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Sammanfattning 

Företag runt om i världen har sedan länge insett vikten av att överföra kunskap inom 
sin organisation för att skapa sig konkurrensfördelar. Idag saknar tekniska 
bemanningsföretag fungerande processer för kunskapsöverföring och resultatet är att 
överföring av kunskap inte är en naturlig del av företagskulturen.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka de förutsättningar som ökar möjligheten för 
att kunskapsöverföring ska bli en naturlig del av företagskulturen inom tekniska 
bemanningsföretag.  Fokus i studien är den tysta, erfarenhetsbaserade, kunskapen. För 
att uppnå syftet valdes kvalitativ metod där det empiriska materialet samlades in 
genom semistrukturerade intervjuer. Detta för att producera detaljrik och djupgående 
data för att öka förståelsen kring problematiken. En litteraturstudie genomfördes för 
att även lyfta fram ett teoretiskt perspektiv på problematiken. 
 
En slutsats som erhållits är att bemanningspersonalens engagemang är en avgörande 
förutsättning för att kunskapsöverföringen ska vara en process som är en naturlig del 
av företagets kultur. Att dela med sig av kunskap genom att besvara en fråga upplevs 
mest motiverande utifrån bemanningspersonalens perspektiv. Viljan att dela kunskap 
är dock inte ovillkorlig, att få uppskattning och kunskap i utbyte är ett krav. Med 
hänsyn till att bemanningsföretag bemannar sina anställda till externa uppdrag är 
även en förutsättning att bemanningspersonalen har möjlighet att interagera med 
varandra utan att befinna sig på samma geografiska plats.  
 
Med studiens slutsatser i åtanke, rekommenderas tekniska bemanningsföretag att 
implementera ett internt kunskapsforum där medarbetarna bland annat har möjlighet 
att dela kunskap genom informativa inlägg eller genom att besvara frågor.   
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Konkurrensfördel, Bemanningsföretag, Kunskapsöverföring, Kunskapsforum 
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Abstract 

Companies around the world have since long recognized the importance of 
transferring knowledge within their organization to create competitive advantages. 
However, most technical staffing companies lack functioning processes for knowledge 
transfer and the result is that this knowledge transfer is not a part of the culture within 
the company.  
 
The purpose of this study is to examine the pre-existing conditions that will create 
incentives and possibilities to make knowledge transfer a natural part of the company 
culture within technical staffing companies. The focus of this paper will be tacit 
experience-based knowledge. To obtain the purpose, a qualitative method was chosen 
in which empirical data was collected through semi-structured interviews. This 
approach was deemed favourable due to the opportunity to produce detailed and 
profound data which could explain and highlight the understanding of the problem at 
hand. A literature review was also carried out in order to include a theoretical 
perspective on the problem.  
 
A conclusion that has been reached is that the commitment of the staff in the technical 
staffing company is a crucial prerequisite for knowledge transfer to be an integrated 
part of the culture within the company. Sharing knowledge through questionnaires 
was seen as the primary process due to this approach appearing most motivating for 
the staff. The willingness to share knowledge is, however, not unconditional. 
Appreciation and knowledge exchange in return is demanded for the process to be 
accepted. In regard of its staff being externally, both geographically and assignment 
wise, situated, account has to be taken to give the staff a chance to interact with one 
another for this transfer of knowledge to occur.  
 
Based on the results from this case study, the recommendation is that technical staffing 
companies should implement and structure an internal forum for knowledge, where 
staff is given the capacity and possibility to share their knowledge with one another 
through informative contributions or by answering questions. 
 
Key-words 
Competitive Advantages, Staffing Companies, Knowledge Transfer, Forum for knowledge   
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1 Introduktion   

 
I detta kapitel presenteras problemets bakgrund för att öka förståelsen för examensarbetet. I 
kapitlets fortsättning introduceras läsaren för studiens problematisering, syfte, 
forskningsfråga och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av rapporten för att 
ge läsaren en bild av rapportens struktur. 
 

1.1 Bakgrund  

Företag runt om i världen har sedan länge insett vikten av att överföra såväl extern som 
intern kunskap inom sitt företag och mellan medarbetare. I takt med att allt fler företag 
etablerar sig på̊ olika marknader i en snabbföränderlig värld är det av största vikt för 
företag att förbli framgångsrika genom att införskaffa sig konkurrensfördelar. Synen 
på att kunskap är kritisk för att företag ska kunna klara av konkurrens på marknaden, 
har bland annat lyfts fram av Donald Hislop (2009) efter att han insåg att världen står 
inför en social och ekonomisk förändring. 
 
Ett sätt att mäta framgång är genom att mäta hur väl ett företag kan ta tillvara på̊ och 
utveckla den kunskap som finns inom företaget. På senare år har många företag erhållit 
konkurrensfördelar, inte enbart genom att införskaffa sig nödvändig kunskap, utan 
även genom att dra lärdomar kring hur de bäst överför kunskapen till resten av 
företaget. Detta för att företaget i framtiden ska kunna återanvända kompetens från 
exempelvis tidigare projekt eller från andra avdelningar. Gemensamt för de företag, 
som identifierat de positiva effekterna av att inneha en process för 
kunskapsöverföring, är att de utvecklat olika strategier för hur arbetet med 
överföringen ska ske (Davenport & Prusak, 1998).  
 
Kunskapsöverföring är en del av det övergripande fenomenet Knowledge 
Management som består av aktiviteter som ser till att kunskap, inom ett företag, kan 
skapas, organiseras, delas och tillämpas (Jashapara, 2004). Kunskapsöverföring är ett 
sätt att överföra så kallad tyst kunskap, till ett format som gör att kunskapen blir enkel 
att förstå̊ och således även enklare att använda i andra situationer både i och utanför 
företaget. En väl genomförd kunskapsöverföring kan bland annat resultera i att 
förarbetet, i exempelvis framtida projekt, blir mindre resurskrävande vilket således 
gynnar företaget i stort (Brooking, 1999).  

1.2 Problematisering 

Många bemanningsföretag saknar fungerande processer för kunskapsöverföring och 
kunskapsöverföring är sällan en kontinuerlig eller naturlig del av företagens kultur. 
Det saknas även rutiner för återkoppling efter respektive uppdrag som de anställda 
varit uthyrda till. Detta har resulterat i att bemanningsföretag inte är en lärande miljö 
för medarbetare utan snarare en plats där arbetsuppdrag hos externa kunder 
förmedlas. En annan konsekvens av detta är att kunskap och erfarenheter, som varje 
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enskild bemanningspersonal erhållit under ett uppdrag, inte överförs till resten av 
företaget. När en viss kompetens därmed efterfrågas besitter endast ett fåtal denna 
trots att det, med en fungerande kunskapsöverföringsprocess, hade funnits möjlighet 
för fler individer i företaget att erhålla kunskapen (Kouriah, 2015). Ytterligare problem 
som uppstår till följd av att bemanningsföretag saknar en kontinuerlig, intern 
kunskapsöverföringsprocess är att kunskap ofta går förlorad då en eller flera 
medarbetare väljer att lämna företaget där de varit anställda. Ett resultat av att 
kunskapsöverföringsprocesser saknas är att kunskapen förblir individuell istället för 
att överföras och även bli organisatorisk, vilket resulterar i att bemanningsföretag är 
mycket beroende av varje enskild medarbetare (Dahlo ̈f, 2011). 

Enligt Eklund (2002) är avsaknaden av återkoppling och dokumentering av ny 
kompetens en fara för organisationer då det resulterar i att resurser investeras i onödan 
samt att misstag från tidigare projekt upprepas. Nödvändiga konkurrensfördelar 
förloras även då en organisation inte hanterar kunskap på ett fördelaktigt sätt vilket 
lyfts fram i avsnitt 1.1 Bakgrund på sida 1 (Davenport & Prusak, 1998). 
 
Författarnas tidigare erfarenheter av de bemanningsföretag som ingår i denna studie 
visat att företagen har insett vikten med att utveckla en process för 
kunskapsöverföring men de förstår även komplexiteten med att skapa denna process. 
Hur och när kunskapen ska överföras samt till vem är några av de frågor som dyker 
upp. Den problematik som dock tycks vara störst handlar om hur den tysta, 
erfarenhetsbaserade, kunskapen ska överföras till resten av organisationen. Detta 
styrks av flera forskare, bland annat Polanyi (1966). 

1.3 Syfte och Forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka de förutsättningar som ökar möjligheten för 
att göra kunskapsöverföring till en naturlig del av företagskulturen inom tekniska 
bemanningsföretag. Fokus är att undersöka hur den tysta, erfarenhetsbaserade, 
tekniska kunskapen överförs då det främst är denna som är av nytta under de uppdrag 
som bemanningspersonal hyrs ut till. En lyckad kunskapsöverföringsprocess innebär 
att kunskapsöverföringen blir en naturlig del av företagskulturen. All relevant 
kunskap ska på̊ ett enkelt sätt bevaras inom företaget, för att bemanningsföretagets 
medarbetare snabbt och smidigt ska kunna fa ̊ tillgång till all kunskap de behöver inför 
och under respektive tekniskt uppdrag. För att syftet med denna studie ska uppnås 
strävar rapportens författare efter att besvara följande frågeställning:   

 
 

Vilka förutsättningar ökar möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli en naturlig del av 
företagskulturen inom tekniska bemanningsföretag? 

 
 
Förutsättningarna berör sådana faktorer som påverkar bemanningspersonalens vilja 
att dela kunskap till andra medarbetare.   
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1.4 Avgränsningar 

Som frågeställningen antyder kommer endast kunskapsöverföring inom tekniska 
bemanningsföretag att behandlas i denna rapport. Med hänsyn till den begränsade 
tidsram som finns för arbetet tas endast hänsyn till tekniska bemanningsföretag i 
Sverige vilket därmed innebär att samtliga respondenter kommer att ha en anställning 
i Sverige. Av samma anledning kommer det inte att finnas möjlighet att jämföra 
resultaten från den empiriska undersökningen med annat än teoretiska modeller och 
tidigare vetenskapliga rapporter.   
  
Eftersom denna studie främst syftar till att identifiera de förutsättningar som gynnar 
en fungerande kunskapsöverföringsprocess kommer rapporten inte, på ett djupare 
plan, att behandla den del av Knowledge Management som berör hur kunskap skapas 
och tillämpas. Författarna kommer inte heller ta hänsyn till den kunskapsöverföring 
som sker vid planerade personalbortfall, utan kommer att fokusera på̊ vilka 
förutsättningar som påverkar den kontinuerliga och interna kunskapsöverföringen. De 
förutsättningar som författarna främst strävar efter att identifiera är de som kopplade 
till bemanningspersonal och de bemanningsanställdas chefer. Därmed kommer 
exempelvis ekonomiska och tekniska förutsättningar för kunskapsöverföring inte att 
beaktas i denna studie. 
 
Eftersom rapportens syfte inkluderar kunskapsöverföring inom organisationer 
kommer rapporten därmed att genomföras med fokus på ̊ individ- och 
organisationsnivå.  

1.5 Generaliserbarhet och önskat forskningsbidrag  

Bemanningsföretag, till skillnad från majoriteten av andra företag, har medarbetare 
som befinner sig hos externa kunder. Detta resulterar i att befintliga 
kunskapsöverföringsprocesser inte lämpar sig för bemanningsföretag då de är 
anpassade för företag med en klassisk struktur. Bemanningsföretag är däremot inte 
ensamma om denna struktur då även konsultföretag hyr ut sina medarbetare till 
externa uppdrag. Slutsatserna för denna rapport kan därför komma till användning 
även för konsultföretag. Studiens författare strävar dock främst efter att uppnå 
slutsatser som kan generaliseras för tekniska bemanningsföretag. 
 
Idag sker mycket forskning om kunskap och hur denna på bästa sätt överförs och 
bevaras inom olika företag och organisationer. Ytterst lite forskning har dock skett 
inom det fält som inkluderar bemanningsföretag och kunskapshantering. Författarna 
till denna studie planerar därför att bidra till forskningen med en empirisk studie över 
de förutsättningar som ökar möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli en naturlig 
del av företagskulturen. Detta bidrag ska främst komma till användning för de företag 
som befinner sig inom den tekniska bemanningsbranschen. 
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1.6 Rapportens disposition  

Nedan ges en presentation av rapportens disposition med en kort introduktion till 
varje kapitel. 
 
Introduktion – I detta kapitel presenteras läsaren för bakgrunden till det ämne som behandlas 
i rapporten. Även rapportens syfte och forskningsfråga presenteras.  
 
Metod - I detta kapitel beskrivs den kunskapssyn och den forskningsansats som användes. 
Vidare återfinns en beskrivning av den analysmetod som användes samt hur forskningens 
kvalitet har säkerställts. 
 
Litteraturstudie - Det teoretiska ramverket för rapporten presenteras samt relevanta begrepp 
och teorier kring kunskapsöverföring. 
 
Empirisk undersökning – I kapitlets början återfinns en beskrivning över hur det empiriska 
datamaterialet samlades in och hur urvalet av respondenter gjordes. Därefter följer en kort 
presentation av de respondenter som deltagit i studien.  
 
Analys - Resultatet av de intervjuer som har genomförts presenteras. En jämförelse av 
respondenternas svar och teorin från litteraturstudien presenteras. 
 
Diskussion - I detta kapitel förs en diskussion över den analys som gjordes av den insamlade 
empirin och litteraturen. 
 
Slutsatser - Kapitlet inleds med att rapportens slutsatser presenteras. Därefter beskrivs 
studiens bidrag samt förslag på framtida forskning. 
 
 
 
 

  



5 

2 Metod 

 
I detta kapitel återfinns en beskrivning av studiens genomförande. Kapitlet inleds med en 
presentation av den kunskapssyn, forskningsansats och forskningsmetod som har använts. 
Därefter motiveras och förklaras de tillvägagångssätt som har använts för att driva forskningen 
framåt. Även analysmetoden beskrivs och motiveras. I slutet kritiseras studiens metod- och 
litteraturval och en argumentation över forskningens kvalitet förs fram. 
 

2.1 Kunskapssyn 

Det finns olika kunskapssyner som används för att bedriva forskning. Dessa sätt att se 
på kunskap baseras på de tankar och antaganden som människor har om världen och 
vetenskap (Collis & Hussey, 2014). Vi valde att utgå från ett hermeneutiskt synsätt i 
denna studie. Inom hermeneutiken råder antagandet att det finns flera olika sorters 
verkligheter samtidigt (Collis & Hussey, 2014). Uppfattningen inom hermeneutiken är 
att en helhet består av delar och att en del enbart kan förstås om den sätts i samband 
med helheten. Vidare kan heller inte helheten förstås om inte delarna förstås (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln och visas i Figur 1. 

 
Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln (egen bild)  

 
Utifrån vår forskningsfråga kan detta tolkas som att helheten utgörs av vilka 
förutsättningar som ökar möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli en naturlig 
del av företagskulturen inom tekniska bemanningsföretag. Detta kan enbart förstås 
genom att förstå delarna, vilka utgörs av studiedeltagarnas olika uppfattningar om 
kunskapsöverföring. Tillsammans bildar delarna en sammanhängande bild av 
förutsättningarna för att en kunskapsöverföring ska bli en del av företagskulturen. 
 
Den hermeneutiska cirkeln kan dock tyckas vara motsägelsefull eftersom den 
cirkulära rörelsen leder tillbaka till samma punkt där den började. Alvesson och 
Sköldberg (2008) menar själva att den hermeneutiska cirkeln bättre beskrivs genom en 

Helhet 

Del 

Ökad förståelse Ökad förståelse 
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spiral, där dialog och tolkning hela tiden leder fram till ny förståelse. Figur 2 illustrerar 
den hermeneutiska spiralen.  
 

 
Figur 2. Den hermeneutiska spiralen (egen bild)  

 
Den hermeneutiska spiralen stämmer väl överens med hur vi arbetat genom att samla 
in empiriskt material genom kvalitativa intervjuer, tolka materialet, uppnå ny 
förståelse för att sedan återkoppla med studiens deltagare för följdfrågor, vilket i sin 
tur gav upphov till ny tolkning och förståelse.  
 
En annan kunskapssyn som förekommer ofta är positivism. Inom detta synsätt ska 
forskarens inflytande minimeras så mycket som möjligt (Kvale, 1997).  Kunskap bör 
erhållas genom objektiva bevis som är observerbara och mätbara (Collis & Hussey, 
2014). Då vi var intresserade av människors upplevelser och tyckanden, något som 
tycks vara svårt att beskriva på ett vetenskapligt sätt inom positivismen, passade ett 
hermeneutiskt synsätt bättre. 

2.2 Forskningsmetod  

Utifrån vår forskningsfråga, där människors upplevelser står i fokus för att kunna 
identifiera förutsättningar för att kunskapsöverföring ska bli en naturlig del av 
företagskulturen inom tekniska bemanningsföretag, valde vi att använda kvalitativ 
metod. Att använda kvalitativ metod är fördelaktigt vid frågeställningar där 
människors upplevelser eller syn på olika händelser är av intresse för forskningen. 
Inom den kvalitativa forskningen beskrivs, förklaras eller tolkas olika aspekter av 
något. Utgångspunkten är att samma händelser eller situationer kan uppfattas på olika 
sätt av olika personer (Ahrne & Svensson, 2011).  
 
Kvalitativ metod används dessutom ofta vid en hermeneutisk kunskapssyn, vilket vi 
tidigare, i avsnitt 2.1 Kunskapssyn på sida 5, beskrivit att vi tillämpade under studien 
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(Collis & Hussey, 2014). Det är även vanligt inom kvalitativ forskning att det aktuella 
ämnet undersöks ingående men att ett mindre antal personer omfattas i studien 
(Ahrne & Svensson, 2011). Detta stämmer väl överens med hur vi tänkte när vi 
samlade in det empiriska materialet, vi såg störst möjlighet att söka svaret på vår 
forskningsfråga genom att göra ett färre antal djupgående kvalitativa intervjuer med 
stort fokus på detaljer. 
 
En kvantitativ forskningsmetod, där datainsamlingen sker genom till exempel en 
enkätundersökning, hade förmodligen inte kunnat förse oss med samma 
detaljrikedom i det empiriska materialet som vi ansåg oss behöva för att besvara vår 
forskningsfråga, vilket är anledningen till att denna forskningsmetod valdes bort. 

2.3 Forskningsansats 

Forskningens ansats avgörs av forskarens sätt att förhålla sig mellan teori och empiri 
(Blomkvist & Hallin, 2014). En induktiv ansats innebär att utgångspunkten för att 
besvara forskningsfrågan är empiri, medan utgångspunkten i en deduktiv ansats är 
teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Alvehus (2013) menar dock att rena 
induktiva eller deduktiva ansatser är ideal som inte går att realisera i kvalitativa 
studier. En deduktiv ansats skulle innebära att tolkningsprocessen måste ske utan 
forskarens inflytande, vilket blir problematiskt i en kvalitativ studie. Även en induktiv 
ansats skulle innebära problem då tolkningen skulle behöva ske utan teoretisk 
förförståelse (Alvehus, 2013). Vi valde därför att varken använda en induktiv eller 
deduktiv ansats, utan valde istället en abduktiv forskningsansats. Vid en abduktiv 
ansats växer förståelsen hos forskaren fram genom att växla mellan teorier från 
litteraturen och det empiriska materialet (Blomkvist & Hallin, 2014). Genom att arbeta 
med teorin för att sedan återgå till empirin skapades ny förståelse och nya insikter 
kom. Vi kunde då återgå till litteraturstudien för att modifiera och utveckla denna, 
vilket ledde till att vi senare såg empirin på nya sätt.   

2.4 Forskningsprocess  

En övergripande bild av studiens forskningsprocess illustreras i Figur 3 på sida 9.  
Under processens början försökte vi förstå problemet för att sedan kunna formulera 
en problematisering och ett syfte för studien. Därefter skapade vi forskningsfrågan, 
samt definierade avgränsningarna för studien.  Efter detta började vi fundera över 
studiens metodik, samt påbörjade insamlingen av data i form av litteratur och genom 
intervjuer. I metodkapitlet beskrev vi vilken kunskapssyn, forskningsansats och 
forskningsmetod som vi använde under forskningsprocessen. Det empiriska 
materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer och litteraturen inhämtades från 
framförallt vetenskapliga artiklar. Vi genomförde även en analys av det insamlade 
materialet enligt den analysmetod som valts. 
 
Inom kvalitativ forskning varken kan eller bör slutgiltiga forskningsfrågor formuleras 
redan i inledningsskedet av forskningsprocessen. Istället sker en framväxande och 
upprepad process där forskningsfrågor, insamling av data och analys sker parallellt 
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(Denscombe, 2016). En abduktiv forskningsansats tillät oss att växelvis ta fram viktig 
litteratur och empiriskt material. När dessa studerades kom nya insikter och andra 
idéer växte fram som gjorde att vi gick tillbaka och omformulerade delar av 
problematiseringen, syftet och forskningsfrågan. Vi gjorde även 
uppföljningsintervjuer med respondenterna för att samla in mer empiriskt material 
efter våra nya insikter.   
 
När vi hade analyserat allt material påbörjade vi ett diskussionskapitel där vi 
diskuterade vad vi hade kommit fram till i analysen. Avslutningsvis summerade vi 
våra slutsatser, vad vårt bidrag till forskningen är samt våra förslag på framtida 
forskning.  
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Figur 3. Flödesschema över forskningsprocessen 
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2.5 Datainsamling 

Vid datainsamlingen till litteraturstudier och empiriskt material skiljer man ofta på 
primärdata och sekundärdata. Det är viktigt för att dessa data kritiskt ska kunna 
granskas och utvärderas. Primärdata är de data som utgörs av empiriskt material som 
har erhållits till studien genom till exempel intervjuer, enkäter eller observationer. Det 
är alltså ny information som har skapats till just den undersökningen (Alvehus, 2013). 
Denna studies primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En 
beskrivning över datainsamlingen till intervjuerna samt hur dessa dokumenterades 
kan man läsa mer om i kapitel 4 Empirisk undersökning som börjar på sida 26.  
 
Sekundärdata är till skillnad från primärdata sådan data som redan har samlats in av 
någon annan men som är intressant för forskningen. Sekundärdata kan hittas i till 
exempel tidigare studier, böcker eller artiklar (Alvehus, 2013). I den här studien 
samlades sekundärdata in för att ligga till grund för litteraturstudien. För att granska 
litteraturen användes ett antal urvalskriterier, dessa kan man läsa om i avsnitt 2.5.2 
Urvalskriterier på sida 10.  

2.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier ska innehålla en översiktlig genomgång av tidigare forskning inom 
det område som är relevant för studien. Teorier, modeller och begrepp som används 
ska dessutom förklaras (Blomkvist & Hallin, 2014).  
 
Kontinuerligt under forskningsprocessen genomförde vi en litteraturstudie. Syftet var 
att få ökade kunskaper inom forskningsämnet. Vi använde främst vetenskapliga 
artiklar vid datainsamlingen. Dessa hämtades genom databasen Google Scholar samt 
från Kungliga Tekniska Högskolans egen publikationsdatabas DiVA. De sökord som 
främst användes var ”Knowledge management”, ”Knowledge transfer”, ”individuell 
kunskap”, ”organisatorisk kunskap”, ”tyst kunskap” och ”explicit kunskap”.  

2.5.2 Urvalskriterier 

För att säkerställa att litteratur av hög kvalitet valdes vid teoriinsamlingen gjordes en 
kritisk granskning av materialet. Följande urvalskriterier, som Blomkvist och Hallin 
(2014) definierat, användes för att välja ut lämplig litteratur:   
 
 

 Äkthet, att det finns en namngiven författare och att uppgifterna går att 
kontrollera genom namngivna källor.   
 

 Närhet, att det finns ett angivet datum för skriften och att information är aktuell. 
 

 Tendensfrihet, att det är en tendensfri bild som återges och inte en förvrängd 
bild på grund av till exempel ekonomiska eller politiska maktfaktorer. 
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 Representativitet, att det finns andra källor som framhäver samma fakta, teorier 
eller fenomen. 

2.6 Analysmetod  

I studien genomfördes en tematisk analys. Det är en analysmetod som ofta 
förekommer inom kvalitativ forskning. Tematisk analys bygger på att insamlad 
empirisk data delas in under olika teman som ett verktyg för att besvara 
forskningsfrågan. Kategoriseringen under temana kan ske på flera sätt, till exempel 
genom att skapa ett tema per studiedeltagare eller gemensamma teman utifrån viktiga 
begrepp som återfunnits i empirin eller teorin. Ett tredje alternativ är att forskaren själv 
kommer på teman till analysen (Blomkvist & Hallin, 2014). 
 
Det första steget i analysarbetet var att läsa igenom sammanställningarna av 
intervjuerna och markera viktiga textavsnitt och citat. Detta hjälpte oss att se 
återkommande tankar och åsikter hos respondenterna, samt vad som skiljde sig 
mellan dem. Utifrån denna process växte några förslag på teman fram där de mest 
relevanta sedan valdes ut. Dessa var:  
 

 Synen på kunskap  
 Nuvarande kunskapsöverföringsprocess 
 Konkurrensens betydelse för viljan att dela kunskap 
 Önskad kunskapsöverföring 
 Implementering av internt kunskapsforum 

 
Det första temat, ”Synen på kunskap”, valdes då vi ansåg det vara av relevans att både 
bemanningspersonal och de bemanningsanställdas chefer inser vikten av kunskap. 
Det andra temat, ”Nuvarande kunskapsöverföringsprocess”, valdes för att erhålla en 
övergripande bild av utgångsläget på de två företag som studerades. ”Konkurrensens 
betydelse för viljan att dela kunskap” valdes som det tredje temat för att undersöka 
vilket hinder konkurrens kan utgöra för kunskapsöverföring. Vidare var vi även 
intresserade av respondenternas önskemål kring vad som motiverar dem till att 
överföra kunskap, varför ”Önskad kunskapsöverföring” valdes som det fjärde temat. 
Efter den första intervjuomgången arbetades ett förslag fram om ett internt 
kunskapsforum som sedan presenterades för respondenterna i den andra 
intervjuomgången. ”Implementering av internt kunskapsforum” blev således det 
femte och sista temat.  
 
För att kategorisera datamaterialet under temana valde vi att gå igenom 
anteckningarna en gång för varje tema och sortera ut de textavsnitt och citat som 
passade bäst in under just det temat. Detta medförde också att sådant empirimaterial 
som inte var relevant för att besvara forskningsfrågan kunde sållas bort. När allt 
relevant material hade kategoriserats under lämpliga teman sammanfattade vi dessa 
till analystexter med tillhörande citat från respondenterna. I en del fall kunde vi även 
koppla ihop respondenternas svar med teorier som tagits upp i litteraturstudien.  
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Den tematiska analysen hjälpte oss att besvara forskningsfrågan genom att vi kunde 
hitta mönster och skillnader i respondenternas tankar och åsikter. Ett exempel från 
analysen är temat ”Nuvarande kunskapsöverföringsprocess” där vi 
uppmärksammade att bemanningspersonalen och de bemanningsanställdas chefer 
har olika syn på huruvida en kunskapsöverföringsprocess överhuvudtaget existerar i 
det företag där de är anställda. Vi gjorde även en viktig upptäckt om 
bemanningspersonalen, nämligen att de tycks vara betydligt mer motiverade att dela 
kunskap till sina medarbetare när någon ber om hjälp än genom att till exempel följa 
en dokumentationsmall efter ett avslutat uppdrag. Detta var en viktig upptäckt i 
denna studie eftersom det, enligt teorin, är avgörande att medarbetarna känner 
motivation och engagemang för att en kunskapsöverföringsprocess både ska bli en 
naturlig del av företagskulturen men även fungera på sikt. 

2.7 Metod- och källkritik  

Att genomföra kvalitativa intervjuer ställer krav på både intervjuaren och 
respondenterna. Denscombe (2016) beskriver att vissa frågor kan göra att 
respondenterna blir besvärade eller intar en försvarsställning. Det finns då risk att de 
ger det svar som de tror att intervjuaren vill ha, detta medför att kvaliteten av 
datamaterialet blir lidande. Att kontrollera om respondenten svarat sanningsenligt är 
dock mycket svårt när det handlar om individers uppfattningar, känslor och 
erfarenheter (Densombe, 2016). Vi har bland annat intervjuat personer om 
kunskapsöverföring som saknar en bakgrund inom management. Detta gör att det 
finns en risk att de på grund av avsaknad av kunskap inom management känt sig 
besvärade. Risken finns även att vi som intervjuare, på ett oavsiktligt sätt, kan ha 
påverkat respondenterna, vilket kan ha bidragit till hur de valde att svara på vissa 
frågor. Vi har dock, i den mån vi kunnat, försökt att göra situationen avslappnad för 
respondenterna genom att vara lugna, neutrala och uppmuntrande. Före intervjuernas 
genomförande berättade vi om studien, samt om deras rättighet att när som helst 
avbryta om de önskade och att de skulle förbli anonyma, för mer information gällande 
anonymitet se avsnitt 4.6 Etiska aspekter på sida 29.  
 
Att samla in det empiriska materialet genom semistrukturerade intervjuer innebar att 
intervjufrågor var formulerade på förhand i en intervjumall, men att det även under 
intervjuerna fanns möjlighet att lämna mallen genom att vara flexibla för vad 
respondenterna ansåg vara viktigt. Att välja semistrukturerade intervjuer gav oss även 
möjlighet att ställa oplanerade följdfrågor till respondenterna. Detta medförde att viss 
variation av frågor förekommit i alla intervjuer. Följden blev således variationer även 
i datamaterialet vilket gjorde intervjuerna svårare att analysera och jämföra 
sinsemellan.  
 
Vid kvalitativa intervjuer är möjligheten att en annan forskare ska kunna producera 
samma data och dra identiska slutsatser begränsad. En anledning till det är att som 
intervjuare blir forskaren själv en del av datainsamlingen och interagerar med 
deltagarna. Det medför att forskarens identitet, bakgrund och egna övertygelser 
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kommer att påverka både insamlingen och analysen av det empiriska materialet. 
Dessutom kan det vara svårt att återskapa en liknande social miljö med motsvarande 
människor vid ett senare tillfälle (Denscombe, 2016).   
 
En del av den litteratur som användes i litteraturstudien var förhållandevis gammal. 
Sådana källor förekommer vid bland annat citeringar, till exempel när vi citerade 
definitionen av vad kunskap är enligt Davenport & Prusak (1998). Vi gjorde en 
avvägning och noterade hur länge källan funnits när vi valde att använda den. I detta 
nämnda fall med citatet av Davenport & Prusak (1998) valde vi ändå att ta med det då 
det är den kändaste definitionen och än idag den som oftast betraktas, detta då det 
saknas en senare definition som är lika bra och tydlig som denna. 

2.8 Forskningens kvalitet   

Trost (1997) menar att idén med reliabilitet bygger på kvantitativa studier, begreppet 
blir därför märkligt att använda i kvalitativa studier. Det finns dock ändå en 
tillförlitlighet och trovärdighet i studien trots den kvalitativa metoden. För att öka 
tillförlitligheten i studien beskrev vi forskningsprocessen noggrant och utförligt 
genom att motivera våra beslut samt synliggöra att vi vägt för- och nackdelar med de 
tillvägagångssättet som vi valde. Vi gjorde även uppföljningsintervjuer där vi 
försäkrade oss om att vi förstått respondenterna rätt gällande sådant som sades under 
den första intervjuomgången. För att hålla validiteten, forskningens trovärdighet, hög 
har vi försökt ta upp relevant teori i litteraturstudien så att den hänger samman med 
det som berörs i problematiseringen, syftet och forskningsfrågan. Vidare har vi även 
försökt låta våra metodval vara förenliga med problematiseringen och syftet 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Ett exempel är att vi valde att genomföra djupgående 
intervjuer för att kunna få detaljrik empiri som verktyg för att uppnå syftet att 
undersöka de förutsättningar som ökar möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli 
en naturlig del av företagskulturen i tekniska bemanningsföretag. 
 
För att närma oss vårt mål att försöka finna ett svar på vår forskningsfråga som speglar 
hela den tekniska bemanningsbranschen har vi arbetat för att höja studiens 
generaliserbarhet. Vi försökte därför att göra ett heterogent urval av respondenter. 
Majoriteten av respondenterna arbetar på ett större tekniskt bemanningsföretag, 
medan de övriga på ett lite mindre. Två av respondenterna är chefer över de 
bemanningsanställda, en från respektive företag. De övriga fyra arbetar inom teknisk 
bemanning på de olika företagen. Vi har dessutom försökt uppnå variation i ålder och 
kön hos respondenterna, samt i utbildningsbakgrund inom teknik och management. 
Då tekniska bemanningsföretag har liknande struktur, med medarbetare hos externa 
kunder, som till exempel konsultföretag, kan slutsatserna som dragits i denna studie i 
viss mån även tillämpas i sådana företag.    
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3 Litteraturstudie 

 
Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar som ökar möjligheten för att 
kunskapsöverföringsprocesser ska bli en naturlig del av kulturen i tekniska 
bemanningsföretag. I detta kapitel presenteras den litteratur som kommer att ligga till grund 
för studiens analys och slutsatser tillsammans med det empiriska materialet. 
Kunskapsbegreppet, som utgör kärnan för hela rapporten, beskrivs och definieras utifrån ett 
tyst och explicit samt individuellt och organisatoriskt perspektiv. 
 
Kunskapskapsöverföring är en del av Knowledge Management och därför presenteras 
definitionen av detta begrepp. Kapitlet fortsätter sedan med en redogörelse för hur val av 
teknologi och strategi kan påverka resultatet vid en implementation av en process för 
kunskapsöverföring. Kapitlet följs sedan av ett avsnitt som lyfter fram de slutsatser som 
erhållits från tidigare forskningsstudier inom Knowledge Management men främst 
kunskapsöverföring. 
 
Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning av litteraturstudien. 
 

3.1 Kunskapsbegreppet 

Genom tiderna har begreppet “kunskap” definierats på flera olika sätt. Davenport och 
Prusak (1998) är två professorer som valt att beskriva kunskap som ett resultat av en 
lång process där data och information bearbetats hos en eller flera individer. 
 
 

“Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information and 
expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new 

experiences and information. It originates and is applied in the minds of knowers. In 
organizations, it often becomes embedded not only in documents or repositories but 

also in organizational routines, processes, practices, and norms” 
 (Davenport & Prusak, 1998) 

     
 
Processen har även beskrivits grafiskt med hjälp av DIKW-pyramiden, som står för 
data, information, kunskap och visdom. DIKW-pyramiden består av fyra olika skikt i 
enlighet med Figur 4 på sida 15. 
 
 
 
 
 



15 

 
Data definieras som ostrukturerad fakta som är meningslös i de fall då den inte 
tillämpas i en relevant kontext. Det handlar exempelvis om mätvärden och 
grundläggande fakta som en individ tar till sig då ingen ytterligare bearbetning av 
data sker, exempelvis genom läsning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). När data 
struktureras och bearbetas uppnås en fördjupad kunskap kring de fakta som individen 
tagit till sig och data övergår således till information som är nyttogivande och kan 
kommuniceras vidare till andra individer. I detta steg av processen kan individen 
beskriva ett mätvärde eller fakta mer ingående genom att exempelvis inkludera 
detaljer kring vad, hur och när ett fenomen uppkommit (Soergel, 1994). Davenport och 
Prusak (1998) beskriver vidare att information som kombineras med en individs 
erfarenheter, värderingar och insikter övergår i kunskap som kan överföras till 
utomstående individer med en utvecklad förmåga att ta emot, strukturera och 
bearbeta såväl data som information från den yttre världen. Med ny kunskap 
utvecklas även förmågan att ta emot ytterligare data och information vilket resulterar 
i att processen fortgår i en oändlig spiral. Visdom beskrivs som den svåraste nivån att 
uppnå vilket symboliseras av att begreppet återfinns i det översta skiktet av 
pyramiden. För att uppnå denna nivå menar både Davenport och Prusak (1998) samt 
Chisholm och Warman (2007) att en individ ska kunna tillföra ett värde till kunskapen, 
vilket kräver en extraordinär förståelse för den kunskap som individen har erhållit.  

3.1.1 Tyst och Explicit kunskap 

Kunskap delas in i tyst och explicit kunskap. Explicit kunskap är sådan kunskap som 
en individ erhåller genom att ta del av exempelvis olika nyhetskällor, vetenskapliga 
artiklar eller studier. Denna kunskap kan beskrivas i ord och i grafiska bilder vilket 
gör den möjlig att överföra till andra individer (Kakabadse m.fl., 2001). 
 

Visdom

Kunskap

Information

Data

Figur 4. DKIW-pyramiden (egen bild) 
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Tyst, eller tacit kunskap som det även kallas, är kunskap som en individ erhåller 
genom personliga reflektioner och erfarenheter (Nonaka & Takeuchi, 1995). Denna 
kunskap ses oftast som självklar för den individ som innehar kunskapen men är ytterst 
komplex att beskriva och således att överföra till andra. Att balansera på en lina kan 
ses som ett typiskt exempel på tyst kunskap. Detta då individen som utför denna 
aktivitet exakt vet hur tekniken ska behärskas men har trots detta svårt för att sätta ord 
på hur balanseringen i praktiken sker (Polanyi, 1966).  
 
I teorin är skillnaden mellan tyst och explicit kunskap förhållandevis enkel att förstå 
men i praktiken menar Polanyi (1966) att det är svårt att dra gränsen mellan dessa två 
typer av kunskap. Polanyi (1958) menar att all kunskap, även den som är explicit, 
grundar sig i tyst kunskap på grund av att en individ behöver reflektera och skapa sig 
erfarenhet av en kunskap för att förstå den. Alvesson (2004) menar att svårigheten inte 
endast ligger i att dra gränsen för vilken kunskap som faller under respektive 
definition utan att det i praktiken även är mycket svårt att omvandla tyst kunskap till 
explicit kunskap för att så småningom kunna bevara den i ett företag. 
Omvandlingsprocessens komplexitet förklaras främst av att det är tidskrävande och 
svårt att på ett effektivt sätt omvandla kunskap, som bygger på erfarenhet, till ord som 
kan förmedlas och spridas till andra individer (Newell m.fl., 2002). Von Krogh m.fl. 
(2000) menar även att en del av kunskapen som en individ besitter aldrig kan bli 
explicit då kunskapen är personlig och många gånger kopplad till känslor vilket 
resulterar i att den är svår att föra vidare. 
 
Ovanstående nämnda författare är eniga om att all kunskap kan separeras och därmed 
faller inom ramarna för antigen explicit eller tyst kunskap. Runsten (2011) håller dock 
inte med om detta utan hävdar att all kunskap är en kombination mellan tyst och 
explicit kunskap. Därmed menar han att klassificeringen och separeringen av 
begreppet kunskap är onödig.  

3.1.2 Individuell och Organisatorisk kunskap 

Vilket tidigare nämnts, i avsnitt 1.1 Bakgrund på sida 1, är det fördelaktigt för företag 
att överföra individuell kunskap hos medarbetarna till den resterande organisationen. 
Tsoukas och Vladimirou (2001) lyfter främst fram följande fördelar: 
 
 

 Organisationen erhåller konkurrensfördelar gentemot andra företag i samma 
bransch. 
 

 Organisationen undviker situationer där värdefull kunskap förloras som ett 
resultat av att en eller flera medarbetare väljer att lämna den specifika 
arbetsplatsen.  

 
 Interna och externa uppdrag eller projekt kan bedrivas mer effektivt ur både ett 

tidsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv tack vare att kunskap och 
erfarenheter från tidigare projekt kan återanvändas.  
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All överförd kunskap lagras, exempelvis i lokala databaser, och kan på så sätt 
återanvändas vid senare tillfällen. För att individuell kunskap ska kunna lagras i ett 
företag, och således omvandlas till organisatorisk kunskap, behöver tyst kunskap hos 
medarbetarna översättas till explicit kunskap som sedan kan hanteras och lagras 
internt. Denna lagring kallas för “kodifiering” och faller under ramarna för 
Knowledge Management och specifikt begreppet “kunskapsöverföring” (Alvesson, 
2004). 

3.2 Knowledge Management 

Knowledge Management är ett begrepp som genom tiderna definierats på flera olika 
sätt. Davenport (1994) var bland de första att beskriva Knowledge Management som 
en process där kunskap inhämtas, effektivt används samt distribueras: 
 
 

"Knowledge management is the process of capturing, distributing, and effectively using 
knowledge."  

(Davenport, 1994) 
 
 
Några år senare valde Duhon (1998) att utveckla definitionen genom att beskriva att 
begreppet innefattar mer än att kunskap inhämtas för att användas och spridas vidare: 
 
 
“Knowledge management is a discipline that promotes an integrated approach to identifying, 
capturing, evaluating, retrieving, and sharing all of an enterprise's information assets. These 
assets may include databases, documents, policies, procedures, and previously un-captured 

expertise and experience in individual workers.” 
(Duhon, 1998) 

 
 
I denna rapport kommer definitionen av Duhon (1998) inte att betraktas eftersom han 
även bryter ned kunskap i element som inte kommer beröras i denna studie. Istället 
kommer definitionen av Knowledge Management av Davenport (1994) att användas 
där fokus kommer att vara överföringen av kunskap.  

3.2.1 Informations- och Kommunikationsteknologi 

Informations- och Kommunikationsteknologi, ICT, är teknologier och verktyg som 
kan användas för att generera, kodifiera och överföra kunskap i exempelvis en 
organisation (Hendriks, 1999). Hislop (2009) menar att all kunskapsöverföring inte 
behöver ske genom teknologiska verktyg. Däremot finns det flera författare, bland 
annat Jonsson (2012), som menar att ICT-verktyg både kan effektivisera och underlätta 
arbetet med att sprida och bevara kunskap i en organisation. ICT-verktyg används till 
stor del för att kodifiera explicit kunskap i en organisation men det är även viktigt att 
lyfta fram att också tyst kunskap kan kodifieras med dessa verktyg. Skillnaden ligger 
i att explicit kunskap kodifieras i själva verktyget, exempelvis genom att kunskapen 
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skrivs in i olika dokument som en annan medarbetare kan ta del av, medan 
medarbetare istället använder ICT-verktyg för att dela med sig av kompetens från 
person till person. Några exempel på sådana verktyg är e-post, videoöverföring samt 
telefoni (Hansen m.fl, 1999). 

3.2.2 Strategier för Knowledge Management 

Om man fokuserar på den del av Knowledge Management, som berör överföringen 
av kunskap, finner man främst två välutvecklade strategier: kodifieringsstrategin och 
personifieringsstategin. Dessa två strategier används vanligtvis inom 
konsultbranschen där konsulterna hyrs ut till externa företag och således kontinuerligt 
erhåller ny kunskap som andra interna konsulter kan ha nytta av (Hansen m.fl., 1999).  
 
Utgångspunkten i kodifieringsstrategin är att avidentifiera kunskap genom att låta ett 
företags medarbetare dokumentera sin kunskap i exempelvis lokala databaser. Dessa 
databaser kan resten av organisationen sedan ta del av för inhämtning av ny kunskap 
(Hansen m.fl., 1999). Att majoriteten av kunskapen dokumenteras vid val av denna 
kunskapsöverföringsstrategi resulterar i att höga krav ställs på de ICT-verktyg som 
organisationen innehar (Jonsson, 2012). Både Hansen m.fl. (1999) och Jonsson (2012) 
hävdar att outvecklade ICT-verktyg kan resultera i att arbetet med 
kunskapsöverföringen misslyckas trots att kodifieringsstrategin är den mest lämpade 
strategin för organisationen. 
 
I personifieringsstrategin är utgångspunkten istället att kunskapen är, och bör förbli, 
kopplad till en eller flera individer. Istället för att kunskapen överförs genom 
dokumentation eller databaser väljer organisationer, som använder sig av denna 
strategi, att utforma aktiviteter där medarbetare genom direkt kontakt utbyter 
kunskap och erfarenheter (Hansen m.fl, 1999). Trots att dokumentation inte används 
för utbyte av kunskapen är även denna strategi, mer eller mindre, i behov av ICT-
verktyg. Det kan exempelvis handla om att kunskap överförs via e-mail till följd av att 
medarbetare inte befinner sig på samma geografiska plats och därmed behöver 
teknologin för att kommunicera kunskapen (Hendriks, 1999). 
 
Valet av strategi för kunskapsöverföring är mycket viktigt då det kan avgöra huruvida 
en organisation lyckas med sin överföringsprocess eller inte. För att valet ska bli 
korrekt bör en organisation utgå från den befintliga företagsstrukturen och noggrant 
analysera såväl företagsstruktur som befintlig teknologi med fokus på  
ICT-verktyg. Även medarbetarna har en central roll då överföringen av kunskap 
bygger på att de väljer att dela med sig av sin kompetens och sina erfarenheter till 
andra medarbetare (Hansen m.fl, 1999). Hendriks (1999) menar även att valet av 
strategi för kunskapsöverföring till stor del avgörs av vilken kunskap som faktiskt ska 
överföras. I vissa fall kan en viss strategi vara bättre lämpad för en organisation som 
helhet men för just den specifika kunskapen som ska överföras kan det vara mer 
passande och effektivt att välja en annan strategi, detta kan resultera i att 
organisationen tillämpar mer än en strategi (Hendriks, 1999).  Hansen m.fl. (1999) är 
kritisk till detta och menar att när en organisation tillämpar både 
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personifieringsstrategin och kodifieringsstrategin är risken stor att hela arbetet 
fallerar.   

3.2.3 SECI-modellen 

Nonaka och Takeuchi (1995) utvecklade tillsammans en modell för hur de ansåg att 
kunskap omvandlas från tyst till explicit kunskap för att sedan kunna spridas och 
överföras i en organisation, se Figur 5 på sida 20.  Genom att fullfölja ett helt varv, och 
därmed gå igenom de fyra olika faserna i modellen, omvandlas individuell kunskap 
till organisatorisk kunskap och kunskapen blir således tillgänglig och bevarad internt 
i företaget (Jonsson, 2012). Processen upphör aldrig utan förblir kontinuerlig, på 
samma sätt som beskrivits ovan (Nonaka, 2005). Nonaka och Takeuchi (1995) menar 
även att samspelet mellan tyst och explicit kunskap ökar ju fler individer som 
involveras i denna omvandlingsprocess. 
 
Socialisering 
Den första fasen i processen, för omvandling och spridning av tyst kunskap till tyst 
kunskap, startar i den övre bubblan i Figur 5 på sida 20. Socialisering innebär att 
individer sprider tyst kunskap genom att beskriva sina erfarenheter i exempelvis ren 
handling. Ett exempel på hur detta skulle kunna gå till är att en elingenjör praktiskt 
visar och utför en arbetssyssla inför en eller flera individer som själva behöver lära sig 
att behärska en viss arbetsteknik. Dessa medarbetare kommer kunna imitera arbetet 
men eftersom kunskapen inte konkretiseras i denna fas, och därmed förblir tyst, 
kommer den inte kunna överföras och kodifieras i en organisation (Nonaka, 2005: 
Hislop, 2009).  
 
Externalisering 
I denna fas omvandlas tyst kunskap till explicit kunskap genom att kunskapen 
konkretiseras. Ett exempel på detta är att en medarbetare, inte endast återskapar och 
redogör för ett visst sätt att utföra en arbetsuppgift, utan även väljer att beskriva hur 
arbetet ska ske. Denna redogörelse kan exempelvis ske genom dokumentation för att 
den resterande organisationen ska kunna ta del av den tillförda kunskapen. För att 
den dokumenterade kunskapen ska vara enkel att ta till sig är det viktigt att 
medarbetaren redogör för arbetsuppgiften på ett tydligt och välstrukturerat sätt 
(Nonaka, 2005: Hislop, 2009). 
 
Kombinering 
I denna del av modellen beskrivs processen för hur explicit kunskap omvandlas till ny 
explicit kunskap. Detta kan exempelvis ske genom att en eller flera medarbetare 
samlar in och kombinerar kunskap i en rapport eller inför en presentation. 
Individerna, som tar del av denna kunskap, erhåller således ny, kombinerad, kunskap 
som kan tillämpas i nya arbetssituationer. I många fall väljer företag att dokumentera 
den externa kunskapen i interna databaser eller genom färdiga mallar för 
dokumentation vilket ställer höga krav på de befintliga ICT-verktygen. Kunskapen 
förblir dock explicit till följd av att kunskapen saknar någon djupare bearbetning samt 
att den saknar tillförda erfarenheter (Jonsson, 2012: Hislop, 2009). 
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Internalisering 
På samma sätt som tyst kunskap kan omvandlas till explicit kunskap, kan explicit 
kunskap omvandlas till tyst kunskap. Detta sker genom det som Nonaka och Takeuchi 
(1995) valde att kalla för internalisering. Processen för internalisering grundar sig i att 
explicit kunskap får en stor spridning i organisationen samtidigt som förståelsen för 
kunskapen ökas och fördjupas. Genom den djupa förståelsen för kunskapen erhåller 
medarbetarna i företaget nya erfarenheter och omvandlingen till tyst, intern, kunskap 
påbörjas (Nonaka, 2005: Hislop, 2009). 
 
 

 
 
Figur 5. Modell över hur tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap (egen bild) 

 

3.3 Förutsättningar för kunskapsöverföring 

Nedan presenteras slutsatser från tidigare fallstudier kring interna förändringsarbeten 
och implementationer av kunskapsöverföringsprocesser. Fokus är att lyfta fram de 
faktorer som minskar möjligheterna och ökar förutsättningarna för att en 
kunskapsöverföringsprocess ska bli en naturlig del av företagskulturen inom tekniska 
bemanningsföretag.  

Socialisering

Externalisering

Kombinering

Internalisering
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3.3.1 Förändringsarbete och engagemang 

I vetenskapliga artiklar lyfts begreppet ”Organizational Commitment” som en mycket 
viktig faktor vid implementering av nya processer eller andra förändringar i en 
organisation. Organisatoriskt engagemang, som det heter på svenska, är det 
engagemang som en hel organisation gemensamt har bland sina medarbetare vilket 
således innebär att man inte endast ser till de individer som aktivt arbetar med att 
förändra organisationen (Mowday m.fl., 1979; Porter m.fl., 1974; Hislop, 2003). Flera 
forskare och författare, bland annat Huselid (1995), Welborne (1996) och Ichniowski & 
Shaw (1997), menar att engagerade medarbetare mer eller mindre är ett krav för att en 
förändringsprocess ska bli såväl accepterad som genomförd i enlighet med de krav ett 
företag formulerat. De menar även att engagerade medarbetare arbetar mer effektivt, 
smart och reducerar samtidigt onödiga kostnader. Med onödiga kostnader syftar 
forskarna på de kostnader som följs av att motivera motstridiga medarbetare som inte 
ser de positiva effekterna av förändringsarbetet och som därmed inte heller arbetar för 
att förändra organisationen. Flera forskare, bland annat Pfeffer och Veiga (1999), 
menar även att det är av stor vikt att arbeta med att få en organisations medarbetare 
att känna sig delaktiga och viktiga för att en viss förändring ska kunna genomföras. 
Anledningen till detta är att medarbetare som känner sig delaktiga och viktiga blir mer 
engagerade i en förändring vilket gynnar organisationen genom de fördelar som lyfts 
fram ovan (Pfeffer & Veiga, 1999).  
 
Utöver de positiva effekter som lyfts fram ovan har bland annat författarna Hardré 
(2003), Deci (1985) och Mathieu och Zajac (1990) lyft fram nedanstående effekter av 
engagerade medarbetare. Författarna menar att samtliga effekter gynnar 
organisationer som befinner sig i någon form av förändring. 
 
 

 Gladare medarbetare 
Medarbetare som känner sig engagerade och delaktiga känner sig även viktiga 
och behövda. Detta resulterar i att medarbetarna känner sig gladare än om de 
kommer till en arbetsplats där det inte finns en direkt koppling mellan de 
arbetsuppgifter som de utför samt de positiva effekterna somföretaget vill 
uppnå. 
 

 Ökad närvaro bland medarbetare 
Den ökade närvaron är ett resultat av att medarbetarna känner sig glada och 
behövda på arbetsplatsen. 
 

 Lägre personalomsättning 
Medarbetare som känner sig engagerade, behövda och glada vill inte heller, i 
samma utsträckning, lämna sin arbetsplats för att gå vidare till en annan. 
Resultatet av detta blir att en organisation minskar sin personalomsättning i 
takt med att medarbetarna blir allt mer engagerade. 
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 Ökad kunskap 
Engagerade medarbetare vill kontinuerligt öka sin kunskap för att exempelvis 
kunna presentera nya förslag på hur ett arbete kan utföras mer 
kostnadseffektivt eller tidseffektivt. Engagerade medarbetare erhåller många 
gånger även mer ansvar vilket även det resulterar i att deras kompetens 
utvecklas och ökas ytterligare. 
 
 

Att veta huruvida en medarbetare är engagerad eller inte är svårt. Engagemang bland 
medarbetare i en organisation uppenbarar sig oftast genom att individerna utför 
sysslor och aktiviteter utöver det som anses vara en självklar del av arbetsuppgifterna. 
Det kan exempelvis handla om att medarbetare tillsammans diskuterar och 
presenterar förslag på hur en förändringsprocess, som de är en del av, kan förbättras 
eller effektiviseras istället för att enbart följa de riktlinjer som meddelats från 
ledningen (Morrison & Phelps, 1999). 
 
Trots att det finns mycket forskning som tyder på att engagemang bland medarbetare 
är av stor vikt för att en implementering eller förändring inom en organisation ska 
kunna genomföras så finns det även vetenskapliga studier som visar att engagemang 
inte har någon påverkan alls. Majoriteten av forskningsrapporterna visar dock att 
engagemang har en positiv effekt på exempelvis implementeringen av nya interna 
processer och att en implementation av en ny process, i högre grad, lyckas om de 
berörda medarbetarna är engagerade och involverade i den (Berglund, 2010). 

3.3.2 Kunskapsöverföring: Individ- eller gruppbaserade aktiviteter? 

När en grupp människor, i ett företag, samlas och delar med sig av kunskap, 
erfarenheter samt tankar och åsikter sprids kunskapen mellan medarbetarna. Den eller 
de medarbetare som lyfter fram sin kunskap har därmed bidragit till att kunskapen 
inte längre förblir individuell utan även övergår till att bli organisatorisk (Alvesson, 
2004). I en organisation kan detta tänkas ske under en lunchrast där medarbetarna 
delar med sig av hur dagen varit eller vilka problem de stött på kring sina 
arbetsuppgifter. Individer behöver dock inte interagera med varandra för att kunskap 
ska spridas. En individ kan istället välja att ta del av kunskap genom exempelvis 
databaser, faktasidor eller utgiven litteratur varav det förstnämnda är något som 
många gånger tillämpas i olika företag (Ivarsson & Gorschek, 2011).  
 
Genom tiderna har både individ- och gruppbaserade aktiviteter använts för att sprida 
kunskap mellan medarbetare för att undvika att organisationen ska förlora kunskap 
då en eller flera medarbetare väljer att lämna företaget. Erden, Von Krogh och Nonaka 
(2008) är kritiska till att använda sig av individbaserade aktiviteter då de menar att 
synergier uppstår då en eller flera individer sprider sin kunskap bland en större grupp 
individer och att en organisation därmed går miste om dessa synergier när man väljer 
att inte sprida kunskap genom gruppbaserade aktiviteter. Förklaringen till 
synergierna är att när individer kommunicerar sin kunskap vidare till andra 
medarbetare kan kunskapen utvecklas genom att de resterande gruppmedlemmarna 
exempelvis tillför egna reflektioner eller kompletterande kunskap till den 
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ursprungliga kunskapen. Detta får även stöd av andra författare som menar att det är 
först när en individ får ta del av andras kunskap och erfarenheter som den individuella 
kunskapen utvecklas (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Den erhållna nya 
kunskapen kan sedan återigen överföras till gruppen för att sedan utvecklas och föras 
vidare i en bestående spiral (Nonaka, 1994). 

3.3.3 Kunskapsöverföring genom databaser 

Genom att kontinuerligt dokumentera de lärdomar och erfarenheter en eller flera 
medarbetare erhållit efter ett avslutat uppdrag, projekt eller avslutad arbetsuppgift 
kan kunskapen bevaras i organisationen och användas vid senare tillfällen då liknande 
situationer uppstår. Genom att företag återanvänder den kodifierade kunskapen kan 
de bland annat undvika att tid slösas på upprepade arbetsinsatser samt onödiga 
ekonomiska förluster (Gargiulo m.fl., 2009).  
 
I praktiken uppstår oftast problem med detta sätt att överföra kunskap då man i 
efterhand upptäckt att dokumenten som laddats upp internt, på företagets intranät, 
inte lästs i den utsträckning man önskat. I majoriteten av fallen handlar det om att 
medarbetarna uttrycker och beskriver sina lärdomar och sin kunskap på ett sätt som 
är svårförståeligt för andra individer. Många gånger har det även saknats en tydlig 
mall för hur dokumentationen ska ske och även i de fall där en mall funnits till hands 
har den inte alltid efterföljts (Schindler & Eppler, 2003). Därför menar Schindler och 
Eppler (2003) att det är ytterst viktigt för en organisation att presentera en tydlig mall 
för hur dokumentation ska ske. Schindler och Eppler (2003) lyfter även fram 
problematiken kring att dokumentationen oftast innehåller grundläggande kunskap 
som mer eller mindre kan sökas fram på egen hand vilket därför inte tillför de andra 
medarbetarna något. Av denna anledning anser de att dokumenten regelbundet bör 
kontrolleras för att säkerställa att såväl mallen som kvaliteten på dokumentationen 
efterföljs. Att kontrollera de befintliga dokumenten är dock tidskrävande och därför 
menar Chen (2004) att beslutfattarna i en organisation bör vara medvetna om 
tidsaspekten innan de introducerar databaser för kunskapskodifiering och 
kunskapsutbyte bland sina medarbetare. 
 
Ytterligare fallstudier har visat att trots att medarbetare är villiga att dela med sig av 
sin kunskap till resten av organisationen finner de det komplext att formulera sina 
erfarenheter i ord som är lätta för andra att ta till sig för att senare tillämpa kunskapen 
i nya situationer (Santos m.fl., 2012). Problematiken, med att omvandla tyst kunskap 
till explicit kunskap, får stöd av författaren Alvesson (2004) vilket även behandlats 
tidigare i avsnitt 3.1.1 Tyst och Explicit kunskap på sida 15. 

3.3.4 Hinder för kunskapsöverföring 

Flera studier har även visat att det existerar en ovilja bland en del medarbetare att dela 
med sig av sin kunskap och kompetens till resten av organisationen. Denna ovilja är 
extra förekommande i organisationer där bonus och provision är en del av löne- och 
karriärsmodellen (Newell, 2004). Newell (2004) beskriver även att det i vissa fall 
handlar om att medarbetare, trots medvetenheten kring den befintliga konkurrensen, 
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kan tänka sig att dela med sig av sin kunskap men att det är mer tidseffektivt att 
överföra kunskapen muntligt och inte genom dokumentation. I samma fallstudie 
framkom det även att medarbetarna föredrog att överföra sin kompetens och sina 
erfarenheter till medarbetare inom samma yrkesområde och avdelning. Detta på 
grund av att de ansåg att det var lättare att vidarebefordra kunskapen då 
medarbetarna redan arbetat inom samma område och således förstår det språk och de 
begrepp som används (Newell, 2004). 
 
Fenomenet att inte vilja dela med sig av kunskap och erfarenheter, i en organisation 
där kunskap är viktig för att kunna skapa sig själv konkurrensfördelar gentemot andra 
medarbetare, är enligt flera författare mycket vanligt. I ovanstående stycke har 
Newells (2004) syn på konkurrens och oviljan att dela med sig av kunskap till resten 
av organisationen lyfts fram. Stein (1996) förklarar denna ovilja med att individer 
strävar efter att uppnå en maktposition vilket resulterar i att de inte ser fördelarna med 
att dela med sig av kunskap som någon annan kan använda sig av för att överglänsa. 
 
Även Davenport m.fl. (1997) har uppmärksammat denna problematik och menar att 
individer, både i en organisation samt ute i det verkliga livet, har ett allt för stort ego 
för att vara villiga att dela med sig av kompetens som de arbetat för att erhålla. Detta 
menar författarna är ett stort problem vid implementerandet av en 
kunskapsöverföringsprocess. Detta på grund av att man inom organisationer, många 
gånger, utgår från att det är en självklarhet att alla medarbetare frivilligt kommer att 
vilja dela med sig av kunskap när fallet inte är så i praktiken. Davenport m.fl. (1997) 
lyfter fram att motivations- och belöningssystem är en möjlig lösning för dessa hinder 
och problem. De fallstudier som genomförts har visat att belöningen bör vara av 
tillräckligt stort värde för att ge effekt och motivera medarbetarna till att vilja dela med 
sig av kunskap genom interna databaser. I ett fall erbjöd en organisation sötsaker till 
de medarbetare som delade med sig av erfarenheter kring olika arbetsuppdrag. Detta 
visade sig inte alls påverka kunskapsöverföringen varken positivt eller negativt utan 
överföringen förblev oföränderlig. Ett annat företag valde istället att erbjuda gratis 
flygbiljetter vilket visade sig ha en extremt positiv effekt på kunskapsspridningen till 
en början. Dock avtog effekten efter ett visst antal tidsperioder. Slutsatsen som drogs 
var att arbetet med belöningssystem bör vara långsiktigt och ständigt vara såväl 
motiverande som lockande för medarbetarna för att det ska ha någon långsiktig och 
bestående effekt för kunskapsöverföring (Davenport m.fl., 1997). 
 
Även författaren Riege (2005) lyfter fram problematiken som Newell (2004), Stein 
(1996) samt Davenport m.fl (1997) har uppmärksammat. Han menar dock att rädslan 
inte bottnar i en strävan efter makt eller ett allt för stort ego utan att det snarare handlar 
om att individer besitter en generell rädsla för att gå miste om tryggheten i att ha en 
säker plats i organisationen. Riege (2005) lyfter även fram vikten av att kunskap förs 
fram och kodifieras vid rätt tidpunkt för att överhuvudtaget komma till nytta. Han 
menar även att det många gånger är tidskrävande att överföra och analysera den 
kunskap som kodifierats i organisationen för att bibehålla kvaliteten i de interna 
databaserna. Dessa hinder stöds även av de svårigheter som författarna Hansen m.fl 
(1999) identifierat.  
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3.4 Sammanfattning av litteraturstudien  

Kunskap är ett resultat av att data och information bearbetats och kompletterats med 
erfarenheter hos en eller flera individer. Denna process är tidskrävande och beskrivs 
grafiskt i DIKW-pyramiden (Davenport & Prusak, 1998). Den tysta kunskapen anses, 
till skillnad från explicit kunskap, oftast vara självklar för individen som besitter den 
men är oftast mycket svår att lära ut till en annan individ (Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Polanyi, 1966). Tsoukas och Vladimirou (2001) menar även att kunskap kan vara 
individuell eller organisatorisk samt att det, utifrån ett företagsperspektiv, är mer 
fördelaktigt att medarbetarnas kunskap finns bevarad inom företaget. 
 
Kunskapsöverföring är en del av Knowledge Management som definieras som en 
process där kunskap inhämtas, används och distribueras (Davenport, 1994). 
Kodifierings- samt personifieringsstrategin är två strategier inom Knowledge 
Management som beskriver hur kunskap kan överföras i ett företag. Valet av strategi 
har, i flera fallstudier, visat sig avgöra huruvida en kunskapsöverföringsprocess lyckas 
eller inte (Hansen m.fl., 1999).  
 
I tidigare forskningsrapporter har studier genomförts som visat att när medarbetare 
känner ett gemensamt engagemang för en organisation kommer de även att acceptera 
interna förändringar. Detta påstår Mowday m.fl. (1979) samt Porter m.fl. (1974) är en 
viktig förutsättning för att en förändring överhuvudtaget ska kunna genomföras med 
ett lyckat resultat. Forskningsstudier har även visat att synergier uppstår då 
kunskapsöverföring sker genom en interaktion mellan två eller flera individer (Erden 
m.fl., 2008). Kunskapsöverföring genom databaser, där en medarbetare förväntas 
dokumentera sina kunskaper för att sedan ladda upp dessa till resten av 
organisationen, har därmed inte visat sig vara fördelaktigt utifrån ett 
kunskapsöverföringsperspektiv (Schindler & Eppler, 2003). 
 
Flera vetenskapliga studier har även visat att det existerar flera hinder för 
kunskapsöverföring. Bland annat beskrivs en ovilja bland medarbetare till att dela 
med sig av kunskap till andra medarbetare till följd av konkurrens (Newell, 2004). 
Davenport m.fl. (1997) beskriver även att många företag utgår från att medarbetare 
alltid vill dela med sig av kunskap trots att de i verkligheten, många gånger, är ovilliga 
till detta. Bonussystem lyfts fram som en möjlig lösning till denna ovilja. Samtidigt 
menar flera forskare att arbetet med bonussystem bör ske kontinuerligt för att 
säkerställa att den bonus som delas ut ständigt är lockande för medarbetarna. Ett 
arbete som anses vara mycket tidskrävande att upprätthålla (Davenport m.fl., 1997). 
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4 Empirisk undersökning 

 
Detta kapitel inleds med en motivering av intervjuer som datainsamlingsmetod. Därefter 
följer en beskrivning av den intervjumetod som har använts, hur urvalet av företag och 
respondenter gjorts samt hur intervjuerna dokumenterats. Slutligen följer en presentation 
av de företag och respondenter som deltagit i studien.  
 

 
Det empiriska materialet till studien samlades in genom intervjuer för att få en 
ingående bild över hur de anställda, i tekniska bemanningsföretag, resonerar kring 
kunskapsöverföring. Blomkvist och Hallin (2014) beskriver att intervjuer öppnar upp 
för möjligheten att göra oväntade upptäckter som forskarna inte tidigare reflekterat 
över. Att genomföra intervjuer är lämpligt när syftet är att förstå individers agerande, 
känslor eller värderingar. Dessutom kan intervjuer med fördel användas i komplexa 
situationer för att öka förståelsen för det fenomen som undersöks (Blomkvist & Hallin, 
2014).  
 
Några fördelar med intervjuer som Denscombe (2016) beskriver är att man genom 
denna insamlingsmetod kan producera detaljrik och djupgående data. Genom att 
respondenterna har möjlighet att ta upp sådant som de tycker är viktigt ges de 
dessutom möjlighet till att vara med och styra innehållet i intervjun, samt utveckla och 
förklara sina synpunkter (Denscombe, 2016). Två nackdelar som Denscombe (2016) tar 
upp med intervjuer är att respondenten kan bli påverkad av intervjuaren och att det 
är en tidskrävande metod då bearbetningen av data ofta tar lång tid. Vi ansåg dock att 
det var viktigt med detaljrik data för att kunna besvara forskningsfrågan och valde 
därför intervjuer som datainsamlingsmetod trots dessa nackdelar.   

4.1 Semistrukturerade intervjuer  

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer på grund av att vår forskningsfråga 
handlar om att undersöka vilka förutsättningar som ökar möjligheten för att göra 
kunskapsöverföring till en naturlig del av företagskulturen inom tekniska 
bemanningsföretag. Valet baserades på att vi ville vara med och styra intervjuns 
innehåll med färdiga frågor samtidigt som vi ville låta respondenterna vara med och 
påverka samtalet.  
 
Vid semistrukturerade intervjuer görs en intervjumall med frågor i förväg, inom de 
huvudområden som är intressanta, men det finns också möjlighet för intervjuarna att 
ställa frågor under intervjun, som ligger utanför mallen. Frågorna i mallen behöver 
inte heller ställas i en särskild ordning, och om någon fråga redan har besvarats utan 
att den har blivit ställd kan den hoppas över (Collis & Hussey, 2014). En fördel med 
semistrukturerade intervjuer är att frågorna gärna kan ställas öppet, vilket ger 
respondenten möjlighet att själv komma fram till sitt svar och även påverka intervjuns 
innehåll (Alvehus, 2013). 
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Vi ville rama in ämnet för forskningen i intervjuerna genom att ha en färdig mall. Dock 
ville vi fortfarande ge respondenterna möjlighet att tala fritt och vara med och forma 
intervjun. På grund av att vi genomförde intervjuer med både de 
bemanningsanställdas chefer och bemanningspersonal gjordes två olika typer av 
mallar. Detta på grund av att det primärt är bemanningspersonalen som ska överföra 
teknisk kunskap till resterande delen av företaget och inte cheferna. Det var därför av 
intresse att ställa lite olika typer av frågor till respektive grupper. Eftersom vi 
genomförde semistrukturerade intervjuer, med öppna frågor och uppföljningsfrågor, 
innehöll samtliga intervjuer lite olika typer av frågor inom ramen för vår forskning.  
 
Strukturerade intervjuer, som exempelvis kan innebära att intervjufrågorna bestämts 
i förväg och ibland även med färdiga svarsalternativ, valdes bort i denna studie trots 
att det kan möjliggöra att mer empiriskt material kan samlas in. Det berodde främst 
på att den djupare interaktionen som man gärna vill ha lätt kan falla bort vid 
strukturerade intervjuer (Alvehus, 2013).  

4.2 Urval av företag  

Intervjuerna genomfördes med personer som är anställda på tekniska 
bemanningsföretag. Våra val av företag baserades på det begränsade antal 
bemanningsföretag som finns på marknaden i Sverige. Att antalet bemanningsföretag 
har minskat i Sverige beror på att allt fler omstrukturerat sina organisationer och 
istället blivit konsultföretag, vilket är en följd av att konsultföretag i regel kan ta ut en 
högre timlön per anställd hos de externa företagen. Detta reducerade antal företag för 
oss att välja mellan. 
 
Med hänsyn till den frågeställning, som vår studie har, var det dessutom av hög 
relevans att de utvalda bemanningsföretagen även har en tydlig teknisk inriktning, 
vilket begränsade alternativen ytterligare. Våra val föll slutligen på två olika 
bemanningsföretag. Att just dessa två företag valdes baserades på att de båda har en 
tydlig teknisk inriktning och att vi tidigare hade haft kontakt med dessa företag, vilket 
gjorde att vi bedömde våra möjligheter till att kunna få intervjuer hos dem som bättre. 
Att vi valde två företag, istället för ett, var för att målet med studien är att spegla hela 
den tekniska bemanningsbranschen och inte enbart den rådande situationen på ett 
enskilt företag. Även fast vi planerade att genomföra ett mindre antal, men 
djupgående, intervjuer ansåg vi att det var bättre att genomföra dessa på två olika 
företag för att försöka uppnå en så stor variationsbredd som möjligt, för att därmed få 
största möjliga informationsinnehåll från intervjuerna. 
 
Vi valde att kalla företagen för Företag A respektive Företag B. Dessa skiljer sig från 
varandra genom att Företag A är cirka fem gånger så stort som Företag B. Båda 
företagen är tekniska bemanningsföretag men det ena fokuserar enbart på 
teknikuppdrag medan det andra, utöver teknik, även berör fler områden som till 
exempel administration och reception. 



28 

4.3 Urvalets storlek (respondenter) 

Vid kvalitativa studier föredras ofta att ett mindre antal intervjuer genomförs. Några 
få djupgående och väl genomförda intervjuer är av större värde än många, mindre väl 
genomförda. Några nackdelar med att göra många kvalitativa intervjuer, som 
förklarar varför ett färre antal ofta föredras, är att det kan bli mycket material som kan 
vara svårt att få en överblick över samtidigt som man vill upptäcka viktiga detaljer för 
forskningen (Trost, 2005).  
 
Med detta i åtanke valde vi att genomföra ett färre antal intervjuer men att göra dessa 
djupgående. Vi resonerade även oss fram till att det var viktigare att ha möjlighet att 
göra uppföljningsintervjuer med respondenterna, än att involvera ett större antal 
deltagare i studien men utan möjlighet till uppföljning. Detta resulterade i sex 
intervjuer och fyra uppföljningsintervjuer. Tack vare att vi kunde göra 
uppföljningsintervjuer med så pass många av respondenterna och ställa följdfrågor 
uppnådde vi det djup som vi eftersträvade med intervjuerna.  

4.4 Urval av respondenter  

Även fast vi hade bestämt att göra ett färre antal intervjuer försökte vi att göra ett 
heterogent urval med olika typer av respondenter för att få så breda insikter och så 
mycket information från olika synvinklar som möjligt. Eftersom vi ville undersöka 
vilka förutsättningar som ökar möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli en 
naturlig del av företagskulturen, ansåg vi att det var viktigt att intervjua personer från 
olika nivåer inom företagen. Vi valde därför att intervjua både bemanningspersonal 
och de bemanningsanställdas chefer. Detta för att lyfta problematiken med 
kunskapsöverföring från flera perspektiv och skikt i företagen.  
 
Vi valde även att fokusera på respondenter med managementbakgrund och på 
respondenter med enbart teknisk bakgrund. Hade enbart respondenter med tydlig 
managementbakgrund eller med enbart teknisk bakgrund valts ut hade 
problematiken kring vår frågeställning tolkats på ett ensidigt sätt och slutsatserna av 
studien hade därmed blivit missvisande.  
 
Vi försökte även att få respondenter av varierad ålder och kön. Detta var dock svårt, 
framförallt att få lika många kvinnliga som manliga respondenter, på grund av att 
många fler män än kvinnor arbetar som bemanningspersonal och som chefer inom 
tekniska bemanningsföretag.  

4.5 Dokumentation 

De genomförda intervjuerna dokumenterades genom fortlöpande anteckningar. En 
fördel med detta sätt att dokumentera är att intervjuaren kan gå tillbaka och följa upp 
vad som sades under intervjun i efterhand (Blomkvist & Hallin, 2014).  
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Eftersom vi båda deltog under intervjuerna valde vi att låta en av oss ställa frågor 
medan den andra antecknade. Detta är enligt Blomkvist och Hallin (2014) en fördel 
som kan erhållas när två personer genomför intervjuer tillsammans. Tack vare att den 
ena av oss inte ansvarade för att dokumentera gavs möjlighet att istället koncentrera 
sig mer på att lyssna aktivt. Dessutom möjliggjorde det att vi även kunde fånga upp 
sådant som lätt missas medan man anteckningar. Kvale (1997) beskriver att visuell 
information, den sociala atmosfären och den personliga interaktionen lättare kan 
uppfattas när man väljer att fokusera på att lyssna aktivt under intervjun.   
 
Nackdelen med att dokumentera genom att göra fortlöpande anteckningar är att hur 
bra en dokumentation än är kan den aldrig fullt ut ersätta de intryck som kan fås 
genom synen och hörseln (Trost, 2005). Denna nackdel har vi kunnat övervinna genom 
att låta en av oss lyssna aktivt och ha huvudansvaret för att driva intervjun framåt. 
Genom att en av oss gjorde fortlöpande anteckningar under intervjuerna har vi kunnat 
övervinna den nackdel som Kvale (1997) beskriver om risken att glömma viktiga 
detaljer när man väljer att enbart lyssna aktivt under intervjun för att sedan göra några 
få minnesanteckningar efteråt.    
 
Kort efter att intervjuerna hade genomförts läste vi igenom anteckningarna och skrev 
rent dem för att minska risken ytterligare att glömma bort sådant som hade missats att 
antecknas. 

4.6 Etiska aspekter 

Sedan 1990 gäller vissa forskningsetiska principer. För att samhället och dess individer 
ska utvecklas är forskning viktig men samtidigt måste individer som medverkar i 
forskningen skyddas. Detta försöker Vetenskapsrådet att säkerställa genom 
individskyddskravet, vilket konkretiseras i följande fyra huvudkrav 
(Vetenskapsrådet, 2002): 
 

 Informationskravet 
 Samtyckeskravet 
 Konfidentialitetskravet 
 Nyttjandekravet  

 
Informationskravet innebär att forskaren måste upplysa samtliga deltagare om att det 
är frivilligt att vara med och att de när som helst får avbryta deltagandet. Det ska också 
framgå för deltagaren vad deras uppgift är och vilka fler villkor som gäller, med andra 
ord ska forskningens syfte tydligt framgå (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Samtyckeskravet innebär att de deltagande personerna själva har rätt att besluta över 
sin medverkan och ska samtycka till att delta genom ett medgivande. Dessutom avgör 
de själva under vilka villkor de väljer att delta och de har möjlighet att när som hest 
avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att personerna som bedriver 
forskningen har tystnadsplikt om känslig information som deltagarna delat med sig 
av. Informationen ska dessutom anonymiseras från identifierbara personer så att det 
blir omöjligt för utomstående personer att identifiera uppgiftslämnaren 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Nyttjandekravet är det sista huvudkravet och innebär att de uppgifter som har 
tillhandahållits från deltagarna och är avsedda för ändamålet med forskningen endast 
får användas till forskningsändamålet och inte lånas ut för andra syften som till 
exempel kommersiellt bruk. Kravet innefattar även att insamlade personuppgifter inte 
får användas vid beslut som har en direkt påverkan på den enskilda individen utan 
att först få ett medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vetenskapsrådets krav hade vi i åtanke både innan, efter och under studiens  
intervjuer och då vi skrev denna rapport. Vi tog hänsyn till alla de krav som beskrivits 
ovan genom att alla intervjuade personer fick information om studiens syfte och blev 
försäkrade om att de, när som helst, fick avbryta sin medverkan om de skulle önska.  
Personerna anonymiserades även för att inte vara identifierbara för någon 
utomstående som läser forskningsrapporten. Dessutom anonymiserade vi även de två 
tekniska bemanningsföretag som respondenterna är anställda hos, även detta ett steg 
i att värna om deras integritet.   

4.7 Viktiga begrepp 

De personer som blivit intervjuade i studien har beskrivit sina arbetsuppgifter genom 
att använda sig av begreppet ”uppdrag”. Med uppdrag menas att en extern kund till 
företaget kommer i kontakt med en ansvarig säljare för att fråga om 
bemanningsföretaget kan förse dem med en eller flera medarbetare som besitter en 
viss kompetens. Detta uppdrag förmedlas sedan till relevanta avdelningar i 
organisationen för att avgöra vem eller vilka chefer som har möjlighet att bemanna 
detta uppdrag med avdelningens medarbetare, eller bemanningspersonal som de 
väljer att kalla dem för. Den ansvariga chefen på respektive avdelning kallas för 
konsultchef och har i uppgift att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. De 
ansvariga cheferna kallas för konsultchefer trots att det i verkliga fallet inte handlar 
om en konsultverksamhet.  

4.8 Företag A och dess respondenter  

Företag A är ett stort företag inom bemanningsbranschen som bedriver sin verksamhet 
i flera länder runt om i världen. I Sverige är företaget verksamt inom nästan hela 
landet. Företag A verkar inom flera områden varav ett är teknisk bemanning.   
 
Intervjuer har genomförts med fyra personer från Företag A, en konsultchef och tre 
medarbetare som arbetar inom teknisk bemanning. I Figur 6 på sida 31 visas 
relationerna mellan respondenterna på Företag A.   
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Figur 6. Relationen mellan respondenterna på Företag A 

 
Konsultchef A är en man på drygt femtio år med managementbakgrund som har 
arbetat inom bemanningsbranschen i tio år, varav han de sista tre innehaft en 
chefsposition. Ett exempel på en arbetsuppgift i hans roll som konsultchef är att 
ansvara för leverans av personal till externa företag. 
 
Medarbetare A1 och A2 är båda män under trettio år utan managementbakgrund men 
med teknisk bakgrund. De har arbetat inom bemanningsbranschen i drygt ett år 
respektive två år. Deras uppdrag hos externa företag har ofta en teknisk inriktning och 
kan till exempel innebära att snabbt vara på plats hos ett externt företag för att ta hand 
om information på havererade datorer innan den går förlorad.   
 
Medarbetare A3 har liknande arbetsuppgifter som medarbetare A1 och A2. Liksom 
dessa är han en man under trettio år men det som skiljer honom från dem är att han 
dessutom innehar en bakgrund inom management.  

4.9 Företag B och dess respondenter 

Företag B är ett av Sveriges största tekniska bemanningsföretag och finns på över 
femtio kontor runt om i landet. Företaget har som fokus att finna talangfulla 
medarbetare i samtliga åldrar för att på så sätt kunna förse externa företag med 
uppdaterad kompetens. 
  
Från Företag B har intervjuer gjorts med fyra personer, en konsultchef och en 
medarbetare. I Figur 7 visas relationen mellan respondenterna i Företag B.

 
Figur 7. Relationen mellan respondenterna på Företag B 

Konsultchef B är en man i femtioårsåldern som arbetat i flera år på Företag B, varav 
han har haft rollen som konsultchef i två av dessa år. Han beskriver att han fick 
anställning i företaget för att bygga upp en teknisk verksamhet men att det i slutändan 
resulterade i att han erhöll en roll som konsultchef med fokus på att matcha rätt 

Företag A Konsultchef A

Medarbetare A1

Medarbetare A2

Medarbetare A3

Företag B Konsultchef B Medarbetare B
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kompetens med rätt uppdrag hos externa kunder. Konsultchef B har en teknisk 
masterexamen men saknar en managementutbildning. Han har dock under sin tid på 
Företag B erhållit en del praktisk kompetens inom management. 
 
Medarbetare B arbetar på samma företag som Konsultchef B och är en kvinna under 
trettio år. Hon har arbetat som teknisk konsult i nästan fem år och har IT-relaterade 
projektuppdrag som fokus- och specialistområde. Medarbetare B innehar en 
utbildning som berör både management- och teknikområdet. 

4.10 Kommentarer om respondenterna  

Initialt var tanken att respondenterna skulle ha en spridning i ålder och kön. 
Dock upptäckte vi ganska fort att majoriteten av bemanningspersonalen var under 
trettio år gamla. Det såg annorlunda ut när vi sökte konsultchefer, där var medelåldern 
högre. Av denna anledning fick vi acceptera det faktum att vi inte erhöll den spridning 
av ålder inom våra två olika respondentgrupper som vi hade önskat. På samma sätt 
fick vi acceptera att det var svårt att erhålla kvinnliga deltagare, på grund av att de 
flesta som arbetar inom den tekniska delen av dessa bemanningsföretag är män. Att 
hitta en spridning gällande deras bakgrund inom teknik respektive management 
lyckades dock mycket bra. I Tabell 1 visas en sammanställning av respondenternas 
bakgrund, ålder och kön. 
 
 
Tabell 1. Sammanställning av respondenternas bakgrund, ålder och kön 

 
 

 

 Teknisk 

utbildning  

Management- 

utbildning 

Ålder (år) Kön 

Företag A 

Konsultchef A        Nej Ja > 50 Man 

Medarbetare A1 Ja Nej < 30 Man 

Medarbetare A2 Ja Nej < 30 Man 

Medarbetare A3 Ja Ja < 30 Man 

Företag B 
Konsultchef B Ja Nej > 50 Man 

Medarbetare B Ja Ja < 30 Kvinna 
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5 Analys 

 
I detta kapitel presenteras studiens analys, utifrån fem olika teman, genom att den insamlade 
empirin jämförs med de teorier som har tagits upp i litteraturstudien. Respondenternas 
uppfattningar lyfts kring kunskapsöverföringsprocesser och dess existens i respektive företag. 
Därefter presenteras de önskemål och krav som respondenterna har kring 
kunskapsöverföring, samt deras inställning till ett förslag om ett praktiskt verktyg för 
kunskapsöverföring. Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning av analysen. 
 

5.1 Synen på kunskap 

Under intervjuerna framkommer det att såväl konsultcheferna som medarbetarna på 
företagen har en liknande syn på vad kunskap är även om de uttrycker sig på 
varierande sätt. De beskriver till exempel att kunskap inom den tekniska 
bemanningsbranschen är att lära sig hur olika företag fungerar och hur man arbetar i 
dessa, samt förmågan att veta hur man bäst tar sig an en arbetsuppgift och löser den. 
Konsultchefen på Företag A anser att kunskap är allt som kan vara nyttigt och 
användbart. Samtliga medarbetare beskriver också att de anser att kunskap är viktigt 
för att kunna utföra sitt arbete. Tre av dessa fyra benämner kunskap som mycket 
viktigt.  
 
 

”Jag ska helt enkelt kunna allting, det är det som förväntas”  
(Medarbetare A2) 

 
 
En annan medarbetare beskriver att kunskap underlättar inskolningen i ett nytt 
uppdrag.  
 
 

“Kunskap är viktigt för att snabbt komma in i en tjänst”  
(Medarbetare A3) 

 
 
Davenport och Prosak (1998) har, med hjälp av DIKW-pyramiden, beskrivit att 
kunskap är ett resultat av en lång process där data och information bearbetas hos en 
eller flera individer för att sedan kombineras med erfarenheter. Medarbetarnas syn på 
vad kunskap är går hand i hand med denna definition, de beskriver att den erfarenhet 
de erhåller från olika uppdrag resulterar i kunskap kring hur man till exempel löser 
framtida arbetsuppgifter.  
 
Att respondenterna beskriver sin syn på kunskap är viktigt för att kunna förstå om 
denna syn har samma innebörd för både medarbetare och konsultchefer, något den 
tycks ha då samtliga respondenter som beskrivit sin kunskap gett liknande svar. En 
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annan aspekt med att fråga dem om kunskap är viktigt, när man är anställd som 
teknisk bemanningspersonal, var för att bekräfta att samtliga inser vikten med 
kunskap, såväl konsultchefer som medarbetare. Det var tydligt att alla medarbetare 
tyckte att det var viktigt med kunskap för att kunna utföra sitt arbete och ta sig an nya 
arbetsuppgifter. Konsultchefen på Företag B hävdade dock att det inte var särskilt 
viktigt att bemanningspersonelen besatt uppdragsspecifik kunskap innan uppdragen 
eftersom de ändå blir upplärda på plats av det externa företaget. 
 
 

”Om den externa kunden inte vill ha kompetensen inom närtid så är  
det inte kritiskt med kompetens överlag”  

(Konsultchef B) 
 
 
Vi kunde, med andra ord, enbart bekräfta att bemanningspersonalen ansåg att vikten 
av kunskap innan uppdragsstart är betydande för att de ska kunna utföra sitt arbete 
på ett så tillfredsställande sätt som möjligt för uppdragsgivaren. 

5.2 Nuvarande kunskapsöverföringsprocess  

Under intervjuerna fick medarbetarna och konsultcheferna frågor kring deras 
respektive företags nuvarande kunskapsöverföringsprocess. Syftet var att få en 
övergripande bild av utgångsläget och på så vis även få kännedom över vilka 
förutsättningar som krävs för att en effektiv kunskapsöverföringsprocess ska kunna 
implementeras i företagen.  
 
Den information som framkom under intervjuerna visade att konsultchefernas syn på 
respektive företags nuvarande kunskapsöverföringsprocess skiljer sig kraftigt från 
medarbetarnas. Medarbetarna är eniga om att det helt saknas en process för 
kunskapsöverföring och menar att det heller aldrig existerat en sådan under deras 
anställningstid. En utav medarbetarna på Företag A berättar dock att viss återkoppling 
ges efter ett avslutat uppdrag men att den inte bidrar till någon större 
kunskapsöverföring.  
 
 

“Återkoppling fås från företaget men denna är varken teknisk eller omfattande utan snarare 
ett betyg på hur man skött sig under uppdraget”  

(Medarbetare A3) 
 
 
Medarbetaren på Företag B har deltagit i event där syftet är att några få utvalda ska 
berätta för andra medarbetare om deras erfarenheter, men hon är skeptisk till detta 
sätt att överföra kunskap då hon menar att det är en begränsad del av all kunskap som 
sprids vidare. 
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“Eventet är mer av ett sällskapsevent än ett sätt att öka kunskapen på internt”  
(Medarbetare B) 

 
 
Konsultchefen på Företag B delar delvis den uppfattning som medarbetare B har om 
att det för tillfället saknas en kunskapsöverföringsprocess. Han påstår dock att det 
tidigare har skett ett arbete för att förändra denna situation och att Företag B då hade 
en kunskapsöverföringsprocess. Kunskapsöverföringsprocessen var en kombination 
av dokumentation i databas och muntliga framställningar genom workshops. Dock 
förklarar han att denna process aldrig fullföljdes eller accepterades av 
företagskulturen vilket resulterade i att den eliminerades från deras dagliga 
arbetsrutiner. En förklaring till detta misslyckande kan återfinnas i vetenskapliga 
studier av Hansen m.fl. (1999) där författarna påstår att ett företag inte bör kombinera 
personifieringsstrategin med kodifieringsstrategin. Detta är vad som har skett på 
Företag B genom att de använt sig av både dokumentation och workshops som två 
skilda aktiviteter i sin kunskapsöverföringsprocess. 
 
Konsultchef B menar även att det finns en tröghet i att implementera och upprätthålla 
nya processer på grund av tidsaspekten och den ekonomiska aspekten, vilket 
ytterligare försvårar möjligheten att lyckas implementera en kunskapsöverförings-
process.  
 
 

“Förändringar tar tid och kostar pengar”  
(Konsultchef B) 

 
 
Detta motsägs i teorin av flera författare, till exempel är Huselid (1995), Welborne 
(1996) och Gargiulo m.fl (2009) alla eniga om att investeringar i förändringsprocesser 
inte ska ses som ett hinder. Så länge medarbetarna är delaktiga och engagerade i 
processen kan en organisation på sikt spara tid och undvika onödiga kostnader. Det 
finns även författare som har fokuserat på fördelarna med specifikt 
kunskapsöverföringsprocesser, dessa menar att såväl interna som externa uppdrag 
kan bedrivas ur ett mer tids- och kostnadseffektivt perspektiv då kunskap och 
erfarenheter från tidigare projekt kan återanvändas. På sikt blir därmed denna 
investering lönsam (Tsoukas & Vladimirou, 2001). 
 
Konsultchefen på Företag A, till skillnad från medarbetarna, anser att de har en 
kunskapsöverföringsprocess och att processen är en naturlig del av företagets kultur. 
Han framhäver dock att det är utmanande att lyckas med sådana processer inom deras 
bransch då medarbetarna arbetar externt. Han beskriver vidare att det är svårt att leda 
på distans och samtidigt tänka på kunskapsöverföring då medarbetarna inte finns 
tillgängliga fysiskt. 
 
Under intervjuerna visade det sig att tre av medarbetarna kände ett behov av att utbyta 
kunskap och erfarenheter med varandra för att hjälpa och kunna få hjälp av andra 
inför nya uppdrag. De har därför tagit ett separat initiativ till att vara med i en 
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chatgrupp på ett socialt nätverk, där de bjuder in medarbetare inom samma 
kompetensområde. Där kan de ställa frågor till varandra och få svar via skriftliga 
meddelanden och informativa filmklipp som de spelar in och skickar för att visa hur 
en arbetsuppgift kan genomföras.  

5.3 Konkurrensens betydelse för viljan att dela 
kunskap   

I litteraturstudien framkom det att företag, vars struktur bygger på den enskilda 
medarbetarens kompetens, ofta är känsliga för processer där kunskap ska delas vidare 
(Newell, 2004). Om konkurrens existerar kan den utgöra ett hinder för 
kunskapsöverföring. Av denna anledning undersöktes respondenternas syn på 
konkurrens om uppdrag inom respektive företag, samt vad som främjar viljan att dela 
med sig av kunskap.  
 
Medarbetarna är eniga om att de själva inte upplever andra som konkurrenter, då 
ingen upplever att deras möjlighet att bli tilldelad uppdrag minskar på grund av 
någon annan medarbetare.   
 
 

“Min kunskap är min, så även om jag lär ut den till någon annan kan jag den bäst” 
(Medarbetare B) 

 
 
Medarbetare A3 beskriver även att han oftast inte känner någon konkurrens från andra 
på grund av att han anser att varje persons kunskap och expertis är unik.  
 
Trots att ingen av medarbetarna påstod att de upplever sina medarbetare som 
konkurrenter så beskriver tre av de fyra att det existerar konkurrens om uppdragen 
inom respektive företag. Medarbetare A1 upplever att andra uppfattar honom som en 
konkurrent eftersom han alltid presterar sitt bästa på sina uppdrag och för att han har 
en stark vilja till att utveckla sin kompetens.  
 
 

“När jag lärt mig mycket får jag uppdrag och då får de andra mindre uppdrag”  
(Medarbetare, A1) 

 
 
Medarbetare A3 och medarbetare B anser båda att konkurrensen beror på vilken 
expertis andra medarbetare besitter. Medarbetare A3 förklarar att vissa gånger finns 
expertisen hos flera och då uppstår konkurrens, medan andra gånger besitter 
medarbetare olika expertis och konkurrensen uteblir. Medarbetare B anser att många 
“tävlar” om samma uppdrag.  
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“Jag upplever att det existerar mycket konkurrens vilket jag inte tycker är konstigt med tanke 
på att många har samma specialistområde och 'tävlar' om samma uppdrag”  

(Medarbetare, B) 
 
 
En av medarbetarna ansåg att det inte existerar konkurrens om uppdragen. Han kunde 
dock inte ge en förklaring på varför. Det enda han menar spelar roll är att kunden blir 
nöjd och därför vill alla medarbetare hjälpa varandra. 
 
Konsultchefen på Företag B anser att det finns konkurrens om uppdragen inom 
företaget, men menar även att intern konkurrens existerar inom alla organisationer 
och att det således inte är unikt för just Företag B. Konsultchef A har avböjt att 
kommentera konkurrenssituationen på Företag A.  
 
Medarbetarna fick även frågan om deras inställning till att dela kunskap till sina 
medarbetare. Samtliga var, dock under olika förutsättningar, positiva till att dela 
kunskap internt. Medarbetare A1 och medarbetare A2 var villiga att dela kunskap 
villkorslöst. De tror att de kommer att tilldelas fler uppdrag om de delar kunskap till 
sina medarbetare på grund av att konsultcheferna kommer att förstå att kunskapen 
initialt kommer från dem. Dessutom vill de gärna hjälpa sina medarbetare då de själva 
anser att de har fått hjälp när de har behövt, till exempel genom den chatgrupp på ett 
socialt nätverk som de är med i.  
 
Medarbetare A3 och medarbetare B är, till skillnad från ovanstående 
bemanningspersonal, endast villiga att dela kunskap i utbyte mot att de själva får ta 
del av ny kunskap. Medarbetare B beskriver även att det är viktigt att hennes 
konsultchef på något sätt får reda på att det är hon som delat kunskapen. Detta då hon 
upplever att det är lättare att tilldelas uppdrag när man har ett gott rykte internt. Detta 
skiljer sig från Newells (2004) som menar att det är vanligt att det råder en stor ovilja 
till att dela vidare kunskap till medarbetare inom organisationer där kompetens är en 
viktig del. Genom att dela med sig av sin kompetens är man således inte längre ensam 
om att besitta denna och därmed går man miste om konkurrensfördelar gentemot 
andra.  
 
Ingen av medarbetarna anser att viljan att dela kunskap skulle påverkas av att få en 
bonus för att utföra kunskapsöverföringen. Det påverkade inte heller medarbetarna 
vad bonusen skulle bestå av. Detta skiljer sig från Davenport m.fl. (1997) som, med 
sina studier, har konstaterat att olika belöningssystem kan vara effektiva och gynna 
kunskapsöverföringen mellan medarbetare så länge belöningarna är av så pass stort 
värde att det motiverar medarbetarna. I Tabell 2 på sida 38 visas en sammanställning 
av respondenternas upplevelse av konkurrens samt över deras vilja att dela kunskap. 
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Tabell 2. Sammanställning av respondenternas upplevelser av intern konkurrens samt 
deras vilja att dela kunskap 
 

 

 

Upplever 

konkurrens 

Tror 

medarbetare 

upplever 

konkurrens 

Vill dela 

kunskap till 

medarbetare 

Företag A 

Konsultchef A        - - - 

Medarbetare A1 Nej Ja Ja 

Medarbetare A2 Nej Nej Ja 

Medarbetare A3 Nej Ja Ja * 

Företag B 
Konsultchef B - Ja - 

Medarbetare B Nej Ja Ja * 

 
* Respondenterna vill enbart dela med sig av kunskap till sina medarbetare i utbyte mot relevant 
kunskap 

 

5.4 Önskad kunskapsöverföring  

Teorierna som presenterats av Pfeffer och Weiga (1999) samt Ichniowski och Shab 
(1997) kring att det är en förutsättning att medarbetarna ska känna sig delaktiga för att 
lyckas med kunskapsöverföring ligger till grund för att fråga respondenterna om hur 
de önskar att överföringen ska gå till rent praktiskt.  
 
Det visade sig, i temat om konkurrensens betydelse för viljan att dela kunskap, att 
medarbetarna var positiva till att dela kunskap. På den mer konkreta frågan om de vill 
ha en kunskapsöverföringsprocess inom det bemanningsföretag där de är anställda är 
inställningen lite olika. Medarbetare A1 och Medarbetare B är positiva till en 
implementation av en kunskapsöverföringsprocess och förstår fördelarna med att 
införa en sådan process internt. 
 
 

“Det hade absolut varit bra, då hade kunskapen funnits hos fler konsulter  
och man hade kunnat lära sig av varandra”  

(Medarbetare A1) 
 
 
Medarbetare A3 är något skeptisk eftersom han anser att det kommer att gå åt för 
mycket resurser för att implementera processen ur ett företagsperspektiv samtidigt 
som att medarbetare, med teknisk bakgrund, inte heller kommer se fördelen med att 
överföra kunskap. Han poängterar dock att han är positiv till tanken om det skulle 
visa sig fungera bra även i praktiken.  
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Den enda medarbetaren som ställer sig fullständigt negativ till att implementera en 
kunskapsöverföringsprocess är medarbetare A2. 
 
 

“Nej, jag ser inte syftet med det. Det låter ineffektivt.”  
(Medarbetare A2) 

 
 
Det efterfrågades även under intervjuerna vad samtliga respondenter anser är viktigt 
i en kunskapsöverföringsprocess för att den ska kunna utformas rent praktiskt. Bland 
de medarbetare som ställer sig positiva till en implementation av en 
kunskapsöverföringsprocess var de överens om att aktiviteterna, där kunskapen 
utbyts och överförs, inte ska ske allt för ofta utan cirka en gång per kvartal. Detta bland 
annat på grund av att de arbetar på olika geografiska platser och således finner det 
omständligt att åka in till kontoret allt för ofta. De menar även att de inte kommer 
kunna tillföra lika mycket i de fall då aktiviteterna sker ofta. 
 
 
“Inte för ofta, några månaders mellanrum så att man hinner lära sig lite mellan gångerna.” 

(Medarbetare A1) 
 

 
Medarbetare A2, som är negativ till en kunskapsöverföringsprocess, tycker att 
aktiviteter inte blir ett givande sätt att utbyta kunskap.  
 
 

“Det är så mycket som man måste se, som inte går att förklara.”  
(Medarbetare A2) 

 
 
Samtliga medarbetare menar dock att det, under uppdragens gång, uppstår 
situationer där de behöver få svar på frågor med kort varsel. Medarbetare A1 lyfter 
här upp den chattgrupp de använder som ett bra exempel på hur dessa 
kunskapsluckor kan fyllas. Även de andra två medarbetarna i Företag A har tidigare 
lyft fram denna grupp som ett bra och hjälpsamt verktyg i de fall då de snabbt behöver 
hjälp. Värt att notera är att Medarbetare A2 är positiv till att dela och ta emot kunskap 
i denna grupp trots att han är negativ till att företaget ska implementera en 
kunskapsöverföringsprocess.  
 
Vid kunskapsöverföringsaktiviteter, där individer ska interagera med varandra, är 
medarbetarna osäkra över hur många som bör delta för att det ska gå att genomföra 
aktiviteterna på ett effektivt sätt. Även konsultcheferna saknade uppfattning om 
vilken gruppstorlek som är mest lämplig, dock menar Konsulchef A att aktiviteten bör 
genomföras så att samtliga ses fysiskt eller så att samtliga är uppkopplade via Internet.  
 

“Det är bäst om alla är online eller alla på plats”  
(Konsulchef A) 
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I litteraturstudien lyftes det fram att kunskapsöverföring kan ske genom individ- eller 
gruppbaserade aktiviteter. Erden, Von Krogh och Nonaka (2008) menar att synergier 
uppstår när individer interagerar med varandra och utbyter kunskap vilket inte sker 
då individer överför kunskap genom exempelvis dokumentation. Det visade sig att 
respondenterna, i likhet med teorin, upplever att gruppbaserade aktiviteter vid 
kunskapsöverföring är att föredra ur flera olika perspektiv. Medarbetare A2 menar att 
dokumentation av kunskap oftast är tidskrävande och krångligt som ett resultat av allt 
för mycket information på en och samma gång. Utifrån hans erfarenhet är det även 
ytterst få som tar del av kunskapsbaser. Flera medarbetare menar även att det är svårt 
att formulera teknisk kompetens i ord. Redan 1966 hävdade Polanyi (1966) detsamma, 
att en individ som behärskar en teknik inte nödvändigtvis kan förklara den i ord.  
 
Flera av medarbetarna nämner även att det är enklare att visa vissa arbetsuppgifter 
fysiskt än att dokumentera dem. 
 
 

“Jag skulle göra som jag själv vill bli upplärd, genom att förklara  
och samtidigt visa så att man får se och lära.”  

(Medarbetare A2) 
 
 
Det medarbetarna egentligen beskriver är en del av den process som krävs för att 
individuell kunskap ska övergå till organisatorisk kunskap. Att beskriva tyst kunskap 
genom praktisk handling kallas för socialisering, och är en del av SECI-modellen 
(Nonaka & Takeuchi, 1995).  
 
Medarbetare A1 påstår att även han föredrar att lära sig genom interaktion med en 
annan person men menar, till skillnad från de andra medarbetarna, att 
kunskapsöverföring genom en databas också skulle vara ett bra sätt att överföra 
kunskap.  
 
 

“Det hade varit jättelätt att bara uppdatera en databas”  
(Medarbetare A1) 

 
 
Han är dock tveksam till att han skulle gå in och läsa andra medarbetares 
dokumentationer, i alla fall om han inte sökte svaret på en specifik fråga. Att 
dokumenten inte blir lästa i önskad uträckning är en vanlig problematik när man 
arbetar med dokumentation enligt Schindler och Eppler (2003).  

5.5 Implementering av internt kunskapsforum  

Efter den första omgången av intervjuer behandlades den information som 
framkommit och ett försök till att tillgodose respondenternas önskemål påbörjades. En 
idé på en lösning, i form av ett kunskapsforum, bearbetades och presenterades för 



41 

medarbetarna under den andra omgången av intervjuerna. Detta för att undersöka 
respondenternas reaktion och inställning till att ett sådant forum implementeras. 
Fokus var att undersöka huruvida en sådan lösning för kunskapsöverföring 
motiverar, engagerar och främst accepteras av medarbetarna. Detta var även ett sätt 
att styrka den initiala uppfattningen kring vad som motiverar medarbetarna till att 
starta en kunskapsöverföring. Förslaget om ett internt kunskapsforum som 
presenterades för respondenterna innefattade: 
 
 

 Kategorisering av ämnen 
Forumet består av flera relevanta huvudkategorier där medarbetare kan skapa 
inlägg med frågor eller funderingar. Det kan handla om en allmän fråga kring 
ett ämne eller en mer specifik fundering om en viss arbetsuppgift. 
 

 Uppladdning av filmklipp 
Användarna har även möjlighet att ladda upp filmklipp. 
 

 Synlig identitet 
Alla användare har synliga identiteter för varandra och kan således se vem som 
ställer eller besvarar frågor. 
 

 Möjlighet att ge “uppskattningar” 
Medarbetare som anser inlägg vara hjälpsamma kan tilldela inlägget 
“uppskattningar”.  

 
 
Under den andra intervjuomgången var medarbetarna fortfarande eniga om att 
kunskapsöverföring genom dokumentation motiverade dem minst. De framhävde 
även igen att fysiska möten var ofördelaktigt eftersom de befinner sig på externa 
företag. Istället menar samtliga att det är enklare och mer givande att överföra kunskap 
genom att de får en direkt fråga som de besvarar. Ett exempel på detta är när en 
medarbetare i chatgruppen efterfrågar hjälp om hur en viss programmeringskod ska 
formuleras. 
 
 

“Det är enklare att veta vad man ska svara när man får en tydlig fråga.”  
(Medarbetare A2) 

 
 
Medarbetare A2 fortsätter beskriva att trots ett givet ämne att dokumentera kring 
finner han det svårt att veta vad som ska tas med samt hur det ska formuleras, till 
skillnad från när en konkret fråga ställs. 
 
Samtliga visade sig vara positiva till en intern kunskapsöverföring, likt det som 
presenterats i form av ett forum. Medarbetare A3 och medarbetare B hjälper gärna 
andra genom att besvara frågor i ett sådant forum, men enbart i utbyte mot att de själva 
också kan erhålla hjälp.  
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“När jag kan bidra med något hade jag till en början svarat. Skulle jag vara en av få som 
alltid svarar hade jag slutat med det. Tycker det är bra med kategorier då teknisk kompetens är 

ett brett spektrum med många specialistområden. Jag vill kunna gå tillbaka och leta ny 
kunskap i de fall jag behöver det. Det underlättas av underkategorier.”  

(Medarbetare A3) 
  
 
Det framgick även att flera respondenter dock var skeptiska till huruvida deras 
respektive bemanningsföretag kommer klara av att upprätthålla och ständigt 
säkerställa att kunskapsforumet används. 
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5.6 Sammanfattning av analysen  

Intervjuerna visade att majoriteten av respondenterna har en homogen syn över vad 
kunskap är samt vikten av kunskap.  De var dock inte eniga huruvida 
kunskapsöverföringsprocesser existerar i respektive företag. Samtliga medarbetare 
menar att det saknas en process för kunskapsöverföring, dock beskriver konsultchefen 
på Företag A att de har en sådan process. Konsultchefen på Företag B har försökt 
implementera en kunskapsöverföringsprocess men den misslyckades och därför 
saknas idag en process för intern kunskapsöverföring.  
 
Konkurrens lyfts fram i teorin som betydande för viljan att dela kunskap. De 
medarbetare som enbart har en teknisk bakgrund är positiva till att dela kunskap till 
sina kollegor. De medarbetare som har en bakgrund inom management tycks vilja 
behålla sina individuella konkurrensfördelar genom att enbart dela kunskap i utbyte 
mot annan kunskap.  
 
Respondenterna har en ovilja inför att utföra kunskapsaktiviteter genom fysiska 
möten på grund av uppdragens geografiska placeringar. Även dokumentation genom 
databaser är respondenterna negativa till eftersom de föredrar interaktion. Det som 
upplevs mest motiverande för att påbörja en kunskapsöverföring är att besvara en 
fråga som en kollega har ställt. Med anledning av detta introducerades ett förslag för 
medarbetarna om ett internt kunskapsforum. Detta visade sig vara ett uppskattat 
förslag i den andra omgången av intervjuerna.  
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6 Diskussion 

 
I detta kapitel förs en generell diskussion över det analyserade materialet utifrån de fem teman 
som analysen bygger på. De existerande verktygen för kunskapsöverföring lyfts fram och 
diskuteras utifrån ett kritiskt perspektiv. Därefter följer en beskrivning av hur ett praktiskt 
verktyg för kunskapsöverföring skulle kunna fungera. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av diskussionen.   
 

6.1 Synen på kunskap – Avgörande? 

Att få en inblick i hur personal och konsultchefer inom den tekniska bemannings-
branschen resonerar kring kunskap är betydelsefullt för att identifiera de 
förutsättningar som ökar möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli en naturlig 
del av ett företags kultur. Utformningen av kunskapsöverföringsaktiviteter bör styras 
av vad medarbetarna anser är kunskap i deras dagliga arbetsrutiner (Hendriks, 1999). 
Är det framförallt data som ska överföras bör aktiviteterna vara baserade på 
dokumentation medan erfarenhetsbaserad kompetens med fördel överförs genom 
exempelvis muntliga framställningar (Newell m.fl., 2002). Med andra ord är synen på 
kunskap bland medarbetare avgörande för att kunna identifiera förutsättningar som 
gynnar en effektiv kunskapsöverföringsprocess i tekniska bemanningsföretag. I ett 
scenario där medarbetare och konsultchefer saknar insikt i kunskapens betydelse bör 
ett första led vara att bemanningsföretag belyser vikten av kunskap för att kunna 
engagera sina medarbetare till att överföra kunskap. I annat fall är risken stor att 
implementationen misslyckas. Problematiken med att inte ha tillräckligt förstående 
och engagerade medarbetare är något som flera författare lyfter fram. Bland annat 
menar både Pfeffer och Weiga (1999) samt Ichniowski och Shaw (1997) att engagerade 
medarbetare, som känner sig delaktiga, är en förutsättning för att en lyckad 
implementation av en kunskapsöverföringsprocess ska kunna ske.  
 
För att lyckas med en intern kunskapsöverföringsprocess bör även konsultchefer 
förstå vikten av kunskap.  Det visade sig under intervjuerna att en av konsultcheferna 
ansåg att kunskap hos bemanningspersonalen inte är kritiskt för att utföra ett uppdrag. 
Istället menar han att de kan lära sig på plats hos det externa företaget. Om 
konsultchefer i samma företag har olika syn på vikten av kunskap utgör det ett hinder 
i sig då det sänder ut en splittrad målbild till medarbetarna. Om medarbetarna är 
medvetna om att deras chef anser att kunskap inte är kritiskt kommer de troligtvis 
vara omotiverade till att lägga tid på att både få och dela kunskap. Man bör även ta 
hänsyn till att ju mindre kunskap bemanningspersonalen besitter i början av ett 
uppdrag, desto mer behöver de externa kunderna investera i tid och ekonomiska 
resurser vid respektive uppdrag för upplärning. Visserligen är detta ekonomiskt 
fördelaktigt för ett bemanningsföretag då de har möjlighet att även fakturera tiden för 
upplärningen. Dock bör bemanningsföretag fundera på huruvida det, på lång sikt, kan 
vara mer värdeskapande att erbjuda bemanningspersonal med högre kompetens och 
således skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra bemanningsföretag. Detta 
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alternativ skulle även innebära att bemanningspersonalen, i många fall, kan påbörja 
uppdraget utan större upplärning samtidigt som bemanningsföretaget kan komma att 
fakturera en högre avgift i timmen per anställd. 

6.2 Nuvarande kunskapsöverföringsprocess – Är 
den tillräcklig? 

Cheferna på respektive företag har skilda uppfattningar kring huruvida det existerar, 
eller tidigare har existerat, en intern kunskapsöverföringsprocess från vad 
medarbetarna har. Ingen av medarbetarna på Företag A känner till den nuvarande 
processen och medarbetaren på Företag B känner inte till den tidigare processen som 
misslyckades. Att bilden av respektive företags kunskapsöverföringsprocess skiljer sig 
åt behöver inte innebära att någon av parterna talar osanning. Istället kan det 
exempelvis handla om att medarbetarna och konsultcheferna har olika syn på vad 
kunskapsöverföring är och hur detta sker i praktiken. I en av intervjuerna med 
medarbetarna framkom det att events har genomförts internt för samtliga medarbetare 
men att dessa events inte uppfattats som ett tillfälle att dela kunskap och erfarenheter. 
Det kan ha varit sådana aktiviteter som respektive konsultchef beskrivit när de lyft 
fram den process som de har eller har haft. Detta visar på vikten av tydlig 
kommunikation för att bemanningspersonalen ska kunna arbeta mot de mål som 
konsultcheferna definierar. Det handlar även om att medarbetarna ska förstå varför 
vissa aktiviteter genomförs för att de således ska känna sig såväl delaktiga som 
engagerade (Pfeffer & Veiga, 1999). 
 
Det försök, till att implementera en kunskapsöverföringsprocess, som gjordes i Företag 
B misslyckades. Företagets process innebar att personifierings- och 
kodifieringsstrategin kombinerades genom att ha fysiska möten i form av workshops 
och dokumentation. Medarbetarna i Företag A har dock tagit ett initiativ till en 
chatgrupp på ett socialt nätverk där de ställer frågor, svarar och laddar upp instruktiva 
filmklipp för att hjälpa till när kunskapen brister hos någon. Det som vissa av 
medarbetarna inte tycks förstå är att chatgruppen är ett sätt att överföra kunskap även 
om den, i detta fall, ligger utanför organisationens egna initiativ. Det som skiljer 
medarbetarnas lösning från konsultchefens lösning är att de väljer att kombinera 
personifierings- samt kodifieringsstrategin i en och samma aktivitet och inte i två 
skilda aktiviteter. Detta sker dels genom att individerna interagerar i chatten, och dels 
genom att det som skrivs finns sparat och går att läsa vid ett senare tillfälle. 
Medarbetarna är själva mycket nöjda med sin lösning till att hjälpa och få hjälp av 
varandra. En sådan lösning, som kombinerar båda strategierna i samma aktivitet, har 
inte lyfts fram i teorin. 
 
Anledningen till att medarbetarnas lösning fungerar bättre än den som tidigare 
implementerats på Företag B kan förklaras på flera olika sätt. Genom interaktion över 
Internet behöver deltagarna inte befinna sig fysiskt på plats, vilket är fördelaktigt för 
bemanningspersonal då de befinner på externa företag. En ytterligare fördel är även 
att de kan ladda upp instruktiva filmklipp vilket gör att den tysta kunskapen, på ett 
enklare sätt, kan beskrivas och överföras. Tack vare att interaktionen sker via 
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chatgruppen sparas allt som de skriver och kan sökas upp vid ett senare tillfälle. Ett 
problem med detta är dock att konversationerna är långa till följd av ett växande antal 
medlemmar samt att de även skriver i gruppen på daglig basis. Svårigheten i att ta del 
av kunskap som tidigare efterfrågats i konversationen blir således stor då mycket tid 
behöver läggas på att leta fram den kunskap som eftersöks. Förutom att överföra 
kunskap innefattar syftet med kunskapsöverföring även att det ska gå att ta del av 
äldre kunskap, något denna chatgrupp, på grund av tekniska brister, inte uppfyller på 
ett tidseffektivt sätt. Hansen (1999) och Jonsson (2012) hävdar att outvecklade ICT-
verktyg kan förstöra kunskapsöverföringsprocessen. Detta är ett tydligt exempel på 
att tekniken bakom chatgruppen är för outvecklad för att uppfylla alla syften vid 
kunskapsöverföring inom ett företag. Initiativet som medarbetarna har tagit visar 
dock ändå att de har en positiv inställning till att dela med sig av kunskap och 
erfarenheter när en kollega behöver hjälp. Detta trots att de inte uttrycker sig i termer 
som kunskapsöverföring. 

6.3 Konkurrensens betydelse för viljan att dela 
kunskap – Villkorlig? 

Tekniska bemanningsföretag och bemanningsföretag rent generellt bör ses som 
konkurrensdrabbade eftersom organisationsstrukturen innebär en ständig selektering 
och utvärdering av medarbetarnas kunskap när uppdrag tilldelas (Newells, 2004). 
Anledningen till detta är att kunduppdrag, som medarbetares löner baseras på, endast 
bemannas av medarbetare med bäst lämpad kompetens. Detta framkommer även i 
intervjuerna genom att majoriteten av respondenterna tror att deras medarbetare 
upplever konkurrens om uppdragen. Samtidigt framhäver dock samtliga att de inte 
upplever att chansen att tilldelas de uppdrag de önskar är påverkad av andra 
medarbetare. Då denna uppfattning delas av medarbetarna i de två företagen kan det 
vara möjligt att den även existerar hos medarbetare i andra tekniska 
bemanningsföretag.  
 
Att medarbetarna inte själva känner sig konkurrensutsatta men samtidigt upplever att 
deras kollegor känner sig konkurrensutsatta kan bland annat förklaras av att 
medarbetarna övervärderar sin egen kompetens samtidigt som de inte ser värdet i sina 
respektive kollegors erfarenheter och kompetenser. Medarbetare som inte ser värdet i 
den kompetens som existerar internt inom organisationen kan resultera i att de inte 
heller finner värdet i att få ta del av denna kompetens genom aktiviteter för 
kunskapsöverföring. I förlängningen kan denna brist på engagemang vara ett hinder 
för företaget att erhålla konkurrensfördelar, gentemot andra företag, genom intern 
kunskapsöverföring.  
 
Det tycks även råda en låg lojalitet mellan medarbetare på grund av att medarbetarnas 
ego i vissa fall står i vägen för kunskapsöverföring genom att de vill behålla sina 
individuella konkurrensfördelar. Detta är något som Davenport m.fl (1997) har 
uppmärksammat som ett problem inom organisationer då företag många gånger 
förutsätter att medarbetare gärna delar kunskap medan det i verkligheten är tvärtom. 
I intervjuerna visar sig en bristande lojalitet hos medarbetarna inom respektive företag 
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genom att viljan att dela kunskap var villkorlig för de medarbetare som har 
managementbakgrund. Dessa individer var enbart villiga att dela kunskap i utbyte 
mot att erhålla ny kunskap från andra, samt om deras chef fick vetskap om att 
kunskapen initialt hade överförts ifrån dem. Individer som besitter kompetens och 
erfarenhet inom management ser förmodligen fördelarna med att utbyta kompetens 
med andra. De ser dock troligtvis även riskerna med att vara en av få som enbart delar 
med sig av kompetens utan att erhålla något i utbyte. Detta kan förklara varför de 
definierat villkor för att överföra kunskap, till skillnad från de medarbetare som enbart 
besitter teknisk kompetens och var villiga att dela kunskap till andra villkorslöst.  
 
Trots att majoriteten av medarbetarna inom tekniska bemanningsföretag förmodligen 
har en teknisk utbildningsbakgrund bör företagen även ta hänsyn till de medarbetare 
som har en managementbakgrund. Eftersom de troligtvis besitter en djupare förståelse 
för vilka negativa effekter som kunskapsöverföring kan innebära för dem bör denna 
överföring anpassas för att motivera även dessa medarbetare. För att uppnå detta bör 
företagen arbeta för att reducera den interna konkurrensen och istället motivera 
medarbetarna till att arbeta med varandra istället för emot varandra. Ett led i att 
uppfylla detta, och därmed öka lojaliteten bland medarbetare inom tekniska 
bemanningsföretag, kan vara att anpassa kunskapsöverföringsprocessen så att de 
villkor, som beskrivits ovan, tillgodoses.  
 
Ett sätt att uppnå villkoret om ett ömsesidigt kunskapsutbyte skulle kunna vara att 
låta aktiviteterna för kunskapsöverföringen vara utformade på ett sätt som kräver att 
medarbetarna interagerar med varandra. Workshops, som är ett exempel på en sådan 
aktivitet, visar tydligt vilka som enbart deltar för att ta del av andras kunskap och 
erfarenheter samt vilka som faktiskt även delar med sig av sin egen kompetens. Ett 
annat exempel är den chatgrupp som medarbetarna på Företag A tagit initiativ till att 
skapa. För att tillgodose villkoret att cheferna får kännedom om vem som initialt delat 
kunskapen är ett alternativ att även de är en del av aktiviteten. Om en databas används 
för kunskapsöverföring kan chefen kontrollera i vilken omfattning varje medarbetare 
dokumenterat. 
 
Vid dokumentation är det viktigt att kvantitet och kvalitet hålls isär, vilket är något 
som Schindler och Eppler (2003) lyfter fram i sina vetenskapliga studier. I vilken 
utsträckning en viss medarbetare dokumenterar kunskap är mätbart, men att 
kontrollera kvaliteten kan bli mycket resurskrävande. Med tanke på den 
kunskapsbredd som bemanningspersonal och således bemanningsföretag besitter kan 
det även vara svårt för en eller några få konsultchefer att kontrollera kvaliteten i de 
dokument som skrivits.  
 
En skeptisk inställning mot bonussystem som motivationsverktyg för att överföra 
kunskap har visat sig i så väl litteraturen som i studiens intervjuer. De respondenter 
som enbart har en teknisk utbildningsbakgrund ansåg det oviktigt att erhålla något i 
gengäld. För de medarbetare som innehar en managementbakgrund tycks det vara 
mer motiverande och värdefullt att erhålla konkurrensfördelar genom 
kunskapsutbyte än genom att erhålla någon form av bonus. Detta skulle kunna 
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förklaras av att de med managementbakgrund, till skillnad från de med enbart teknisk 
bakgrund, inser vikten av att kunna skapa sig konkurrensfördelar gentemot övriga 
medarbetare. Således förstår de att kunskap är en mycket viktig del av deras arbetsroll 
som bemanningspersonal och att de således finner det mer långsiktigt att erhålla ny 
kunskap för att kunna avancera på sikt. I de fall då tekniska bemanningsföretag finner 
bonussystem som ett bra motivationsverktyg för kunskapsöverföring bör det finnas 
en tydlig mall för bedömning av olika nivåer av kunskapsöverföring. Davenport m.fl. 
(1997) menar även att det är viktigt att bonusen på sikt fortsätter att vara motiverande 
för att medarbetarna ska fortsätta att överföra kunskap. Detta kan dock skapa problem 
då bonusen kan behöva utökas kontinuerligt för att fortsätta vara motiverande, något 
som fort kan bli ohållbart ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  

6.4 Önskad kunskapsöverföring – kan önskemålen 
tillgodoses? 

De flesta av de intervjuade medarbetarna var positiva till implementationen av en 
intern kunskapsöverföringsprocess. Detta gällde både medarbetare med teknisk 
bakgrund och med managementbakgrund. Det framgick dock tydligt att de med 
managementbakgrund visade på en djupare förståelse för de långsiktigt positiva 
effekterna. Med hänsyn till att respondenterna har olika bakgrunder, kön, ålder samt 
är anställda på olika företag kan detta tyda på att denna positiva inställning existerar 
hos medarbetare även inom andra tekniska bemanningsföretag. Att medarbetare i ett 
företag har en positiv inställning till en förändring som kan tänkas ske är av stor vikt 
för att förändringen ska tas emot och accepteras. Det blir således, utifrån ett 
företagsperspektiv, mindre resurskrävande att genomföra förändringen då onödiga 
resurser för att motivera de anställda kan undvikas. Av denna anledning bör 
medarbetares önskan om hur en implementerad process ska utformas betraktas som 
viktig när aktiviteter för processen väljs ut. Det är trots allt de som måste känna 
engagemang nog för att, på lång sikt, kontinuerligt utföra det som krävs för att 
processen ska bli en naturlig del av företagets kultur. 
 
En kunskapsöverföringsprocess som enbart bygger på önskemål från medarbetare kan 
vara hållbar utifrån ett företagsperspektiv men behöver inte nödvändigtvis vara det i 
samtliga fall. Utifrån de intervjuer som genomförts framkom inga önskemål som 
skulle kunna klassificeras som orimliga att uppfylla, utan det handlar istället om hur 
deras respektive företag väljer att utvärdera och prioritera önskemålen. Det hade dock 
kunnat visa sig att medarbetarna föreslår till exempel extra ledighet i utbyte mot att 
överföra kunskap. Att samtliga medarbetare ska få betald ledighet för att medverka 
under en eller flera aktivitetsdagar för kunskapsöverföring hade varit extremt 
kostsamt. Visserligen hade medarbetare kunnat bemannas ut till fler uppdrag om 
samtliga utökar sin kompetens men det hade samtidigt krävt en mycket effektiv 
kunskapsöverföringsprocess för att investeringen skulle bli lönsam i förhållande till 
den extra betalda ledigheten. Det är därför av stor vikt att betrakta utformningen av 
processen utifrån både ett medarbetar- och företagsperspektiv.  



49 

6.5 Implementering av internt kunskapsforum – En 
möjlig lösning? 

Förslaget kring ett internt kunskapsforum skapades efter att ha tagit hänsyn till 
respondenternas inställning till olika sätt att överföra kunskap men även till den 
företagskultur som råder på tekniska bemanningsföretag. En av de främsta 
skillnaderna som existerar mellan bemanningsföretag och traditionellt utformade 
företag är att majoriteten av de anställda inte arbetar internt utan befinner sig hos 
externa kunder. Således innebär det att framgångsrika metoder och verktyg som 
används för att överföra kunskap inom traditionella företag inte alltid är tillämpbara i 
bemanningsföretag.  
 
Workshops, som bygger på fysisk närvaro, är ett bra sätt för medarbetare att dela med 
sig av kunskap då de även kan förklara och visa hur en viss arbetsuppgift kan 
genomföras. För medarbetare som befinner sig hos externa kunder kan det vara 
mycket omfattande att planera in en sådan aktivitet då deras arbetsdagar baseras på 
de arbetstider som existerar på det externa företaget, vilket kan skilja sig från företag 
till företag. Det är även av denna anledning som det blir svårt att genomföra 
workshops genom Internet.  
 
Databaser lyfts fram av bland annat Gargiulo m.fl (2009) som ett effektivt sätt att 
överföra och bevara kunskap i ett företag. Schindler och Eppler (2003) menar dock att 
dokumentation inte alltid är effektiv utifrån ett kunskapsöverföringsperspektiv då 
deras studier visar att medarbetarna många gånger inte tar del av dokumenten i den 
utsträckning som önskas. Detta speglar även respondenternas inställning kring 
dokumentation genom databaser.  
 
Fördelen som medarbetarna på ett traditionellt företag har, gentemot företag där 
medarbetarna inte befinner sig på samma geografiska plats, är att det är enkelt att nå 
kollegor för att exempelvis spontant dela med sig av projektresultat, fråga om hjälp 
eller diskutera en arbetsuppgift. Att överföra kunskap på detta sätt resulterar i att 
kunskapsöverföringen blir en naturlig del av företagskulturen vilket gynnar företaget 
i stort.  Detta går av förklarliga skäl inte att applicera på ett bemanningsföretag, ett sätt 
att närma sig möjligheten att spontant dela med sig av kunskap eller ställa frågor vid 
problem är dock genom ett internt kunskapsforum.  
 
Utifrån en kombination mellan teori och de resultat som framgick i den första 
intervjuomgången har förslaget om ett internt kunskapsforum arbetats fram. Genom 
den andra intervjuomgången har vi styrkt att medarbetarna tycker att detta är ett 
förslag som upplevs vara ett motiverande sätt att dela kunskap på. Förslaget bygger 
på att forumet består av relevanta ämneskategorier med underkategorier där 
medarbetare har möjlighet att skapa en ämnestråd inom vilken de kan posta inlägg för 
att antingen ställa frågor eller dela med sig av erfarenheter som de anser kan komma 
till nytta för andra medarbetare. Exempelvis skulle “Implementation” kunna vara en 
ämneskategori där en underkategori är “Telematik”. En tråd, som en medarbetare 
skapar, i denna underkategori skulle kunna innehålla frågan “Hur implementeras en 
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lösning för smarta kort enklast?”. I denna tråd kan sedan andra medarbetare posta 
inlägg för att besvara frågan. Eftersom teknisk kunskap kan vara svår att formulera i 
ord finns även möjligheten att ladda upp filmklipp i trådarna. Denna funktion visade 
sig vara uppskattad i den chatgrupp som medarbetarna på Företag A tagit initiativ till.  
 
Forumet bör ligga på företagets interna hemsida och bör således inte vara synligt för 
externa individer. Det ska dock vara tillgängligt för samtliga i företaget, vilket gör att 
de som postar inlägg inte behöver ta hänsyn till sekretess. Att forumet är tillgängligt 
för samtliga i företaget resulterar i att de som vill kan ta del av all kompetens i forumet 
under den tidpunkt på dygnet som passar dem. Tack vare att alla i företaget kan 
interagera med varandra genom forumet finns det god chans för att sådana synergier 
som Erden, Von Krogh och Nonake (2008) beskrivit ska uppstå.  Dessa synergier 
uppstår, enligt författarna, genom att kunskapen utvecklas då fler medarbetare tillför 
sina reflektioner till den. I detta fall kan nya reflektioner tillföras genom svarsinlägg i 
kunskapsforumet. Med hjälp av en inbyggd sökfunktion kan alla i företaget dessutom 
enkelt söka sig fram till just den kunskap de själva eftersöker. 
 
Förslaget om forumet innefattar, liksom den chatgrupp medarbetarna har, en och 
samma aktivitet där personifieringsstrategin och kodifieringsstrategin är kombinerad. 
Eftersom det, i skrivande stund, inte finns någon teori som stödjer eller förkastar en 
sådan kombination baseras således valet att kombinera dessa i samma aktivitet enbart 
på att det visat sig fungera i praktiken för medarbetarna som är anställda på  
Företag A.  
 
Vid utvecklandet av idén bakom detta forum har även hänsyn tagits till den 
uppskattning och bekräftelse som vissa av respondenterna ansåg var viktig för att de 
överhuvudtaget skulle vilja dela med sig av sin kompetens. En lämplig funktion inom 
forumet bör därför inkludera någon form av uppskattningsknapp där svarsinläggen 
kan tilldelas “uppskattningar” från individer som ansåg inlägget hjälpsamt eller 
givande. Detta fungerar även som en kontinuerlig kvalitetsgranskning som dessutom 
är tidseffektiv. Denna lösning kommer förbi det hinder kring att kvalitetssäkring ofta 
kräver mycket tid som Riege (2005) har beskrivit. Uppskattningsknappen kan 
markeras av samtliga trådläsare och inte enbart utav den som skapade tråden. Det svar 
som får flest ”uppskattningar”, och som därmed antas vara mest givande, hamnar 
överst i tråden för att det ska vara enkelt för medarbetarna att snabbt ta del av det 
relevanta i tråden.  Genom att konsultchefer kan se vilka individer som erhållit många 
“uppskattningar”, kan de även se vilka som aktivt delar kunskap till sina medarbetare. 
Således uppfylls det villkor som framkommit under intervjuerna om att chefen bör 
veta vem som initialt delat kunskapen. Hänsyn, i den mån det går, har även tagits till 
att respondenterna uttryckt att det är viktigt att inte enbart dela med sig av kunskap 
utan även att få kunskap i utbyte. Genom kunskapsforumet ges användarna möjlighet 
att se vilka andra medarbetare som varit aktiva och kan således själva bilda sig en 
uppfattning kring huruvida de vill hjälpa dem när de skapar nya ämnestrådar. 
Eftersom respondenterna visat sig vara positiva till att dela kunskap när en 
medarbetare ställer en fråga är förhoppningen att forumet kommer att användas 
kontinuerligt.  
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För att forumet ska användas kontinuerligt, och därmed bli en naturlig del av 
företagskulturen, är det av stor vikt att medarbetare upplever att systemet bakom 
forumet är användarvänligt. Jonsson (2012) menar att teknologi både kan effektivisera 
och underlätta arbetet att överföra kunskap men kan samtidigt, vid felaktig 
användning, hämma användningen av kunskapsöverföringsverktygen. En lösning på 
detta skulle därför kunna vara att bemanningsföretag investerar i god ICT-teknologi 
med användarvänlig utformning. Ett exempel från intervjuerna har visat att 
medarbetarna initialt varit negativa till att överföra kunskap. När de upptäckt att 
chatgruppen är ett enkelt sätt att hjälpa varandra på så har de, på eget initiativ, överfört 
kunskap till sina medarbetare på daglig basis. Detta går hand i hand med den teori 
Jonsson (2012) presenterat.  
 
Det kan vara särskilt viktigt att ledningen i ett tekniskt bemanningsföretag har i åtanke 
att användarna av detta forum ofta har en teknisk bakgrund men saknar 
managementbakgrund. Vilket framgick i den första intervjuomgången saknade vissa 
medarbetare en förståelse för varför en kunskapsöverföringsprocess är nödvändig. Till 
den andra omgången av intervjuer ändrades denna uppfattning och de ställde sig mer 
positiva till kunskapsöverföring. Detta kan innebära att de även i framtiden kan ändra 
uppfattning snabbt vilket bör uppmärksammas för att företaget ska kunna undvika att 
hamna i en situation där medarbetarna slutar att överföra kunskap. Ett sätt att undvika 
denna problematik är att kontinuerligt ta emot feedback från medarbetarna. Detta kan 
till exempel ske genom att medarbetarna anonymt kan ange förbättringsförslag.   
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6.6 Sammanfattning av diskussionen 

Det är av stor vikt att både bemanningspersonal och konsultchefer förstår vikten av 
kunskap och av att inneha en kunskapsöverföringsprocess som är en naturlig del av 
företagskulturen. Detta för att det ökar möjligheten att motivera bemannings-
personalen till att dela med sig av kunskap till varandra. För att resultat ska uppnås 
med en kunskapsöverföringsaktivitet är det även viktigt att det tydligt framgår att 
syftet med aktiviteten är att överföra kunskap.  
 
I teorin framkommer det att risken för att misslyckas med processen för 
kunskapsöverföring är stor då personifierings- samt kodifieringsstrategin kombineras 
i två skilda aktiviteter. Genom den chatgrupp som medarbetarna på Företag A tagit 
initiativ till kombineras båda dessa strategier i ett och samma verktyg i en lösning som 
de är nöjda med.  
 
Det har visat sig både i litteraturen och genom intervjuerna att det finns en skeptisk 
inställning till att använda bonussystem som motivationsverktyg för 
kunskapsöverföring.  Ett sätt som istället kan motivera och engagera medarbetare att 
dela kunskap till sina kollegor är att uppfylla de villkor som de själva beskrivit, vilka 
var att få kunskap i utbyte och att deras chef skulle få kännedom om vem som initialt 
delat kunskapen.  
 
Alla medarbetare var initialt inte positivt inställda till en implementering av en intern 
kunskapsöverföringsprocess. Under den andra omgången av intervjuer, då ett förslag 
om ett internt kunskapsforum presenterades, var dock samtliga medarbetare positiva 
till denna kunskapsöverföringsprocess. Kunskapsforumet bygger på att medarbetarna 
kan posta inlägg med frågor som andra medarbetare kan besvara. Tack vare att alla 
inom företaget har synliga identiteter i forumet kan chefer enkelt se vilka som delar 
kunskap aktivt. Dessutom möjliggör en uppskattningsknapp att de inlägg som är mest 
givande syns först. Forumet bör även ha en sökfunktion för att användarna på ett 
enkelt sätt ska kunna söka fram sådant som skrivits vid tidigare tillfällen.  
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7 Slutsatser   

 
Detta kapitel inleds med de slutsatser som dragits i studien. Därefter följer en 
rekommendation till företag som verkar inom den tekniska bemanningsbranschen.  I kapitlet 
presenteras sedan en beskrivning av det bidrag till forskningen som studien resulterat i. 
Kapitlet avslutas med några förslag på framtida forskning som bygger vidare på de slutsatser 
som bör undersökas ytterligare. 
 

7.1  Studiens huvudsakliga slutsatser 

I denna kvalitativa studie har de förutsättningar som ökar möjligheten för att 
kunskapsöverföring ska bli en naturlig del av företagskulturen inom tekniska 
bemanningsföretag undersökts. Överföringen av den tysta, erfarenhetsbaserade, 
kunskapen utgör det största hindret vid kunskapsöverföring (Polanyi, 1966). Samtliga 
slutsatser bygger på den analys och diskussion som förts fram i studien och som i sin 
tur bygger på den insamlade litteraturen och empirin. 
 
En förutsättning för att lyckas med en intern kunskapsöverföring inom tekniska 
bemanningsföretag är att chefer förstår varför det är fördelaktigt ur ett 
företagsperspektiv. För att en intern kunskapsöverföringsprocess överhuvudtaget ska 
användas bör inställningen vara att bemanningspersonalen ska erhålla kunskap 
internt och inte enbart förlita sig på externa kundföretag. 
 
För att medarbetare på tekniska bemanningsföretag ska dela med sig av kunskap är 
en förutsättning att de inser vikten av kunskap. Vidare är det nödvändigt att de 
ständigt känner sig engagerade och motiverade för att kontinuerligt överföra kunskap 
till sina medarbetare. För att öka möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli en 
naturlig del av företagskulturen bör dessa förutsättningar uppfyllas.  
 
Interaktion, istället för ensidig kommunikation genom till exempel dokumentation i 
en databas, är att föredra inom bemanningsföretag där teknisk kompetens står i fokus. 
En direkt fråga ger en riktlinje kring vilken kunskap som ska överföras och blir således 
enklare att hantera. Att hjälpa en kollega har även visat sig vara det som engagerar 
mest när det handlar om kunskapsöverföring. 
 
Med hänsyn till att bemanningspersonal befinner sig i externa kunders lokaler bör en 
lösning, som innefattar interaktion, inte kräva att personalen behöver befinna sig på 
samma geografiska plats. Detta ökar förutsättningarna för att de ska ha möjlighet att 
överföra kunskap i den utsträckning som krävs. 
 
Viljan att dela kunskap tycks inte påverkas av huruvida en bonus erhålls eller inte. På 
grund av att inga fall där detta testats i praktiken har hittats kan det dock inte uteslutas 
att bonus skulle öka motivationen att överföra kunskap. Det kan heller inte uteslutas 
att bonus skulle öka konkurrensen och därmed minska viljan att överföra kunskap.  
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Utbildningsbakgrund hos bemanningspersonal påverkar vilka krav som ställs i utbyte 
mot att överföra kunskap. Individer med managementbakgrund förstår, i större 
utsträckning, syftet med kunskapsöverföringsprocesser än individer som enbart har 
en teknisk utbildningsbakgrund. De förstår därför även att de kan gå miste om 
konkurrensfördelar gentemot medarbetare i de fall då utbytet av kunskap inte sker 
ömsesidigt. Därav är två förutsättningar, som främjar interna kunskapsöverförings-
processer, att chefer får kännedom om vilken individ som har överfört kunskap samt 
att de individer som delar med sig av kunskap även får kunskap i utbyte. Dessa bör 
tillgodoses, i den mån det går, för att motivera den tekniska bemanningspersonalen 
att kontinuerligt dela kunskap. 

7.2 Rekommendation  

För att öka möjligheten för en lyckad kunskapsöverföring rekommenderas tekniska 
bemanningsföretag att implementera ett internt kunskapsforum i enlighet med det 
upplägg som presenterats i avsnitt 6.5 Implementering av internt kunskapsforum – En 
möjlig lösning? på sida 49. Genom detta forum tas hänsyn både till tekniska 
bemanningsföretags interna strukturer och till de krav som bemanningspersonal 
ställer för att överföra kunskap. En lyckad implementation av detta kunskapsforum 
gynnar den interna kunskapsöverföringen och resulterar således i att individuell 
kunskap kan omvandlas till organisatorisk kunskap. 

7.3 Studiens bidrag och förslag på framtida 
forskning  

Denna studie bidrar till forskningen med en empirisk studie över de förutsättningar 
som ökar möjligheten för att kunskapsöverföring ska bli en naturlig del av kulturen 
inom tekniska bemanningsföretag. Eftersom det saknas tidigare studier kring 
kunskapsöverföringsprocesser inom tekniska bemanningsföretag så blir bidraget nytt 
inom detta kunskapsområde. Utöver detta bidrag, som var den initiala tanken med 
rapporten, har även ett förslag på ett praktiskt verktyg för kunskapsöverföring 
arbetats fram och presenterats. Detta verktyg är framtaget för tekniska 
bemanningsföretag men kan, på grund av liknande interna strukturer, användas även 
inom andra typer av bemanningsföretag och konsultföretag.  
 
Förslaget med ett internt kunskapsforum bygger på de resonemang som bland annat 
Jonsson (2012) beskriver kring att ICT-verktyg både kan effektivisera och underlätta 
arbetet med att sprida och bevara kunskap i en organisation. Detta förslag bidrar även 
till litteraturen då det interna forumet baseras på att personifieringsstrategin och 
kodifieringsstrategin kombineras i ett och samma verktyg. Litteratur kring detta 
saknas men i tidigare forskning har Hansen m.fl. (1999), genom fallstudier, visat att 
risken att misslyckas med kunskapsöverföring ökar om dessa strategier kombineras i 
två skilda aktiviteter. 
  
Fokus i denna studie har varit att utreda förutsättningarna för kunskapsöverföring 
inom tekniska bemanningsföretag utifrån ett företags- och medarbetarperspektiv. 
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Således har studien inte lyft fram varken det ekonomiska eller tekniska perspektivet 
på problematiken som existerar. Innan en implementation sker av det 
rekommenderade kunskapsforumet bör forskning utifrån dessa två perspektiv göras 
på ett djupare plan. Detta för att undvika att tekniska bemanningsföretag investerar i 
en lösning som senare visar sig vara mindre fördelaktig utifrån exempelvis ett 
ekonomiskt perspektiv. 
 
Med hänsyn till att tekniskt kompetenta personer kommer att använda sig av forumet 
kommer det, av naturliga skäl, ställas höga krav på teknologin bakom forumet. Av 
denna anledning krävs även en utveckling av lämplig teknologi utifrån de 
resonemang som Hendriks (1999), Hislop (2009) samt Hansen m.fl. (1999) lyfter fram 
kring ICT-verktyg.   
 
Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att bonussystem bör testas i praktiken för 
att avgöra om det ökar eller minskar viljan att dela kunskap inom tekniska 
bemanningsföretag, något som Davenport m.fl. (1997) har beskrivit kan öka viljan till 
att överföra kunskap hos medarbetare inom ett företag.  
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