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Sammanfattning 
 

I dagens industrisamhälle är tid en bristvara och för att snabbt lösa en komplex uppgift 
har konsultanvändning blivit allt vanligare. Samtidigt har företag farhågor att konsulter 
enbart tar företags kunskap och sprider vidare, kanske till en konkurrent. Därför reglerar 
företagen sin kunskap mot konsulterna. 

Denna studie har byggt på att besvara hur denna reglering görs och vilken typ av 
kunskap som är känslig och behöver regleras. En litteraturstudie och intervjuer har 
gjorts för att kunna besvara frågeställningarna. Intervjuer har gjorts med fyra personer 
på två olika företag, ett producerande företag och ett tjänsteföretag som säljer 
konsulttjänster. Här har en kvalitativ intervjumetod används för att kunna nyansera 
ämnet och få ett djup i svaren. 

Resultatet av empirin visar på att den kunskap som är känslig för producerande företag 
är den kunskap som lätt kan spridas och användas av andra som exempelvis 
produktionsunderlag eller sammansättningen för en produkt. För tjänsteföretaget är det 
de dokument som finns samlade i den såkallade kunskapsbanken som de inte gärna 
sprider vidare. I denna kunskapsbank finns dokument från många uppdrag hos kunder 
samlade, och dessa används av tjänsteföretagets konsulter i projekt på andra företag. De 
används dock med stor försiktighet och en ny kund får aldrig se ett dokument från en 
äldre kund. 

För att undvika att ett företags kunskaper sprids till konkurrenter skrivs sekretessavtal 
vid användning av konsulter, för att minimera risken så mycket som möjligt försöker 
företag att undvika extern konsultanvändning inom dessa känsliga områden. Istället 
används interna konsulter om dessa har den kunskap som behövs inom det område där 
hjälp är nödvändig. 

Ingen av de intervjuade gjorde uppföljningar på sekretessavtalen och kontrollerade 
således inte att de hålls, de menade på att det är en självklarhet att de hålls. Denna tillit 
är dock rätt unik för de nordiska länderna och i andra länder. I exempelvis USA skrivs 
väldigt många och långa avtal där vikten ligger i att säga från sig ansvar från företagens 
sida just för att de inte vill hamna i rättstvister. 

Dock med en mer globaliserad värld förs dessa komplicerade avtal över till Sverige 
genom internationella företagskulturer. Det skapar mer opålitlighet mellan de olika 
iblandade parter vilket gör att företag och konsult är mer på sin vakt med att dela med 
sig av sin kunskap. 

Studien visar dock på att kunskapsspridning är svårt och mycket kunskap är svår att 
direkt kopiera och applicera på en liknande verksamhet. Därför behöver inte företagens 
farhågor för kunskapsspridning genom konsultanvändning vara något problem, utan ett 
mer gemensamt samarbete gynnar oftast resultatet och ger både företag och konsult mer 
ny kunskap än innan. 

  

 



 

Regulation of knowledge flow 
 Knowledge management within production enterprises  

Abstract  
Today, in the industrial sector, there’s a lack of time. To be able to solve a complex task 
quickly it’s now more common that companies use external help like consulting. 
Meanwhile, the company fears that using external help only will spread the corporate 
knowledge further, perhaps to a competitor. 

This study tries to answer the questions how a company regulates their knowledge 
sharing when using consulting and which type of knowledge that is sensitive for the 
company. Both a litterateur research and interviews are used to reach a result. For the 
interviews a qualitative method is used to give the opportunity to see different shades in 
the answer and get deeper in to the subject.  

The result shows that the knowledge that is sensitive to the enterprises are the ones that 
easily can be spread and used by others, like production drawings or the composition for 
a product. For consulting firms the knowledge that they offers their clients is the 
knowledge they value the most and don’t want to be spread.  

To avoid this knowledge being spread to competitors a secrecy agreement is always 
made between consulting firm and the client firm. To minimize the risk as much as 
possible enterprises tries to avoid using consults within the areas with sensible 
knowledge. None of the interviewed persons had followed up the agreements that were 
written. They all meant that it’s obvious that the involved people stay to the agreement. 
This trust is kind of unique for the northern countries of Europe and in other countries, 
like USA, long agreements with companies denying their responsibility are written very 
often.  

With a more globalised world and enterprises involved in many different countries these 
advanced agreements are getting more common in Sweden as well. It destroys the trust 
that already exists between client and consult and also makes the involved people in a 
project less willing to share their knowledge.   

Although, this study shows that knowledge sharing is very difficult and a lot of types of 
knowledge can’t be copied and used on a similar business. There for using consulting 
services should not be a problem for the companies. More cooperation often favors the 
result and creates new knowledge, both for the client company and the consult.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens företagsstruktur har det blivit allt vanligare att använda en extern konsult för att driva 
projekt och för att komma med nya idéer, ny energi och med en annan bakgrund och därmed 
ny kunskap och kompetens. Men hur tar företag hand om denna kunskap som konsulten bär 
med sig? Och hur förhindras kunskapsspridning mellan företag genom konsulten? Dessa 
frågeställningar ligger till grund för denna studie. 

Företag är idag mer måna om sin kunskap då det är oftast den som gör dem unika och tar dem 
framåt. Det är även kunskapen som kan göra ett visst företag mer unikt bland konkurrenterna 
då de kanske har en bättre kvalité på sina produkter eller kan erbjuda mer funktionalitet till ett 
lägre pris. Denna kunskap är därför oerhört viktig att den inte hamnar hos en obehörig person, 
särskilt inte en potentiell konkurrent. I och med att dagens industri utvecklas i allt högre takt 
krävs mer specifik och utvecklad kunskap inom de olika områdena vilket gör att 
konsulttjänster blir allt vanligare. Även tidsbrist vid högkonjunkturer gör att användandet av 
konsulter ökar.  

Då en konsult önskas ha kunskap från likande projekt och uppgifter tidigare är det mycket 
troligt att konsulten har fått den kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med företagets 
konkurrenter. Därför är många företag försiktiga med att ta in externa konsulter och en del vill 
helst undvika det till så stor grad som möjligt [Intervjuperson A2, se Resultat av empiri]. 
Istället använder de sig i första hand av de interna konsulerna som finns på företaget. Men då 
deras tid eller kunskap inte räcker till tas hjälp från externa konsulter. Detta varierar dock 
mycket beroende på företagskultur och det finns ändå oftast alltid en vilja att ta in extern 
kompetens. Att kunna använda sig av ny kunskap utan att lämna ifrån sig sin egen är det som 
önskas, men går det? Hur mycket egen kompetens är företag villigt att offra för att få ny 
tillförd kompetens? 

Denna studie har även tittat på hur det ser ut från konsultens sida och vilken kunskap den 
sitter inne på som den inte vill att företagen ska få ta del av. Frågeställningen har även belysts 
ur ett globalt perspektiv för att se hur kunskapsreglering kan skilja sig åt i olika inom ett och 
samma internationella företag. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie har varit att förstå vad som är känslig information hos producerande 
företag samt hur de reglerar den kunskapen så den inte sprids.  

• Vilken typ av kunskap vill företag inte dela med sig av vid användande av konsulter 
inom producerande företag? 

• Hur regleras och kontrolleras denna kunskap och hur skiljer det sig ur ett globalt 
perspektiv? 

Förhoppningen är att skapa förståelse för båda parter, alltså konsulten och dess kund. Detta 
görs genom att beskriva och förklara kunskapshanteringen hos de båda parterna samt deras 
olika farhågor för spridning av känslig kunskap.   
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1.3 Avgränsningar 
I denna studie ligger fokus på att analysera kunskapskontrollen och kunskapsreglering från 
kundföretag mot tjänsteföretag och vice versa samt även undersöka vilken typ av kunskap 
som kundföretag respektive tjänsteföretag vill kunna kontrollera och inte sprida vidare. Vi har 
valt att enbart undersöka företag som arbetar inom den producerande sektorn och har lämnat 
utrymme och förhoppningen att andra gör liknande arbeten med samma frågeställning, men 
för andra typer av företag. Detta arbete har, till skillnad från många andra arbeten inom 
knowledge management, enbart tagit upp hur kunskapsspridning förhindras och begränsas, 
istället för hur den gynnas.  
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2. Metod 
 

Den induktiva ansatsen utgår ifrån att det dras allmänna och generella slutsatser utifrån ett 
empiriskt material, vilket allstå förutsätter kvantifiering. Genom att dra slutsatser på induktiv 
väg finns det inte någon möjlighet att vara hundra procent säker på att det som kommit fram 
är ett korrekt svar, eftersom undersökningar mycket sällan baseras på ett fullständigt material. 

I detta projekt har ett flertal metoder använts, se bild 1. Studien inleddes med deltagande i 
seminarier för att få en bred inblick i ämnet knowledge management. Sedan har en 
litteraturstudie gjorts för att få mer kunskap om den specifika frågeställningen samt ta reda på 
vad som redan skrivits och analyserats inom området. Litteraturstudien ger en teoretisk grund 
som gör det möjligt att analysera det insamlade forskningsmaterialet. Under studien gjordes 
intervjuer med anställda på företag som berörs av frågeställningen. Dessa metoder står till 
grund för det material som sedan analyseras för att besvara de frågor som ställdes inom det 
valda området och som utgör resultatet för denna rapport. 

Resultat

Seminarier

Intervjuer

Litteraturstudie

 

Bild 1. Litteraturstudier, intervjuer och seminarier användes för att få fram ett resultat 

2.1 Empiri 

Empirisk data har samlats in genom tre semistrukturerade intervjuer med fyra olika personer. 
Underlaget för intervjuerna finns att hämta i Bilaga 1. Frågorna från bilagan varierades 
beroende på vem som skulle intervjuas och de vinklades till den intervjuades synvinkel. För 
intervjuerna avsattes 60 minuter, men oftast behövdes inte all tid. Inför intervjuerna gjordes 
en mindre studie av intervjuteknik [1] för att kunna utforma frågor samt få information på 
olika intervjumetoder. Intervjuerna valdes att göras semistrukturerade för att undvika ja eller 
nej frågor samt få igång en diskussion kring frågan. Detta ansågs ge möjlighet att ge upphov 
till nya frågor som inte fanns i originalmaterialet och även ge möjlighet att se vilka frågor som 
gav långa svar, dvs. vilka ämnen som är mest intressanta ur den intervjuades perspektiv. Då vi 
alltid var två som utförde intervjun antecknade den ena, medan den andra kunde koncentrera 
sig på att ställa frågor, analysera svaren och ställa följdfrågor, se bild 2. Intervjuerna spelades 
också in och vi var noga med att fråga om de intervjuade hade samtycke till inspelningen. 
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Då ämnet är av komplex karaktär och väldigt varierande mellan olika företag och för olika 
anställda inom ett företag ansågs att allmänna undersökningar inte skulle ge svaren tillräckligt 
djup. Istället lades all fokus på att hitta personer med god erfarenhet av samarbete mellan 
tjänsteföretag och kundföretag inom industrisektorn och med inriktning på produktion. Med 
dessa personer gjordes kvalitativa intervjuer där innehållet varierade beroende på den 
anställdes erfarenhet och roll i företaget. 

 

 

Går det bra om 
vi spelar in?

Ja, inga 
problem.  

Bild 2. Intervjuerna spelades in. En ställde frågor och en antecknade.  

Vid intervjuerna försökte en avspänd stämning uppnås så tidigt som möjligt då det ofta ger 
bättre respons på frågorna och den intervjuade blev även mer involverad i ämnet som 
diskuteras. Under intervjuerna lades även vikt på att tillåta tystnad för att ge utrymme åt den 
intervjuades egna tankar och reflektioner kring frågeställningen. Det gav även en god grund 
för att utforma följdfrågor och diskutera vidare inom de områden där den intervjuade kände 
sig bekväm och hade kunskap inom.  

Efter varje intervju analyserades anteckningarna och det inspelade materialet och en 
sammanfattning av materialet skrevs. Denna sammanfattning användes sedan till 
sammanställningen av resultatet.  

2.2 Litteraturstudier 
En litteraturstudie gjordes för att få en uppfattning om vad som redan analyserats och 
studerats inom området, samt för att få en uppfattning om ämnet. För att hitta väsentlig 
litteratur gjordes framförallt en artikelsökning i olika databaser som finns att tillgå hos KTH-
biblioteket. En hel del artiklar har publicerats inom knowledge management, dock smalnade 
antalet sökträffar av rätt snabbt inom produktionsområdet. Även väldigt lite studier har gjorts 
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på vilken typ av kunskap som är känslig för företagen. Därför begränsades även antalet 
studier på hur känslig kunskap regleras. Få studier har även gjorts på kunskapsreglering, utan 
de flesta studier inom knowledge management fokuserar på hur kunskap genereras och sprids.  

  

6 

 



3. Resultat av litteraturstudier 

3.1 Vad är Knowledge Management? 

För att kunna fastställa vad knowledge management innebär måste först kunskap definieras. I 
definitionen av kunskap ingår också en fastställning av skillnaden mellan data, information 
och kunskap då de lätt förväxlas.  

Data och information finns lagrad i databaser och böcker medan kunskap skapas med hjälp av 
information genom att den förädlas och används på olika sätt. Skillnaden mellan vad data, 
information respektive kunskap är tvistar de lärde. Enkelt uttryckt kan data sägas vara ren 
fakta, måttenheter eller statistisk data. Information kan sägas vara tillämpad data, med andra 
ord organiserad och behandlad data. Kunskap är i sin tur behandlad information, den ska vara 
kontextuell och relevant. Att en person innehar kunskap om något innebär att personen i fråga 
kan lösa ett visst problem. Att inneha information inom samma ämnesområde betyder inte att 
personen har samma problemlösningsförmåga. Hur data blir till information som blir till 
kunskap kan illustreras med en triangel, se bild 3 [2].  

 

Bild 3. Kunskapshierarkin [2] 

Information är endast värdefull i situationer då den kan förstås och sättas in i en speciell 
kontext. Kunskap är värdefull då den kan sättas in i en kontext som delas av andra. Sett ur ett 
tidsperspektiv samlas information på hög medan kunskap utvecklas, därmed är kunskap 
dynamisk och information statisk [3] 

Det finns även de som ser på kunskap ur ett annat perspektiv. Nämligen att personer måste ha 
kunskap för att kunna tolka data och information. Och det behövs samtidigt kunskap för att 
kunna skapa data och samla information. Gammal kunskap är nödvändig vid reflektion av 
data och information och när dessa sedan tolkas skapas ny typ av kunskap i huvudet på den 
person som tolkar [4]. 
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Kunskap är något som alla använder varje dag för att lösa uppkomna problem och situationer. 
Kunskapen hjälper personer att känna igen sig i situationer och företeelser och som något de 
har tidigare erfarenheter av. Men kunskap hjälper inte bara till att lösa problem och hantera 
situationer, utan också att kunna hitta gemensamma nämnare och definiera situationer och dra 
slutsatser för att kunna lösa nyuppkomna problem och situationer. Varje användning av 
kunskap är därför en kreativ och skapande process där människor organiserar händelser och 
problem utifrån det de redan känner till eller har erfarenhet av [5]. 

För kunskapshantering finns det ett flertal definitioner idag [6]. Det är någonting som visar på 
att ämnet är komplex och även väldigt brett. Nedan följer ett antal definitioner med både 
likheter och olikheter.  

• ”Det organisatoriska arbetet är utformat för att (1) fånga kunskap, (2) omforma 
personlig kunskap till kunskap tillgänglig för flera, (3) koppla ihop personer med 
andra personer, kunskap med personer och kunskap med kunskap och (4) mäta 
kunskap i hur den förenklar arbetet inom resource management och hjälper till att 
förstå dess utveckling.” [7] 
 

• “Organisatorisk process som söker en synergistisk kombination av data och 
informationsprocesskapacitet om informationsteknologi, och kreativiteten och 
innovationskapaciteten hos människor“ [8] 
 

• “En samling av processer kontrollerar skapandet, spridningen och användandet av 
kunskap för att uppfylla organisatoriska mål” [9] 
 

•  “Utvecklingen av ett omfattande system som ökar tillväxten av organisatorisk 
kunskap” [10] 
 

De ovanstående definitionerna visar på att knowledge management är hur kunskap hanteras 
på en organisatorisk och mer övergripande nivå. Till definitionerna hör även såklart 
definitionen av kunskap.   

3.2 Producerade företag 
Ett producerande företag kan definieras som ett företag vars produkter är materiella, alltså de 
går att ta och se på, kan säljas vidare samt går att lagra. Försäljningen av de producerande 
företagens produkter medför ett ägarbyte [11]. Ett producerande företag kan standardisera hur 
produkten ska produceras och processerna kring hur produkten produceras. Processerna 
optimeras för att kostnadseffektivisera och för att minska kostnaden på slutprodukten och 
därmed slutpriset till köparen. Produkten kräver oftast en serie av processer för att 
färdigställas, och mycket kringutrustning för att göra detta. 

Två huvudsakliga sätt finns för att beskriva ett företag och dess aktiviteter för att producera. 
Det första ser företaget som en enhet som förädlar fram en produkt. Det hela börjar med att 
resurser anskaffas. Kapital, material, utrustning och information är exempel på resurser. De 
resurserna går sedan in i produktionen där de förädlas för att i slutänden kunna säljas som 
varor på en marknad. Från den marknaden strömmar sedan kapital in i företaget i utbyte mot 
de varor som sålts. Två flöden finns alltså i modellen: fysiskt flöde och finansiellt flöde. 
Modellen är den ursprungliga för att beskriva ett företag [11].  
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3.3 Tjänsteföretag 

Ett tjänsteföretag är ett företag som säljer en aktivitet eller förmån, som är immateriell och 
inte resulterar i något direkt ägande. Tjänster skiljer sig definitionsmässigt från produkter. 
Tjänster är något som man inte kan ta, känna eller se på. En tjänst produceras och konsumeras 
med detsamma. Det är både den som tillhandahåller tjänsten och den som köper tjänsten som 
påverkar vilket resultatet av tjänsten blir. En tjänst kan inte lagras, den upphör att existera när 
produktionsprocessen upphör [12]. En tjänst är annorlunda på det viset att kunden som köper 
tjänsten även är en del av produktionsprocessen och är därmed både konsument och en 
tillgång i produkten samtidigt. 

Kvalitén på tjänsten varierar beroende på vem som producerar tjänsten och när och var det 
sker. Detta gör det svårt att kontrollera en tjänst, och tjänsten kan heller inte ägas. Den är bara 
under kundens kontroll den tid den brukas och sedan upphör kundens påverkan och 
konsumtion av tjänsten [12].  

En tjänst går inte att visa upp innan den köps eftersom den ännu inte existerar. Det ställs 
därför ofta krav på att de båda parterna har kontakt med varandra för att tjänsten ska kunna 
produceras [11]. Ett annan viktigt krav är att tjänsten kan köpas in billigare eller prestera 
bättre än om den skulle tas från kundens egna resurser. Ytterligare en aspekt är att den största 
konkurrensfördelen är någon typ av kunskap eller förmåga. Det är alltså kunskapen som är 
den relativa fördelen i tjänsten.  

3.4 Interna tjänster 

På företag kan det finnas en serviceavdelning vars uppgift är att förse de övriga delarna av 
organisationen med tjänster, de som arbetar på serviceavdelningen kan vara interna konsulter. 
Företag består av en stor mängd interna processer där de anställda ofta är både interna 
leverantörer och interna kunder. Många företag är beroende av de interna tjänster som 
produceras i enheten. Det finns däremot ofta ett glapp mellan det som den interna kunden 
anser vara viktigt och det som den interna leverantören prioriterar. För den interna kunden är 
det viktigt att den interna tjänsten levereras i tid, att den fått det som efterfrågats dvs. att alla 
delar av specifikationen har uppfyllts. Flexibilitet och tjänstvillighet är också efterfrågat av 
den interna kunden. Tjänsterna ska vara lätta att använda och nyttiga för kunden. Fokus hos 
den interna leverantören ligger ofta på att få en skälig kostnadsnivå och att budgeten uppnåtts 
genom att kostnaderna inte överstigit priset [13].  

3.5 Vad är känslig kunskap för företag? 

Känslig kunskap kan vara variera mycket inom olika branscher, men något som alla branscher 
har gemensamt är att känslig kunskap är sådan kunskap som skulle kunna skada företaget om 
den hamnade i fel händer, som hos en konkurrent t.ex. Hur känslig kunskapen är kan bedömas 
efter vilka konsekvenser den kan få om den når en annan organisation [14]. 

Enligt the knowledge based view (KBV), står kunskap som grund för företags 
konkurrensfördel och spelar därför en viktig roll i alla företag. Därför är förlust av viktig 
kunskap intimt förknippat med en minskning av företagets resultat på lång sikt och en 
minskning i dess ekonomiska resultat [15]. Kunskapsresurser är särskilt viktigt för att 
säkerställa att konkurrensfördelar är hållbara eftersom dessa resurser är svåra att imitera utgör 
de grunden för en hållbar differentiering [16]. 
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Enligt KBV ska företag inte vara rädda för att dela med sig av kunskap till varandra 
kunskapsöverföring är en händelse genom vilken en organisation lär sig av erfarenheter från 
en annan [17]. 

I litteraturen har det inte grundligt utretts vilken typ av kunskap som är känslig. Utan oftast 
utgår litteraturen från grundläggande förståelse för vad som är känslig kunskap, såsom 
företagets kärnhemligheter, know-how, viktigt information och förmåga [18] eller 
underförstådd kunskap, kärnan och företagsspecifik kunskap [15]. 
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4. Resultat av empirin  
 

Som tidigare nämnts intervjuades fyra olika personer på två företag vid tre tillfällen. Nedan 
följer en beskrivning av företagen och de intervjuade, se bild 4. 

Producerande företag A: Ett stort fordonsindustriföretag som har produktion både i Sverige 
och utomlands. Det gjordes intervjuer med två olika personer på företaget, en person är 
personalchef och en person är internkonsult på företaget.  

Tjänsteföretag B: Ett väletablerat konsultföretag som jobbar inom flera olika områden. 
Intervjun gjordes med två personer som arbetar som konsulter inom processindustrin.  

 

 

Bild 4. Tabell över de intervjuade och dess företag 

4.1 Vad är känslig kunskap för producerande företag? 

Inom produktion finns det inte särskilt mycket känslig kunskap, enligt intervjuperson A1, då 
de endast behandlar produkter som redan är ute på marknaden och därför ändå redan finns 
tillgängliga för konkurrenter. De riktiga företagshemligheterna finns oftast på avdelningen för 
forskning och utveckling då det där handlar om produkter som konkurrenterna ännu inte 
känner till [A1]. Dessa nya produkter måste däremot provmonteras och där kommer de 
anställda på produktion i kontakt med den känsliga kunskapen. Därför är de anställda som 
arbetar inom provmontering och produktion av testserier av ännu inte lanserade produkter 
särskilt utvalda med god erfarenhet och en vetskap om att de arbetar med produkter som inte 
konkurrenterna får veta om [A1].  Intervjupersonen menade också på att val av fabriksort kan 
visa på vad de har för framtidstro om den marknaden. Därför är det även viktigt att inte sprida 
var någonstans nästkommande produktioner planeras att ligga i världen då företaget gärna vill 
vara först på plats och inte låta en konkurrent hinna före med sitt fabriksbygge i samma 
område.  
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Bild 5. I vilka delar av världen ett företag har sin produktion visar var de tror sig ha 
marknadsandelar. Här ett företag (ej A eller B) som verkar tro mindre på en marknad i Afrika.   

Intervjuperson A2 menade att det finns väldigt mycket kunskap inom produktion som är 
känslig och måste kontrolleras så att den inte hamnar hos fel person. Produktionsunderlagen 
för varje enskild detalj, som ritningar med toleranser, skäruppgifter och 
maskinberedningsprogram, är receptet på kvalitén och har många års arbete bakom sig. Då det 
inom fordonsindustrin är vanligt med piratkopiering av reservdelar är produktionsunderlag för 
originaldelarna väldigt eftertraktade och hamnar de i fel händer kan en piratkopierare utlova 
samma bra kvalité på sina delar som originalen, till troligen ett mycket lägre pris, utan att 
piratkopieraren har lagt ner tid och energi på att få fram det ett bra produktionsunderlag [A2].   

Inom processindustrin är det själva sammansättningen av en produkt som är det känsliga 
materialet, enligt intervjuperson B2. Vilka metoder och maskiner som används är inte lika 
känsligt då det flesta fabriker och företag som tillverkar samma typ av produkt använder sig 
också av samma process och därmed liknande maskiner. Maskinunderhåll och liknande är 
kunskap som konkurrenter inom processindustrin inte alls har några problem att dela med sig 
av då en kunskap från ett företag är svår att kopiera och använda på ett konkurrerande företag 
då deras fabriker är olika uppbyggda och därför kan inte kunskapen tillämpas direkt [B2]. 
Sammansättningen av produkten är dock mycket känslig kunskap. Det är lite som det hemliga 
receptet, den gyllene kombinationen som här står för kvalitén och varumärket och det är 
uppgifter som väldigt få får ta del av inom verksamheten [B2].  

När produkten sedan är i produktion är produktionsvolymen en kritisk punkt. Volymkrav är 
något som bara ledningen och produktionschefer på företaget får ta del av. Volymkrav 
handlar om hur mycket marknadsandelar företaget tror sig ha. En hög produktionsvolym 
innebär att man ser positivt på framtiden. Om ett företag skulle minska sina volymkrav för att 
man kanske har ekonomiska problem och en av ens konkurrenter får reda på detta kommer de 
troligtvis att öka sin produktion och försöka ta åt sig marknadsandelar [A2]. 
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4.2 Vad är känslig kunskap för konsulter? 
Då konsulter inom knowledge management livnär sig på sin kunskap ligger det i deras 
intresse att denna kunskap inte sprids och hamnar hos de företag som anlitat tjänsteföretag B. 
Om detta skulle vara fallet är det möjligt att kundföretaget inte längre är i behov av 
konsulttjänsterna som företag B erbjuder och de blir av med sin kund [B1]. Intervjuperson B1 
menade dock att deras kompetens är det de kan sälja till företag och inte deras kunskap. 

Intervjuperson B1 ansåg att en mer rättvis översättning på knowledge management skulle 
kunna vara kompetenshantering där kompetens är den enskildes kombination av kunskap, 
erfarenhet och talang. Det kan ses som en ekvation, se bild 6, där de tre olika faktorerna 
multipliceras med varandra vilket gör att viss kunskap kan vara helt oanvändbar om du inte 
har någon erfarenhet inom området. 

 

Bild 6. Definition av kompetens. 

Intervjuperson B1 menar på att om du inte heller har talang och intresse för ämnet gör 
kunskapen inte längre någon nytta. Dessa tre måste därför kombineras för att kunna uppnå 
kompetens inom ett visst område vilket gör kompetensspridning mer komplicerat än enbart 
dokumentkopiering. Därför är de intervjuade på tjänsteföretag B inte särskilt oroliga att deras 
kundföretag tar deras kunskap då den inte enbart räcker för att kunna utföra samma arbete 
som internkonsulter hos kunden hade kunnat åstadkomma. De säger vidare att konsulterna 
fortfarande sitter inne med en erfarenhet och talang inom området som inte kunden har vilket 
gör att den egentligen inte kan förstå och använda den kunskap de fått från tjänsteföretaget. 
Risken att ett företag faktiskt kan få användning av en konsults kunskap är liten och därför 
inget som oroar [B1]. 

Dock beror ju detta helt på vilket område konsulten arbetar inom och vilken typ av kunskap 
det handlar om. Kunskap som lätt går att förstå och få användning av är mer känslig än 
kunskap som bygger på erfarenhet och/eller talang [B2]. 
4.3 Hur regleras kunskapsöverföring från företag mot konsult? 
Bästa sätt att inte sprida kunskap vidare vid användning av konsulttjänster är, enligt A2, att 
inte använda externa konsulter alls. I första hand kollar företag A alltid om kompetensen 
möjligtvis redan finns hos företagets egna anställda, t.ex. hos internkonsulter. Därför är det 
vanligast att företag A använder sig av konsulttjänster vid tidsbrist och inte vid 
kompetensbrist [A2]. 

För att undvika att kunskap sprids mellan olika konkurrerande producerande företag när 
konsulttjänster väl används skrivs alltid ett sekretessavtal som en del av kontraktet mellan 
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konsult och företag säger samtliga respondenter. Dock görs mycket sällan eller aldrig någon 
uppföljning på att sekretessavtalet hålls enligt samtliga. De menar på att det är svårt att visa 
att ett sekretessavtal inte har följts samtidigt som det finns en allmän uppfattning om 
förtroende och att det är en självklarhet att man inte sprider känsliga företagshemligheter 
vidare [B2]. Vid frågan om de känner till något fall där en konsult brutit mot ett sekretessavtal 
var svaret alltid nekande. Enligt B1 och B2 är det också viktigt att upprätthålla sitt förtroende 
mot kund och att sprida känsliga uppgifter till konkurerande företag skapar en opålitlig bild 
hos de båda inblandade företagen.  

Intervjuperson A2 menar dock på att trots ett sekretessavtal ges bara konsulter en viss typ av 
uppdrag som kräver så lite känslig kunskapsspridning som möjligt från A’s sida för att minska 
risken för kunskapsspridning. Den inhyrda konsulten får också en egen arbetsplats hos A. 
Detta för att någon kollega till den anlitade konsulten inte ska kunna se vad denne arbetar med 
eller få tillgång till dess papper på skrivbordet. Kollegan har inte, tillskillnad från den anlitade 
konsulten, skrivit på något sekretessavtal och har därför ingen förpliktelse att inte sprida 
vidare värdefulla uppgifter. Konsulten får särskilda inloggningsuppgifter för att begränsa 
åtkomsten av databaser och liknande information hos företag A. 

När anställda på tjänsteföretag B har slutfört sina uppdrag hos en kund skriver de en rapport 
om sina resultat och slutsatser. Rapporten kommer kunden tillhanda, men finns även kvar i 
tjänsteföretagets databas [B1]. Rapporten sparas hos företag B för att kunna användas om de 
får uppdrag av samma kund igen. Detta för att snabbare komma igång med projekt, och för att 
snabbt få fram olika parametrar och nyckeltal som kan vara till nytta [B1]. Kunden har dock 
alltid möjlighet att begränsa B’s åtkomst till rapporten. Här finns olika grader av 
åtkomstmöjligheter. Kundföretaget har dock alltid fri tillgång till rapporten såsom den berörde 
konsulten så länge den fortfarande är anställd på tjänsteföretag B [B1]. Detta innebär att 
företaget kan anlita en annan konsultfirma än företag B för att lösa samma uppgift, eller för att 
slutföra något. Då kan den nya konsulten få läsa in sig på de slutsatser som den konsult som 
användes från företag B har dragit, vilket båda intervjupersonerna, B1 och B2, finner lustigt. 
B2 menar att på detta vis kan kunskap spridas mellan olika konsultfirmor. 

4.4 Hur regleras kunskapsöverföring från konsult mot företag? 
Från tjänsteföretag B’s sida är det viktigt att hålla igen på den information de lämnar ut till 
sina kunder. Precis som företag A inte vill ge den anlitade konsulten betydande uppdrag vill 
företag B inte att deras kunder är för involverade i sitt arbete. Den anlitade konsulten är mer 
inriktad på att lämna ifrån sig ett bra resultat än att redovisa sina metoder. Detta för att de vill 
vara fortsatt betydelsefulla och även i framtiden kunna sälja tjänster till kunden [B1]. 

Både intervjupersonerna B1 och B2 antyder att kunskap inte kan sprida sig som ringar på 
vatten. Det tar tid att lära sig saker och att kunna omvandla information till kunskap handlar 
mycket om erfarenhet och kompetens.   

Då tjänsteföretag B är ett stort och gammalt konsultföretag så har de anställda tillgång till en 
stor mängd dokument från tidigare uppdrag. Dessa dokument är rapporter och resultat från 
tidigare projekt. Denna stora dokumentsamling, såkallade kunskapsbank se bild 7, är 
företagets största tillgång. Här kan alla anställda konsulter på företaget B söka lösningar på 
problem som kan appliceras i nya projekt. Dessa dokument vill företag B inte sprida till 
kunderna i för stor omfattning. Denna kunskapsbank är det enda som tjänsteföretag B har att 
erbjuda och den är därför väldigt värdefull för dem [B1]. 
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Bild 7. Tjänsteföretagens dokumentsamling är dess kunskapsbank och en mycket viktig tillgång.  

4.5 Kunskapsreglering ur ett globalt perspektiv 
Hur människor väljer att tolka vad som räknas som ett avtal och inte är väldigt olika beroende 
på land och kultur, enligt B2. I Sverige och Norden generellt är ett muntligt avtal lika viktigt 
att följa som ett skriftligt medan i övriga Europa kan en muntlig överenskommelse vara lika 
med ingen överenskommelse alls. Intervjuperson B2 menar att i Sverige och Norden litar vi 
mer på varandra och försöker vara resonerliga vid uppkomst av problem. I USA, som en följd 
av en advokat- och domstolskultur där stämningar är vanligt, används alltid avtal för alla typer 
av situationer där företaget tror att en tvist kan uppstå. De vill då kunna gardera sig i förväg 
och avsäga sig allt ansvar [B2].  

Respondenterna på företag B menar att detta har en negativ effekt på kunskapsspridning då 
avtal och ansvarsavsägande sänder ut signaler på misstro och opålitlighet vilket sprider sig 
mellan personer. Det gör att en konsult inte delar med sig av kunskap till ett företag (eller vice 
versa) i tron om att de är opålitliga. Ju mindre personer litar på varandra desto sämre 
samarbetar de och möjlighet att ta dela av varandras kunskaper minskar [B1]. 

I och med att företag idag blir mer internationella tillämpas den amerikanska avtalskulturen 
även i de nordiska länderna då företagen vill ha en enhetlig policy säger B2. Detta gör att den 
äldre nordiska pålitligheten mer och mer försvinner då fler projekt idag mellan konsult och 
kund är landsöverskridande och det finns en högre misstro vilket smittar av på de nordiska 
medarbetarna. Detta visar på att svenska företag inte använder sig av kunskapsreglering rent 
juridiskt i samma utsträckning som på amerikanska företag, men med allt fler globaliserade 
företag tror B2 att svenska och nordiska konsulter kommer att få vänja sig vid fler avtal där de 
ifrånsäger sig ansvar.   

 

  

15 

 



5. Diskussion  

5.1 Diskussion av metod 
De metoder som har använts är kvalitativa intervjuer kombinerat med litteraturstudier för att 
understödja resultat. Intervjuerna gjordes med utgångspunkt från några få frågor, men sedan 
diskuterades det kring intressanta svar och frågorna vidareutvecklades under intervjuerna. 
Intervjupersonerna var också väldigt medgörliga och bidrog mycket till att både samtalet hölls 
igång och att det blev mycket djup i svaren, ibland lite utanför ämnet. Det som är bra med att 
göra dessa kvalitativa intervjuer är att det går att diskutera kring ämnet. Istället för att ställa 
några statiska frågor med entydiga svar, blev svaren nu istället nyanserade. Genom att vara 
nära intervjupersonerna och träffa dem personligen, en intervju gjordes över telefon men ett 
personligt möte hade gjorts i ett annat sammanhang, gjorde att personerna kände sig trygga 
och var mycket öppna för de frågor som ställdes. Från vår sida kändes det som att vi fick en 
tydligare helhetsbild genom mötena, och snabba följdfrågor kunde ställas till frågor där svaren 
inte var lika tydliga. Om personen inte förstod frågan kunde den fort omformuleras, och på så 
sätt ändå få ut ett bra svar. Om frågorna hade ställts genom mejlkontakt eller genom en 
kvantitativ metod hade svaren troligen inte varit lika lätta att tolka då avståndet till 
intervjupersonen hade varit större. Däremot hade det varit lättare att jämföra svaren från de 
olika intervjupersonerna. 

Det som har varit lite av en nackdel med den kvalitativa metoden har varit att finna en 
gemensam nämnare från de svar som har gavs. Då intervjufrågorna och dess följdfrågor inte 
var samma för alla personer, har det ibland varit svårt att se sambandet mellan de två 
företagen. Det underlag som vi har fått in genom våra intervjuer och litteraturstudier har inte 
heller lämpat sig för att analysera efter några statistiska mätmetoder. Detta dels för att 
intervjuerna var få till antalet och att intervjuupplägget inte var formaliserat.   

Utgångspunkten i intervjuerna har varit våra förkunskaper inom ämnet, vilka vi förvärvade 
genom de föreläsningar som gavs inom ämnet och genom vår litteraturstudie. Frågor som 
verkade intressanta diskuterades fram oss emellan, och syftet med intervjuerna har varit att 
skapa en djupare förståelse och en mer fullständig bild av hur det fungerar i verkligheten. 

Om metoden ska kritiseras blir det att intervjupersonerna bara träffades en gång. Även om 
frågor via mejl och telefonkontakt har varit möjlig har den möjligheten inte utnyttjats. Därför 
har de frågor som har uppkommit i efterhand inte fått något svar. Därmed kan resultatet ha 
blivit färgat av dessa obesvarade frågor. Slutsatserna som dras utifrån det insamlade 
materialet kanske är lite snabba. 

5.2 Diskussion av resultat 

Resultatet visar att enbart viss typ av kunskap är mycket känslig. Det är den kunskap som lätt 
kan spridas vidare och som kan användas direkt av konkurrenter. Litteraturstudien visade på 
att känslig kunskap är den som kan få ekonomiska konsekvenser på lång sikt vilket får stöd av 
intervjumaterialet då det visar på att känslig kunskap är den kunskap som konkurrenter kan 
använda sig av och därför ta marknadsandelar från de företag kunskapen kom ifrån. På lång 
sikt resulterar det såklart i ett sämre ekonomiskt resultat för det berörda företaget.   

Det finns fortfarande en stor återhållsamhet på att dela med sig av all typ av kunskap mellan 
kundföretag och konsultföretag i tron om att de blir av med sin kunskap. Och att konkurrenter 
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inte behöver offra samma mängd arbetstimmar som det berörda företaget fick göra för att få 
denna kunskap.  

Förvånansvärt var dock att inte finna något material för vilken typ av kunskap som var 
känsligt mer specifikt. Teorierna var väldigt allmänna och diffusa. Självklart skiljer sig det åt 
från bransch till bransch, men några exempel är alltid bra för att kunna understödja teorierna. 
Att känslig kunskap ska skyddas var tydligt, men det fanns inte någon specifik definition över 
vad som var känsligt för producerande företag.  

Resultatet visar dock på att det egentligen inte finns så stor grund till denna rädsla då inget av 
de intervjuade företagen visste något exempel på där det skett kunskapsöverföring av känsliga 
uppgifter till konkurrenter på grund av konsultanvändning. Den kunskapsöverföring som sker 
är ofta inte lika känslig kunskap som konkurrenten inte kan använda sig av direkt. Det 
understödjer teorin om att företag inte ska ha någon rädsla av att dela med sig av sin kunskap, 
utan att kunskapsdelning mellan konkurrenter oftast bara skapar ny kunskap åt båda parter.  

Företag B menade också att det är lättare att utföra ett bra arbete om kundföretaget delar med 
sig av sin kunskap inom det område uppdraget handlar om. Ett konsultuppdrag borde mer ses 
som ett grupparbete mellan de inblandade än att alla sitter på sin kammare med sina uppgifter. 
Det är förvisso enklare att se vem som presterat vad om enbart individuella arbeten används, 
men det är ju inte i dessa fall längre fråga om någon avslutande individuell betygssättning på 
varje inblandad individ utan resultatet är det samma för alla. Ett bra resultat bygger ofta på ett 
bra samarbete med personer som alla är bra på inom olika områden. Kunskapsreglering bör 
alltid finnas, men behöver i sin tur regleras så att den inte hämmar samarbete, tillit och 
kunskapsgenerering.  
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6. Slutsats 
De slutsatser som kan dras från denna studie är att känslig kunskap är den typ av kunskap som 
andra lätt kan dra nytta av och att kunskapsöverföring mellan personer är en komplicerad 
process.  

Den typ av kunskap som producerande företag inte vill dela med sig av är: 

• Produktionsunderlag för redan existerande och kommande produkter 
• Produktionsvolym 
• Sammansättningen av produkternas innehåll 
• Placering av framtida fabriker 
• Nya produkter i provserie 

Kunskapen regleras av kundföretag gentemot konsultföretag genom att: 

• Skriva sekretessavtal 
• Ge begränsade arbetsuppgifter 
• Begränsa åtkomst i databaser och andra arkiv 

Kunskapen regleras av konsultföretag gentemot kundföretag genom att: 

• Enbart presentera resultat och inte metod i slutrapporter 
• Kontroll av dokumentarkiv 

Ur ett globalt perspektiv används samma metoder för att reglera kunskapsflödet, men 
sekretessavtalen är av större betydelse utanför Norden.  
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Bilaga 1 
 

Frågor att besvara, Kandidatarbete VT 2011 

• Får projektanställda kunskap om företaget, i så fall hur?  
• Hur ser det ut för konsulter som hoppar mellan företag? Skapas kunskapsöverföring 

mellan konkurrenter pga. konsulter?  
• Vilken typ av kunskap vill företag inte dela med sig av? 
• Om den kunskapen är väsentlig för arbetsuppgiften, hur hanteras situationen? 

Sekretess, kontrakt och uppföljning? 
• Hur skiljer det sig för produktioner utomlands där avståndet mellan utveckling och 

produktion är större?  
• Hur vet företagen att fabriken inte säljer vidare deras produkter utan företagens 

vetskap?    
• Hur hanteras kunskapskontroll när det finns produktion från olika företag på samma 

fabrik?  
 
Dessa frågor kommer vara de vi vill besvara och vi kommer leta information om samt 
försöka skapa diskussion kring med olika företag. Beroende på det vi får fram kommer de 
mest intressanta frågor och svar utgöra grunden för rapporten.  
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