satt sin knowledge managementstrategi utifrån sina nuvarande 
personalförutsättningar. Eftersom arbetsmarknaden varierar kraftigt över en lång tidsperiod kan 
det vara gynnsamt att utforma alternativa strategier om förutsättningarna plötsligt skulle 
förändras. Om detta görs står man förhoppningsvis bättre rustade om exempelvis priset på 
arbetskraft ändras kraftigt. 

Ekonomisk analys av kunskapsöverföring 
På båda företagen saknades metoder för uppföljning om kunskapsspridningen varit lyckad. I 
slutändan syftar knowledge management till att effektivisera företaget och därmed öka 
lönsamheten. För att kunna fastställa vilka konsekvenser olika knowledge managementstrategier 
får på lönsamheten behövs någon form av cost benefit kalkyl. Med en sådan kalkyl kan företagen 
förhoppningsvis optimera sitt knowledge managementsystem utifrån sina egna förutsättningar. 

Utöka samarbetet mellan sändaren och mottagaren av kunskapen 
Genom en gemensam genomgång av kunskapen mellan sändaren och mottagaren och en 
utvärdering av sammanhanget som kunskapen används i kan företaget minska många av de 
kostsamma barriärer som eventuellt kan uppstå vid kunskapsspridning. 

6.2 Fortsatt forskning och arbete 

Trots att mycket forskning finns inom knowledge management finns det mycket kvar att 
undersöka. Uppsatsen har varit tidsbegränsad och för att få ett större jämförelseunderlag hade 
givetvis fler intervjuer varit att föredra. Att ytterligare undersöka kopplingen mellan företagets 
lönsamhet och knowledge management system hade varit intressant och att fastställa vilka 
möjliga indikatorer som kan användas för detta ändamål. Eftersom intervjupersonerna gav sin 
subjektiva bild av ämnet hade det även varit intressant att jämföra detta med bilden som andra på 
de intervjuade företagen hade.  
Båda företagen tillämpade en strategi där låg personalomsättning eftersträvades. Ytterligare 
forskning hade kunnat jämföra detta med företag som istället satsar på kodifiering av kunskap. 
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