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Sammanfattning 
Att kunskap existerar inom företag är inget nytt, men det ses som en allt viktigare 
produktionsfaktor bland dagens företag. I ett kunskapsföretag ställs särskilt höga krav på 
kunskapshanteringsprocesser, vilket gör att företag idag kräver metoder och modeller för 
detta. Syftet med denna uppsats var att studera hur kunskapsdelning fungerande på ett 
kunskapsföretag samt i vilken utsträckning deras IT-system underlättade detta. 
Undersökningen som gjordes på ett teknologi- och IT-konsultföretag baserades på kvalitativa 
metoder. Vi har värderat företagets arbete med kunskapshantering men inte gett 
förbättringsförslag på deras IT-system. Angående kunskapsbegreppen, visade det sig att teorin 
inte stämde överens med medarbetarnas uppfattning. Analysen påvisade att den effektivaste 
formen för kunskapsdelning var informell och skedde i det dagliga arbetet. Företagets IT-
system var ett komplext system med många funktioner, men det användes inte som det 
förväntades. Den öppna företagskulturen hade stor betydelse för medarbetarnas positiva 
inställning till kunskapsdelning. Vi frågade oss om kompetensbrist kunde inspirera till 
kompetensutveckling och det visade sig att detta var en stor inspirationskälla. Studien 
resulterade bland annat i att företaget måste bli duktigare på att explicitgöra den tysta 
kunskapen. Det utarbetades även en modell för att understödja klimatet mellan medarbetarna 
så att de effektivt uppnår en rimlig kompetensnivå och därefter blir en kunskapsarbetare. 
 
 
Nyckelord: Knowledge Management, Kunskapsföretag, Kunskapsarbetare, Kunskapsdelning, 
Kompetens. 
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Abstract��
There is nothing new to the fact that knowledge within companies exists. However, among 
today’s companies, knowledge is considered a more and more important factor. In knowledge 
based company there are particularly high demands for having well developed processes 
dealing with knowledge management. The purpose of this essay has been to study how the 
sharing of knowledge works within the organisation of knowledge based company and to 
what extent their IT-system promotes this. This study, carried out at a technological and IT 
consultancy company, is based on qualitative methods. We have evaluated their work within 
Knowledge Management but we have not given any suggestions for improvements to their 
IT-system. Regarding the concepts of knowledge, it turned out that the theory didn’t match 
the views of the employees. Analysis shows that the most efficient means for sharing 
knowledge is informal actions in the daily work. The IT-system of the company was complex 
with lots of functions, but it was not being used the way it was intended. The open culture 
within the company contributed a lot to the employee’s positive attitude towards knowledge 
sharing. We asked ourselves if lack of knowledge could inspire to sharing of knowledge and 
this turned out to be a great source of inspiration. Among other things, this study showed that 
the company needs to put more focus on using the existing tacit knowledge. The study also 
resulted in a model, which supports the environment between the employees so that they 
effectively reach a reasonable level of competence and become knowledge workers. 
 
 
Keywords: Knowledge Management, Knowledge Company, Knowledge worker, Knowledge 
Sharing, Competence. 
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Förord 
Detta arbete är en uppsats på C-nivå motsvarande 10 poäng. Arbetet har bedrivits på 
institutionen för Ekonomi och Informatik på Högskolan i Trollhättan-Uddevalla. Uppsatsen 
har skrivits under vårterminen 2004. Objekt för den empiriska studien som innefattas av 
uppsatsen är ett IT-konsultföretag. 
 
Vårt intresse för Knowledge Management väcktes då vi gick en kurs i Kunskaps- och 
kompetensnätverk. Under arbetets gång fördjupades vår insikt inom ämnet och intresset växte 
betydligt. Vi vill med denna uppsats belysa ämnet och ge en förklaring på vad det är och hur 
det kan användas. 
 
Vi vill framföra ett stort tack till alla de anställda på företaget som, trots smala tidsramar, 
deltagit i vår undersökning och bemött oss på ett engagerat och vänligt sätt. Till syvende och 
sist också tacka vår fantastiska handledare, Ulrika Lundh Snis, för all vägledning och 
inspiration till uppsatsen. 
 
Uddevalla 2004-03-26 
 
Monica Edvardsson, Gunilla Fredriksson och Carina Petralia 
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1 Bakgrund 
Intresset för Knowledge Management1 har ökat markant under senare år, vilket gör att det 
finns en hel del tidigare forskning inom området. Lundh Snis (2002) har fokuserat sin studie 
på den komplexa relationen mellan människa och teknologi vid problemlösning, 
kunskapsutveckling och kunskapsdelning. Braf (2000) har studerat och kritiskt analyserat en 
del existerande litteratur kring området Knowledge Management. 
 
Forskningsområdet Knowledge Management syftar till att säkerställa och utveckla de 
kunskaper som behövs och används i företagens kärnverksamhet. Knowledge Management 
strävar efter att distribuera kunskap i organisationen, varför varje medarbetare måste inse 
nyttan med att dela med sig. Det finns ett behov av att tydliggöra både existerande och nya 
sätt att sprida, utveckla och återanvända kunskap. 
 
Kunskap har alltid existerat inom företag, men enligt Edvinsson och Malone (1997/1998) är 
det först under de senaste åren som den har kommit i fokus. Kunskap och kompetenshantering 
blir, enligt Stewart (1997/1999), allt viktigare för företag som vill behålla sin konkurrenskraft 
och sitt försprång gentemot andra företag inom samma bransch. Vidare anser han att kunskap 
och kompetens idag är de viktigaste produktionsfaktorerna och det gäller för företagen att 
kunna hantera och förvalta detta väl. Detta har gjort att många företag i större utsträckning 
arbetar för att ta tillvara den kunskap och kompetens som finns inom företaget genom att satsa 
på Knowledge Management. 
 
Det kunskapsföretag2 som vi avser att studera är ett teknologi- och IT-konsultföretag som 
arbetar med tre kunskapsområden: Applikationsutveckling, IT-tjänster och Intelligent 
Elektronik. Inom respektive område bedrivs en ständig kompetensutveckling, där allt fler 
uppdrag består av sofistikerade lösningar som kräver delaktighet av den kunskap och 
kompetens som finns inom företaget. Företaget har en viss förståelse för 
kunskapshanteringens betydelse och har målmedvetet inlett arbetet med detta. Ett problem 
som företaget ofta ställs inför är att tiden inte alltid räcker till för kunskapsdelning så som de 
önskar. Vid rekrytering handplockar företaget sina medarbetare baserat på deras kunskap och 
kompetens och man kan fråga sig om detta påverkar de övriga medarbetarna positivt eller 
negativt. Företaget vill aktivt arbeta med att introducera medarbetarna i företagskulturen samt 
i företagets rutiner för kunskapsdelning. Är detta en följd av att de har börjat arbeta mer 
målinriktat med kunskapshantering? Ska man förbättra och effektivisera de gamla rutinerna 
och systemen eller ska man reflektera över nya saker kring det som tidigare varit dolt och 
undangömt, den tysta kunskapen? 
 

1.1 Företagspresentation 
Vårt val av företag föll på ett kunskapsföretag, som grundades i slutet av 1990-talet. 
Företaget, som har 20 anställda, är ett teknologi- och IT-konsultföretag, verksamma inom 
SQL-baserade webblösningar och strategiska driftstjänster. De levererar systemlösningar och 
tjänster till företag och organisationer inom flera branschsegment. Företaget är uppdelat i tre 
områden, vilka beskrivs nedan. 
 
IT-tjänster: Företagets tjänster består av strategiska IT-tjänster. De strävar efter att bygga upp 
långsiktiga relationer med sina kunder där uppdragen utförs som konsultinsatser, ofta i en 
projektledande roll. Deras åtagande hos kunden omfattar övervakning och driftsansvar av 
                                                
1 Kunskapshantering. Se sidan 9 
2 Företag som sätter de anställdas kompetens i fokus. Se sidan 15 
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deras system i kundens egen miljö och som en hostningtjänst3. Detta för att kunderna ska 
kunna fokusera på sin kärnverksamhet. 
 
Intelligent Elektronik: Kunskapsområdet Intelligent Elektronik består av innovativa IT-
lösningar. De har inom detta område skapat ett antal nya förutsättningar att administrera, 
övervaka och styra elektronisk utrustning. 
 
Applikationsutveckling: Applikationsutvecklingen fokuserar på databaserade webblösningar, 
där viktiga verksamhetssystem tillhandahålls via vanliga webbgränssnitt. En sådan viktig 
plattform är den egentillverkade IT-systemplattformen som beskrivs nedan. 
 

1.1.1 IT-systemet 
I detta avsnitt ges en generell beskrivning över företagets IT-system, där det finns en mängd 
olika verktyg och funktioner. Det finns bland annat ett publiceringsverktyg som gör det 
möjligt att löpande publicera och uppdatera aktuell information både internt och externt. Det 
finns även verktyg för att hantera dokument, arbetsgrupper och nyhetsbrev. Medarbetarna på 
företaget rapporterar också in sin arbetstid, reseersättning och andra utlägg via systemet. 
Företagets IT-system har även ett helpdeskverktyg där medarbetarna kan hjälpa varandra med 
svar på de frågor som tas upp. På sikt kan de där bygga upp en kunskapsbank. 
 
Arbetsgruppsverktyg: För varje uppdrag företaget har finns en arbetsgrupp upplagd i 
verktyget, där alla dokument som är kopplade till det specifika projektet ska finnas 
tillgängliga. Denna miljö ska möjliggöra virtuella möten för de medarbetare som arbetar i det 
aktuella projektet. De har där tillgång till dokument, gruppkalender, kontakter och 
diskussionsforum som finns för varje arbetsgrupp. Se exempel nedan. 
 

 
Figur 1: Verktyg för arbetsgrupp 
Källa: Företagets IT-system 
 
I diskussionsforumet kan både de inom projektet och de övriga, som har rättighet till denna 
arbetsgrupp, diskutera och dela med sig av sin kunskap och kompetens. I diskussionsforumet 

                                                
3 Tjänst som innebär att ett företag upplåter utrymme för webbplats åt företag som inte har egen webbserver. 
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har man möjlighet att ställa samma fråga till många personer samtidigt och slipper skicka e-
post till en hel grupp. Diskussionerna delas in i olika trådar, vilket gör att det är möjligt att 
följa en diskussion samt att kunna gå tillbaka till tidigare inlägg om man så vill. Man vet att 
alla inom projektet ser inläggen och genom att man frågar många på samma gång kan man få 
ett bredare svar på sin fråga. 
 
I kalendern kan man lägga in viktiga händelser som gäller för hela arbetsgruppen. Kalendern 
är tillgänglig för alla med behörighet. Det finns även en personlig kalender som visar 
händelser från alla arbetsgrupper personen är inblandad i. Kalendern ger medarbetarna 
möjlighet att ha kontroll över vad som är på gång i de respektive projekten. 
 
Dokumenten som är kopplade till varje arbetsgrupp finns tillgängliga i en sedvanlig 
trädstruktur. Där finns funktioner som hanterar olika versioner samt historik över vem som 
har skapat och vem som har läst dokumentet. Man har också kontroll över vilken tidpunkt 
dokumentet är skapat och läst. 
 
De kontakter man behöver i arbetsgruppen kan läggas in i ett adressregister där det finns 
information om företag, namn, adress, telefonnummer etc. Med hjälp av detta verktyg har 
medarbetarna kontroll över vilka kontakter som tillhör ett specifikt projekt. 
Kontaktuppgifterna finns på en bestämd plats, vilket gör att de alltid finns till hands och inte 
försvinner bland andra papper. 
 
Fönstrets vänstra sida är personlig och där kan man se vem som är inloggad. Det finns 
möjlighet att skicka meddelande till alla användare inom organisationen och se när 
mottagaren har tagit del av meddelandet. Man kan se nya dokument, inlägg eller information 
som läggs upp. Dessa hamnar under menyerna olästa inlägg, olästa dokument eller oläst 
information, vilket bidrar till att man hela tiden har tillgång till relevant information. Sidan 
uppdateras med korta mellanrum, vilket gör att nyheterna aldrig hinner bli gamla innan de når 
läsaren. Här hittar man även information om bland annat interna och externa nyheter samt nya 
order som företaget har fått in. Det finns dessutom möjlighet att skriva ett inlägg som kan ses 
av alla som har rättighet att se det. 
 
Personalhandbok: Alla medarbetare på företaget har tillgång till en personalhandbok som 
beskriver företagets bestämmelser angående arbetstid, ersättningar, försäkringar, säkerhet, 
ansvar, utvecklingssamtal samt övriga regler och rutiner. Denna får alla nyanställda börja med 
att läsa för att ta del av företagets generella regler och snabbt komma in dess rutiner. 
 
Helpdeskverktyg: I helpdeskverktyget kan man hantera problem som antingen kräver fysisk 
närvaro eller kan avhjälpas virtuellt. Syftet med helpdeskverktyget är bland annat att man ska 
kunna skapa en kunskapsdatabas med sökmöjligheter. Ställs man inför ett problem ska 
möjligheten finnas att söka efter liknande problem och ta del av den lösningen. På detta sätt 
kan man själv lösa sina problem och på sikt öka sin egen kompetens. Med hjälp av ett sådant 
verktyg kan företaget använda sitt intranät för kunskapsdelning. 
 
 
2 Syfte och problemställning 
Vårt syfte är att studera kunskapsdelning på ovan nämnda kunskapsföretag. Syftet är också att 
arbeta fram en modell för att understödja klimatet för kunskapsdelning mellan medarbetarna. 
Vi har även för avsikt att fördjupa oss i företagets IT-system och studera på vilket sätt det 
stödjer kunskapsdelning, men målet är inte att ge förbättringsförslag på systemet. Vi ämnar 
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däremot värdera företagets arbete med Knowledge Management. Vår studie kommer, förutom 
slutsatser angående deras arbete med Knowledge Management, att resultera i ovan nämnda 
modell. Denna modell ska hjälpa företaget, att på ett effektivt sätt, få sina nya medarbetare att 
i första hand uppnå en rimlig kompetensnivå. Modellen kommer även att innefatta hur 
medarbetarna bibehåller samt utvecklar sin kompetens för att slutligen blir en 
kunskapsarbetare4. Vår uppsats kommer att grundas på interna kunskapskanaler som rör det 
aktuella företaget. För att svara på studiens syfte har problemställningen delats upp i följande 
frågor: 
 

• På vilket sätt kodifieras5 och delas kunskap samt vilka kunskapsdelningstillfällen går 
företaget miste om? 

 

• I vilken grad uppmärksammas den tysta kunskapen? 
 

• Hur skulle en effektiv modell, med syfte att understödja klimatet för kunskapsdelning, 
kunna se ut? 

 
 
3 Metod 
Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar 
forskaren har med olika undersökningar och med sin forskning. Holme och Solvang (1997) 
beskriver att metod är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att kunna utföra ett 
seriöst forskningsarbete eller en seriös undersökning. 
 
Med utgångspunkt från den information som undersöks, brukar man skilja mellan två olika 
metodiska angreppssätt, kvantitativa och kvalitativa metoder. Enligt Holme och Solvang 
(1997) är det centrala med den kvalitativa metoden att man genom olika insamlingssätt, dels 
får en djupare förståelse för problemet som studeras, dels kan beskriva helheten i 
sammanhanget. En sådan helhetsbild gör att man får en bättre förståelse för totaliteten men 
även om de enskildas situation. Det är en flexibel metod som gör det möjligt att ändra 
upplägg under själva genomförandet av undersökningen. Holme och Solvang (1997) 
beskriver kvalitativa metoder som resurskrävande och därför krävs det att antalet 
undersökningsobjekt avgränsas, vilket kan vara en nackdel. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) kan en observation bedrivas antingen öppen eller dold. 
Öppen observation betyder att respondenterna är medvetna om och accepterar att observatörer 
medverkar. De poängterar också att det vid observationer är viktigt att tänka på att inte 
hämma deras aktivitet. 
 
Vi arbetade efter den kvalitativa metoden, där intervjuer kombinerades med öppna 
observationer, både deltagande och icke deltagande. Även företagets IT-system studerades där 
vi satte oss in i de funktioner som var relevanta för vår undersökning. Avsikten var att studera 
systemet generellt och inte användarnas förhållningssätt till det. Genom att kombinera 
intervjuer, observationer och studier av IT-systemet fick vi en nyanserad och helhetsinriktad 
uppfattning av vår studie och kunde analysera vårt resultat ur olika synvinklar. 
 

                                                
4 Medarbetare som är extra vetgirig och kreativ. Se sidan 15  
5 Dokumentera 
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Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt ligger i hermeneutiken som, enligt Holme och 
Solvang (1997), oftast ligger till grund för kvalitativa metoder. Hermeneutikens huvudsakliga 
syfte är att tolka och förstå hur människor uppfattar sin situation och vad detta betyder för 
beslut och handlingar. Då avsikten var att söka förståelse för hur kunskapsdelning sker inom 
en organisation ansåg vi det olämpligt att studera detta enbart genom data framtagen ur 
kvantitativa undersökningar. 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
Enligt Backman (2002) innehåller den kvalitativa forskningsprocessen ett stort mått av 
flexibilitet och dynamik, vilket ger ett stort utrymme för variationer. Vi hade följande modell 
som förebild när vi arbetade med uppsatsen. 

 

 
 
Figur 2: Den kvalitativa forskningsprocessen 
Källa: Backman (1998,  s.50 ) 

 
Fråga: Vårt intresse för teoriområdet Knowledge Management väcktes när vi gick en kurs i 
kunskap och kompetensnätverk. Då uppstod flera frågor som gjorde oss intresserade av att 
fördjupa oss i ämnet. 
 
Litteraturgranskning: Backman (1998) menar att det finns motstridiga uppfattningar om att 
göra litteraturstudier i den kvalitativa forskningsprocessen, eftersom en del anser att man bör 
gå neutral in i forskningsfältet. Vi ansåg oss dock behöva en måttlig, endast orienterad 
beläsenhet inom området. Därför inleddes vårt arbete med en fördjupad litteraturgranskning 
för att få en översikt över tidigare samlad kunskap inom området. 
 
Analysenhet: Med anledning av vårt intresse för Knowledge Management tog vi kontakt med 
ett kunskapsföretag som börjat arbeta med kunskapshantering. 
 
Problem-/frågeformulering: Den definitiva problemformuleringen ägde rum samtidigt och 
fortlöpande under datainsamlingen. 
 
Studie av IT-system: För att kunna göra en studie av företagets IT-system fick vi ett 
gemensamt användarnamn och lösenord för inloggning i systemet. Med anledning av 
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företagets sekretess var behörigheten till systemet begränsad. Det vi främst har studerat är 
verktyget för arbetsgrupper och de funktionerna som finns där. Vi satte oss väl in i de delar vi 
fick tillgång till och använde dem genom att lägga in dokument, göra diskussionsinlägg, 
skicka interna meddelande, skicka e-post och utnyttja funktionerna i kalendern etc. Vi har 
också studerat vilka möjligheter det finns för kunskapsdelning och i vilken utsträckning de 
används. Studien pågick kontinuerligt under tre veckor, vilket gjorde det möjligt för oss att 
även ta del av företagets interna och externa nyheter som lades in. Vår studie av företagets IT-
system valde vi att presentera under rubriken bakgrund. Detta gjordes för att ge läsaren en 
bakgrundsförståelse inför vidare läsning. 
 
Intervjuer: Vi startade med en ostrukturerad intervju, av samtalsliknande karaktär, med VD: n 
på det aktuella företaget. Därefter gjordes åtta stycken halvstrukturerade intervjuer med 
respondenterna, vilka i genomsnitt varade i en timma. Ytterligare två stycken ostrukturerade 
intervjuer med VD: n genomfördes under arbetes gång. Frågorna till de halvstrukturerade 
intervjuerna byggdes upp kring en intervjuguide, där utgångspunkten var ett flertal frågor och 
ämnesområden som vi ansåg intressanta att diskutera kring. Vi utgick även utifrån den 
förförståelse vi skaffat om studiens problemområde. I de halvstrukturerade intervjuerna 
följdes inte ordningen och innehållet i intervjuguiden till punkt och pricka, frågornas 
ordningsföljd styrdes istället av hur samtalet med respondenten utvecklades. 
 
Intervjuerna ägde rum under en tvåveckorsperiod. Minst två av oss var närvarande vid varje 
tillfälle för att kunna dela upp arbetet på två roller, en intervjuare och en anteckningsansvarig. 
Detta gjorde att vi kunde komplettera varandra vid tolkningen av de svar vi fick. Intervjuerna 
genomfördes efter respondenternas önskemål, på deras arbetsplats. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av papper och penna och dessutom spelades alla intervjuer in på 
kassettband, med respondenternas samtycke. Detta gjorde att vi kunde koncentrera oss på 
respondenterna och bättre uppmärksamma svaren. När vi gemensamt sammanställde 
intervjuerna var vissa delar oklara, varför vi tog ytterligare kontakt med respondenterna via e-
post för komplettering. 
 
Observationer: De utförda observationerna var öppna och både av deltagande och icke 
deltagande karaktär. Observationerna gjordes förutsättningslöst som besökare på företaget, 
där vi gjort helt klart för dem som blev observerade vad vårt syfte var. De icke deltagande 
observationerna ägde rum under helt vanliga arbetsdagar, där vi satt vid ett skrivbord och 
observerade eller cirkulerade runt. Vi deltog också aktivt i ett av företagets månadsmöte, där 
vi presenterade oss och vårt syfte med undersökningen. Månadsmötet följdes av deras 
traditionella After Work. Tillfälle gavs då att, på ett mer informellt sätt, studera företagets 
kultur. Efter varje observation gjordes en första sammanställning av iakttagelserna. Den 
sammanlagda observationstiden uppskattas till ungefär 35 timmar. 
 
Hypotes: Vi utgick från ett antal förutfattade meningar, inhämtade från våra teoriområden. Vi 
såg dem som ett slags preliminärt svar på problemformuleringen, vilket hjälpte oss att 
bestämma vad vi skulle observera. 
 
Analys/tolkning: Val av forskningsansats beror, enligt Wallén (1996), på relationer mellan 
teori och empiri. I litteraturen nämns två metodansatser, den induktiva och den hypotetisk-
deduktiva. Vår forskningsansats har lutat åt det induktiva hållet då vi har utgått från vår 
datainsamling och därefter dragit våra slutsatser. 
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Vi ansåg att det insamlade underlaget, inte lämpade sig för analys efter statistiska 
mätmetoder. Detta berodde dels på att vår undersökningsenhet var liten och dels för att 
intervjuupplägget var svårt att formalisera i tillräcklig grad. Vårt insamlade material 
strukturerades, organiserades och tolkades kontinuerligt under och efter genomfört fältarbete. 
Det gjordes genom att studera teoriområdena Knowledge Management och den Lärande 
organisationen. Inom dessa områden fördjupade vi oss i litteratur skriven av bland annat 
Nonaka, Toyama och Konno (2000), Davenport och Prusak (1998) samt av Lundh Snis 
(2002). 
 
Rapport: Enligt Backman (1998) har den kvalitativa rapporten ännu ingen mall, inga 
rekommendationer som man kan följa. Dokumentering av rapporten gjordes fortlöpande 
under hela processen. 
 

3.2 Population 
Den undersökta populationen bestod av personer anställda på det studerade 
kunskapsföretaget. Den övervägande delen av de anställda är män, förutom två kvinnor som 
arbetar med administration. Medelåldern på de anställda är 28 år. Urvalet gjordes med hjälp 
av VD:n på företaget, stor hänsyn togs till medarbetarnas tidsbrist. 
 
Av företagets anställda, intervjuades åtta personer som huvudsakligen arbetar på applikations-
avdelningen. Respondenterna har olika arbetsuppgifter bland annat webbutvecklare, 
systemutvecklare och ekonomiassistent. Majoriteten av de intervjuade har någon form av IT-
utbildning. Endast ett fåtal av respondenterna har examen från högskola eller universitet men 
alla har arbetslivserfarenhet från IT-branschen. Deras anställningstid varierar mellan ett 
halvår till fem år. 
 
 
4 Teori 
Modellen nedan visar hur vi har delat in teoriavsnittet i underrubriker utifrån de teoriområden 
och begrepp som vi har funnit vara väsentliga för vår studie. Det är ingen allmän modell utan 
den visar vad vi anser vara en lämplig indelning. Teoriavsnittet innehåller 
bakgrundsinformation och förutsättningar för att vi ska erhålla en teoribas för tolkningen av 
vårt resultat. Avsnittet börjar brett och smalnar sedan av för att slutligen komma fram till de 
områden som vi avser att studera närmare. 
 

 
Figur 3: Disposition för teoriavsnitt 

  

   IT - Stöd   

Kompetensförsörjning   

Kunskapsarbetare   

Kunskapsföretag   

Kunskapstyper o ch   k unskapsdelning   

Knowledge Management o ch  kunskapsbegrepp   

Intellektuellt  kapital   

Lärande organisation   
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Teoriavsnittet inleds med en kort beskrivning av en lärande organisation, som är ett brett och 
grundläggande område. Därefter beskrivs intellektuellt kapital, som vi bedömer att man bör 
ha kännedom om när man kommer in på området Knowledge Management. För att klargöra 
våra synpunkter avseende definitionerna av kunskapsbegreppen har vi samlat dem 
tillsammans med Knowledge Management. Därefter övergår vi till att beskriva olika typer av 
kunskap och att förklara vad kunskapsdelning innebär. De sista områdena ger en 
grundläggande förståelse för vårt val av företag samt det fokus vi har på vår studie. 
Teoriavsnittet bildar således vår teoretiska grund på vilka våra argument, längre fram i 
uppsatsen, grundar sig. 
 

4.1 Lärande organisation 
Senge (1990) betonar att ett företags framgång hänger allt mer på om det kan anpassa sig 
snabbare än sina konkurrenter. Företaget måste bli en lärande organisation, där inlärning, 
utveckling och förändring blir en viktig del av det dagliga arbetet. Senge (1990) menar att en 
lärande organisation behöver behärska fem discipliner; systemtänkande, personligt 
mästerskap, mentala modeller, gemensamma visioner samt teamlärande. De fem disciplinerna 
beskrivs nedan. 
 
Systemtänkande hjälper oss att se sambanden mellan alla beståndsdelarna i våra komplexa 
system. Man förstår inte systemen om man studerar delarna var för sig. 
 
Personligt mästerskap innebär att man är medveten om vad som är viktigt i livet och att man 
inriktar sig på just det. Det handlar om visioner, tålamod och saklighet, och att hängivet lära 
sig nya saker. Organisationen måste uppmuntra det personliga mästerskapet för att bli en 
lärande organisation. 
 
Mentala modeller är de generaliseringar man gör om världen och som påverkar förmågan att 
förstå den. De bromsar ofta nytänkandet, därför måste man förändra dem. Man måste utsätta 
sina värderingar för andras bedömning och ifrågasätta det man försvarar. 
 
Gemensamma visioner är de engagerande bilder av framtiden som de flesta i företaget delar. 
De får alltså inte dikteras av ledningen utan måste utgå från medarbetarnas personliga 
visioner. Bara en vision som delas av alla skapar äkta engagemang för att lära. 
 
Teamlärande bygger på dialogen, att man med öppna sinnen lyssnar på varandra och därmed 
når insikter som man annars inte skulle ha nått. Utbildning sker ofta i grupper, och när 
grupperna utvecklas, utvecklas organisationen. 
 
Senge (1990) betonar att det inte är tillräckligt att endast en eller ett fåtal individer inom en 
organisation lär, utan lärandet måste ske på alla organisationsnivåer och således omfatta 
samtliga medarbetare. Därmed står företagsledare inför en utmaning att identifiera 
användbara sätt som kan stimulera medarbetarna till ett kontinuerligt lärande. 
 

4.2 Intellektuellt kapital 
Edvinsson och Malone (1997/1998) beskriver hela företaget som ett träd där de synliga 
delarna symboliserar organisationsscheman, kvartalsrapporter, broschyrer och andra 
dokument. Det är först när man studerar trädets rotsystem som man finner det intellektuella 
kapitalet. Enligt författarna är det intellektuella kapitalet osynligt, men de flesta är på ett eller 
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annat sätt medvetna om det. Edvinsson och Malone (1997/1998) framhåller att det 
intellektuella kapitalet även kan ses som en immateriell tillgång som gör det möjligt för 
företaget att fungera. 
 
Edvinsson och Malone (1997/1998) definierar också intellektuellt kapital genom att dela upp 
det i humankapital och strukturkapital. Humankapital är en kombination av kunskap, talang, 
innovativ förmåga och de anställdas kapacitet att utföra sina arbetsuppgifter. I humankapitalet 
ingår också företagets värderingar och kultur, vilket inte kan ägas av företaget. Strukturkapital 
är däremot sådant som finns kvar på arbetsplatsen när de anställda har gått hem. Det kan, 
enligt Edvinsson och Malone (1997/1999), vara hårdvara, mjukvara, databaser, patent och 
varumärken. Det innefattar också kundkapital och kundrelationer och detta kan till skillnad 
från humankapital ägas av företaget. 
 
Intellektuellt kapital är ett svårdefinierat begrepp och det finns ett antal förklaringar till vad 
det betyder. I följande citat klarlägger Stewart (1997/1999) att det intellektuella kapitalet 
innefattas av humankapital, strukturkapital och kundkapital. 
 

Intellektuellt kapital är summan av alla kunskaper som alla i ett företag har 
och som ger företaget en konkurrensfördel.(s.13)  

 
En ofta återkommande metafor i detta sammanhang är Stewarts (1997/1999) skildring av 
isberget, vilket beskrivs i följande citat.  
 

Ovanför ytan finns de ekonomiska och fysiska tillgångarna, glittrande i 
solen, synliga, ibland till och med oroväckande. Under, osynligt, finns 
någonting vida större, vars betydelse alla inser men vars konturer ingen 
känner till.(s.96)  

 
Det osynliga som Stewart (1997/1999) nämner i sin beskrivning är just det intellektuella 
kapitalet. 
 

4.3 Knowledge Management och kunskapsbegrepp 
Knowledge Management innebär att en organisation på ett medvetet sätt arbetar med 
kunskapshantering. Det är ett teoriområde som ligger i tiden och det finns en stor mängd olika 
tolkningar och definitioner beträffande syfte och metodik. Enligt Turban och Aronsson (1998) 
är syftet med Knowledge Management att samla, kategorisera och underhålla information. 
Avsikten är att kunna sprida användbar kunskap i meningsfull form till den som behöver den, 
närhelst den behövs och i vilken form den behövs. 
 
Nonaka et al. (2000) framhåller att Knowledge Management har fått en alltmer central roll i 
företagens strävan att nå konkurrensfördelar. För att företagen ska kunna synliggöra, 
tydliggöra, värdera och ta tillvara de anställdas kunskap måste de, enligt Nonaka et al. (2000), 
förstå vad Knowledge Management och intellektuellt kapital är. Företagen måste också känna 
till att kunskap kan anta många former. 
 
Inom teoriområdet Knowledge Management kommer man i kontakt med ett antal olika 
kunskapsbegrepp som det finns många olika förklaringar till. För att få en bättre förståelse för 
skillnaden mellan begreppen har vi studerat hur ett antal forskare definierar begreppen data, 
information, kunskap och kompetens. 
 



����������	
��������������
����������������/�
	������������� !�"�#�$$�������%&'�%���()����*�

10 

Dahlbom och Mathiassen (1999) menar att begreppen data, information och kunskap är tätt 
relaterade och att gränserna mellan dem är otydliga. Davenport och Prusak (1998) beskriver 
att kunskap varken är data eller information, utan en kombination av dem båda. De menar att 
det är viktigt för en organisation att göra en åtskillnad mellan de olika kunskapsbegreppen för 
att göra kunskapsarbetet effektivt. 
 
Data: Enligt Davenport och Prusak (1998) är data oorganiserad och obearbetad fakta, som är 
sparad någonstans. Den beskriver något som hänt utan att innehålla egen tolkning eller 
värdering och kan därför inte vara den enda grunden till beslut. Data är råmaterial, i form av 
bokstäver, siffror, figurer, bilder eller ljud, som kan utgöra beståndsdelar i såväl information 
som kunskap. Vår syn är att data i sig själv saknar betydelse, det får den först när en person 
tolkar och sätter den i ett sammanhang. 
 
Information: Till skillnad från data har information tilldelats någon mening, är inordnat i ett 
syfte och är beskrivande. Detta beskrivs av Davenport och Prusak (1998), som menar att 
människan förvandlar data till information genom att sätta den i ett sammanhang, tillföra 
mening och betydelse. Även Gustavsson (2002) beskriver information som det material som 
blir till kunskap när en människa tar det till sig och förstår det. Han är av den uppfattningen 
att information förekommer i ett antal lösa bitar, i fragment, som behöver förstås i ett 
sammanhang för att bli till kunskap. Vår syn på information överensstämmer med Davenports 
och Prusaks (1998) definition. 
 
Kunskap: Enligt Davenport och Prusak (1998) uppstår kunskap när mottagaren får en djupare 
förståelse för informationen och gör den användbar. Kunskap är på det sättet bredare, djupare 
och rikare än data och information. Eftersom det beror på vem som tar emot informationen, 
kan kunskap sägas vara subjektiv. Davenport och Prusak (1998) beskriver kunskap som en 
blandning av erfarenhet, värderingar och förståelse, som tillsammans utgör ett ramverk för att 
utvärdera och förstå nya erfarenheter och information. I en organisation lagras kunskap inte 
bara i dokument eller arkiv, utan också i organisationsmässiga rutiner, processer och normer. 
Davenport och Prusaks (1998) syn på kunskap motsvarar vår syn, men vi understryker att 
kunskap är individuell. 
 
Kompetens: Kompetens är ett relativt nytt begrepp och har under senare år blivit ett 
samlingsnamn för att beskriva många olika begrepp såsom kunskap, förmåga, talang, 
skicklighet, kvalifikation etc. ISO-standarden, Ledningssystem för kompetensförsörjning - 
krav (SIS, 2002), definierar begreppet kompetens på följande sätt: 
 

Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 
färdigheter.(s.4) 

 
Anttila (2003) hävdar att kompetens handlar om förmågan att lösa de uppdrag och de 
uppgifter man ställs inför. Det rör sig om något mer än kunskaper och erfarenheter t ex vad 
man ska göra, vilka förutsättningar man har och förmågan att använda dem. Vår syn på 
begreppet kompetens stämmer överens med SIS: s (2002) definition. 
 
Nonaka och Takeuchi (1995) framhåller att det finns både likheter och olikheter mellan 
information och kunskap. Likheterna består av att båda har ett innehåll med en specifik 
innebörd och att begreppen är beroende av att sättas in i ett sammanhang. Till skillnad från 
information handlar dock kunskap om förtroende, åtagande och handling. Enligt Mårtensson 
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(2001) kan information på ett enkelt sätt lagras i t ex en databas, men blir inte kunskap om 
den inte bearbetas av människor. 
 
En ofta återkommande bild illustrerar ett linjärt samband mellan data, information och 
kunskap dvs. data blir information som sedan blir till explicit kunskap. Davenport och Prusak 
(1998) anser att kunskap även kan förflyttas nedåt i kedjan och återgå till information eller 
data. 

 

Data 

Information 

Kunskap 

 
 

Figur 4: Relationen mellan data, information och kunskap. 
Källa: Stenmark (2000, s. 3) 

 
Tuomi (1999) använder sig av samma bild, men vänder på hierarkin och placerar data högst 
upp, som den mest förädlade entiteten. Han menar att data uppstår genom att man adderar 
värde till information, vilket i sin tur är kunskap som har strukturerats och verbaliserats. 
 
Stenmark (2002) kritiserar bilden och menar att den innehåller tre underförstådda antagande 
som kan ifrågasättas. Den första frågan är varför relationen mellan data, information och 
kunskap är linjär och varför sträckan mellan data och information är lika lång som den mellan 
information och kunskap. Han ställer sig också frågan varför man förutsätter att data alltid 
omvandlas till information för att sedan bli till kunskap, utan möjlighet att överföra kunskap 
till information och sedan formalisera den till data. Till sist menar han att bilden ger sken av 
att kunskap är mer värd än data. Vår syn på sambandet stämmer överens med Stenmarks 
(2002), dvs. att kunskap även kan verbaliseras till information för att sedan formaliseras till 
data och tvärtom. 
 

4.4 Kunskapstyper och kunskapsdelning 
Nedan presenteras några kategoriseringar av begreppet kunskap som återfinns i litteraturen 
samt hur kunskapsdelning fungerar. 
 
4.4.1 Ontologisk uppdelning 
Quinn, Anderson och Finkelstein (1996) gör en s.k. ontologisk uppdelning av kunskap. De 
menar att det finns fyra kunskapsfaser att ta sig igenom innan man är professionell inom ett 
yrkesområde. 
 
Kognitiv kunskap (know-what), representerar den kunskapsbas man får under sin utbildning, 
då man lär sig vad som ska göras. Denna kunskap är nödvändig men inte tillräcklig för 
framgång. 
 
Avancerad skicklighet (know-how), betyder att man har lärt sig hur man praktiskt kan 
tillämpa de kunskaper man har och det är den mest spridda professionella kunskapsnivån. 
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System förståelse (know-why), är en djupare kunskap och förståelse varför man gör på ett 
visst sätt och man vet ofta instinktivt vad som ska göras. Större och komplexare problem kan 
lösas och extraordinärt värde kan skapas. Det tydligaste beviset på förståelse för systemet är 
en mycket tränad intuition. 
 
Självmotiverad kreativitet (care-why), består av vilja, motivation och anpassningsförmåga för 
att nå framgång. När man nått hit har man förmågan att ifrågasätta sina egna handlingar i 
syfte att bli ännu duktigare. 
 
Enligt Quinn et al. (1996) kan de tre första kunskapstyperna återfinnas i en organisations 
system, databaser eller i den teknologi som används medan den fjärde nivån finns i företagets 
kultur. 
 
Quinn et al. (1996) påstår att de flesta organisationer fokuserar sin uppmärksamhet på att 
utveckla grundkunskaper, men ytterst lite eller ingenting på system och kreativitet. Detta 
anses vara det som skapar det största värdet för ett företag. 
 
4.4.2 Explicit och tyst kunskap 
Polanyi (1983) gör en distinktion mellan känd, explicit kunskap och okänd, tyst kunskap som 
ofta skildras i samband med beskrivningar av kunskapshantering. Han menar att explicit 
kunskap kan uttryckas i formellt språk samt matematiska utryck och kan därför överföras 
mellan individer på ett enkelt sätt. Explicit kunskap kan också behandlas i en dator, överföras 
elektroniskt, eller lagras i en databas. Vidare beskriver Polanyi (1983) att tyst kunskap är 
djupt rotad i individens handlande, förfaringssätt, rutiner, ideal, värde och känslor och är 
kontextberoende, vilket gör den svår att formalisera och kommunicera till andra. Till skillnad 
från den explicita gör den tysta kunskapens karaktär att den är svår behandla, överföra eller 
lagra på ett logiskt sätt. Nonaka et al. (2000) beskriver att den tysta kunskapen tar sin 
utgångspunkt i att vi vet mer än vi kan säga. 
 
Nonaka och Takeuchi (1995) har delat upp den tysta kunskapen i två kategorier. Den första är 
av teknisk art och utgörs av konkreta färdigheter, yrkeskunnande och know-how. Den andra är 
av kognitiv karaktär och utgörs av mentala modeller som paradigmer, föreställningar och 
synpunkter som styr hur vi uppfattar vår omvärld, våra verklighetsbilder och våra visioner. 
 
4.4.3 SECI-modellen 
Enligt Davenport och Prusak (1998) handlar kunskapsdelning, förutom delning av den 
kodifierade kunskapen, om att uppmärksamma den tysta kunskapen hos individerna i 
organisationen. Kunskapen kan då yttra sig i handling och förståelse som skapar värde i 
organisationen som helhet. Vidare menar Davenport och Prusak (1998) att kunskapsdelning 
inte kan ske utan en viss kontext. Sociala, kulturella och historiska sammanhang är viktiga, 
eftersom dessa utgör basen när en individ ska tolka information och ge den mening. 
 
Nonaka et al. (2000) beskriver hur det i en organisation skapas kunskap genom interaktion 
mellan explicit och tyst kunskap. Det sker genom en oavbruten, dynamisk process mellan tyst 
och explicit kunskap. Processen sker inte enbart inom den enskilda individen, utan det är 
också den sociala interaktionen mellan individer som ger upphov till kunskap. Genom dessa 
konversationsprocesser utvecklas tyst och explicit kunskap både kvalitets- och 
kvantitetsmässigt. Nonaka et al. (2000) visar dessa processer med hjälp av SECI-modellen: 
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Figur 5: SECI-modellen 
Källa: Nonaka et al. (2000,  s. 47) 

 
Socialisering (från tyst till tyst): I denna process delas tyst kunskap mellan personer som 
förstår varandra utan att allt måste förklaras i ord. Eftersom tyst kunskap är svår att 
formalisera och ofta är beroende av tid och rum kan den endast delas genom att man utbyter 
erfarenheter. Detta kan ske när man tillbringar tid tillsammans med andra eller har samma 
levnadsförhållande. Ett representativt exempel är förhållandet mellan lärling och dennes 
handledare, där lärlingen lär sig genom att betrakta istället för att läsa manualer eller böcker. 
 
Externalisering (från tyst till explicit): Den tysta kunskapen omvandlas till explicit kunskap, 
vilket gör det möjligt att dela den med andra. Författarna menar att om tyst kunskap sätts i ett 
sammanhang med hjälp av t ex metaforer, analogier eller modeller är den lättare att ta till sig 
för en annan individ. 
 
Kombinering (från explicit till explicit): Sociala processer hjälper till att överföra och 
kombinera explicit kunskap mellan olika individer. Den explicita kunskapen kan samlas in 
både utanför och innanför företagets väggar. Materialet sammanställs sedan i t ex dokument, 
databaser eller manualer och sprids till medarbetarna. Exempelvis kan information hämtas 
från en databas och sedan kombineras med kunskapen från en kollega, dvs. kunskap som 
uttrycks verbalt. 
 
Internalisering (från explicit till tyst): I internaliseringsprocessen blir explicit kunskap till tyst 
kunskap. Den uttalade kunskapen integreras hos individen och blir en accepterad och naturlig 
del av dennes tankemönster och handlande. Författarna beskriver internaliseringen som 
learning by doing. 
 
Med spiralen i mitten, som blir större för varje varv, vill Nonaka et al. (2000) visa att 
samspelet mellan tyst och explicit kunskap inte upphör när internaliseringsprocessen är 
genomförd. De menar att den tysta kunskap man erhåller på individuell nivå vid 
internaliseringen kan starta en ny spiral av kunskapsprocess. 
 
4.4.4 Ba 
Ett sätt att skapa en gemensam plats som främjar deltagande, samarbete, kunskapsskapande 
och kunskapsdelning på alla nivåer inom företaget är en miljö som Nonaka et al. (2000) 
benämner Ba. Ba är japanska och betyder plats. Det är ett koncept som bygger på skapandet 
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av en gemensam kontext där relationer kan utvecklas och vårdas. Ba kan vara fysisk, virtuell 
och mental eller en kombination av dessa. Den fysiska platsen kan ses som företagets fysiska 
struktur, t ex den organisationsform som föreligger. Den virtuella platsen kan ses som IT-
strukturen som möjliggör virtuella möten genom t ex e-post eller diskussionsforum. Nonaka 
et al. (2000) beskriver att den mentala platsen syftar på gemensamma ideal, visioner, idéer 
och gemensamma berättelser. Platsen utgör ett slags ramverk inom vilket medarbetarna agerar 
och strävar mot samma mål. 
 
4.4.5 Samarbetsnivåer  
För att förstå hur kunskapsdelning tillämpas inom en organisation har Lundh Snis (2002) 
byggt vidare, med nivån Knowledge Communities, på en modell av Gaver (1991). Han har 
där rekognoserat olika nivåer av samarbete och funnit de fyra nedersta nivåerna. Dessa 
beskrivs efter grad av engagemang mellan medarbetare på ett företag. Lundh Snis (2002) 
menar att ju högre grad av engagemang medarbetarna har desto större är möjligheten till 
kunskapsdelning. 

 

 
Figur 6: Nivå av samarbete 
Källa: Lundh Snis (2002, s. 104) 

 
Generell awareness kan översättas till allmän medvetenhet och inkluderar delad kunskap om 
vilka som är deltagare i en grupp och huruvida de är tillgängliga för interaktion.  Nivån 
innefattar även vilken typ av arbete de olika gruppmedlemmarna håller på med. 
 
Serendipitous Communication, slumpartad kommunikation, hänvisar Gaver (1991) till den 
spontana och informella kommunikation som sker mellan medlemmarna och som kan föra 
arbetet framåt. 
 
Division of Labour, arbetsfördelning, karaktäriseras av att det är de gemensamma målen som 
är anledningen till att de utför ett arbete tillsammans samt att arbetet är fördelat mellan 
kollegorna. 
 
Focussed Collaboration, fokuserat samarbete, är en mer intensiv form av samarbete där 
medarbetarna arbetar tätt tillsammans med aktiviteter som t ex brainstorming. 
 
Knowledge Communities är, enligt Lundh Snis (2002), en nivå där medarbetarna delar 
varandras uppfattningar och värderingar. Inom de tre översta nivåerna delar gruppen 
varandras mål. 
 
Gaver (1991) förklarar att en individ kan förflytta sig mellan de olika nivåerna av samarbete, 
beroende på i vilket skede ett projekt är samt hur det påverkar individens roll och 
engagemang. 
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4.5 Kunskapsföretag 
Kunskapsföretag är en relativt ny kategori av företag som till skillnad från det traditionella 
industriföretaget sätter de anställdas kompetens i fokus. Enligt Alvesson (2000) är det 
utmärkande för ett kunskapsföretag att högutbildad personal främst arbetar med 
problemlösning, ofta i projektform. Enligt Sveiby (1990), är det företag som framförallt 
använder människors kunskap och förmåga i produktionen som benämns kunskapsföretag. 
Grundläggande för dessa företag är alltså det kunskapskapital som finns i organisationen i 
form av de anställda. Dessa företag har sällan något stort finansiellt kapital utan det största 
kapitalet utgörs av de anställdas kunskap. Sveiby och Risling (1989) karaktäriserar ett 
kunskapsföretag med hjälp av följande punkter: 
 

• De löser komplexa problem och har ingen standardiserad produktion. 
• De är starkt individberoende och hög grad av självständighet hos de anställda. 
• Flertalet av de anställda har hög utbildningsnivå. 
• Företaget säljer kunskap inte produkter. 
• De är starkt beroende av nyckelpersoners lojalitet och kompetens. 
• De är sårbara då personal slutar om de inte systematiskt tillvaratagit dennes 

erfarenheter. 
• De traditionella tillgångarna utgörs av det som finns i huvudet på de anställda och i 

nätverk, kundrelationer och manualer. 
 
Om pengarna är drivmedlet i industriföretag, anser Sveiby och Risling (1989) att det är 
kunskap som utgör bränslet och är källan till makt i kunskapsföretaget. Vidare påpekar de att 
det i kunskapsföretag är människan som är i centrum, inte det finansiella kapitalet eller 
produktionsprocessen. Kunskapsföretaget gör ofta en stor resursförlust om en anställd slutar 
på företaget och man inte metodiskt tillvaratagit dennes erfarenheter. Detta benämns 
organisationsbunden kunskap och med det menar Sveiby och Risling (1989) att företaget 
genom allmän utbildning och kunskapsdelning gör specifik kunskap till generell kunskap. 
Med andra ord ligger kunskapen lagrad i rutiner, processer och databaser som byggts upp i 
organisationen och inte hos enskilda individer. Sveiby och Risling (1989) poängterar att syftet 
med organisationsbunden kunskap är att komma ifrån beroendet till nyckelpersoner och skapa 
konkurrensfördelar gentemot andra kunskapsföretag inom samma bransch. 
 

4.6 Kunskapsarbetare 
Drucker (1999) beskriver att en kunskapsarbetare är en person som använder kunskap och 
information för att skapa djupare och bredare kompetens. Det är också en person som är 
problemlösare och som kräver hög grad av självständighet. Kunskapsarbetaren besitter även 
kunskap som är svår att kopiera och han sätter arbetskvalitén i centrum. Vidare prioriterar en 
kunskapsarbetare sin intellektuella skicklighet före sin manuella. Drucker (1999) skildrar 
kunskapsarbetaren som skarpsinnig, vetgirig och kreativ och han menar att det är en person 
som har källan till kunskapen mellan sina öron. 
 

4.7 Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning handlar om att, inom organisationen, ha den kompetens som behövs 
för att man ska kunna nå sina mål. Följande definition på kompetensförsörjning är hämtad 
från ISO-standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning – krav (SIS, 2002). 
 

Process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för 
att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov.(s.5) 
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Den process som sker inom organisationen för att kartlägga kompetensbehov, vilken 
kompetens som finns och om det finns ett gap däremellan samt hur gapet ska täckas förklarar 
ISO-standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning - krav (SIS, 2002) med följande 
figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 7: Kompetensförsörjningsprocessen 
Källa: SIS (2002,  s.14) 

 
Kompetensanalys: Organisationen gör en analys över befintlig kompetens i organisationen 
och hos varje medarbetare, för att identifiera kort- och långsiktiga kompetensbehov. Man 
analyserar också skillnaden mellan behovet av kompetens och den befintliga kompetensen, 
kompetensgapet, på organisations- och individnivå. 
 
Kompetensplanering: Utifrån kompetensanalysen fastställer organisationen sina kompetens-
mål och gör en ansvarsfördelning och tidsplan för att nå målen. Organisationen ska även ha en 
kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. 
 
Genomförande: Organisationen ska genomföra de planerade kompetensförsörjnings-
aktiviteterna enligt den framtagna planen. Exempel på kompetensförsörjningsaktiviteter kan 
vara rekrytering, inhyrning, uthyrning och avveckling. 
 
Utvärdering: Rutiner för utvärdering av kompetensförsörjningsaktiviteterna ska upprättas och 
underhållas. 
 

4.8 IT-stöd 
Genom att använda IT-stöd för kunskapshantering framhäver Davenport och Prusak (1998) 
att man kan skapa, utveckla och bevara den kunskap och kompetens som finns i en 
organisation. De är också av den uppfattningen att man med hjälp av IT som redskap kan nå 
sina mål, säkerställa rätt kompetens eller bidra till kompetensutveckling. En del IT-stöd är så 
vanliga att man inte tänker på dem som ett stöd för kunskapshantering. Det kan t ex vara 
telefon eller videokonferenser. Davenport och Prusak (1998) anser att IT-stöd inte är till stor 
hjälp när kunskap skapas, vilket sker i individens eller gruppens hjärnor, men de är relativt 
effektiva på att möjliggöra kunskapsdelning. Teknologin kan öka kunskapstillgången och 
underlätta så att rätt kunskap når rätt person vid rätt tillfälle. 
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IT-stöd för Knowledge Management kan enligt Lindgren (2002) vara allt ifrån olika typer av 
informationssystem till intranät för kunskapsdelning. Bannon och Hughes (1993) framhåller 
att det också kan vara datorsystem som stöd för samarbete mellan människor i deras arbete. 
Detta benämns CSCW, computer supported cooperative work, vilket syftar på t ex e-post, 
groupware, elektroniska anslagstavlor, schemaläggningssystem eller mobila datorsystem. 
Tidigare har datorsupport endast fokuserat på organisationer och individer. Men med 
anledning av att intresset för CSCW ökat är det möjligt att i större utsträckning använda 
datorer till att stödja gruppverksamheten. Detta menar Bannon och Hughes (1993) kan vara 
användbart inom organisationer där individer eller grupper inte befinner sig på samma plats 
eller arbetar vid olika tidpunkter. 
 
 
5 Resultat 
Kapitlet nedan är indelat i tre avsnitt där resultatet av vårt insamlade material presenteras. Det 
inledande avsnittet, som är ett resultat av intervjuerna, beskriver företagets påbörjade arbete 
med kompetensförsörjning. Därefter följer resultatet av observationerna och intervjuerna. 
Underrubrikerna i intervjuavsnittet är inspirerade av intervjuguiden och sedan kategoriserade 
efter de svar vi fick. 
 

5.1 Standard för kompetensförsörjning 
Det studerade företaget har som mål att bli en lärande organisation. För att uppnå sitt mål har 
företaget börjat arbeta efter ISO-standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning – krav 
(SIS, 2002). Med utgångspunkt från ISO-standarden har en av respondenterna på företaget 
utarbetat en modell som är anpassad för organisationen. Respondenten beskriver arbetet på 
följande sätt: 
 

”Jag utåtgått från den certifierade standarden och har gjort ett förslag på 
hur det ska fungera på det här företaget.” 

 
Företaget har i sitt arbete med standarden gjort en kompetensanalys, där de kartlagt sitt 
kompetensbehov samt gjort en förteckning över befintlig kompetens. Nästa steg i 
kompetensförsörjningsprocessen blir att utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner. 
En respondent talar om att den befintliga kompetensen ska dokumenteras i något som de 
benämner konsultprofiler. Begreppet förklaras som ett utökat CV, där det ska synas vilken 
specifik kunskap och kompetens varje medarbetare har. Respondenten berättar vidare att 
dessa konsultprofiler ska kodifieras och sparas i företagets IT-system. 
 

5.2 Observationer 
 

5.2.1 Arbetsplatsen utformning 
Kontoret är beläget överst i en hög byggnad, där man har utsikt över samhället genom de 
fönster, som täcker både väggar och tak. Det öppna kontorslandskapet består av två våningar 
utan några väggar mellan arbetsplatserna. När man stiger ur den hiss, som används för att ta 
sig upp, hamnar man direkt på kontorets nedre våning. Det mest framträdande där är den bar 
som löper utefter en av väggarna. På den nedre våningen finns det förutom arbetsstationer 
även en fåtöljgrupp samt ett konferensbord. Det finns också ett konferensrum där man kan 
stänga dörren om sig. På denna våning arbetar främst den administrativa personalen, men det 
finns även plats för de konsulter som för tillfället är på kontoret. 
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Från kontorets andra balkongliknande våning kan man se ner på den första våningen och inte 
heller här finns det några väggar. De åtta skrivborden är tätt placerade så att alla kan se 
varandra och varje medarbetare har sitt bestämda skrivbord och en egen dator. På grund av 
värmen är en fristående fläkt igång och det finns även fläktar i taket. I bakgrunden hörs 
dämpad musik. 
 
5.2.2 Det dagliga arbetet 
De anställda har möjlighet att inleda dagen med en gemensam frukost som företaget bjuder 
på. Den serveras på kontoret en halvtimma innan arbetsdagen börjar. Då brukar de inte 
diskutera sådant som har med arbetet att göra utan mest privata angelägenheter. Klockan åtta 
börjar de sin arbetsdag. I det dagliga arbetet klär sig ledningen i kostym, skjorta och slips 
medan de andra har välvårdade kläder i en mer ledig stil. 
 
Det finns inga gemensamma kafferaster på företaget utan de brukar ta med sig kaffet till sin 
arbetsplats. På företaget finns det möjlighet att värma medhavd lunch, vilket utnyttjas av vissa 
medan andra går ut på restaurang för att äta. 
 
Ibland förflyttar någon sig till en annan medarbetares skrivbord för att diskutera något. Vid 
dessa tillfällen brukar de uppmuntra och berömma varandra. Då diskuteras inte bara arbetet 
utan de pratar även lite om väder och vind. Deras telefoner ringer ganska ofta men det är inte 
något som stör de andra på kontoret, utan de sitter lika koncentrerat kvar och arbetar. 
 
De anställda på den övre våningen arbetar bland annat med programmering och 
webbutveckling. Arbetsuppgifterna är till största delen individuella, där var och en sitter och 
arbetar med sin uppgift. Om den anställde ställs inför ett problem som han inte kan lösa själv, 
vänder han sig till en medarbetare som kan bidra med lösningen på problemet. På grund av 
det öppna kontorslandskapet satt en del av dem med hörlurar och lyssnade på musik för att 
kunna koncentrera sig och få avskildhet. 
 
5.2.3 Månadsmöte 
Vid månadsmöten träffas samtliga anställda på företaget. Då brukar man gå igenom förra 
månadens resultat, aktiviteter som är på gång, nya projekt och avslutade projekt. De brukar 
samlas runt baren, där de pratar om hur dagen har varit medan de hjälps åt att förbereda inför 
mötet. Presentationsutrustningen, en bärbar dator, en projektor samt en projektorduk, sätts 
upp. Konferensbordet dukas, eftersom företaget av tradition bjuder på mat som intas under 
mötets gång. 
 
Vi fick möjlighet att delta vid ett av månadsmötena där vi presenterade oss och vårt 
uppsatsarbete. Vi berättade vad syftet med studien är och vilket resultat vi förväntar oss att få. 
Eftersom inte alla hade blivit informerade om att vi skulle vara med på mötet var de, innan 
vår presentation, nyfikna på vilka vi var och vad vi gjorde där. Stämningen var lättsam och 
glad och det var mycket prat och skratt. Innan mötet satte igång passade en medarbetare på att 
be en kollega titta på ett arbete som han inte hade avslutat. 
 
En ur ledningen gick snabbt igenom mötets alla punkter som han hade på en PowerPoint 
presentation. Alla medarbetare var väldigt intresserade av vad som var på gång och hur de 
olika projekten framskred. Under mötet kommenterades det och ställdes frågor om dess 
innehåll. En medarbetare utnyttjade tillfället att berätta för de andra om det projekt han 
arbetar med. Stämningen på månadsmötet var väldigt trevlig och alla verkade ha en positiv 
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inställning till det mesta. Medarbetarna förefaller kunna blanda allvar och skämt och få 
formella saker att bli mer informella. 
 
5.2.4 Sociala aktiviteter 
Efter månadsmötena har företaget sin traditionella After Work. Då bjuder man även in de 
anställdas respektive på öl och vin och stämningen brukar vara hög. Belysningen dämpas och 
man spelar musik. 
 
Den kvällen vi var inbjudna placerade medarbetarna sig i mindre grupper. Till att börja med 
handlade samtalen mycket om vardagliga saker som rörde deras fritid, men även om oss och 
vårt uppsatsarbete. De flesta visade sig intresserade av vårt uppsatsarbete, men innan hade de 
inte tänkt så mycket på hur kunskap sprids och hur man ska tillvara den. Vi diskuterade bland 
annat vad som händer i en organisation när man börjar arbeta mer målinriktat med just 
kompetensförsörjning t ex i form av den standarden som de har utarbetat. En konsult tyckte 
att det var bra att dessa diskussioner hade kommit upp, eftersom det gör alla medvetna om hur 
viktigt det är. 
 
När dessa samtal var uttömda förde medarbetarna diskussioner som gällde arbetet. De 
berättade allmänt om sina arbetsuppgifter för oss och mer ingående för varandra. En av 
konsulterna berättade hur bra det hade gått på en mässa som han nyligen hade varit på. Han 
berättade också historier om vad de andra mässdeltagarna hade sagt och gjort. Alla lyssnade 
uppmärksamt och verkade intresserade. De andra medarbetarna fortsatte med att beskrivna 
egna erfarenheter de hade gjort på olika mässor. Trots samtalsämnets formella karaktär 
skämtade de och gav varandra gliringar om vilka som var bäst, konsulterna eller de övriga. 
Diskussionerna, skämten och gliringarna fortsatte när vi efter några timmar lämnade kontoret. 
 
Under våra observationer upptäckte vi en form av kompetensöverföring som vi inte tänkt på 
innan, vilket är historieberättande. Det kan vara små anekdoter om nybörjare som kraschat 
system eller konsulter som uppfattas som slarviga. Observationerna var en viktig del i den 
totala studien, eftersom vi då fick tillfälle att känna av företagskulturen. 
 

5.3 Intervjuer 
 

5.3.1 Betyder kunskap och kompetens samma sak? 
Majoriteten av respondenterna anser att kunskap är något man kan, har lärt sig eller kan läsa 
sig till. Begreppet kompetens är, enligt respondenterna, mer svårdefinierat. En del av 
respondenterna menar att kompetens handlar om att kunna dra nytta av den kunskap man har. 
Andra anser däremot att även viljan och förmågan att kunna utföra något ska inbegripas i 
begreppet. En respondent anser att man i begreppet kompetens även kan inkludera vetskapen 
om var man söker information för att kunna utföra något. Det var endast en respondent som 
antydde att begreppen har liknande betydelse. 
 
5.3.2 När sker kompetensöverföring och varför är det viktigt? 
Begreppet kompetensöverföring innebär, för majoriteten av respondenterna, att man delar 
med sig av sin egen och företagets kompetens genom det nära samarbetet mellan 
medarbetarna. Ett par av respondenterna anser att kompetensöverföring sker när någon varit 
på kurs och därefter delger medarbetarna sina nya kunskaper. Detta sker antingen genom att 
man spontant berättar, skriver ett inlägg eller en bit programmeringskod i IT-systemet. 
Följande citat återger den allmänna tolkningen av begreppets innebörd: 
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”Det betyder att man sprider sin egen kompetens och företagets kompetens 
till de andra.” 

 
Respondenterna är överens om att kompetensöverföring sker både medvetet och omedvetet. 
Det kan vara av formell karaktär t ex vid möten, men det kan också ske spontant genom 
diskussioner och samtal. Endast en person anser att kompetensöverföring sällan sker på 
företaget, medan övriga respondenter tycker att det sker konstant. Den allmänna ståndpunkten 
är följande: 
 

”Genom att man utnyttjar varandras kompetens så sker det dagligen, 
naturligt en form av kompetensöverföring. Man får ju verkligen jobba om 
man inte skulle lära sig någonting när man pratar med någon om något man 
inte kan.” 

 
Några respondenter menar att kompetensöverföring är viktigt för att komma upp i samma 
kompetensnivå som sina medarbetare. En del anser också att intern kompetensöverföring är 
ett billigt sätt att överföra kunskap på, både när det gäller tid och pengar. En respondent 
diskuterade kring det ansvar de har gentemot sina kunder och han sa bland annat följande: 
”När en kund begär att snabbt få en bra lösning krävs det att alla involverade har hög 
kompetens.” Citatet nedan åskådliggör varför kompetensöverföring är viktigt för det 
studerade företaget. 
 

”Vi är ett företag som alltid ska försöka vara både ett eller två snäpp över 
våra kunder, därför är det så jätteviktigt att vi lär oss av varandra.” 

 
Vid informell kompetensöverföring sprids kunskap via sociala interaktioner när medarbetarna 
samarbetar för att nå samma mål, vilket också framkom som betydelsefullt. Inom den 
informella kompetensöverföring kunde vi utkristallisera de tre huvudkategorierna social 
interaktion, iterativ problemlösning och historieberättande, vilka vi anser utgör kärnan för 
kompetensöverföring. Dessa tre kategorier hänger ihop och är interagerade med varandra.  
 
5.3.3 Finns tid och vilja till kompetensöverföring? 
Flera respondenter visar gärna upp en ny och bra lösning eller berättar om något nytt de lärt 
sig för sina medarbetare. De skulle emellertid vilja att det fanns mer tid till 
kompetensöverföring. Följande citat uttrycker den allmänna uppfattningen: 
 

”Om man säger som så, att det finns ju många som gärna delar med sig av 
sin kunskap men det ges väl inte riktigt så mycket tillfällen att göra det.” 

 
Ingen respondent har den inställningen att de vill behålla sin kunskap för sig själv. Samtidigt 
frågar vi oss om man kan räkna med ett annat svar, eftersom det kan tolkas som egoistiskt att 
inte vilja dela med sig av sin kunskap. 
 

”Det är verkligen ingen som sitter och ruvar på en egen lösning och sedan 
inte berättar för någon att han kan något om det.” 

 
Majoriteten av respondenterna förväntar sig att medarbetare delar med sig av sin kunskap på 
samma sätt som de själva gör. En respondents svar beskriver den förväntan han har på sina 
medarbetare: 
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”Man delar med sig och förväntar sig att de andra gör likadant. Folk kan ju 
inte springa ner varandra, men jag förväntar mig att de gör det när det 
behövs.” 

 
Respondenternas vilja till kompetensöverföring är stor, men det var påtagligt att tiden inte 
räckte till. 
 
5.3.4 Vilken roll har företagets IT-system för kompetensöverföring? 
Majoriteten anser att IT-stöd i kombination med personlig kontakt är den bästa lösningen för 
kompetensöverföring. Trots tillgång till information på Internet och i företagets egna IT-
system väljer merparten av dem att istället utnyttja en medarbetares kunskap. De anser dock 
att de sparar sin egen och andras tid på att använda IT-stöd, där det går snabbt att hitta 
information. En respondent förklarar fördelarna med IT-stöd för kompetensöverföring på 
följande sätt: 
 

”Det är klart att man kan använda IT för det och det finns säkert många 
lösningar man kan göra för att utnyttja det och ha det som 
informationsbärare. Det är ju lätt att underhålla och uppdatera och hela den 
biten. Det finns mycket att vinna på det.” 

 
Meningarna om vilka fördelar som finns med att använda IT-stöd för kompetensöverföring 
varierade bland respondenterna. Alla såg möjligheterna, men det var några som påpekade 
svårigheten med att uttrycka sig och ta till sig kunskap i skrift. 
 

”Det är väl bra, sen är det många som inte kan överföra kompetens i skrift 
utan det är lättare att berätta för någon, det kan väl funka med bilder och så 
men det är mycket bättre från person till person.” 

 
När någon respondent vill informera sina medarbetare om vad som sker i projektet, svarar 
majoriteten att de oftast har direkt kommunikation med varandra. Några nämner att de ibland 
gör inlägg i företagets IT-system, men det faktum att de sitter bredvid varandra i samma lokal 
gör det enkelt att diskutera verbalt. Respondenterna på ledningsnivå anger dock att de är 
flitiga användare av företagets IT-system, eftersom de anser att den allmänna informationen 
mellan medarbetarna i huvudsak ska ske där. En respondent förklarar att det är vid företagets 
veckomöten man får information om varandras projekt. Följande citat speglar frågans svar: 
 

”Jag försöker skriva inlägg emellanåt i vårt intranät. Sedan, naturligtvis 
med dem som är här på kontoret och speciellt de som sitter bredvid mig, blir 
det så att man diskuterar mer.” 

 
Ledningens uppfattningar skilde sig från de övrigas vid frågan om i vilken utsträckning de 
använder företagets IT-system för kompetensöverföring. Ledningen anser att de flitigt 
använder systemet medan resterande medger att de sällan använder det för 
kompetensöverföring. Citaten nedan visar skillnaden mellan svaren: 
 

”Marknadsavdelningen är där och skriver om allt dom gör men det är klart 
att dom är mycket ute och åker så de behöver det på ett annat sätt. De träffas 
inte på samma sätt som vi där uppe. Vi får ju upp allt nytt som vi har rätt att 
se och då blir det så att man sållar informationen. Det är väldigt sällan som 
någon av mina kollegor skriver något i företagets intranät som jag känner 
att jag måste läsa för att lära mig något eller ta till mig något.” 
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”Företagets intranät är oerhört centralt för oss när det gäller 
kunskapsöverföring.” 

 
Respondenterna är överens om att vissa krav bör ställas på ett IT-system för 
kompetensöverföring. Det högsta kravet är att det ska vara lättillgängligt dvs. tillgängligt var 
man än befinner sig. Det är också viktigt att det finns nyhetsbevakning, bra sökfunktioner och 
bra rubriker. Sammanfattningsvis kan kraven formuleras på följande sätt: 
 

”Det räcker att man ser det som är aktuellt för just den personen, bevakning 
så man ser när något nytt har kommit upp. […] Man behöver inte lära sig 
allt utantill utan veta var informationen finns, det är något som är viktigt i 
alla situationer.” 

 
Det var påtagligt att medarbetarna inte använder IT-systemet för kompetensöverföring i den 
utsträckning som ledningen vill och tror att de gör. 
 
5.3.5 Vad spelar företagskulturen för roll vid kompetensöverföring? 
Det framkom tydligt att företagskulturen präglas av öppenhet och det ses som en självklarhet 
att hjälpa varandra. Men respondenterna anser att det är viktigt att visa hänsyn till dem som 
har mycket att göra och inte ställa frågor i onödan. Frågorna måste därför vara konkreta och 
på förhand väl uttänkta. En respondent hade följande inställning: 
 

”Det är nog inte så att man tänker att det är bra för företaget att man delar 
med sig, utan man tycker att det är kul.” 

 
Vår studie visar att företagskulturen har stor betydelse för kompetensöverföring och att det är 
den som har påverkat medarbetarnas positiva inställning till kompetensöverföring. 
 
5.3.6 Uppfyller ledningen medarbetarnas förväntningar på motivation och 
uppmuntran?  
Vid resonemanget kring hur kompetensöverföring fungerar på företaget påpekas det återigen, 
från flera respondenter, en önskan om att det ska avsättas tid för detta i det dagliga arbetet. 
Ungefär hälften av respondenterna svarar emellertid att det fungerar bra medan de övriga 
tycker att det borde prioriteras högre. De två citaten nedan beskriver respondenternas 
meningar: 
 

”Ledningen är för att vi ska ha möte och träffas, detta uppmuntras mycket 
och ifrågasätts inte.” 

 
”Vi har ju egentligen ingen modell på något sätt för att hantera information 
och ta del av varandras information på något sätt. Verksamheten fortlöper 
ju på sitt sätt hela tiden och det finns lite information på vårt intranät. Vi 
sitter nära varandra och arbetar så att man kan ju lätt gå in på intranätet 
och titta om det finns någonting på nätet eller vända sig om för att slänga ut 
en fråga till någon som sitter bredvid.”  

 
Under intervjuerna framkom det att en respondent förväntar sig att ledningen ger den 
information som krävs för att han ska klara av att utföra sitt arbete. En annan förväntar sig att 
de kontinuerligt ska få utbildning för att uppdatera sin kompetens. Eftersom det nyligen har 
gjorts en kartläggning av allas kompetens har de höga förväntningar på att ledningen i 
framtiden ska prioritera kompetensöverföring högre. 
 



����������	
��������������
����������������/�
	������������� !�"�#�$$�������%&'�%���()����*�

23 

Det kom fram flera förslag till förbättringar på kompetensöverföring. Ett par respondenter 
tycker att man borde införa gemensam fikarast, eftersom det är ett okomplicerat sätt att utbyta 
erfarenheter med varandra. Någon önskar att företaget ska ordna workshop för genomgång av 
nya tekniker och nya sätt att arbeta. För att uppmuntra medarbetarna till ytterligare 
kompetensöverföring kom flera respondenter med förslaget att schemalägga informella 
mötesstunder för detta. En respondent uttryckte sig på följande vis: 
 

”Avsätter man tid till det och har satt en rubrik på ungefär vad man ska 
prata om, då tror jag genast att det blir frågor och frågeställningar. Då blir 
det kanske kompetensöverföring […] Det är en grej jag hoppas kommer 
igång detta år för tidigare har det varit väldigt sporadiskt.” 

 
Ledningen anser att de i allra högsta grad uppmuntrar och motiverar medarbetarna till 
kompetensöverföring. Övriga respondenter känner att ledningen har uppmuntrat detta allt mer 
den sista tiden. Det kan, enligt en respondent, bero på att det nyligen har utvecklats en 
standard för kompetensförsörjning och därför har diskussioner om detta påbörjats. 
 
5.3.7 Kan man locka fram tyst kunskap hos individer? 
En av respondenterna menar att det kan vara svårt att locka fram tyst kunskap. Han förklarar 
sin fundering på följande sätt: 
 

”Jag tror att, om man vill lära sig nya saker och tycker det är kul då 
behöver man inte locka. Men oftast har vi så mycket att göra och då är det 
svårt att locka någon att göra mer.” 

 
En annan respondent var väldigt entusiastisk när denna fråga kom upp. Först svarade han lite 
fundersamt, men sedan fullkomligt strömmade orden ur honom: 
 

”Hur man kan locka fram, oj. För mig…om jag tänker på mig själv, så är 
det så att får jag bara en smaskig arbetsuppgift som jag kan sätta tänderna i 
så går jag igång på alla cylindrar och är det något som är riktigt, riktigt 
roligt då tror jag att man drar nytta av det man har och kan.” 

 
Några menar att kunskap även kan lockas fram genom att man träffas utanför arbetstid och lär 
känna varandra bättre. Flertalet anser att spännande uppdrag och ansvar är en stor källa till att 
locka fram tyst kunskap. En respondent uttryckte sig så här: 
 

” Jag anser, att om någon frågar om jag kan hjälpa till med något och jag 
vet att någon annan kan det bättre så kan jag säga att jag inte kan det lika 
bra som han, just för att det sparar tid. Men om man ser det så att om jag 
hade fått den tiden det skulle ta för mig så kanske jag hade blivit lite 
duktigare. […] Men är det något som man tycker är roligt, kanske man 
säger att det kan jag göra men det tar lite längre tid.” 

 
Majoriteten tycker således att man på ett eller annat sätt kan locka fram den tysta kunskapen. 
 
5.3.8 Kan man sätta ett pris på kunskap och kompetens? 
Respondenterna är överens om att man kan värdera kunskap och kompetens, men de anser att 
det är svårt. Någon tog upp svårigheten med att jämföra olika kompetenser och att avgöra 
vilken som är mest värdefull. En respondent tyckte så här angående värdering: 
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”Det är väldigt svårt att göra. Om man ser på detta företag så kan man inte 
lägga två personer i en vågskål och se vem som är tyngst för det är så 
fruktansvärt många olika områden vi är duktiga på.” 

 
Problemet med vem som har rätt att värdera och sätta pris på kunskap och kompetens 
framkom under ett par av intervjuerna. De anser att den som ska värdera själv måste besitta 
kunskap inom området. Följande citat återger detta: 
 

”Då skulle viss kunskap vara värd mer än annan kunskap och den som 
värderar den kunskapen måste i så fall ha kunskap om bägge områdena.” 

 
Respondenterna nämner också svårigheten med att ge kunden ett pris som är baserat på 
kompetens. En respondent resonerar kring hur man värderar medarbetarnas kompetens och 
kommer fram till att även social kompetens betyder mycket. 
 

”Vi tycker att social kompetens är väldigt viktig […] det räcker inte om du 
är jätteduktig, att du har bra erfarenheter om du är inkommunikativ eller en 
jätte asocial människa.” 

 
Respondenterna svarade mycket försiktigt vid förfrågan om värdering av kunskap och 
kompetens. 
 
5.3.9 Finns medarbetarnas kompetens kodifierad och i så fall var? 
Ett för oss nytt begrepp, som kom upp i samband med intervjuerna, var konsultprofiler. 
Respondenterna vet att arbetet med konsultprofiler är på gång, men de anser att det inte finns 
någon riktig mall. De har olika uppfattningar, men de flesta anser dock att deras 
kompetens inte kodifieras. En av dem svarade: ”Ja, det gör den” och en annan svarade: ”Nej, 
det kan jag inte påstå att den gör”. Respondenterna är dock överens om att kompetensen 
borde kodifieras tydligare. Vid frågan om konsultprofilerna var svaren något otydliga, en av 
dem svarade: 
 

”Tanken har väl varit att de ska finnas, där man kan dokumentera kunskap 
och kompetens, men det existerar inga idag förutom på en person.” 

 
En annan svarade lite tvekande på följande sätt: 
 

”Har hört talas om dem, men jag tror inte det finns någon på mig. Det 
skulle vara bra om det fanns på alla för ibland hamnar man i situationer i 
ett projekt som man undrar någonting.” 

 
Trots deras oklara svar är respondenterna ändå helt överens om att de anställdas kompetens 
borde dokumenteras i konsultprofiler samt vara tillgängliga för medarbetarna inom 
organisationen. Dessa ska även, enligt en respondent, användas för att kunderna ska få en bra 
helhetsbild över individernas specifika kompetens och en bild av företagets hela kompetens. 
 
5.3.10 Kan kompetensbrist inspirera till kompetensutveckling? 
Respondenterna upplever att det finns tillfällen då deras kompetens inte räcker till. En av dem 
sa: ”Man kan ju inte veta allting och behöver inte veta allting.”  När kompetensen inte räcker 
till söker respondenterna i första hand lösningar bland sina kollegor, men även i böcker, på 
Internet och ibland i deras IT-system. Det var dock några som oftast försökte lösa problemen 
på egen hand. Merparten hade en positiv inställning till att de har arbetsuppgifter där deras 
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kompetens inte räcker till, eftersom de ser detta som ett tillfälle till kompetensutveckling. När 
frågan om kompetensbrist kom upp, svarade en respondent: 
 

”Ja självklart, det är det som är roligt med att arbeta. Att man hela tiden 
ställs inför saker man inte kan.”  

 
De flesta respondenterna är väldigt intresserade av att hela tiden lära sig mer och de vet oftast 
var de ska söka information eller vem de ska fråga när de stöter på problem. Majoriteten har 
god kännedom om vad respektive kollega har för kompetens samt vilka kunskaper kollegorna 
förfogar över. Trots detta saknar de flesta en ordentlig och tillgänglig konsultprofil på var och 
en. En respondent uttryckte sig på följande sätt angående kännedom om kollegornas 
kompetens. 
 

”Där skulle jag vilja veta mer. Det finns så mycket de andra kan som jag 
inte vet att de kan. Odokumenterad kunskap, som vi pratar så mycket om.” 

 
För att hålla sin kompetens uppdaterad läser flertalet både böcker, facklitteratur och artiklar, 
men även genom att studera andras exempel och lösningar. Ett par av respondenterna försöker 
söka sig till projekt som ligger lite utanför gränsen för den kunskap han förfogar över, för att 
på det sättet lära sig mer. Enligt dem kan kompetensbrist inspirera till kompetensutveckling. 
Respondenternas svar kan sammanfattas med följande citat: 
 

”Det är ju hela tiden nytt i den här branschen och det går inte att släppa 
taget och tro att det man lärde sig nu i år kan jag klara mig med hela det här 
året, utan man måste följa med hela tiden.”  

 
Respondenterna kompletterar varandra med olika spetskunskaper och områden som de är 
experter på. Det förs ofta informella diskussioner om tankar och idéer kring deras 
arbetsuppgifter, men på grund av tidsbrist blir det för det mesta bara korta resonemang. 
Merparten har en önskan om ytterligare tid för detta. Det är emellertid en respondent som 
anser att diskussioner tar för lång tid och inte har någon större betydelse för 
kompetensöverföring. En respondent uttryckte sin önskan om mer tid på följande sätt: 
 

”Det blir ofta sådana här diskussioner på mötena, så vi känner att vi kanske 
behöver ha mer sådana här diskussioner.” 

 
Vi har förstått att medarbetarna tycker att det är mycket betydelsefullt med 
diskussionstillfällen och att det vid dessa tillfällen brukar framkomma sådant som annars lätt 
glöms bort. 
 
Under intervjuerna framkom det att inställningen till kompetensöverföring är klart positiv. 
Positiv i detta sammanhang syftar till att de anställda tycker det är i hög grad stimulerande att 
lära sig nya saker. De ser kompetensöverföring som en förutsättning för att kunna göra ett så 
bra jobb som möjligt. 
 
5.3.11 Hur har introduktionen av medarbetarna fungerat på företaget? 
Trots att merparten är nöjd med introduktionen de fick som nyanställda gäller att den 
nyanställde snabbt kommer in i gemenskapen. Några framhöll att deras arbetsplats redan var 
iordningställd den första arbetsdagen, något de uppskattade mycket. I företagets IT-system 
finns en personalhandbok med grundläggande information om företagets rutiner och regler, 
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som de flesta fick ta del av den första dagen. En respondent uttryckte sig på följande sätt 
angående hur introduktion av nyanställda har fungerat: 
 

”Ska man ha någonting kritiskt att säga om det så är det nog att vi 
egentligen inte haft så mycket koll på det, utan det har skött sig själv, 
verkligen skött sig själv på ett bra sätt.” 

 
Ledningen anser att de har lyckats bra med introduktionen av de medarbetarna som idag är 
anställda på företaget. Skälet är, enligt ledningen, att individernas kompetens var hög redan 
vid anställningen, vilket speglas i citatet nedan. 
 

”Alla är stjärnor från himlen, som är nedplockade.”  
 
 
6 Analys 
Kapitlet nedan är indelat i tre avsnitt där vi presenterar analysen av vårt resultat. Det 
inledande avsnittet presenterar en analys av företagets IT-system. Därefter följer analysen av 
observationerna och intervjuerna. 
 
6.1 IT-systemet 
 
6.1.1 IT-stöd för kompetensöverföring 
Företagets arbete med att bli en lärande organisation är, i samförstånd med Senge (1990), 
något som kräver mycket arbete av både företagsledningen och medarbetarna. Till sin hjälp 
har företaget sitt IT-system med en mängd olika verktyg och funktioner. Detta kan liknas vid 
den virtuella plats som Nonaka et al. (2000) beskriver i konceptet Ba. Davenport och Prusak 
(1998) menar att man med hjälp av IT-stöd kan skapa, utveckla och ta tillvara den kunskap 
och kompetens som finns inom företaget. Vår bedömning är att företagets IT-system uppfyller 
många av de krav som ställs på ett IT-stöd för kompetensöverföring. 
 
För att utnyttja IT-systemet till kompetensöverföring fordras det att medarbetarna kan 
uttrycka sig i skrift. Då ligger svårigheten i att det ställs höga krav både på den person som 
ska dokumentera och den som ska läsa dokumentet. Den som skriver måste vara bra på att 
uttrycka sig för att mottagaren ska kunna förstå och ta till sig informationen, för att sedan 
omvandla den till kunskap, något som Nonaka et al. (2000) beskriver i SECI-modellen. Enligt 
vår mening kan svårigheterna elimineras om medarbetarna uppnår en högre grad av samarbete 
där de, enligt Lundh Snis (2002), kan förstå varandra utan att uttrycka sig ordagrant. Vår 
tolkning är dock att IT-systemet används mer för andra ändamål än för kompetensöverföring. 
Trots att det finns en mängd olika tekniska hjälpmedel för kompetensöverföring är det 
medarbetarens egen initiativförmåga och sociala kompetens som är avgörande för en väl 
fungerande kompetensöverföring i företaget. Om man endast förlitar sig på IT-systemet som 
ett verktyg för kompetensöverföring, är risken stor att går de miste om den tysta kunskapen. 
För att dela tyst kunskap, på det sätt som Nonaka et al. (2000) beskriver, krävs det även 
sociala interaktioner mellan individer. 
 
När det gäller kompetensöverföring är det tydligt att medarbetarna inte väljer att använda sig 
av IT-systemet i första hand. Likafullt har systemet alla tänkbara funktioner som kan behövas 
för att underlätta kompetensöverföringen för medarbetarna. Ovilligheten att använda sig av 
IT-systemet i syfte att dela med sig av sin kunskap och kompetens tycks till stor del bero på 
den tidspress medarbetarna känner. Det tar tid att dokumentera sina erfarenheter och 
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medarbetarna kanske inte ser fördelen med att deras samlade kunskap finns på ett ställe. Det 
känns angeläget att medarbetarna får information om vilka fördelar man kan uppnå genom att 
bygga en kunskapsbank. 
 

6.2 Observationer 
 

6.2.1 Det dagliga arbetet 
Även om tiden är begränsad för medarbetarna förekommer det emellanåt diskussioner kring 
olika frågor, vanligtvis när de arbetar med samma projekt. Detta är enligt Gaver (1991) 
nödvändigt, när man i samarbetsnivån Division of Labour arbetar mot samma mål. Det sker 
även en del slumpartad kommunikation både mellan medarbetarna på kontoret och med 
konsulterna, vilket Gaver (1991) menar är viktigt för att föra arbetet framåt. Trots 
diskussionerna upplevde vi under våra observationer att det var väldigt tyst och att alla satt 
och arbetade koncentrerat, det hände egentligen inte så mycket under våra dagar på kontoret. 
Nonaka et al. (2000) beskriver att tyst kunskap lättare socialiseras i informella sammanhang, 
vilket bekräftades vid observationerna. 
 
6.2.2 Diskussioner kring kunskapshantering 
De diskussioner som uppstod, när vi medverkade vid en av företagets sociala aktiviteter, 
handlade till stor del om de reaktioner som kan uppstå när företaget har påbörjat sitt arbete 
med kompetensförsörjning. Detta ledde fram till ett resonemang om hur man kan förbättra 
och effektivisera de gamla rutinerna och systemen. Eventuellt måste man lära sig att tänka på 
ett nytt sätt kring det som tidigare varit dolt och undangömt dvs. den tysta kunskapen. Vidare 
diskuterades också hur detta påverkar den organisatoriska kunskapen dvs. det intellektuella 
kapitalet som Edvinsson och Malone (1997/1998) beskriver. Senge (1990) påpekar, i 
disciplinen gemensamma visioner, att en diskussion som denna kan skapa engagerande bilder 
av framtiden och därmed ett äkta engagemang för att lära. 
 
Analysen av observationerna gav inte så många aspekter, utan snarare en viss förförståelse 
innan vi berikade vår studie med intervjuer. 
 

6.3 Intervjuer 
 

6.3.1 Kunskapsbegrepp 
Begreppet kompetens visade sig vara mer svårdefinierat för respondenterna än begreppet 
kunskap. Vi har dock förståelse för de skiftade svaren, då även Dahlbom och Mathiassen 
(1999) menar att de olika begreppen är likartade. Enligt vår bedömning kan man ana att det 
råder stor begreppsförvirring bland medarbetarna på företaget. Anledningen till detta kan vara 
att det inte förts någon diskussion kring begreppens betydelse förut. Då företaget har påbörjat 
sitt arbete med kunskapshantering bör de arbeta med att skapa en allmängiltig definition på 
kunskapsbegreppen. 
 
I början av studien framkom indikationer på att kompetensöverföring ofta förknippas med 
möten och kurser, såväl interna som externa, samt litteraturstudier. Nonaka et al. (2000) 
framhåller i sin teori, att kunskap som förmedlas genom böcker, facklitteratur och artiklar i 
hög grad är explicit och lätt att kommunicera i text eller ord. Vår tolkning är att 
respondenterna anser att kompetensöverföring separeras från de dagliga arbetsuppgifterna och 
inte bedrivs parallellt eller är integrerat som en naturlig del i arbetet. Inledningsvis 
diskuterade ingen av respondenterna hur man delar med sig av sin tysta kunskap på det viset 
Nonaka et al. (2000) beskriver i Internaliserningsprocessen och Externaliserningsprocessen. 
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Då respondenterna blev intervjuade och fick en djupare förståelse för ämnet 
kompetensöverföring ändrade de uppfattning och insåg att kompetensöverföring även sker i 
det dagliga arbetet. Vidare tycks den samstämmiga uppfattningen vara att 
kompetensöverföring är synonymt med att lära sig nya saker. 
 
6.3.2 Tid och vilja till kompetensöverföring 
De anställda söker en ökad legitimitet där tid, avsatt för kompetensöverföring, ska bli ett fast 
och regelbundet inslag i det dagliga arbetet. Flera av respondenterna uppfattar att det är upp 
till dem själva att försöka få tid till kompetensöverföring. Trots att ledningen är positivt 
inställd, indikeras det att kompetensöverföring är satt på undantag och ansvaret är delegerat 
till individen. Viljan till kompetensöverföring finns, men det är påtagligt att tiden inte räcker 
till och medarbetarna ger en antydan om att vilja ha mer tid till detta. 
 
Medarbetarnas känsla är att ledningen uppmuntrat dem mer till kompetensöverföring den sista 
tiden, vilket tyder på att de kan vara på väg upp mot samarbetsnivån Knowledge 
Communities. Den beskrivs av Lundh Snis (2002) som en nivå där medarbetarna delar 
varandras uppfattningar och värderingar. Vår tolkning är dock att ledningen anser att de 
uppmuntrar och motiverar till kompetensöverföring mer än vad medarbetarna bedömer att de 
gör, vilket betyder att de inte till fullo motsvarar medarbetarnas förväntningar. Eftersom alla 
individer är olika och inspireras av olika saker anser vi att en ledare måste vara mycket 
flexibel för att kunna locka fram den tysta kunskapen hos medarbetarna. Detta 
överensstämmer med uppfattningen som Nonaka et al. (2000) har, där de beskriver att både 
sociala och kulturella sammanhang är viktiga, eftersom dessa utgör basen när en individ ska 
tolka information och ge den mening. 
 
Det kan ses som ett egenintresse att en person är nyfiken på ny teknik och därför vill utforska 
vad det innebär. Men vår uppfattning är att det inte räcker med ett egenintresse utan varje 
individ måste först se till att klara av sina åtaganden gentemot de projekt som man är med i. 
Trots den allmänna uppfattningen, att personlig utveckling är viktig, så finns det ett begränsat 
tidsutrymme för att tillgodose detta behov. Detta kan leda till en inre konflikt hos 
medarbetarna där två motsatsförhållanden, kunden och kompetensöverföring, måste 
balanseras. Risken är då att det senare får en lägre prioritet. 
 
Vår studie visar även att företagskulturen har stor betydelse och att det till stor del är den som 
påverkat medarbetarnas positiva inställning till kompetensöverföring. Detta bekräftas av 
Lundh Snis (2002) modell, som i nivån Knowledge Communities beskriver att möjligheten till 
kompetensöverföring ökar ju högre grad av engagemang medarbetarna känner. 
 
6.3.3 Kunskapsföretag och kunskapsarbetare 
När man tolkar Sveibys (1990) definition av begreppet kunskapsföretag och vårt resultat av 
intervjuerna blir det tydligt att det studerade företaget är ett kunskapsföretag. En faktor som 
utmärker företaget är beroendet av kunskapsarbetare, vilket i enlighet med Drucker (1999) är 
en person som ständigt bör ställas inför nya utmaningar, eftersom detta får intellektet att 
utvecklas. Av resultatet förstod vi att medarbetarna känner sig motiverade, inspirerade och 
tycker att det är roligt när de utmanas med en svår uppgift som de inte behärskar till fullo. Ett 
problem med begreppet kunskapsföretag är att det är starkt prestigeladdat. Vem vill inte vara 
ett kunskapsföretag? 
 
Medarbetarna kompletterar varandra med olika spetskunskaper och områden som de är 
experter på. Gaver (1991) skildrar i samarbetsnivån Division of Labour att detta ställer höga 
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krav på social samverkan och koordinering. Respondenterna var lite försiktiga vid förfrågan 
om värdering av den enskilda individens kunskap och kompetens. Kan det vara så att de är 
rädda att bli värderad lägre än sin kollega? Ett ordspråk säger att man får vad man betalar för, 
vilket kan låta illa när man pratar om människor. Men oavsett hur det låter är det, enligt, 
Sveiby (1990), värdet på kunskapen som ett kunskapsföretag lever på. 
 
 
7 Diskussion 
Detta kapitel börjar med en utredning av begreppens betydelse inom det studerade företaget. 
Det övergår sedan att diskutera företagets arbete med kunskapsdelning och avslutas med en 
diskussion om hur företaget bör introducera sina nyanställda. 
 

7.1 Begreppsförvirring 
När vi började studera kunskapsdelning hos företaget märkte vi att tolkningen av 
kunskapsbegreppen skilde sig åt inbördes mellan respondenterna. Även mellan 
respondenterna och teorin fanns olika tolkningar, vilket gjorde att vi redan vid första mötet 
hamnade i en begreppsförvirring när vi diskuterade syftet med uppsatsen. Under denna 
diskussion blev, precis som titeln säger, kunskapsdelning till kompetensöverföring. 
 
Respondenterna gav även en bild av att det var kompetens som överfördes mellan dem men 
Mårtensson (2001) menar att man inte kan överföra kompetens. Denna process, från data till 
kompetens, kan vara svår att förklara för någon som inte är insatt i teorierna. Därför försökte 
vi, under kontakten med respondenterna, att anpassa oss efter deras tolkning av begreppen för 
att undvika missförstånd. Detta gjorde att vi fick ha begreppens definition i åtanke under hela 
studien. Med den mängd begrepp som finns inom teorin Knowledge Management är det 
kanske inte överraskande att tolkningarna är olika. Vi hade en förförståelse att det kunde bli 
begreppsförvirring mellan oss och respondenterna. Fortsättningsvis i uppsatsen använder vi 
begreppen enligt vår tolkning. 
 

7.2 Arbetspraxis kring kunskapsdelning 
Även om företaget har ett IT-system som stödjer kunskapsdelning är det viktigt att man är väl 
medveten och tar hänsyn till naturliga processer som finns. Det är en förutsättning för att 
systemet skall bli användbart och accepterat hos dem som skall använda det. Därför anser vi 
att organisationen inte ska anpassa sig efter IT-stödet, utan tvärtom. 
 
På kunskapsföretaget, där kraven på ständigt lärande och personlig utveckling är höga, har vi 
förstått att effektivt lärande och kunskapsdelning hos medarbetarna kan ske både formellt och 
informellt. Den organiserade och formella kunskapsdelningen, kan exemplifieras med kurser, 
böcker eller skrivna dokument. Vår erfarenhet är att kunskap som tillägnas på detta sätt och 
som av Quinn et al. (1996) benämns Kognitiv kunskap, ger en bra kunskapsmässig grund att 
utgå från inför det lärande som skall ske i praktiken. Men det är en ytlig kunskap, som kan 
betecknas som inträdesbiljett inför det mer djupgående och tillämpbara kunskaper som fås 
genom att lära sig i den praktiska verksamheten. 
 
Den informella kunskapsdelningen kan exemplifieras med diskussionstillfällen och 
gemensam problemlösning. Vår tolkning är att företagsledningen förlitar sig alltför mycket på 
att det räcker med den formella kunskapsdelningen, medan de anställda saknar den 
informella. Av de två typerna anser vi att den informella kunskapsdelningen är viktigast. 
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7.2.1 IT-systemet 
I företaget där medarbetare är experter på olika område, där kunskapsbehovet ständigt 
förändras och medarbetarna har mycket tyst kunskap kan det vara svårt att formalisera 
kunskapen. Ledningen på företaget önskar att medarbetarna ska dokumentera vad som händer 
inom respektive projekt för att de berörda ska kunna ta del av informationen. Genom att 
skriva och läsa dokument som finns i IT-systemet arbetar medarbetarna inom SECI-
modellens kombineringsprocess, som beskrivs av Nonakas et al. (2000). 
 
Då medarbetarna samarbetar inom olika projekt, är det viktigt att den spiral, som beskrivs av 
Nonaka et al. (2000), inte upphör att rotera. Vi upplever att det på företaget finns en brist i 
förmågan att dela med sig av den tysta kunskapen, något som Nonaka et al. (2000) skildrar i 
socialiseringprocessen och i externaliseringsprocessen. För vissa medarbetare kan det också 
vara problematiskt att kodifiera explicit kunskap, då de har svårt att uttrycka sig i skrift. Ett 
annat problem är att den som är väl insatt i projektet tar vissa delar för givet och därför inte 
får med allt. Detta problem kan lösas genom att höja medvetandegraden om att dessa 
processer är komplicerade och tar tid, vilket styrks av Nonaka et al. (2000). 
 
Efter att ha analyserat resultatet frågade vi oss varför medarbetarna på företaget inte använder 
sig av IT-systemet för kunskapsdelning i den utsträckning som ledningen önskar. Vi 
diskuterade om det beror på tidsbrist, om IT-systemet är för rörigt eller för stort, om det är fel 
typ av kunskapsdelningsverktyg eller för att de sitter nära varandra. Vår syn är att 
medarbetarna, som arbetar relativt enskilt, inte tycker att det är meningsfullt att sitta enskilt 
och dokumentera problem och lösningar som uppstår. Anledningen är att de saknar den 
informella kunskapsdelningen, situationer där man kan diskutera med sina medarbetare och 
omvandla specifik kunskap till generell kunskap, vilket Sveiby (1989) bedömer är viktigt. Vi 
tycker oss också förstå att medarbetarna, som arbetar under tidspress, inte anser att det är 
högprioriterat att kodifiera sin kunskap i IT-systemet. 
 
7.2.2 Sociala interaktioner 
Polanyi (1983) menar viss kunskap är svår att kommunicera explicit. Av hans resonemang 
förstår man att mycket av den kunskap som människor bär på kan endast spridas genom 
sociala interaktioner med andra. 
 
Enligt vår uppfattning har de informella processerna inte fått tillräcklig uppmärksamhet från 
företagets sida, även om ledningen säger sig vara positiv till möten. Detta är värt att påpeka, 
eftersom sociala interaktioner anses vara mycket effektivt ur ett kunskapsdelningsperspektiv, 
vilket framhålls i vår undersökning. 
 
Ett bra tillfälle till spontana diskussioner är fikapauser, som ofta leder till kunskapsdelning. 
Men eftersom de inte ingår i företagskulturen tar sig medarbetarna inte tid till detta. Ett annat 
tillfälle till kunskapsdelning hade varit att hade varit att låta de oregelbundna veckomötena bli 
regelbundna och förlänga dem med en stunds diskussion. 
 
7.2.3 Historieberättande 
När vi under våra observationer fick möjlighet att medverka vid en social aktivitet, stod det 
klart att historieberättandet var något som alla kunde delta i. Historieberättande kan också 
fungera som ett medel för tyst kunskapsöverföring, exempelvis kunskapen om hur man 
hanterar kunder. Dessa muntliga historier förmedlas på ett informellt sätt i olika miljöer, 
exempelvis på fikarasten, i korridoren eller i samband med andra sociala aktiviteter. Det 
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viktiga är inte att historien är kodifierad, inte heller att den innehåller exakt information. Den 
ska istället tilltala medarbetarnas fantasi och engagemang. 
 
Historieberättande kan inte enbart kan förmedlas mellan individer på ett direkt sätt, utan det 
kan även förmedlas via text exempelvis genom att dokumenteras i IT-systemet. Medarbetarna 
kan regelbundet skriva ner historier om situationer som kan vara intressanta för de andra. Det 
kan exempelvis vara problem, lösningar på problem, dagens lärdom, dagens miss etc. Detta 
kan på sikt bidra till företagets kunskapsbank. 
 
7.2.4 Problemlösning 
Medarbetarnas arbetsuppgifter är till största delen individuella och vid problem löser man 
dem oftast genom att hjälpa varandra. Denna problemlösningsprocess är ett mycket viktig 
verktyg för kunskapsdelningen och även för lärandet. Det problem som kan uppstå är att man 
stör sina medarbetare, vilket man inte vill eftersom man vet att de har mycket att göra. Viljan 
finns, men återigen är det tiden som ställer till problem. 
 
För att veta vem som har spetskunskap inom det aktuella ämnet, är det tänkt att man ska 
kunna leta i konsultprofilerna. Varför benämns det konsultprofil? Då vår uppfattning är att 
företagets alla medarbetare ska ha en konsultprofil där deras kunskap och kompetens ska 
kodifieras, tycker vi att kompetensprofil vore ett bättre namn. 
 
För att värna om företagets intellektuella kapital är det viktigt att man arbetar med att få fram 
medarbetarnas tysta kunskap. Detta sker genom att den kunskap, som Stewart (1997/1999) 
metaforiskt uttrycker finns under isberget, blir tillgänglig i organisationen och inte endast 
finns kvar i någons huvud. I enlighet med SIS (2002), kan man få fram denna kunskap genom 
att göra en kompetensanalys, vilket företaget menar att de har gjort. Vi har en känsla av att de 
inte har dykt ner under hela isberget. Det är oförnuftigt om medarbetarnas specifika kunskap 
ska förbli individuell och inte explicitgöras till organisatorisk kunskap. Sveiby och Risling 
(1989) bekräftar detta i sitt resonemang kring nyckelpersoner och konkurrensfördelar. Enligt 
vår mening är kunskap fantastisk eftersom den är något man kan ge bort eller sälja och ändå 
ha kvar. 
 

7.3 Modell - Vägen till SpirIT 
I detta avsnitt för vi en diskussion om hur man kan understödja klimatet för kunskapsdelning 
och uppnå en rimlig kompetensnivå. De tre första delarna berör i huvudsak ledningens 
engagemang medan det i de två sista delarna övergår till en diskussion om medarbetarens 
ansvar. Den utarbetade modellen är baserad på vår analys av resultatet, men även inspirerad 
av vår teoribas. 
 
7.3.1 Innan den nya medarbetaren börjar 
För att en ny medarbetare skall känna sig trygg och kunna utföra sina arbetsuppgifter är det 
viktigt att de snabbt kommer in i gemenskapen, kulturen och de normer den innefattar. Därför 
är det viktigt att förbereda mottagandet redan innan den nya medarbetaren börjar. Som 
nyanställd är man vanligtvis lite nervös inför första arbetsdagen och därför bör man tas emot 
på ett professionellt sätt. Arbetsplatsen och inloggningsuppgifter till företagets IT-system bör 
vara klara när den nyanställde kommer. Detta bidrar till att man som nyanställd känner sig 
extra välkommen. Det är också bra om de övriga anställda är informerade om att det kommer 
en ny medarbetare. Man bör utse en person som kan ta sig an den nyanställde, en mentor. 
Även om mentorskap medför att företaget får avsätta någons arbetstid anser vi att fördelarna 
kompenserar detta. Mentorns explicita kunskap kommer att integreras hos den nyanställde 
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och blir en del av dennes tankemönster och handlande. Genom mentorskap skulle man också, 
som Nonaka et al. (2000) beskriver i socialiseringsprocessen, kunna överföra mentorns tysta 
kunskap till tyst kunskap hos den nyanställde. Detta sker genom att denne får betrakta istället 
för att läsa dokument i företagets IT-system. Ett exempel kan vara hur medarbetare ska 
bemöta en kund, på ett professionellt sätt och i överensstämmelse med de riktlinjer företaget 
har satt upp. Detta är vad Nonaka et al. (2000) benämner tyst kunskap. 
 
7.3.2 Medarbetarens första dag 
Det första intrycket man får är oftast är det som blir avgörande för den framtida inställningen. 
Som nyanställd måste man få ett bra mottagande den första arbetsdagen. Det är i första hand 
VD: n som ska ta emot nyanställda och ta sig tid att visa dem runt, samt presentera dem för 
såväl mentorn som de övriga medarbetarna. Kan inte VD: n vara på plats denna dag ska 
mentorn välkomna den nye medarbetaren. Det är också viktigt att mentorn har tid för den nya 
medarbetaren och ger denne en ordentlig introduktion i företagets IT-system, eftersom detta 
är centralt för företaget. Den nya medarbetaren ska även få tid till att läsa i företagets 
personalhandbok för att snabbt komma in i regler och rutiner. En tanke är att den nyanställde 
kan få läsa denna innan första anställningsdagen. En fördel att få göra detta under arbetstid är 
att man får en chans att komma in i företagskulturen, då man samtidigt vistas på arbetsplatsen. 
Man bör även, som nyanställd, få tillgång till kompetensprofilerna för att skaffa sig en bild 
över vilken kompetens hela företaget har. Men även för att denne ska veta vem som kan 
tillfrågas om problem uppstår. För att sätta lite extra krydda på tillvaron kan ett trevligt 
mottagande vara att skicka hem blommor till den nye medarbetaren efter första arbetsdagen. 
 
7.3.3 Under första månaden 
Då företagets anställda arbetar i projekt kan det vara svårt för nyanställda att träffa alla 
medarbetarna de första dagarna. För att få en helhetsbild av sina medarbetares kompetens och 
vilka de är bör de nyanställda, förutom att läsa i kompetensprofilerna, få en ordentlig 
presentation av dem. Detta bör ske på det första månadsmötet som infaller efter tillträdelsen. 
Då ska också tillfälle ges för den nyanställde att presentera sig och sina kvalifikationer. Gaver 
(1991) poängterar, i samarbetsnivån Division of Labour, vikten av att medarbetarna inom ett 
projekt kan se helheten och att de strävar mot samma mål. 
 
Under den första månaden bör introduktionen i arbetet ske efter hand. Det kan också vara 
tryggt att få gå bredvid innan man tar eget ansvar för ett uppdrag. Därför förväntas mentorn 
hjälpa till, stödja och handleda under denna månad. Som nyanställd utsätts man för många 
nya intryck, man ska lära känna nya människor, komma in i kulturen och lära sig regler och 
rutiner. Gemenskapen är också oerhört viktig och alla medarbetare ska bidra till att den 
nyanställde kommer in i den, även om det är mentorns ansvar. 
 
Det måste få vara legitimt att göra fel och få säga till en kund att man är nyanställd och 
därmed inte är insatt i alla detaljer. Att människor lär sig av sina misstag är ju allmänt känt 
och om detta är tillåtet kommer den nyanställde snabbare upp i en rimlig kompetensnivå. I 
och med detta lär man sig också vad som är legitimt beteende och inte. Konsekvensen blir att 
nybörjaren känner sig tryggare i det sociala sammanhanget. I likhet med vad Gaver (1991) 
beskriver i sin samarbetsmodell är det viktigt att medarbetarna får en helhetsbild av det 
företag de arbetar på för att känna trygghet. För att få en sådan helhetsbild bör medarbetarna 
tillbringa en viss tid i företagets olika segment. Om de vet hur företaget arbetar i de olika 
segmenten bidrar det även till förståelse för företagets syn på hur man ska arbeta. 
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För att nya medarbetare ska komma in i företagets sätt att dela och ta tillvara kunskap, 
kompetens och erfarenheter bör man under denna månad arbeta mer aktivt med detta. 
Mentorn bör ha huvudansvaret för att detta fungerar, men naturligtvis ska även de övriga 
medarbetarna medverka till att den nyanställde får delta i deras informella diskussioner. Med 
anledning av företagets påbörjade arbete med kompetensprofiler är det lämpligt att den nya 
medarbetaren fyller i en sådan under denna första månad. Givetvis ska kompetensprofilen 
uppdateras kontinuerligt. 
 
Att få feedback på hur introduktionen fortlöper borde ligga i VD: ns intresse. Därför ska VD:n 
ha ett samtal med den nya medarbetaren när första månaden går mot sitt slut. Visar det sig att 
medarbetaren eller VD: n tycker att något är fel bör man åtgärda detta snarast. En anställd 
nämnde att det tog ca tre månader innan han kom in i sitt arbete. Denna introduktionstid kan 
förkortas till en månad genom att genom att arbeta mer aktivt med den. När denna månad har 
fortskridit bör den nya medarbetaren ha kommit upp i en rimlig kompetensnivå dvs. har 
kommit in i arbetet och kan ta eget ansvar. 
 
7.3.4 Efter första månaden – Vägen till SpirIT 
Ledningen har höga krav på dem som anställs i företaget, vilka vi anser redan har passerat 
Quinn et al. (1996) kunskapstyper, kognitiv kunskap och avancerad skicklighet, men ännu inte 
uppnått fasen självmotiverad kreativitet, där man kan benämnas kunskapsarbetare. Som 
nyanställd kan det vara på det viset att man tar ett steg bakåt i Quinn et al. (1996) ontologiska 
kunskapsuppdelning innan man arbetar sig framåt i faserna för att bli en kunskapsarbetare. 
Detta är helt naturligt med tanke på alla nya intryck man får som nyanställd. 
 
Efter första månaden ska de anställda själva ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och 
hålla sig uppdaterad om vad som händer inom sitt område. Det är ett sådant ansvar som man 
kan kräva av en kunskapsarbetare. Det ligger i både företagets och den enskildes intresse att 
hänga med på allt nytt som händer och sker, för vad inträffar om ett kunskapsföretag kommer 
på efterkälken inom IT-branschen? 
 
Då företagsledningen vill ha en aktivare användning av IT-systemet ska den anställde nu 
ansvara och arbeta aktivt för att problem och lösningar kodifieras i företagets IT-system. 
Detta gör att företagets kunskapsbank växer. Den anställde ska också informellt dela med sig 
av sin kunskap till övriga medarbetarna. Detta bidrar enligt Turban och Aronsson (1998) till 
att företaget får ett effektivare arbete med Knowledge Management. 
 
7.3.5 SpirIT 
Som anställd på ett kunskapsföretag måste man våga tänja på gränserna, inspireras av 
utmaningar, våga ta sig an projekt utanför sin kompetensnivå och våga överträffa sig själv. 
Detta, som av Senge (1990) benämns personligt mästerskap, måste uppmuntras för att 
företaget ska bli en lärande organisation. Vidare ska man som anställd sätta arbetskvaliteten i 
centrum och veta vad som är bra för företaget. Den anställde ska, på denna nivå, prioritera sin 
intellektuella skicklighet och vara kreativ. Detta är vad Drucker (1999) säger utmärker en 
kunskapsarbetare. För att hålla sig kvar på toppen och vara en kunskapsarbetare bör man dela 
varandras värderingar, ståndpunkter och uppfattningar, i likhet med Lundh Snis (2002) 
modell av samarbetsnivåer. Varje individ måste arbeta aktivt med att få spiralen, som Nonaka 
et al. (2000) beskriver, att rotera. Det är först när de lever upp till allt detta, som de är 
utpräglade kunskapsarbetare och kan utnämnas till en SpirIT, som på engelska betyder eldsjäl. 
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Genom diskussionen har vi tagit fram ett antal punkter som ska understödja klimatet för 
kunskapsdelning mellan medarbetarna. Punkterna innefattar både instruktioner till ledningen 
och till den anställde. Punkterna återfinns i bilaga 2. Bilden nedan visar på ett enkelt sätt hur 
ledningens engagemang minskar i takt med att medarbetarens ansvar ökar på vägen till 
SpirIT. 
 

 
Figur 8: Modell - vägen till SpirIT 

 

7.4 Metodkritik 
Vi vill här reflektera över vårt resultat och begrunda vad som kan ha påverkat det åt det ena 
eller andra hållet. I analysen har vi utgått ifrån att svaren från respondenterna är helt korrekta 
och ärliga. Det finns dock en risk att vi inte har fått en sann helhetsbild genom att enbart prata 
med en liten del av de anställda. Troligen hade bilden av företaget, deras vision och 
kunskapsdelningen varit mer mångfacetterad, om vi kunnat ta del av alla medarbetares 
erfarenheter. 
 
Resultatet hade kanske fått mer substans om studien kompletterats med andra metoder, t ex 
enkätundersökningar eller intervjuer även med konsulterna. Vi är dock tacksamma att 
företaget ville avsätta så pass mycket tid för oss som de gjorde, eftersom alla har fullbokade 
kalendrar och inte själva var engagerade i detta projekt. För att lyckas med observationer 
krävs nära, långsiktiga kontakter med dem som studeras. Ofta begränsas dessa möjligheter 
beroende på resurser i form av tid och tillgänglighet, vilket skett i vår undersökning. 
 
Att spela in på band kan ha nackdelen att intervjuobjekten hämmas i sina uttalanden. Men då 
de diskussioner som förts inte varit känsliga eller särskilt formella har vi troligtvis inte fått 
något betydande bortfall på grund av detta. 
 
Hade vi fått tillgång till en större del av IT-systemet hade studien av denna kunnat bli mer 
ingående. Detta var inte möjligt med tanke på sekretessen både inom företaget och gentemot 
deras kunder. 
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8 Slutsats 
Uppsatsen har behandlat på vilket sätt kunskap kodifieras och delas mellan medarbetarna 
samt vilka kunskapsdelningstillfällen företaget går miste om. Den har även behandlat i vilken 
grad den tysta kunskapen uppmärksammas samt hur en effektiv modell, för att understödja 
klimatet för kunskapsdelning, kan se ut. 
 
Trots att förutsättningarna är goda och IT-systemet är mycket centralt, sker i dagsläget endast 
kodifiering av kunskap i liten skala. Det som idag dokumenteras i IT-systemet, med motivet 
att dela med sig av sin kunskap, är mindre diskussionsinlägg och ibland ett stycke 
programmeringskod. Ledningen bör därför motivera medarbetarna, att i större utsträckning 
dokumentera problem och lösningar i systemet för att med tiden kunna bygga upp en 
kunskapsbank. 
 
Företagsledningen förlitar sig allt för mycket på sitt IT-system för kunskapsdelning. Vi anser 
dock att det är ett bra stöd för kunskapsdelning i det dagliga arbetet, men det är inte 
tillräckligt med IT för att dela kunskap mellan individer eller grupper. En kombination av IT 
och fysiska sammankomster är det allra bästa för kunskapsdelning. 
 
Genom vår kvalitativa undersökning och analys av denna, ringades tre centrala faktorer för 
informell kunskapsdelning in, vilka är; social interaktion, problemlösning och 
historieberättande. Det är vid dessa processer som den effektivaste kunskapsdelningen på 
företaget sker, dock i måttlig mängd. Viljan finns, men tiden för detta anses otillräcklig. 
Företaget går till viss del miste om de tillfällen då tyst kunskap delas mellan medarbetarna 
och då tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap. Detta kan bero på att de varken har tid, 
gemensamma fikaraster, schemalagda diskussionstillfällen eller på att medarbetarna endast i 
liten skala dokumenterar problem och lösningar i IT-systemet. 
 
Den formella kunskapsdelningen sker i liten utsträckning vid månadsmöten, de oregelbundna 
veckomötena samt efter kurser. Dessa tillfällen är ofta tidsbundna, vilket gör att de 
diskussioner medarbetarna efterfrågar, inte hinns med. Vid dessa tillfällen hade de med fördel 
kunnat explicitgöra sin tysta kunskap. Företaget uppmärksammar endast den tysta kunskapen 
i liten grad, något de måste bli bättre på under det fortsatta arbetet med 
kompetensförsörjningsstandarden och Knowledge Management. 
 
Enligt vår bedömning, arbetar företaget inte lika effektivt med Knowledge Management som 
vi trodde. Företaget måste öka medvetandegraden för att förbättra sitt arbete med Knowledge 
Management, där den första åtgärden är att få ordning på begreppsuppfattningen. 
 
För att understödja klimatet för kunskapsdelningen mellan medarbetarna behöver företaget en 
struktur att utgå från. Introduktionen av nyanställda är en viktig del, därför inleds vår 
utarbetade modell med att man förbereder och iordningställer arbetsplatsen samt utser en 
mentor. Den innefattar också på vilket sätt medarbetaren ska mottagas. Under den första 
anställningsmånaden beskriver modellen främst åtaganden som är riktade till ledningen. 
Därefter blir åtagandena den anställdes ansvar, för att sedan sluta med några anvisningar hur 
man, som anställd på företaget, bör agera när man har blivit en kunskapsarbetare. Modellen 
återfinns i sin helhet i bilaga 2. 
 
Den här studien är specifikt gjord utifrån ett företags villkor och omständigheter, vilket 
begränsar generaliseringen. Trots begränsningen är modellen applicerbar samt bygger vidare 
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och konkretiserar Lundh Snis (2002) och Gavers (1991) teori, från att vara en stegvis modell 
till att vara en dynamisk modell som är praktiskt tillämpbar i kunskapsföretag. 
 
 
9 Fortsatt forskning 
Det finns mycket intressant fortsatt forskning att göra i ämnet Knowledge Management. Det 
hade varit givande att fortsätta forskningen i ett liknande företag för att kunna jämföra dessa 
och därmed få ytterligare perspektiv. Vi har också märkt att de flesta konsulter i IT-branschen 
är män, det finns endast några enstaka kvinnor i företagen. Vi skulle gärna se att detta 
utforskades för att få veta vad det beror på. Slutligen skulle det vara intressant att få mer insikt 
i vad det innebär att arbeta utefter kompetensförsörjningsstandarden. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide   
Inledande frågor 
1. Vilken befattning har du? 
2. Vilken utbildning/bakgrund (arbetslivserfarenhet) har du? 
 
Kompetens/kunskap 
3. Vad innebär kunskap och kompetens för dig? 
4. Förekommer det tillfällen när din kunskap och kompetens inte räcker till? 

a) Om ja: vad gör du då? 
b) Hur går du tillväga? 

5. Vet du vem du kan fråga när din kompetens inte räcker till?  
a) Om ja: Varför kontaktar du just den personen?  
b) Om nej: hur bär du dig åt då? 

6. Diskuterar du idéer och tankar kring dina arbetsuppgifter? 
a) Om ja: med vilka? 
b) Varför? 
c) I vilka situationer? 
d) Finns det fastlagda möten? 
e) Vilken betydelse har dom? 

7. Dokumenteras den kunskap/kompetens ni inom företaget har? 
a) Om ja: På vilket sätt? 

8. Är det bara dokumenterad kunskap/kompetens i konsultprofilerna? 
9. Hur kan man locka fram kunskap/kompetens? 
10. Anser du att man kan värdera kunskap/kompetens? 

a) Om ja, på vilket sätt? 
b) Om nej, varför inte? 
 

Kompetensöverföring 
11. Vad innebär kompetensöverföring för dig? 
12. När anser du att kompetensöverföring sker?  
13. På vilket sätt anser du att kompetensöverföring är viktigt?  

a) Varför? /Varför inte? 
14. Är ni inom företaget är villiga att dela med er av er kunskap/kompetens till varandra? 

a) Om ja: Varför? 
b) Om nej: Varför inte? 

15. Delar du med dig av din kunskap/kompetens? 
a) Om ja, hur går du tillväga? 
b) Om nej, varför inte? 

16. Har du kunskap/kompetens som du inte delar med andra? 
a) Om ja: Varför inte? 

17. Uppmuntrar och motiverar ledningen till kompetensöverföring? 
a) Om Ja: på vilket sätt 
b) Om nej: tycker du att de borde göra det? Motivera 

18. Hur tycker du att kompetensöverföring fungerar hos er? 
a) Om bra: varför? 
b) Om dåligt: varför? 

19. Vilka förväntningar har du på kompetensöverföring? 
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a) Vilkar förväntningar har du på dina (närmaste) medarbetare inom ett uppdrag/projekt 
vad gäller kompetensöverföring? 

b) Vilkar förväntningar har du på dina medarbetare inom organisationen (och mellan 
projekt/uppdrag) vad gäller kompetensöverföring? 

c) Vilkar förväntningar har du på din chef vad gäller kompetensöverföring? 
20. Kan du ge förslag på förbättringar? 
21. Hur informerar du övriga medarbetare om vad som sker i projektet? 
22. Hur håller du din kompetens uppdaterad?  
23. När du började här, hur introducerades du i företagets rutiner och kultur? 

a) Skulle du vilja att introduktionen såg annorlunda ut? 
b) Kan du ge förslag till förbättringar? 

 
IT-stöd 
24. Hur ser du på IT som möjliggörare för kompetensöverföring? 
25. Vilka krav anser du att man bör ställa på ett IT-system för kompetensöverföring? 
26. Använder du ert IT-system för kompetensöverföring? 

a) På vilket sätt? 
b) Har du behov av IT-stöd?  
c) Anser du att ert IT-system uppfyller kraven du har? 
d) Är det något du saknar?  

27. Ser du kunskap och kompetenshantering som en trend eller som något bestående? 
 
Avslutning 
28. Skulle du vilja tillägga något som vi inte har frågat om? 
29. Har du några frågor till oss? 
30. Får vi återkomma om vi har ytterligare någon fråga? 
 
TACK! 
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Bilaga 2 
 
Modell - Vägen till SpirIT. 
 
VD: n är ytterst ansvarig för att en nyanställd tas emot på ett bra sätt och att introduktionen 
följer modellen. Alla inom organisationen är dock ansvariga för att den nya arbetskamraten 
får en bra start.  
 
Under den anställdes första månad är det åtaganden som framförallt är riktade mot företagets 
ledning och i slutet av den första månaden övergår åtagandena till den anställdes ansvar. Efter 
den första månaden ska den nyanställde ha kommit upp i en rimlig kompetensnivå och ska 
därefter själv sträva efter att bli en SpirIT. Modellen slutar med några anvisningar om hur 
man, som anställd på företaget, bör agera när man har blivit en SpirIT. 
 
Innan den nya medarbetaren börjar 
• Förbered det fysiska välkomnandet. Ställ i ordning arbetsplatsen dvs. färdigställ och 

konfigurera utrustningen, ordna e-postadress, användarnamn och lösenord till IT-
systemet.  

• Informera övriga anställda om att det kommer en ny medarbetare. 
• Utse en mentor. 
• Mentorn ska planera sitt arbete så att det finns tid att ta hand om den nyanställde. 
 
Medarbetarens första dag 
• VD: n eller mentorn tar emot, hälsar välkommen och visar runt. 
• Mentorn tar sig tid att ge en ordentlig introduktion i företagets IT-system. 
• Tid ska ges till att läsa personalhandboken i företagets IT-system. 
• Tillgång till alla kompetensprofiler på de anställda. 
• Skicka blommor med bud hem till den nyanställde.  
 
Under första månaden 
• Vid första månadsmötet som infaller efter att den nyanställde har tillträtt ska tid avsättas 

för dennes presentation av sig själv. Den nyanställde ska även få en presentation av de 
övriga medarbetarna. 

• Den nyanställde ska tillbringa minst en halv dag i företagets olika segment. 
• Mentorn hjälper den nyanställde att komma in i sina arbetsuppgifter under stöd och 

handledning.  
• Mentorn hjälper den nyanställde att komma in i kultur, rutiner och gemenskap. 
• Arbetar aktivt med att ta till vara och dela kunskap, kompetens och erfarenheter inom 

företaget. 
• Ett uppföljningssamtal med VD: n för att kolla upp hur det går i jobbet, hur 

introduktionen fortlöper mm. 
• Fylla i sin egen kompetensprofil. 
 
Efter första månaden - Vägen till SpirIT 
• Hålla sig uppdaterad om vad som händer inom sitt område. 
• Ansvara för sin egen kompetensutveckling. 
• Dokumentera problem och lösningar i företagets IT-system så att en kunskapsbank 

skapas. 
• Dela med sig av sin kunskap till andra. 
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SpirIT  
• Vill ha utmaningar och vågar tänja på gränserna. 
• Sätter arbetskvaliteten i centrum. 
• Prioriterar sin intellektuella skicklighet. 
• Angelägen att öka sin och medarbetarnas kunskapsbank. 
 

 
 
Modell - vägen till SpirIT  

 
 
 

 


