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Sammanfattning 

Strävan efter konkurrensfördelar via kunskapsdominans har blivit en alltmer central 

strategi för företag i dagens samhälle. Det finns ett intensivt intresse för ett bredare 

intellektuellt kapital, kreativitet, innovation och mer lärande inom företagen.  

Utmaningen företagen ställs inför, är att återanvända dess fulla kunskapspotential, se till 

att den blir bevarad, sprida den vidare och till slut överföra kunskapen inom 

organisationen för att skapa mervärde.   

Rapporten ämnar översiktligt undersöka de metoder och modeller som konsultföretaget 

Acando använder för att hantera och bevara sitt kunskapskapital inom företaget. Det är 

begreppen ”tyst kunskap” och ”explicit kunskap” som analysen belyser, och all fakta 

bygger på litteraturstudier samt intervjuer på Acando.  

Resultatet visade att det finns ett fungerade system idag som delar kunskapen mellan 

medarbetarna på Acando. Det system som Acando använder sig av idag heter Atlas och 

utgör alltså en viktig komponent för att bevara kunskapen inom Acando. Det visade sig 

också att Acando även motiverar sina anställda för att bevara sin kunskap, genom att 

erbjuda speciella förmåner, utvecklingsmöjligheter och anställningstrygghet.  

  



Abstract 

The quest for competitive advantage through knowledge dominance has become an 

increasingly important strategy for companies in today’s society. There is an intense 

interest in broader intellectual capital, creativity and innovation within the company. 

The challenge faced by companies is to recycle their knowledge, ensure that it is 

preserved, to disseminate it further and finally transfer the knowledge within the 

organization to create additional value. 

This report will briefly examine the methods as a consultant company Acando uses to 

manage and maintain its knowledge capital within the company. The concept of tacit 

knowledge and explicit knowledge are investigated and all facts are based on literature 

research and interviews at Acando. 

The results showed that there is today a working system that shares knowledge between 

employees at Acando. The system Acando uses today is named Atlas and constitutes an 

important basis for preserving knowledge in Acando. It was also shown that Acando 

motivate their employees to maintain their knowledge by offering special benefits, 

development opportunities that secure them from losing their jobs.  

  



Förord  

Detta kandidatexamensarbete behandlar ämnet kunskapshantering ute på företaget 

Acando och är mot Industriell Ekonomi och Organisation. Rapporten är framtagen av 

Niklas Sjöö Johansson på det maskintekniska programmet på Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH), vårterminen 2011.  

Författaren vill passa på att tacka Acando och Nicklas Karlsson för visad gästvänlighet, 

och handledaren Fredrik Barchéus för stöd och inspiration under arbetets utformning.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Strävan efter konkurrensfördelar via kunskapsdominans har blivit en alltmer central 

strategi för organisationer. Det finns intensivt intresse för breddat intellektuellt kapital, 

kreativitet, innovation och mer lärande inom organisationen. Ändå visar forskningen att 

få organisationer har insett fördelarna med effektiv och intensiv kunskapshantering 

(Murray and Myers, 1997). Anledningen till detta är tvåfaldig. Den ena är att det finns 

olika begreppsbildningar av kunskap, som skapar förvirring om vad som faktiskt utgör 

kunskapshantering. Den andra är att det saknas sammanhängande ramar för förvaltning 

av kunskap i en organisation. 

Den ökande betydelsen av strategisk hantering av kunskapskapital beror dels på 

demografin av vår befolkning. I flera länder runt om i världen, inklusive Sverige, pågar 

ett grånande av arbetskraft bland företagen (Liebowitz, 2008). De stora barnkullarna 

från 40- och 50-talet börjar närma sig pensionsåldern, och ändrade arbetsmönster hos 

våra yngre arbetstagare har bidragit till ökad kunskapsblödning på många företag 

(Liebowitz, 2008). Eftersom de äldre arbetstagarna närmar sig pensionsåldern och de 

yngre blir mindre benägna att stanna kvar hos en arbetsgivare mer än ett par år, blir det 

ännu viktigare att hitta strategier och systemlösningar för att överföra och bevara 

kunskapen innan den lämnar organisationen. 

Det är inte bara kunskapen som går förlorad om någon anställd går i pension eller 

lämnar företaget. Den anställde tar även med sig sitt sociala nätverk. Det sociala 

nätverket är en viktig komponent i själva bevarandet av kunskap inom ett företag. Det 

informella nätverk som människorna skapar leder till kreativitet och ”power” i företaget. 

Användningen av en så kallad social nätverksanalys kartlägger informella nätverk, 

kunskapsflöden, luckor i företagen – och är en användbar metod för att avgöra ”who 

knows who” eller ”who knows what-typer” av kunskap. Söker man den kortaste vägen 

mellan individer för att identifiera de starka sidorna i relationer är en social 

nätverksanalys den mest allmänna metoden som används (Liebowitz, 2008). 

För att kunna effektivisera hanteringen av kunskap måste man först förstå innebörden 

och betydelsen av kunskap, förstå sin egen förmåga och begränsning av kunskap samt 

dess potentiella betydelse av organisationens strävan. Läran – kunskap om kunskap 

(metakognition) kräver av individer att erinra, analysera och tillämpa sin kunskap 

(Habermas, 1972). Utmaningen som företagen ställs inför, är att återanvända dess fulla 

kunskapspotential, se till att den blir bevarad, sprida kunskapen vidare och till slut 

överföra kunskapen inom företaget för att skapa värde. 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka metoder och modeller som ett 

konsultföretag använder sig av för att hantera och bevara kunskapskapitalet inom 

företaget. Men också hur den interna processen går till när anställda tar emot och 

fördelar kunskap vidare inom företaget. 

1.3 Frågeställning 

Rapporten kommer främst att belysa kunskapsbevarande och vilka processer som 

används inom Acando samt vilka faktorer som spelar in när det förväntas bortfall av 

humana kapital. Arbetet är baserat på nedanstående frågeställning och läsaren bör ha 

den i åtanke under sin uppföljning av rapporten. En mer konkret återkoppling till 

frågeställningen kommer att analyseras i kapitel 5. 

 Hur bevaras kunskapen inom ett konsultföretag? 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten har begränsat undersökningen till ett företag som bedriver någon form av 

konsultverksamhet. Företaget som valdes är Acando och kommer att beskrivas 

ytterligare i kapitel 4. Kunskapen som undersöks är på individnivå med fokus på det 

humana kunskapskapitalet inom organisationen. Det är begreppen tyst kunskap och 

explicit kunskap som analysen belyser.  Läsaren bör observera att de slutsatser som 

dragits visar hur det faktiskt kan se ut i praktiken. 
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2. Metod 

I det här kapitlet beskrivs vilka metoder och delmoment som använts för att utforma 

arbetet.  

2.1 Litteraturstudie 

För att bygga upp en starkare teorigrund har forskning bedrivits av vetenskapliga 

artiklar från olika databaser, och litteratursökningar vid olika universitetsbibliotek. Alla 

de områden som undersökts faller inom ramen för knowledge management. Fokus har 

legat kring begreppen knowledge management, knowledge retention, knowledge 

preservation, kunskapsbevarande och kunskapshantering. Syftet med litteraturstudien är 

att kunna jämföra teoretisk fakta med verklig empiri ute på företaget Acando.  

2.2 Intervju 

Det genomfördes en empirisk studie i form av semistrukturerade intervjuer ute på 

företaget Acando. Intervjuerna är viktiga för att undersöka och hitta eventuella 

kopplingar och relationer till litteraturen. Detta för att få ett bredare perspektiv på hur 

Acandos bevarandeprocess faktiskt går till. Varje intervju pågick i cirka 60 minuter och 

baserades på ett frågeformulär som finns i bilaga 1. 
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3. Kunskapsbevarande  

3.1 Kunskap – Vad är det egentligen? 

Begreppet kunskap definierades för första gången av den grekiska filosofen Platon som 

levde i antikens Grekland. Platon beskrev kunskap som ”Justified true belief” som är ett 

utdrag ur den formella termen ”for somone to have knowledge of something, it must be 

true, it must be believed to be true, and the belief must be justified” i sin Meno, Phaedo 

and Theatetus. Begreppet har debatteras livligt genom åren och diskuteras än idag av 

1900-talets stora filosofer (Nonaka and Takeuchi, 1995). Även om konceptet känns 

ofullständigt i många avseenden så dominerar Platons antika definition fortfarande den 

västerländska filosofin kring begreppet kunskap. Där Nonaka och Takeuchi nämner 

Taylorism som ett exempel på hur explicit kunskap kan användas för att styra en 

organisation. 

Skillnaden mellan kunskap och information 

Termerna kunskap och information används tämligen ofta i olika sammanhang, men det 

existerar en tydlig skillnad mellan deras koncept. Därför kan det vara nyttigt att i tidigt 

skede förklara interaktionen och skillnaden mellan dessa två begrepp.  

Information kan i grunden ses som ett flöde av meddelanden som ökar ens kunskap – en 

råvara som kan ge kunskap – en signal som transporterar information och som samtidigt 

skapar lärdom. (Baumard, 1999) 

Kunskap – en koncis och lämplig insamling av information som gör den användbar. 

Kunskap syftar på en deterministisk process där mönster inom en viss uppsättning 

information är försäkrad (Persson, 2008). Man skulle kunna säga att när en person 

memorerar information om något har den fått kunskap om det. Kunskapen i sig ger 

ingen integration som kan skapa ytterligare kunskap. Ta till exempel elever i skolan 

som lär sig att memorera kunskap ur multiplikationstabellen. Eleverna läser in tabellen 

och inser att tre gånger tre blir nio. Dock kommer barnen inte att gynnas av den 

kunskapen för att ge ett positivt resultat när de läser av 1500 x 231 ur tabellen. Det 

krävs en mer analytisk förmåga än den rent inlärda kunskapen som eleverna fick efter 

att de lärt sig att tre gånger tre blir nio. 

3.2 Michael Polanyis tolkning av begreppet kunskap 

“Now we see tacit knowledge opposed to explicit knowledge; but these two are not 

sharply dividend. While tacit knowledge can be possessed by itself, explicit knowledge 

must rely on being tacitly understood and applied. Hence all knowledge is either tacit 

or rooted in tacit knowledge. A wholly explicit knowledge is unthinkable.”  

- Michael Polanyi, the Logical of Tacit Interference. 

Explicit kunskap och tyst kunskap 

Kunskap ett brett begrepp som innefattar många områden, men enligt Michael Polanyi 

sammanfaller dessa inom två begrepp; tyst kunskap och explicit kunskap (Polanyi, 

1966).  

Explicit kunskap avser den kunskap som är överförbar i vissa systematiska språk – till 

exempel ord, nummer, diagram eller modeller. Den explicita kunskapen kan 

dokumenteras i pappersform eller i en elektronisk databas. Explicit kunskap är förflutna 

händelser eller föremål som inriktar sig på en mer kontextfri teori (Polanyi, 1966). 
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Polanyi menar att människor förvärvar explicit kunskap genom utbildning, aktivitet och 

i samband med sitt arbete.  

I kontrast till den explicita kunskapen definieras rent intuitiv tyst kunskap som en slags 

inspelning eller en egenutvecklad algoritm. Den tysta kunskapen ligger bakom 

personliga erfarenheter och rutiner. Överföringen av tyst kunskap till andra individer 

kräver mer fysisk kontakt eller en lärlingsutbildning – eller som Polanyi själv skulle 

uttrycka det: ”We know more than we can tell” (Polanyi, 1966). Ett exempel på tyst 

kunskap som Polanyi beskriver är den blinde mannen med käppen. Han riktar sin 

uppmärksamhet mot stenläggningen och detta får stå i fokus. Den blinde mannens 

undersökning vilar på tyst fungerade kunskap som grundar sig på hans erfarenheter och 

färdigheter att hantera käppen (Nilsson, 2008). Ett mer simplifierat uttryck för de två 

begreppen är praktisk kunskap kontra teoretisk kunskap. 

3.3 Kunskapsöverföring enligt Nonaka och Takeuchi 

Nonaka och Takeuchi expanderade Polanyis syn på tyst kunskap i en mer praktisk 

inriktning genom att segmentera den i två dimensioner – teknisk kunskap och kognitiv 

kunskap. Den tekniska kunskapen omfattar mer praktisk tillämpbar kompetens. Eller 

som i folkmun tolkas som en ”know-how” färdighet. Exemplifierat uppstår svårigheter 

när man ska förklara hur man cyklar – det sitter liksom i ryggmärgen (Nonaka and 

Takeuchi, 1995). Den kognitiva dimensionen av tyst kunskap omfattar ”imaginära 

modeller” som scheman, paradigm, perspektiv, föreställningar, bilder av samtiden och 

visioner om framtiden, vilket formar individens uppfattning av världen (Kakabadase 

and Kouzmin, 2001).  

Nonaka och Takeuchis kunskapsöverföringsmodell 

Nonaka och Takeuchi tillämpade Polanyis teorier genom att implementera begreppen i 

en modell som både analyserar och förklarar hur kunskapsöverföringen ser ut. Givet är 

att det enbart existerar två sorters kunskap (tyst och explicit). Då borde det finnas fyra 

möjliga kombinationer att överföra dessa (Nonaka and Takeuchi, 1995). Antingen 

överförs tyst till tyst, explicit till explicit, tyst till explicit eller explicit till tyst. Dessa 

kombinationer modelleras i en ”två gånger två matris” där varje kvadranter har sin egen 

kunskapsinteraktion. Se figur 1. Matrisens olika kunskapsövergångar delar Nonaka och 

Takeuchi in i följande systematiska faser; socialisering, externalisering, kombinering 

och internalisering (Nonaka and Takeuchi, 1995). Modellen kallas för SECI-modellen.  

En mer detaljerad beskrivning kring de olika övergångarna i Nonaka och Takeuchis 

modell visas nedan. Notera även att de antaganden som tas, samt att begreppen tyst 

kunskap och explicit kunskap, i praktiken ofta sker samtidigt.  
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Figur 1. SECI-modellen enligt Nonaka och Takeuchi 

1. Socialisering: Då tyst kunskap överförs till tyst kunskap 

Socialisering är kanske den mest kraftfulla humana inlärningsprocessen enligt Nonaka 

och Takeuchi. Den går ut på att observera andras beteenden och kopiera deras sätt att 

hantera och tro i olika situationer. Eftersom tyst kunskap är svår att formalisera och tids/ 

rumspecifik kan den endast förvärvas genom indirekt delning av erfarenhet. Som att 

tillbringa tid tillsammans i samma miljö. Nonaka och Takeuchi menar att traditionella 

lärlingsutbildningar är exempel på när tyst kunskap överförs genom praktisk erfarenhet. 

Man kan dela tyst kunskap till kunder, leverantörer eller konkurrenter genom att känna 

empati eller dela erfarenheter. Således är rutiner en del av tyst kunskap, eftersom de 

utvecklas i samspel med tiden. 

2. Externalisering: Tyst kunskap överförs till explicit kunskap 

Externalisering avser den process när tyst kunskap från socialiseringsfasen delas till 

andra individer i form av explicit kunskap. Under externaliseringensfasen använder sig 

individen sig av sitt diskursiva medvetande och försöker rationalisera och artikulera den 

värld som omger dem. Nonaka och Takeuchi menar att en dialog mellan två individer är 

en effektiv metod för att forumlera tyst kunskap och dela kunskapen vidare till andra. 

Begreppet syftar till att ta något från sin ursprungliga miljö och placera den inre 

mänskliga algoritmen utanför människan och beskriva den (Nonaka och Takeuchi, 

1995).  

 

file://ug.kth.se/dfs/home/n/i/nijohan/Kandidatexamensarbete/Nonaka_Takeuchi_Matris.bmp
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3. Kombinering: Explicit kunskap överförs till explicit kunskap 

Kombinering avser den inlärningsprocess då tillkommande explicit kunskap i 

kombination med befintlig explicit kunskap utvecklar ny explicit kunskap. Nonaka och 

Takeuchi menar på att explicit kunskap samlas in internt eller externt organisationen. 

Sedan kombineras, redigeras, eller bearbetas den för att bilda en mer komplex och 

systematisk explicit kunskap genom en kombineringsprocess. Den nya explicita 

kunskapen sprids vidare till medlemmarna inom organisationen. Kreativ användning av 

datanätverk för kommunikation, och stora databaser, kan underlätta denna typ av 

kunskapskonvertering. Kombineringsmodellen av kunskapskonvertering kan även 

omfatta uppdelning av begreppen. Bryta ner ett koncept, som till exemplen; en vision 

till operationaliserat företag, eller ett produktkoncept skapar också systematisk explicit 

kunskap.  

4. Internalisering: Explicit kunskap överförs till tyst kunskap 

Internalisering är enligt Nonaka och Takeuchi den process som visar när inlärd kunskap 

övergår och blir till en automatisk kunskap. Detta förklaras bäst med en fiktiv person, 

till exempel Pelle som ska lära sig att köra bil. När Pelle lär sig att köra bil går han 

igenom en explicit och uttrycklig process där en konstant inre monolog påminner Pelle 

om att ständigt kolla i backspegeln, växla vid rätt varvtal, ta hänsyn till fotgängare etc. 

Till slut har Pelle lärt sig att hantera alla olika verktyg och processen blir helt intern och 

Pelle kan fortsätta att köra bil utan att behöva tänka efter varje . 

3.4 Hinder vid kunskapsöverföring enligt Jay Liebowitz 

Enligt Jay Liebowitz finns det fem hinder som organisationer kan tvingas möta när de 

anstränger sig för att överföra och bevara kunskap (Liebowitz, 2009). En barriär som 

finns hos varje individ är att hamstra sin kunskap istället för att dela med sig av den. 

Varför skulle en person ge upp sin konkurrensfördel som han/hon har utvecklat med 

åren? Svaret kommer ner till en förtroendefråga. Det finns två huvudtyper av tillit: 

Fristående förtroende och förtroende som baseras på välvilja (Liebowitz, 2009).  

Enligt Jay Liebowitz söker sig vissa personer till mer kompetenta inom ett specifikt 

område och förlitar sig på deras kunskap. Medan andra människor är mindre välvilligt 

inställda och känner ingen ”feedback” för att främja organisationen genom att dela med 

sig av sin kunskap. Liebowitz menar att folk vill bli igenkända och/eller belönade i sitt 

beteende när de delar med sig av sin kunskap. Personalavdelningen eller Human 

Resource Managementavdelningen har sålunda en viktig roll för att belöna personer 

som uppvisat ett godtroget beteende. Detta bidrar till att frågorna kring 

konkurrensfördelar bryts ned, som ibland kan plåga de anställda. Människor är i 

allmänhet villiga att dela med sig av sin kunskap om de upplever ett ömsesidigt 

bemötande och lojalitet från kunskapsmottagaren. 

Fördomar är ytterligare ett hinder för att behålla kunskapen inom företaget. Människor 

har naturligtvis inte alltid rätt i alla lägen, till exempel så skapas snedvridningar på 

grund av aktuella fördomar (människor påverkas av den senaste tidens händelser), 

imaginära fördomar (folk fattar beslut som baseras på hur informationen) och så vidare. 

Enligt Liebowitz kommer dessa latenta fördomar inverka på en individs beslut, och kan 

påverka kunskap som förmedlas och fångas upp inom företaget. En besläktad företeelse 

om människors latenta fördomar behandlas i ”knowledge engineering paradox” 
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(Liebowitz, 2009). Denna paradox innebär att en individ som är expert inom ett visst 

område har en mer sammanställd kunskap men det blir desto svårare att utvinna den 

kunskapen. Således tillsäts vanligen en tredje oberoende person för att hjälpa och locka 

fram kunskap från den experten. 

Ett tredje hinder är att vissa människor är missnöjda av någon anledning och beslutar 

sig för att inte dela med sig av sin kunskap eller väljer att sabotera för företaget genom 

att ge fiktiv information. Liebowitz exemplifierar detta i ett exempel där en organisation 

har blivit ombedd att flytta från en fin skogsmiljö till en ökenliknande terräng. Vidare 

förklarar Liebowitz att bara omkring 5-10 procent av de anställda förväntas flytta med 

till den nya platsen. Detta uttåg kommer en ge kraftfulla kunskapsförluster. Därför är 

det nödvändigt att fånga upp de anställdas kunskap innan de lämnar organisationen. 

Dock kan de anställda vara missnöjda med flytten och beslutar sig därför att inte dela 

med sig av sin kunskap. 

Ett fjärde hinder för kunskapslagring är uppfattningen om att det är omöjligt att fånga 

20 eller 30 års av erfarenhet i en 4 eller 5 timmars intervju vid en uppsägning. Det är 

därför kunskapsbevarande strategier måste inrikta sig på särskilda behov. Liebowitz 

menar att man bör fokusera intervjun genom strategiska och taktiska beslut som den 

anställde vanligtvis gör. Som är en del av hans/hennes arbete. Eller så ställer man frågor 

som är kunskapsrelaterade kring det sociala nätverk som den anställde har byggt upp. 

Det femte och sista hindret enligt Liebowitz är att strategin som används för att lagra 

kunskap inte är i synk med företagets arbetsstruktur. Om kunskapsbevarandet 

misslyckas är det antingen kunskapshanteringen som inte ligger i linje med 

organisationens arbetsstruktur, sså är ”knowledge management-programmet” dåligt 

utformat. Desamma gäller för kunskapsbevarande strategier. Liebowitz menar att det 

inte bör betraktas som något isolerat från den övergripande arbetsprocessen. Det bör 

vara smidigt för organisationen att väva in den kunskapsbevarande strategin i 

organisationens arbetsstruktur. Eller som Liebowitz uttrycker sig:”If this is something 

else to do on top of an already full plate, then the knowledge retention program will not 

be successful” (Liebowitz, 2009). 
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4. Kunskapsbevarande på Acando 

4.1 Introduktion 

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna som utfördes på Acando att 

presenteras. Avsnitt 4.2 handlar om företaget Acando och om respondenterna. I avsnitt 

4.3 sammanställs och redovisas den bevarandeprocess som Acando bedriver. 

4.2 Acando 

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och 

genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando 

erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Företaget 

skapar mätbara förbättringar genom att utveckla processer, organisation och it, för att 

stärka uppdragsgivarens affärsverksamhet. För närvarande har Acando cirka 600 

anställda.  

En av de tre som intervjuades på Acando är Niclas Karlsson. Han började på Acando år 

2000 och inledde sin karriär som Management och IT-konsult. Fem år senare 2005, 

tillträdde Niclas positionen som Human Resource Manager. De andra två som 

intervjuades ville inte offentligöra sina namn. Den ena sitter på en högre position inom 

ledningen och den andra arbetar aktivt som IT- & Managementkonsult. 

4.3 Kunskapshantering på Acando 

Acando använder sig av olika metoder för att hantera och bevara sin kunskap inom 

företaget. Nedan följer fyra metoder och ett system som används i deras vardagliga 

bevarandeprocess. 

Intervjuer 

Acandos personalavdelning försöker att samla på sig kunskap genom att intervjua sina 

anställda. Intervjuerna är semistrukturerade där specifika scenarier, frågor eller ämnen 

är förberedda inför intervjun. Detta för att maximera värdet av den information som 

svarspersonen kan ge tillbaka. Intervjuerna är utformade inom vissa områden som 

behandlar beslutsfattande, särskida strategier och de taktiska beslut som konsulten fattar 

under sitt arbete. Under intervjun används en så kallad protokollanalys som är en verbal 

genomgång där svarspersonen diskuterar högt hur han/hon kan lösa ett problem eller 

hantera ett scenario. Det ställs även öppnare frågor för att stimulera det kreativa 

tänkandet hos svarspersonen. Nedan ges två exempel på hur sådana frågor kan se ut. 

 Vad skulle du gjort annorlunda om du ställds inför samma situation? 

 Med tanke på den tid som krävts under det här arbetet, nämn fem saker som 

skulle kunna effektivisera arbetstiden? 

När intervjun är färdig och all relevant kunskap är fångad går personalchefen igenom 

eventuella för- och nackdelar utifrån den samlade kunskapen. Detta för att (1) utveckla 

konsulten och säkra dess framtid men framförallt (2) för att bevara kunskapen inom 

företaget.  

Mentorskap/Mentorsutbildning 

På Acando används även ett mentorprogram som underlättar kunskapslagring, 

kunskapsdelning och kunskapsöverföring hos deras anställda. Syftet med programmet 

är att ge en möjlighet för alla medarbetare på Acando att dra nytta av att utveckla en 
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relation eller lägga struktur till en befintlig relation. Mentorerna har möjligheten att dela 

kunskapen, erfarenheten och insikten i hur man får saker och ting genomförda på 

företaget, men också hur man ger tillbaka och skapar förtroende till varandra genom 

ökad kommunikation. Framförallt så har mentorerna möjlighet att se sin egen 

yrkesmässiga och personliga utveckling och på så sätt påverka andras utveckling. 

Muntliga historier 

Muntliga historier är ett annat förhållningssätt som Acando använder sig av för att 

bevara kunskapen inom företaget. Det är en form av intervju som i grunden är en 

berättelse där svarspersonen beskriver olika episoder under sin tid på Acando. De 

muntliga historierna är främst användbara för att fånga kunskapen från ”gamlingar” – 

eller anställda som funnits länge på Acando - innan de lämnar företaget eller går i 

pension. Deras berättelser och erfarenheter bygger sedan på Acandos historiska 

kunskapsbas. Även om deras kunskap är konservativ, "så som vi alltid har gjort det", är 

det informativt för Acandos fortlevnad att veta hur och varför saker gjordes på ett visst 

sätt. 

Fusklapp eller lathund 

De flesta som är anställda på Acando har sina egna fusklappar eller lathundar som är 

anteckningar, mallar eller genvägar som snabbt ger dem möjligheten att utföra vissa 

uppgifter eller processer. Dessa lathundar är ett snabbt hjälpmedel som underlättar 

ägarens minne att få saker och ting gjorda. På Acando kodifierar man lathundarna samt 

andra tips i företagets intranät, ”Atlas”, så att medarbetarna kan dra nytta av dem. Hur 

Atlas fungerar förklaras i nästkommande avsnitt. Vare sig om lathundarna är ett minne 

för att komma ihåg Sveriges tre största insjöar eller om det är steg-för-steg-anvisningar 

för utförandet av en process, så är dessa stöd av stort värde för företaget.  

Atlas 

Atlas är en egenutvecklad elektronisk databas från Microsoft Sharepoint som Acando 

har anpassat och vidareutvecklat för sina behov. Samtliga medarbetare på Acando har 

registrerat en kunskapsprofil i Atlas. Profilen är allmänt sökbar inom organisationen och 

utgår från individens kunskapsnivå. Kunskapsnivån som individen bestämmer själv 

innefattar kompetens, färdighet, erfarenhet och ytterligare relevant information. På så 

sätt kan den som vill leta efter en grupp människor med en viss spetskompetens eller 

kunskap, göra detta via en så kallad Atlassökning. När man gör en Atlassökning 

rangordnas utfallen efter relevans, och den specifika kunskap eller kompetens som 

sökaren har letat efter erhålls. 

Som nyanställd på Acando ägnar man första veckan åt att sammanställa hela sin 

kunskaps- och kompetensprofil så att den finns tillgänglig i systemet. Vartefter den 

anställde bygger på sin kunskap och kompetens inom sitt arbetsområde uppdateras 

profilen. På så sätt bygger individen upp ett dynamiskt CV som till exempel kan 

användas vid framtida kundprojekt. 

Atlas underlättar också för medarbetare på Acando som till exempel under ett påbörjat 

projekt eftersöker en viss specifik kunskap, färdighet eller en kompetens. Om en konsult 

har samverkat i ett liknande projekt finns all relevant och icke-känslig information (det 

vill säga information som fått ett godkännande av kund) från det tidigare projektet 

registrerat i Atlas. Det kan till exempel handla om en speciell arbetsmodell eller 

arbetsmetod som anses generellt användbar även till andra projekt. Den registrerade 
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informationen hämtas från Atlas, behandlas och eventuellt bearbetas, och tillämpas i det 

nya projektet. På så sätt genererar de anställda på Acando ny explicit kunskap av redan 

befintlig explicit kunskap. Dessutom sparar nya projekt värdefull tid och minimerar 

kostnaderna genom att använda sig av befintliga metoder som finns registrerade i Atlas. 

Det finns också referensbeskrivningar från genomförda kundprojekt lagrade i Atlas. En 

referensbeskrivning kan återanvändas i framtida projekt då man till exempel behöver en 

offert, kvalitetspolicy, kundpresentation eller partnerpresentation. Även 

kvalitetsmanualer, projektmallar, intressanta artiklar och checklistor finns tillgängligt. 

Checklistor används mycket under utbildningen av nyanställda på Acando och mer om 

det kommer att beskrivas om i nästa delkapitel.  

Vem som helst på Acando kan etablera en samarbetsarea i Atlas. Där delas information 

och kunskap inom exempelvis ett projekt eller en intressegrupp. Det fungerar ungefär 

som en gemensam ”wiki”, där men delar begrepp med varandra som också vem som 

helst kan gå in och justera eller uppdatera informationen. 

Atlas kan ses som en central databas som lagrar individens kunskap inom Acando och 

får den bevarad. Individen återkopplar all ny erhållen kunskap, kompetens och loggar 

den i Atlas. Detta flöde av kunskap sker kontinuerligt och illustreras i figur 2. Värdefull 

kunskap och ickekänslig information förs ständigt tillbaka från exempelvis ett 

kundprojekt och registreras i Atlas. Kunskapen finns då bevarad och användbar för 

anställda på Acando.  

 

Figur 2. Kunskapsöverföring mellan Acando och konsulter/individer 
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5. Analys och slutsats 

I avsnitt 5.1 följer en berättelse hur Nonaka och Takeuchis SECI-modell samt Liebowitz 

teorier kring kunskapsförhinder, stödjer bevarandeprocessen som Acando använder sig 

av idag. 

5.1 En berättelse om hur kunskapsbevarandet fungerar på Acando 

När en IT-konsult på Acando ska registrera sin tysta kunskap i Atlas uppenbarar sig 

huvudsakligen tre faser ur Nonaka och Takeuchis SECI-modell (Nonaka och Takeuchi, 

1995).  

Det sker exempelvis när den rutinerade IT-konsulten Pelle vill dela med sig av sin 

erfarenhet (tyst kunskap) hur han löser IT-relaterade problem med hjälp av datorspråket 

Python. Pelle har fram tills idag alltid fört enkla anteckningar och fusklappar som 

hjälpmedel för att lösa problem, men anser sig nu tillräckligt mogen för att dokumentera 

och bevara sin erfarenhet inom företaget. Detta för att andra IT-konsulter på Acando ska 

kunna använda sig av Pelles kunskap när de ska lösa liknande IT-relaterade problem 

med Phyton.  

Det första Pelle gör är att sammanställa och dokumentera sin kunskap för att sedan 

transmittera och registrera den i Atlas. Processen som Pelle genomgår kan identifieras 

med den externaliseringsfas som Nonaka och Takeuchis beskriver i sin SECI-modell 

(Nonaka och Takeuchi, 1995). Detta eftersom Pelles erfarenhet övergår från tyst 

kunskap till explicit kunskap när hans erfarenhet kodifieras i Atlas.  Pelles erfarenhet – 

som han stiligt tilldelat namnet ”A manual on how to solve IT-related problems using 

Python” (MSIP) – är kodifierad i Atlas och den finns tillgänglig för alla IT-konsulter på 

Acando. 

Anna som också är en anställd IT-konsult på Acando har fått i uppgift att lösa ett IT-

relaterat problem med hjälp av Python ute hos en viktig kund. Hon har ett hum om hur 

hon ska gå till väga men skulle behöva hjälp då hon inte alls känner sig särskilt bekväm 

med Python. I det här läget vänder sig Anna till Atlas för att hitta rätt kunskap som kan 

hjälpa henne på traven. Anna genomför en atlassökning och ser att hennes medarbetare 

Pelle nyligen har registrerat en manual för hur man ska lösa IT-relaterade problem med 

hjälp av Python. Vilken tur, tänker Anna, och hon börjar genast läsa på det som Pelle 

har dokumenterat för att lära sig så mycket som möjligt. Vad Anna inte märker är att 

hon under sin inlärningsfas går igenom den kombineringsfas som Nonaka och 

Takeuchis beskriver i sin SECI-modell (Nonaka och Takeuchi, 1995). Detta uppenbarar 

sig genom att Pelles explicita kunskap har övergått till ny explicit kunskap hos Anna.  

Efter ett par timmars läsning känner sig Anna som en riktig programmeringsmästare 

och redo för att angripa problemet hon ställts inför. Men hon inser ganska tidigt att 

problemet fortfarande är alldeles för komplicerat och att hon brister inom vissa 

kunskapsområden. Anna vänder sig tillbaka till Atlas och Pelles manual MSIP för att 

lära sig mer. Den process som pågår när Anna lär sig programmera är att hon förstärker 

sin kunskap och den blir intern. Detta stödjer det som Nonaka och Takeuchi kallar för 

internaliseringsfasen i sin SECI-modell (Nonaka och Takeuchi, 1995). Detta eftersom 

Annas programmeringskunskaper kommer att övergå från explicit till tyst kunskap när 

hon tillslut har lärt sig att programmera utantill. 

Det flyter på bra för Anna och hennes programmeringskunskaper sitter nu i 

ryggmärgen. Det gör att hon snabbt och enkelt löser problem som dyker upp utan att 
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behöva använda sig av Pelles manual MSIP. Hennes prestationer ute hos kund är 

mycket uppskattad av ledningen och hon får i uppgift att agera mentor åt en 

medarbetare – Kalle, som är nyanställd på Acando. Kalle som är en nyexaminerad 

datatekniker från KTH, saknar kunskap om Python och tycker det ska bli jätteintressant 

att praktiskt få följa med och lära sig av den erfarna IT-konsulten Anna. Det som 

Acando indirekt gör är att motivera Kalle att jobba. Han ser utvecklingsmöjligheter och 

en framtid inom företaget när han får jobba med en mer erfaren konsult. På så sätt 

tryggar det Kalles framtida roll på Acando och enligt Liebowitz kommer han visa 

lojalitet i framtiden och dela med sig av sin kunskap. Dessutom kommer Kalle under sin 

tid som lärjunge att ta del av Annas kunskap via socialisering. Detta är vad Nonaka och 

Takeuchis kallar för socialiersingsfasen i sin SECI-modell. Kalle bygger på sin 

erfarenhet (tyst kunskap) genom att lära av Annas erfarenhet (tyst kunskap).  

Personalcheferna på Acando har varit uppmärksamma och följt Annas utveckling ute 

hos kund. De upplever Annas kunskap som en värdefull konkurrensfördel och vill 

försäkra sig om att bevara den i företaget. Det är precis vad Liebowitz predikar i hans 

teorier; att skapa ett förtroende för sina anställda och bevara kunskapen inom företaget 

så att den inte går förlorad (Liebowitz, 2009). Därför väljer cheferna att kalla in Anna 

på en intervju där hon får svara på både öppna och specifika frågor kring hennes 

programmeringskunskaper. Intervjun är semistrukturerad där cheferna för en verbal 

protokollanalys för att stimulera Annas kreativa tänkande och plocka fram hennes tysta 

kunskap. Efter intervjun visade det sig att cheferna fångade upp mer kunskap än vad de 

förväntade sig och inser Annas fulla kompetens. Som belöning väljer personalcheferna 

att befordra Anna och göra henne till IT-konsultchef på Acando.  

Anna känner sig såklart extremt smickrad och glad för det erbjudande hon tilldelats och 

väljer att stanna kvar på företaget tills hon går i pension. Här har Acando påvisat att de 

kan med en god relation till sina anställda, finna utvecklingsmöjligheter och försäkra sig 

själva om att kunskapen delas och bevaras inom företaget. Detta stödjer den strategiska 

kunskapshanteringen som behövs för att undvika kunskapshinder enligt Jay Liebowitz 

(Liebowitz, 2009) 

Efter många års arbetade på Acando har Anna bestämt sig för att ”kasta in handduken” 

och gå i pension. Hon skriver ett meddelande till personalcheferna på HRM-

avdelningen där hon förklarar sina tankar och att hennes karriär som IT-konsultschef på 

Acando börjar närma sig ett slut. Personalcheferna är medvetna om att Annas 

ackumulerade kunskap blir svår att överföra men väljer ändå att göra sitt yttersta och 

kallar in Anna på ett avskedssamtal.  

Personalcheferna inser att Annas kunskap och kompetens är byggd och baserad på 

erfarenhet och finns tyst inom henne. Det gör att intervjuerna till mestadels kommer att 

handla om taktiska beslut och strategier som Acando kallar för muntliga historier. Det 

är exakt sådana historier som Liebowitz fjärde kunskapshinder (se kapitel 3.4) handlar 

om, att försöka identifiera den sällsynta kunskapen som är unik för Anna och få den 

bevarad inom företaget.  
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5.6. Slutsats 

Enligt Nonaka och Takeuchi är nyckeln till framgångsrik kunskapsöverföring en 

interaktion mellan individernas kunskap i företaget. Resultatet visade att det idag finns 

ett fungerade system som delar kunskap mellan medarbetarna på Acando. Det system 

som Acando använder sig av idag heter Atlas och möjliggör kunskapsdelning mellan 

medarbetare på företaget. Atlas utgör alltså en viktig grund för att bevara kunskapen 

inom Acando. 

Liebowitz pratade mycket om att olika kunskapshinder som kan uppstå, betydelsen av 

att de anställda kände ett förtroende för företaget, eftersom det påverkar inställningen 

till att dela med sig av kunskap. Detta har Acando uppmärksammat genom att 

kontinuerligt föra en dialog med sina anställda. Resultatet visade att Acando motiverar 

sina anställda att dela med sig av sin kunskap genom att erbjuda speciella förmåner, 

utvecklingsmöjligheter och en anställningstrygghet.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Allmänt 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Vad kräver din befattning av dig som person? 

Tyst kunskap 

Funderar ni något över de särskilda kunskaper hos anställda som de fått genom 

erfarenhet? 

Hur bevarar ni den tysta kunskapen inom företaget? 

Ser ni den tysta kunskapen som något hot i framtiden om den skulle gå förlorad? 

Kompetensöverföring 

Hur går det till när en person nyanställts och ska introduceras till sina arbetsuppgifter? 

Hur tror du att nyanställda lär sig nya arbetsuppgifter bäst? 

Finns det forum för dig och de anställda där de kan dela sina kunskaper med varandra? 

Hur gör ni rent konkret vid en förestående pensionering? 

Hur förbereder ni er inför en pensionsavgång? 

Hur gör ni för att överföra kompetensen från de som gå i pension till andra? 

Behövs det andra kompetenser än vad personerna som ska gå i pension har? Vilka? 

Vilka kompetenser hos de här personerna vill ni försöka ersätta? 

Hur tycker du man ska gå tillväga för att lyckas fånga så mycket kompetens som 

möjligt hos de som går i pension? 

Fungerar kompetensöverföringen? 

Vill du se några förändringar i hur det går till? 

Hur tänker du kring avgångssamtal? 

Har du några förslag på hur man kan arbeta med kompetensöverföring? 
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