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SAMMANFATTNING 

Kunskapsomvandling och -spridning är viktiga processer i organisationen. Det kan dock 
uppstå svårigheter med att genomföra dessa processer då begreppet kunskap omfattar 
uttalad och tyst kunskap. För att undersöka hur konsultföretag kan arbeta med att 
omvandla och sprida kunskap som fordras vid etablering av kundrelationer användes 
teorierna om den sociala inlärningscykeln och kunskapsskapande samt genomfördes 
fallstudier. Resultatet av studien visar att det finns likheter mellan de olika konsult-
företagens användning av metoderna deduktion, induktion, observation, formella och 
informella möten för omvandling och spridning av kunskap. Olikheter som finns i sätten 
att omvandla och sprida kunskap, beträffande etablering av kundrelationer, tyder på 
skillnader i företagskultur och verksamhet som konsultföretagen bedriver. Dessutom kan 
olikheter uppstå på grund av att konsultföretag har kontor på flera olika orter.  
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ABSTRACT 

Transformation and spreading of knowledge are important processes in an organization. 
However, difficulties to carry out these processes might come up because the concept of 
knowledge comprises explicit and tacit knowledge. To examine how consulting 
companies deal with spreading and transformation of knowledge which is needed when 
establishing client relations, the theories about the social learning cycle and the process of 
knowledge creation were used and case studies were carried out. The result of this study 
shows that there are similarities between different consulting companies’ use of the 
methods deduction, induction, observation, formal and informal meetings when 
transforming and spreading knowledge. Differences in spreading and transformation of 
knowledge regarding establishment of client relations can depend on company culture 
and the kind of activity that the consulting company operates. Moreover, differences 
might be due to the fact that a consulting company has offices in several places.  
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel tas grundförutsättningarna för ämnesområdet upp samt 
diskuteras bakgrunden till uppsatsens problemområde vilket sedan mynnar i syftet för 
studien. Vidare följer  uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

r det någon skillnad på mjölken idag jämfört med den som våra farföräldrar drack för 
100 år sedan? Ja, den är pastöriserad, homogeniserad, avfettad, vitaminiserad, 

paketerad, distribuerad – ja till och med författad på! Smaken då? Förmodligen, men 
troligen inte så stor skillnad att vi inte skulle känna igen den eller inte tycka om den. Det 
är i stort sett samma produkt men den innehåller oerhört mycket mer kunskap nu jämfört 
med för 100 år sedan, den lilla pappkartongen med mjölk på frukostbordet. (Sveiby & 
Risling, 1986) 

Mjölkproduktionen och -distributionen är idag högt utvecklade kunskapsområden. Den 
moderna bonden måste vara mekaniker, kemist och sjukvårdskunnig. Han måste 
dessutom ha kunskaper i, exempelvis företagsekonomi, skatter och genetik. All denna 
kunskap använder bonden för att producera en liter mjölk. Förutom det ska bonden till-
sammans med sina kollegor bygga upp ett sofistikerat kunnande inom distribution, 
marknadsföring och hantering av känsliga livsmedel. Det här är böndernas gemensamt 
uppbyggda företagskunskap. Ändå är det i stort sett samma slags mjölk idag som på 
farfars tid. (ibid) 

1.2 Problemdiskussion  

et traditionella produktionssamhället får stå tillbaka för en ny typ av samhälle, det så 
kallade kunskapssamhället. Den traditionella produktionen kombineras med kunskap 

för att kunna anpassa produkterna efter kundens behov och på så sätt kunna skapa en 
konkurrensfördel. I kunskapssamhället har det utvecklats en ny form av företag, så 
kallade kunskapsföretag (Stewart, 1997). Kunskapsföretaget lever på att sälja sin kunskap 
i form av icke standardiserade problemlösningar, där kunderna kallas för klienter och 
kräver individuellt anpassade lösningar på komplexa problem. För att detta ska vara 
möjligt krävs det en högt utbildad och kreativ personal. Affärer i dessa företag bygger 
oftast på relationer till sina klienter och därför är det också viktigt att medarbetarna har 
kunskap om kundrelationer. (Sveiby & Risling, 1986).  

Kunskapsföretagets marknadsvärde består, enligt Edvinsson och Sullivan (1996), av både 
eget kapital och det intellektuella kapitalet, där det intellektuella kapitalet beskrivs i 
termer av två element; strukturkapital och humankapital. Strukturkapitalet är 
organisationens infrastruktur – patent, rutiner, varumärken, image och databaser – samt 
företagets yttre relationer – kunddatabaser, kundpotential, upparbetade relationer och 
renommé. Humankapitalet är individerna som finns i kunskapsföretaget, deras kunskap, 
kompetens, motivation, nätverk och engagemang i sina arbetsuppgifter och i samverkan 
med, till exempel, kunder och kolleger. (ibid)  

Ä

D 
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Det är viktigt att vårda humankapitalet i kunskapsföretaget – personalen är en viktig 
resurs i verksamheten. Det är dock minst lika viktigt att överföra humankapital till 
strukturkapital, som innebär en strävan att kontinuerligt återvinna och dra fördel av de 
kunskaper och erfarenheter som finns i kunskapsföretaget, för kreativa ändamål. När 
kunskapen är överförd blir den en tillgång som tillhör kunskapsföretaget och därmed 
troligen kommer att öka verksamhetens marknadsvärde. (Stewart, 1997)   

Kunskapen hos organisationens medarbetare syns inte, enligt Johnson (1999), 
automatiskt som en del av strukturkapitalet. Kunskapen ägs av den enskilde medarbetaren 
och för att denna kunskap inte ska försvinna från företaget, exempelvis med pensions-
avgångar eller när anställda väljer att lämna företaget, måste den bland annat tydliggöras 
eller överföras från humankapitalet till strukturkapitalet. Först efter överföringen kan 
företaget äga samt förmedla eller sprida denna kunskap vidare till de andra anställda. 
Lynn (1998) beskriver ett exempel från verkligheten, där en kvinna i ett tyskt företag 
hade arbetat mot den nordamerikanska marknaden och skaffat sig värdefull information 
om denna. Dessa erfarenheter försvann från företaget i och med att kvinnan var tvungen 
att sluta på grund av nedskärningar. Senare upptäckte företaget vikten av att säkra det 
strukturella kapitalet så att strategiskt viktig kunskap skulle ägas och behållas även efter 
att en anställd lämnar företaget (ibid). 

I många artiklar om intellektuellt kapital ägnas stor uppmärksamhet åt hur det humana 
kapitalet kan struktureras i kunskapsföretaget. Exempelvis Lang (2001) samt Williams 
och Bukowitz (2001) tar upp patent som ett sätt för kunskapsföretaget att försäkra sig om 
att olika idéer om produktutveckling ägs av företaget. En annan metod för att överföra det 
humana kapitalet till strukturkapital är att göra den tysta kunskapen uttalad och sprida 
den till andra i företaget (Heng, 2001; Jankowicz, 2001). Ett exempel på hur kunskapen 
kan omvandlas och spridas beskrivs i Nonakas (1994) modell för kunskapsskapande.  

Förmågan att ta vara på den kunskap som finns i kunskapsföretaget och sprida den, för att 
därigenom vara värdefull information som stannar kvar i företaget samt ökar företagets 
värde, låter både förnuftigt och gällande, enligt Johnson (2002).  Haldin-Herrgard (2000) 
framhäver att det finns några exempel, där denna process kan vara alldeles för dyr, 
tidskrävande eller helt enkelt omöjlig att genomföra. Detta för att i begreppet kunskap 
ingår bland annat tyst kunskap som, i överensstämmelse med Polanyi (1966), betyder 
förtrogenhet, värderingar, önskningar, känslor och intuition samt kreativitet och 
motivation, som kan vara svår att ta fram. 

Ovanstående diskussion tyder på att det kan finnas svårigheter med uttalandet och 
spridningen av viss typ av kunskap som finns hos individerna. Därför skulle det vara 
intressant att undersöka hur kunskap, som konsulterna använder för att skapa och 
bibehålla kundrelationer, kan omvandlas och spridas inom organisationen. Valet av 
konsultföretag motiveras med att dessa företag anses vara renodlade kunskapsföretag, 
enligt Sveiby och Risling (1986). 
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1.3 Syfte 

yftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka metoder konsultföretag kan 
använda för att omvandla och sprida kunskap som fordras vid etablering av kund-

relationer. 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2: Kapitlet innehåller den teoretiska referensram som studien bygger på. Här ges 
fördjupad kunskap om de teorier som hör samman med studiens syfte.  

Kapitel 3: I detta kapitel presenteras den metod som har använts i studien, vilka företag 
och respondenter som är föremål för den empiriska undersökningen, hur material har 
samlats in samt vilka problem som försökte undvikas i undersökningen. 

Kapitel 4: I kapitlet sker en presentation av de konsultföretag som varit föremål för den 
empiriska undersökningen samt en  redovisning av insamlad data.   

Kapitel 5: I detta kapitel tolkas och analyseras resultaten av den empiriska under-
sökningen samt jämförs med de använda teorierna. Resonemanget som förs kan sägas 
utgöra grundstenarna för studien slutsatser. 

Kapitel 6: Detta är uppsatsens sista kapitel och omfattar de slutsatser som har dragits av 
studien. 

S 
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2 REFERENSRAM 

Kapitlet innehåller den teoretiska referensram som studien bygger på. Här ges fördjupad 
kunskap om de teorier som hör samman med studiens syfte.  

2.1 Kunskapsbegreppet 

raven på kunskap kan allt mer skönjas i alla företag. Även de stora industriella varu-
producerande företagen understryker vikten av kvalificerad kunskap som krävs i 

deras verksamheter. Detta visar sig genom att företagen, nu mer än tidigare, satsar på 
bland annat utbildning (Wikström & Normann, 1994). Konradgruppen (1989) hävdar 
dock att konsultföretag är mycket beroende av nyckelpersoner och deras kunskap samt att 
kunskap är konsultföretagets viktigaste, och ibland enda kapital. Konsulter arbetar direkt 
med att utnyttja sin kunskap säger Sveiby och Risling (1986). Om konsulten själv skulle 
bli sjuk en dag är det svårt för någon annan att utföra hans/hennes arbete eftersom den 
kunskap som konsulten exploaterar för att lösa arbetsuppgifter, i stort sett bara finns hos 
konsulten (ibid). 

Frågan vad kunskap är har filosofer undrat över länge. Sandgren (1995) gör åtskillnad 
mellan begreppen information, kunskap och kompetens och menar att information är 
avgränsad kunskap som kan frigöras från individen. Informationen kan lagras i annat än i 
människor, exempelvis i dokument av växlande karaktär för att sedan kommuniceras och 
analyseras av olika individer. Förmågan att använda den kunskap en person behöver i 
olika sammanhang benämns kompetens. Kunskap är till skillnad från information mycket 
starkt bundet till människan. Vidare anser Sandgren att den person som utnyttjar sin 
kompetens genom att tillgodogöra sig information, ökar sin kunskap. Även Eliasson 
(1986) framhåller att kunskapen är knuten till individen och att kunskapen blir vad den är 
när individen kombinerar informationen med sin kompetens.  

Sanchez och Heene (1997) definierar kunskap som samlingen av trossatser som en 
individ har om kausala förhållanden mellan olika fenomen och framhäver att kunskap 
aldrig är säker och därför inte absolut. Vidare menar Sanchez och Heene (1997) att 
kunskap kommer från och existerar hos individer. Enligt Rolf (1991) innehåller kunskap 
vad en individ kan/vet, främst påståenden, färdigheter och värderingar, och detta kan ges 
uttryck i, exempelvis, namnen på Sveriges större städer, multiplikationstabellen eller att 
kunna programmera i något dataspråk. Sveiby (1995) stöder Rolfs (1991) tankar om 
kunskapsinnehåll samt Sanchez och Heenes (1997) tankar om att kunskap inte kan vara 
absolut och att den finns hos individen. Sveiby (1995) förklarar begreppet genom att 
härleda ordet kunskap från etymologin för att få fram två olika betydelser. Den första är 
kunskap i betydelsen kunna, vilken är en mer aktiv form av kunskap, medan den andra 
berör veta och är passiv i betydelsen kunskap. Sveiby (1995) menar också att det inte 
enbart är verb som kan användas för att förklara begreppet utan även substantiv måste tas 
till för att förstå vad mänsklig kunskap är. Det substantiv som bäst fångar begreppet 
kunskap är kompetens och består av fem delar: vetande, kunnande, erfarenheter, 
värderingar och socialt nätverk (ibid). 

K 
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2.1.1 Typer av kunskap 

ikström och Normann (1994) påstår att det finns fyra olika typer av kunskap; infor-
mation, färdighet, förklarande och förståelse. Information är detaljer om en 

tidigare, nuvarande eller framtida händelse, situation eller vetenskapliga fakta som inte 
kan ifrågasättas. Den kan hänföras till kunskap av en objektiv karaktär. Med att ha en 
färdighet menas att en individ vet vad han/hon ska göra i en speciell situation för att 
uppnå ett specifikt mål. Till skillnad från information fodrar färdigheten någon form av 
handling. Förklarande berör kausala förhållanden samt regelbundenhet och hänförs till 
traditionell positivistisk vetenskaplig kunskap. Denna typ av kunskap återfinns i 
vetenskapliga artiklar och litteratur och finns för att hjälpa individerna lösa problem. 
Slutligen är förståelse en typ av kunskap som uppkommer när individen erkänner 
samband och principer. (ibid) 

I Sveibys (1995) diskussion om vetande och kunnande betonas vikten av att skilja på 
dessa och detta görs genom att koppla dem till digitalt och analogt, där den digitala 
likställs med information och den analoga är mer kroppsliga och intellektuella 
färdigheter. Sveiby (1995) menar att veta något är digitalt därför att en individ inte kan 
halvveta något och att kunna, i sin tur, är analogt. En person kan vara mer eller mindre 
bra på en sak. Den digitala kunskapen kan överföras, medan kunnandet, den analoga, är 
svårare att fånga. (ibid) 

Enligt Polanyi (1966) finns det två olika typer av kunskap i organisationer; uttalad och 
tyst kunskap. Den uttalade kunskapen kan uttryckas i ord eller siffror samt spridas mellan 
individerna, exempelvis i form av data, vetenskapliga formler och manualer. Den andra 
typen av kunskap är inte lätt att se eller ge uttryck för. Den är högt personlig och svår att 
formalisera. Den kallas för den tysta kunskapen. I denna typ av kunskap ingår bland 
annat individens erfarenheter, attityder, värderingar, förebilder, känslor, subjektiva 
insikter och beteendemönster. Kunskap i organisationer kan beskrivas som ett isberg. 
Den uttalade kunskapen är den synliga toppen av isberget. Denna typ av kunskap är lätt 
att hitta, känna igen och därmed kommunicera till de övriga medarbetarna i företaget med 
hjälp av, exempelvis, teknologi eller pedagogiska metoder. Under ytan av isberget finns 
den osynliga delen, den tysta kunskapen. Individer vet mer än de kan uttala sig om och 
därmed blir det svårare att sprida denna kunskap i organisationen (ibid). 

Den tysta kunskapen kan i sin tur delas i två komponenter. Den första är teknisk kunskap, 
vilken omfattar informell skicklighet. Medarbetaren som, exempelvis, besitter 
expertkunskap inom ett visst område i organisationen, har fingertoppskänsla efter flera 
års erfarenhet. Dock har oftast denna person svårt att uttala sig om vetenskapliga eller 
tekniska principer som ligger till grund för hans/hennes expertkunskap. Samtidigt inne-
fattar den tysta kunskapen komponenten som kallas för kognitiv kunskap. Den består 
bland annat av schematiska, mentala modeller, tro samt saker och ting som vi tar för 
givna. Den kognitiva dimensionen avspeglar individernas bilder av verklighet, här och 
nu, samt individernas visioner för framtiden. (Nonaka & Konno, 1998). 

Vad som framgår av Wikström och Normanns (1994), Sveibys (1995) samt Polanyis 
(1966) resonemang ovan tyder på att det finns olika dimensioner av kunskap; viss 

W 
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kunskap finns bara hos individer och därmed blir den svår att fånga eller uttala för att 
sedan spridas vidare, medan annan kunskap kan finnas skild från individen och kan vara 
enklare att strukturera.  

Kunskapsbegreppet sammanfattas i figur 2.1 och består av trossatser, uttalad och tyst 
kunskap. Trossatser betyder individens förmåga att hitta kausala samband mellan olika 
fenomen. Med tyst kunskap menas praktisk kunskap, som kännetecknas av individens 
personliga egenskaper samt färdigheter, analog kunskap eller att kunna.  Uttalad kunskap 
innebär teoretisk kunskap, såsom information, digital kunskap eller att veta. Denna studie 
kommer att fokusera på den del av kunskapsbegreppet som handlar om tyst och uttalad 
kunskap. 

 

2.2 Kunskapsomvandling och -spridning 

 detta avsnitt beskrivs först kunskapsomvandlingen hos en individ, sedan diskuteras 
kunskapsomvandlingen och -spridningen mellan individer och slutligen kunskapsom-

vandlingen och -spridningen i organisationer. 

2.2.1 Kunskapsomvandling hos en individ 

oisot (1973, i Sanchez & Heene, 1997) har konstruerat en modell som handlar om 
växlande mellan tyst och uttalad kunskap samt spridd och inte spridd kunskap och 

kopplat dessa typer av kunskap till lärande. Modellen kallas för Den sociala 
inlärningscykeln. En individ går, enligt Boisot (1973, i Sanchez & Heene, 1997), igenom 
fyra regioner i ett visst mönster för att skaffa sig kunskap. Dessa regioner åskådliggörs i 
figur 2.2. 

 

I 

B 

Trossatser 

Tyst kunskap

Uttalad kunskap 

KUNSKAP

Fig. 2.1 Sammanfattning av kunskapsbegreppet 
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Uttalad Ägd kunskap  Sprida ordet  Lärobokskunskap 

      

 Skapandet av systematik: 
Bildandet av orsak/verkan-
samband 

   Formning till en annan 
typ av kunskap 

      

Tyst Personlig 
kunskap 

 Ny förståelse  Sunt förnuft 

 Inte spridd    Spridd 

Fig. 2.2 Den sociala inlärningscykeln (Boisot, 1973 i Sanchez & Heene, 1997) 

 

Region A: I denna region finns den personliga kunskapen som är tyst och inte spridd. Den 
finns hos individer eller små grupper av individer. Denna typ av kunskap beskrivs också 
av Polanyi (1966). Den karaktäriseras av kausal tvetydighet och förvärvas genom 
observationer och erfarenheter. 

Region B: Den ägda kunskapen, uttalad kunskap, lätt att omvandla, dock är den inte 
spridd. Denna typ av kunskap är skapad för att breda ut kunskapen. 

Region C: Lärobokskunskapen går det lätt att omvandla och sprida. Det är den allmänna 
kunskapen som ligger till grund för utbildning. 

Region D: Det här är en färdighetskunskap, ett slags sunt förnuft. Kunskapen är tyst, 
omedveten och en produkt av lärobokskunskap. 

Boisot (1995, i Sanchez & Heene, 1997) hävdar att individen går från A till D, det vill 
säga genom alla fyra regioner. Dock finns det kunskap som endast alternerar via A och B. 
En förändring i tillståndet på kunskap kan ta sig uttryck i att en individ, exempelvis, 
godtar en ny trossats om kausalt förhållande, en modifiering av existerande trossatser 
eller överger en tidigare trossats. (ibid) 

2.2.2 Kunskapsomvandling och -spridning mellan individer 

mvandlings- och spridningsprocesser mellan tyst och uttalad kunskap beskrivs i 
SEKI-modellen, en modell för kunskapsskapande av Nonaka (1994). Antagandet att 

kunskap skapas genom omvandling mellan tyst och uttalad kunskap gör att Nonaka 
(1994) definierar fyra olika sätt av kunskapsskapande: socialisation, externalisation, 
kombination och internalisation. Tre av dessa fyra typer – socialisation, kombination och 
internalisation – har diskuterats från olika perspektiv i organisationsteorin. Exempelvis, 
socialisation förknippas med teorier om grupprocesser och kultur i organisationen, 
kombination har sina rötter i informationsprocesser och internalisation är relaterad till 
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organisationsinlärning (Nonaka & Takeuchi, 1995). Socialisation, externalisation, 
kombination och internalisation åskådliggörs i figur 2.3, för att sedan diskuteras mer 
detaljerat. 

  
Tyst kunskap 

 

 
Uttalad kunskap 
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Uttalad 
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Socialisation: Processen involverar spridningen av erfarenheter i form av mentala 
modeller eller teknisk skicklighet och därigenom överföring av tyst kunskap mellan 
individer. Termen socialisation används för att poängtera att den tysta kunskapen 
förmedlas med hjälp av gemensamma aktiviteter, exempelvis, utflykter, snarare än 
skrivna eller verbala instruktioner. En intressant notering är att individer kan skaffa 
kunskap utan ett språk. En lärjunge lär sig inte sitt hantverk via ett språk, utan genom att 
observera, imitera och öva. Erfarenhet är nyckelfaktorn när det gäller att tillgodoräkna sig 
tyst kunskap. Utan någon form av delad erfarenhet är det svårt för individer att dela 
varandras tankeprocesser (Nonaka, 1994). Socialisationsprocessen kan förekomma på 
informella möten, utanför företaget, där alla medarbetarna är välkomna att ta del av 
varandras kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Externalisation: Den här processen går, enligt Nonaka (1994), ut på att omvandla den 
tysta kunskapen i organisationen till uttalad. Ett sätt att göra detta är att använda ett 
symboliskt språk för att uttrycka bland annat intuition, förmågan att snabbt förstå och 
förutse något utan att känna till alla fakta, samt självinsikt/förståelse hos individen. Det 
symboliska språket, som används för att uttala den tysta kunskapen, kan framstå i form av 
metaforer, analogier, hypoteser, idéer eller modeller. Metaforer eller analogier är typiska 
exempel på olika metoder för perception. Det är en möjlighet för individer med olika 
bakgrund att kunna förstå någonting intuitivt genom att använda fantasi och symboler. 
Genom metaforer kan personer uttala sig om saker och ting som de redan visste men hade 
svårt att uttrycka sig om (ibid). Nisbet (1969 i Nonaka & Takeuchi, 1995) framhäver att 
det är möjligt att sprida den tysta kunskapen så länge den kan uttryckas i metaforer. 
Analogier är mycket mer strukturerade, i jämförelse med metaforer, i att särskilja två 
idéer eller objekt. Analogier klargör hur idéerna eller objekten liknar varandra eller 
skiljer från varandra. Analogier är en länk mellan fantasi och logiskt tänkande (ibid). 

Ofta används deduktion, induktion eller både induktion och deduktion för att kunna 
överföra den tysta kunskapen till uttalad. Kombinationen av både induktion och 
deduktion kan illustreras med följande exempel. En biltillverkare vill utveckla ett nytt 
koncept, till exempel, en sportbil som tillhandahåller spännande och komfortabel 
körning. Detta koncept härleds av företagets slogan: skapa värde och erbjuda lekfullt 

Till 

Från 

Fig. 2.3 Former av kunskapsskapande (Nonaka, 1994)
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körningsnöje, så kallad deduktion. Samtidigt skapas det nya konceptet genom att samla 
information från körningen, kunder och bilexperter, så kallad induktion. (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) 

Kombination: Det tredje stadiet av kunskapsskapande involverar användandet av sociala 
processer för att kombinera olika typer av uttalad kunskap. Individer utbyter och 
kombinerar kunskap genom utbytesmekanismer, såsom möten, dokumentation och 
telefonsamtal. Bearbetning av existerande information genom sortering, addering, 
omkatalogisering och omskrivning av uttalad kunskap kan leda till ny kunskap. 
Kunskapsskapande genomförs i formella skolor, där MBA-utbildning är ett exempel. 
(Nonaka, 1994) 

Internalisation: Processen innebär en överföring av uttalad kunskap till tyst. När den nya 
kunskapen, som har uppkommit genom socialisation, externalisation och kombination, 
har skyddats i individernas tysta kunskap, såsom mentala modeller eller färdigheter, blir 
den en värdefull tillgång för företaget. Internalisationsprocessen underlättas om 
kunskapen har sammanställts i olika databaser eller bibehålls i verbala beskrivningar. 
(ibid)  

2.2.3 Kunskapsomvandling och -spridning i organisationen 

nligt SEKI-modellen ovan kan varje fas skapa kunskap självständigt. Det centrala 
temat för organisatoriskt kunskapsskapande bygger på en dynamisk interaktion 

mellan de olika processerna av kunskapsomvandling och -spridning, det vill säga 
organisatorisk kunskapsgenerering inträffar när alla fyra faser, socialisation, extern-
alisation, kombination och internalisation, hanteras inom organisationen för att forma en 
kontinuerlig cykel. Denna cykel är formad av en serie skiftningar mellan de fyra olika 
faserna och det finns olika utlösande faktorer som orsakar skiftningarna mellan dessa. 
Först; socialisationsfasen brukar starta med ett byggande av ett team. Detta fält 
underlättar medlemmarnas spridning av erfarenheter och perspektiv. Sedan utlöses 
externalisationsfasen genom en dialog. Koncept som formats av grupper kan kombineras 
med existerande data och extern kunskap för att skapa mer konkreta och spridningsbara 
specifikationer. Kombinationsfasen underlättas av utlösande faktorer som koordination 
mellan gruppmedlemmar och andra delar av organisationen samt dokumentation av 
existerande kunskap. Genom en interaktiv process av försök och misslyckanden 
utvecklas konceptet tills det får en konkret form. Denna form av experimentering kan 
utlösa internalisation genom en inlärningsprocess. Deltagarna i ett områdesfält delar 
uttalad kunskap som gradvis överförs genom interaktionen och processen av försök och 
misslyckanden till olika aspekter av tyst kunskap. Den betydelsefulla och viktiga roll, 
som den tysta kunskapen utgör, innehas av individer. (Nonaka, 1994) 

Tyst kunskap leds genom en dynamisk process av olika faser som kan liknas vid en 
spiralmodell för skapande av ny kunskap. Växelverkan mellan tyst och uttalad kunskap 
tenderar att bli allt större och snabbare ju fler deltagare i organisationen som involveras. 
Organisatoriskt kunskapsskapande kan ses som en uppåtgående spiral, med sin början på 
en individnivå som sedan rör sig upp till en gruppnivå, till att senare nå organisationsnivå 
och ibland även ut till en mellanorganisationell nivå. (ibid) Denna växelverkan mellan 
tyst och uttalad kunskap på de olika nivåerna åskådliggörs i figur 2.4. 

E 
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2.2.4 Lärande 

ärande är nära kopplat till kunskapsomvandling och -spridning. Det individuella 
lärandet kan ske på två sätt, formellt eller informellt. Informellt lärande är självstyrt 

och kan formas genom ett deltagande i utvecklingsprojekt, nätverk eller konsultation. 
Den största delen av det informella lärandet sker dock spontant och omedvetet. Det 
formella lärandet sker genom utbildning, kurser och möten. Denna form av lärande är 
mer strukturerat och formaliserat. (Ellström, 1992) 

Kunskapsomvandling och -spridning kan, liksom lärandet ske informellt eller formellt. 
(Jordan & Jones, 1997) Den informella omvandlingen och spridningen utförs på ett mer 
socialt sätt genom nätverk, grupper, möten, konsultationer, diskussioner, coachning, i 
bastun, på fikaraster eller genom interaktiva kanaler, exempelvis, genom olika former av 
kontakter som företaget har med kunder och leverantörer. Den formella omvandlingen 
och spridningen görs på ett instrumentellt sätt genom nätverk, gruppdiskussioner, möten, 
dokumentation, manualer, databaser, undervisning, repetitioner och affärsprocesser. 
Vilket av dessa system, formellt eller informellt som individen väljer beror på vilken typ 
av kunskap som ska omvandlas och spridas, vilka system som finns tillgängliga inom 
företaget samt vilka av dessa system som förespråkas av organisationskulturen. (ibid) 

L 

Fig.2.4. Kunskapsskapande i organisationen (Nonaka, 1994)
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2.3 Analysmodell 

tifrån referensramen ovan har vi utvecklat en analysmodell som kommer att ligga till 
grund för studiens analyskapitel (se figur 2.5).  

Spridningen av tyst kunskap äger rum genom socialisation. Processen för kunskaps-
omvandling sker genom externalisation. Spridningen av den omvandlade kunskapen äger 
rum genom kombination. Socialisation går ut på att individerna träffas och sprider tyst 
kunskap mellan varandra. Externalisationsprocessen handlar om att individerna om-
vandlar sin tysta kunskap till uttalad och därmed delas den med gruppmedlemmarna. Till 
sist ska den omvandlade kunskapen vara tillgänglig för alla medlemmar i organisationen, 
den så kallade kombinationen. Alla dessa processer kan ske både formellt och informellt.  
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras den metod som har använts i studien, vilka företag och 
respondenter som är föremål för den empiriska undersökningen, hur material har 
samlats in samt vilka problem som försökte undvikas i undersökningen. 

3.1 Metodsynsätt 

tudien präglas av ett aktörssynsätt, som beskrivs av Arbnor och Bjerke (1994). Detta 
för att den empiriska undersökningen kommer att fokuseras på enskilda aktörers 

värderingar och åsikter. Det vill säga att utifrån aktörerna i konsultföretag förklara vilka 
metoder kan användas för att omvandla och sprida kunskap, som konsulter använder vid 
etablering av kundrelationer. Det kan dock poängteras att det är respondentens 
uppfattning av helheten som studien resulterar i, jämför med Holme och Solvang (1997), 
och inte en generalisering över hur konsultföretag omvandlar och sprider kunskap. 

3.2 Angreppssätt 

tudien genomfördes genom att utgå ifrån befintliga teorier om kunskap, kunskaps-
omvandling och -spridning vilka sedan låg till grund för utförandet av den empiriska 

undersökningen. Sammanställningen av denna undersökning jämfördes med den teoribas 
som valts för att kunna genomföra analys och dra slutsatser utifrån detta. Detta 
tillvägagångssätt tyder på användandet av ett i huvudskak deduktivt angreppssätt (Holme 
& Solvang, 1997). Meningen med studien var inte att utveckla en teori som skulle vara 
generell till sin karaktär, utan med den empiriska undersökningen prövades istället tilliten 
hos den tidigare teorin. Meningen med detta skulle, enligt Holme och Solvang (1997), 
vara att tilliten antingen förstärks eller försvagas. 

Den kvalitativa metoden, som kännetecknas, enligt Holme och Solvang (1997), av 
mycket information om få undersökningsenheter, utgjorde grunden för studien, främst då 
den kan användas, analogt med Holme och Solvang (1997), för att skapa närhet till de 
företag som skulle undersökas. Skapandet av närhet till företagen var viktigt därför att det 
inte är lätt att skilja mellan olika typer av kunskap. Därmed kan det bli svårt att få fram 
information om kunskapsomvandlings- och -spridningsprocesser som kan användas vid 
etablering av kundrelationer. Dessutom kan det vara känsligt för respondenter att lämna 
ut uppgifter som handlar om andra individers kunskap. Därför var det naturligt att göra 
fallstudier. Fallstudier kännetecknas, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001), av en 
detaljerad undersökning av ett fenomen.  

Fallstudierna genomfördes i tre steg. Första steget var att välja ut konsultföretag för att ta 
kontakt med dessa och bestämma tid för personliga intervjuer. Det andra steget i 
fallstudierna genomfördes i form av personliga intervjuer med respondenterna i de 
utvalda konsultföretagen. Till sist stämdes resultaten från de personliga intervjuerna av 
med tidigare intervjuade respondenter.  
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3.3 Val av företag 

allstudierna omfattade fyra mindre konsultföretag i Luleå. Mindre konsultföretag, det 
vill säga företag med färre än 50 anställda (Prop 1977/78:40), var av intresse därför 

att de konsultföretag som finns i Luleå är mindre företag, enligt SCB Företagsregister 
(2002). För att kunna jämföra kunskapsomvandling och -spridning i konsultverksamhet 
med olika inriktningar valdes två företag, med huvudorientering mot affärsutveckling och 
utbildning, Gamma och Delta. De två andra företagen som undersöktes, Alfa och Beta, 
tillhandahåller i huvudsak konsulttjänster inom IT-området. Namnen på undersökta 
företag samt intervjuade personer är påhittade därför att en respondent vid ett av 
konsultföretagen ville vara anonym och då valde vi att göra samtliga konsultföretag och 
respondenter i studien anonyma. 

Uppmärksamheten drogs till Alfa därför att företaget har ganska många anställda i Luleå, 
och det antogs att de anställda har kunskap inom olika områden vilket gjorde det värt att 
studera hur företaget tar till vara den tysta kunskapen, som används vid etablering av 
kundrelationer. Beta var av intresse för studien eftersom det har en annorlunda företags-
form. Det är ett så kallat paraplyföretag, under vilket enskilda konsultföretag ingår. Innan 
andra konsultföretag ansluter sig till Beta bör ägarna av dessa företag redan ha kunskap 
om branschen, etablerade affärskontakter, erfarenheter och kompetens.  

Urvalet föll på Gamma därför att de har få anställda i företaget samtidigt som de bedriver 
verksamheten både i Luleå och i Umeå. Det var intressant att studera om det finns 
svårigheter med att sprida den tysta kunskapen, som handlar om att skapa och bibehålla 
kundrelationer, på grund av avståndet mellan avdelningarna och hur företaget lyckas med 
detta. Att genomföra den empiriska undersökningen på Delta var intressant därför att de 
arbetar på ett unikt sätt med humankapitalet, där personalvård integreras i den dagliga 
verksamheten, utan tillkrånglade regelverk. Exempelvis sätter medarbetarna sin egen lön 
och semesterbegreppet finns inte utan medarbetarna är lediga när de själva känner för det.  

3.4 Litteraturstudie 

tudien inleddes med litteraturstudier i syfte att finna relevanta teorier inom det 
aktuella området. Teorier som använts är hämtade från böcker, vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar inom området. Flera olika sökverktyg användes för att finna den 
studerade litteraturen, Lucia, Libris, EBSCO Host och Emerald. Sökningarna gjordes på 
Luleå tekniska universitets bibliotek. De sökord som användes vid artikel- och litteratur-
sökningen var intellektuellt kapital, human- och strukturkapital, kunskap, tyst och uttalad 
kunskap, kunskapsföretag, konsultföretag, kunskapsskapande och lärande samt deras 
motsvarighet på engelska; intellectual capital, human and structural capital, knowledge, 
explicit and tacit knowledge, knowledge company, consulting company, knowledge 
creation and learning. 

3.5 Datainsamling 

nsamlingen av material för det första steget i den empiriska undersökningen; att välja 
ut konsultföretag, skedde genom sökning i telefonkatalogen, Din Del, och på Internet, 
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www.gulasidorna.eniro.se, samt genom tips från bland annat handledare och represen-
tanter vid olika konsultföretag. Sedan togs kontakt med de valda konsultföretagen för att 
kort beskriva studiens ämnesområde samt bestämma tid för personliga intervjuer. 

Andra steget vid datainsamlingen; personliga intervjuer genomfördes med representanter, 
för de fyra utvalda konsultföretagen, vilka har en ledande position på respektive företag. 
Dessa var platschefen, respondenten A, vid Alfa i Luleå; projektledaren/konsulten, res-
pondent B, vid Beta; VD:n vid Gamma, respondent G och delägaren, respondent D, på 
Delta. Innan de personliga intervjuerna genomfördes presenterades väldigt kort vad 
studien skulle handla om för respektive respondent samt skickades intervjuguiden till 
dessa, se bilaga 1. Intervjuguiden omfattade tre huvudområden: allmänna frågor om 
företaget, kunskap som finns i företaget samt vilka metoder företagen använder för att 
omvandla och sprida kunskap beträffande skapande och bibehållande av kundrelationer i 
organisationen. Relevanta uppgifter från de personliga intervjuerna valdes med tanke på 
de två huvudområden som analysmodellen omfattar: olika typer av kunskap i konsult-
företagen samt omvandling och -spridning av kunskap som handlar om etablering av 
kundrelationer i dessa. 

Det tredje och sista steget gick ut på att stämma av insamlad data från de personliga 
intervjuerna med de tidigare intervjuade respondenterna för att försäkra att saker och ting 
har uppfattats riktigt. Detta skedde genom att sammanställningen från de personliga inter-
vjuerna skickades via mail till respektive respondent, vilka godkände sammanställ-
ningarna.    

3.6 Studiens giltighet  

ktörssynsättet har, enligt  Arbnor och Bjerke (1994), fått kritik för att det ger en 
subjektiv kunskap. Arbnor och Bjerke (1994) menar att det inte är bra att fokusera 

på enskilda aktörer när det finns behov av generaliseringar och därmed allmän kunskap. 
Behovet av att generalisera kunskap kan leda till att undersökaren gör generaliseringar 
utifrån enskilda aktörers värderingar och åsikter (ibid). För att inte hamna i detta läge 
drogs slutsatserna i denna studie med försiktighet.  

Den empiriska undersökningen baserades på personliga intervjuer. Fördelarna med per-
sonliga intervjuer är att undersökaren kan se hur respondenten reagerar på frågorna, 
exempelvis om han är osäker samt att frågorna kan upprepas vid behov. Ett problem med 
personliga intervjuer är att respondenten har en kort betänketid, vilket kan leda till att 
parterna blir stressade (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). För att undvika detta 
skickades intervjufrågorna ut i förväg så att respondenterna hade möjlighet att sätta sig in 
i ämnesområdet. Ett annat problem med personliga intervjuer är att genom uppträdande 
och frågeformulering kan undersökaren styra respondentens svar (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). För att undvika det byggdes de personliga intervjuerna på det 
sättet att respondenterna själva styrde utvecklingen av dessa. Utfallet av detta blev att 
respondenterna berättade, utan att bli avbrutna, om företaget, kunskap samt kunskaps-
omvandling och -spridning i företaget.  

A 
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Det kan vara svårt att få svar på frågor gällande kunskapsomvandlingen och spridningen i 
företag därför att det är ett komplext område och aktörer i företaget är inte alltid med-
vetna om hur dessa processer genomförs. För att kunna besvara studiens syfte ställdes 
först frågor om hur respondenterna definierar begreppet kunskap. Utifrån deras definition 
på begreppet kunskap ombads respondenterna exemplifiera omvandling och spridning av 
kunskap, vad gäller etablering av kundrelationer. 

Genom att respondenterna på respektive konsultföretag godkände intervjusamman-
ställningarna erhölls praktisk processvalidering, jämför med Arbnor och Bjerke (1994).  
De intervjuade respondenter vid samliga konsultföretag ville ta del av studiens resultat. 
Om företagen kan, enligt Arbnor och Bjerke (1994), ha nytta av studien genom att få 
vägledning i sitt arbete har praktisk resultatvalidering skett.  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel sker en presentation av de konsultföretag som varit föremål för den 
empiriska undersökningen samt en  redovisning av insamlad data.  

4.1 Allmänt om Alfa 
Intervju med respondent A 

lfa är ett av landets ledande IT-företag och har funnits sedan 1976. Företaget 
startade med att sälja elektroniska komponenter men har ändrat inriktning genom 

åren till att sedan år 2000 fokusera på IT-infrastrukturen hos sina kunder. Kunderna är 
mellanstora och stora företag inom basindustrin och offentliga sektorn, exempelvis Luleå 
tekniska universitet, Luleå Energi, Norrbottens Läns Landsting och Piteå Kommun. 

Alfas affärsidé lyder: ”Våra kvalificerade och engagerade medarbetare levererar – i 
partnerskap med marknadsledande aktörer – server och serverrelaterade tjänster med 
helhetsansvar som ger våra kunder ökad konkurrenskraft.” Företagets vision är att bli en 
av tre ledande aktörer i branschen. 

Alfas arbetsområde är att bygga fungerande IT-infrastruktur med fokus på servrar och 
tillhörande tjänster. Företaget vill vara bäst i sin nisch och har därför begränsat både 
tjänsteutbud och antalet produktleverantörer för att ge sina kunder en problemfri IT-
vardag. 

Konsultföretaget har fler än 500 anställda fördelade på 18 orter runt om i landet, varav 19 
anställda i Norrbotten, fördelade mellan orterna Luleå och Piteå.  

4.1.1 Kunskap hos Alfa 

öretaget tillgångar är, enligt respondent A, vad människor har inom sig, deras kun-
skap, erfarenheter och sociala förmåga. Kunskap hos medarbetarna är deras cer-

tifieringar, det vill säga en viss kompetens, praktiska erfarenheter samt personliga 
egenskaper såsom fingertoppskänsla för bemötande och uppträdande hos kunder. 
Personliga egenskaper kan vara svåra att förändra men företaget försöker i alla fall tala 
om för sina medarbetare att de ska vara representativa när de företräder Alfa.  

Det är viktigt att ta hand om människor i företaget, enligt respondent A. Alla affärer som 
sker hos Alfa bygger på relationer med kunder. Därför är det viktigt att företagets kunder 
har förtroende för medarbetarna hos Alfa. Om medarbetarna valde att sluta på företaget 
skulle inte företaget finnas kvar. För att förebygga detta måste medarbetarna ha möjlighet 
att vidareutveckla sig och lära sig nya saker. ”Hos oss är personalen som svampar när 
det gäller kunskap”, säger respondent A. Medarbetarna måste ha tillgång till nya uppdrag 
och ha möjlighet att arbeta med  intressanta uppdrag för att kunna trivas på arbetet. Även 
det ekonomiska incitamentet, det vill säga lönerna, bör vara en anledning till att stanna 
hos företaget. 
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4.1.2 Kunskapsomvandling och -spridning hos Alfa 

lla anställda i företaget kan inte vara duktiga på samtliga områden och därför har 
Alfa delat in sin verksamhet i nio fokusområden, där medarbetarna specialiserat sig 

på just det område de arbetar inom. Hos Alfa dokumenteras de olika projekten, inom de 
nio olika fokusområdena, och sparas på en databas. Denna databas har samtliga med-
arbetare inom organisationen tillgång till. Framgångsrika projekt blir repetitiva, det vill 
säga färdiga block, som medarbetarna kan visa upp och föreslå för kunder.  

Respondent A tycker att det är svårt att lära ut de mjuka bitarna hos människan – empati, 
EQ och förmåga att förstå. Det är inte enkelt att lära någon annan hur skapandet av 
kundrelationer går till, därför försöker företaget hitta medarbetare med passande egen-
skaper till varje uppdrag. Dessutom kan medarbetarna berätta för kollegorna om sina 
erfarenheter och föreslå hur de ska gå till väga vid etablering av kundrelationer. Ett annat 
sätt att försöka lära ut hur medarbetaren ska bete sig vid kundbesök är att göra sambesök 
hos kunderna och därmed se både hur kund och kollega uppför sig. 

Eftersom medarbetarna hos Alfa oftast arbetar ensamma med sina kunder, och ibland 
även utspridda, så är det vid personalmöten som den mesta kunskapen förmedlas i 
företaget. Dessutom blir det mycket diskussioner på kafferaster samt i bastun i kontorets 
källare och det är då som många problem löses och diskuteras. På ledningsnivå sker 
möten var sjätte vecka. Företaget försöker även ha en kick-off för medarbetarna en gång 
per år. Vidare sker kunskapsspridningen via telefonmöten, mail och intranätet. 

4.2 Allmänt om Beta 
Intervju med respondent B 

öretaget Beta är ett konsult- och projektledarföretag med säte i Luleå och är ett 
paraplyföretag som ägs till 50 procent vardera av de två medarbetarna. Beta startade 

år 2001 och de viktigaste händelserna i företagets historia är vägvalet för verksamheten, 
det vill säga hur konsulterna ska arbeta och vilka kunder de ska rikta sig till; första 
uppdraget åt Piteå Energi; ledarskapsutbildning (PENG) samt rekryteringen av nya 
konsulter. 

Företagets affärsidé är ”att erbjuda konsult- och projektledartjänster mot verksamheter 
inom områdena strategisk affärsutveckling, ledarskap och organisation, IT-utveckling 
samt marknadsutveckling med fokusering mot effektivisering och utveckling av kundernas 
verksamhet”. Betas vision är att växa, dock ska företaget inte omfatta mer än 10 med-
arbetare om 5-10 år.  

Företaget tillämpar affärsidén på kundens villkor, genom tre grundbultar som är 
framtagna av företagets kunder: neutralitet, helhetsinsyn och målstyrning. 
Neutralitet – tjänster erbjuds endast i form av professionella konsult- och projekttjänster; 
kunder ska känna trygghet att företaget agerar objektivt och leverantörsneutralt. 
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Helhetssyn – företagets konsulter har lång erfarenhet och har fungerat i olika roller såväl i 
kund- och leverantörsorganisationer från teknik till marknad och ledarskap; konsulternas 
gedigna erfarenheter och kompetens borgar för en helhetssyn i projekten. 
Målstyrning – företagets konsulter är resultat- och målinriktade; den debiteringsmodell 
som används ger kunderna möjlighet att säkerhetsställa att mål och resultat nås efter 
deras förväntningar. 

Företaget riktar sig mot större organisationer, där Luleå tekniska universitet, Landstinget, 
SOS Alarm och Almi Företagspartner är de främsta. 

4.2.1 Kunskap hos Beta 

öretagets tillgångar är, enligt respondent B, varumärket, upparbetade mallar, kund-
databasen samt individernas kompetens, deras erfarenheter, personliga egenskaper 

och relationer. Beta har en stor bredd och kompetens där tjänsterna utvecklas och 
anpassas utifrån kundernas behov. Företaget lägger stor vikt vid att IT lyfts fram som ett 
verktyg i organisationen istället för en teknik och konsulternas kärnkompetenser finns 
inom IT-området, bland annat inom data- och telekommunikation, drifttjänster, 
Application Service Provider, CallCenter, ContactCenter och Bredbandtjänster. Respon-
dent B anser att även kunskap är en tillgång i företaget. Med ordet kunskap menar han det 
kunskapskapital som efterfrågas av kunder, vilket skulle kunna tillfredställa och 
vidareutveckla kunder. 

Rekryteringsprocessen är en betydelsefull process för Beta och utförs genom att parterna 
träffar varandra en halvdag, äter lunch tillsammans för att kunna diskutera vilka 
värderingar, attityder och idéer parterna har samt för att se om parterna skulle kunna 
trivas tillsammans i företaget. Respondent B värdesätter social kompetens, värderingar, 
erfarenheter och utbildning hos medarbetare. De konsulter som rekryteras till företaget 
bör ha några års erfarenhet och ett uppbyggt nätverk inom branschen, redan etablerade 
kundrelationer, värderingar som stämmer överens med Betas värderingar samt motivation 
att driva ett eget företag.     

Vidare anser respondent B att kundrelationer är väldigt viktiga för företaget därför att 
många kunder väljer att anlita ett företag eller en individ som kunderna har förtroende för 
och kan därmed vara säker på att uppdraget utförs till klienternas belåtenhet. Kunskap 
som krävs för att bygga upp kundrelationer är bland annat social kompetens, förtroende-
ingivande samt intresse för att arbeta med människor. 

4.2.2 Kunskapsomvandling och -spridning hos Beta 

os Beta är det viktigt att medarbetarna ständigt utbildar och vidareutvecklar sig samt 
att de samlar på sig erfarenheter. Det är även viktigt att individerna känner att det är 

roligt att komma till arbetet och därför måste, exempelvis, hänsyn tas till medarbetarnas 
familjesituation. Om någon konsult skulle välja att sluta på företaget finns ändå 
paraplyföretaget kvar. Däremot kommer konsulten att ta med sig sin kunskap och detta 
kan företaget förlora på. Därför är det betydelsefullt att ta vara på den kunskap som finns 
i företaget. Detta kan, enligt respondent B, göras genom att ha ordning i kundsystemet, 
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dokumentera händelser, ha samma färg på pärmar som innehåller liknande händelser 
samt bygga upp stödsystemet.  

Konsulterna hos Beta lär av varandra, bland annat om kundrelationer, genom att 
medarbetarna träffar varandra. Konsulterna har inte kommit igång med kontinuerliga 
möten eftersom de bara är två personer i företaget. Dock träffas medarbetarna en gång 
per månad och diskuterar, bland annat, hur arbetet fortlöper i projekten hos de olika 
kunderna och protokollför detta. Fikaraster och luncher tillsammans samt samåkningen i 
bilen är viktiga för respondent B, därför att det även under dessa tillfällen debatteras olika 
idéer och projektarbeten. Det bästa sättet att sprida kunskap, som är svårförklarad, är 
dock att tillsammans med kollegan besöka kunderna och se hur kollegan beter sig där. 
Några andra sätt att sprida denna typ av kunskap har företaget inte funnit. 

4.3 Allmänt om Gamma 
Intervju med respondent G 

onsultföretaget Gamma startades år 2000 av respondent G. I sin nuvarande form har 
Gamma verkat i två år. Företaget vänder sig till organisationer och företag som är i 

behov av förändring och utveckling av verksamheten, vilket medför att samverkan mellan 
ledning och personal är särskilt viktig. Gamma verkar i hela Sverige och dess kunder är 
exempelvis hotell, större livsmedelsbutiker samt IT-företag.  

Företagets affärsidé är ”att erbjud ledarstöd, affärsutveckling och utbildning till 
organisationer, företag och individer”. Och vidare: ”Vi använder väl beprövade 
processverktyg för att stärka våra kunder i deras utvecklings- och förändringsarbete.” 
Företagets vision för de närmaste åren är att etablera ett antal nya kontor i Sverige samt 
finnas på fem orter och ha 10-15 anställda, varav 3-4  i Luleå. 

Gamma har för närvarande fyra anställda, varav två i Luleå och ytterligare två i Sundsvall 
och Umeå. Företaget arbetar också i nätverk, för tillfället med tre konsulter, i olika 
projekt. Företaget tar hand om sina medarbetare genom att, till exempel, ha 
utvecklingssamtal, där 8-10 olika områden diskuteras. Exempel på dessa områden är 
medarbetarens situation, prestation, framtida utvecklingsområden, önskningar för fram-
tiden, vilka områden de anser sig bäst på och hur de anser att det går att samarbeta med 
övriga i organisationen. 

De produkter företaget kan erbjuda fokuserar på utveckling och ledarstöd, men även 
kvalificerade utbildningar och resursstöd ingår i utbudet. Med resursstöd menas, till 
exempel, att en kund kan köpa kompetensstöd från Gamma i form av att en 
konsult/specialist ingår i kundföretagets ledningsgrupp. 

4.3.1 Kunskap hos Gamma 

öretagets värde består huvudsakligen av lång erfarenhet från arbete med 
affärsutveckling, strategiska relationer med flera nyckelkunder, kompetensmässig 

bredd i företaget kring affärs- och verksamhetsutveckling, flera kreativa problem-
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lösningstjänster för individer och organisationer samt mycket starka nätverk bland flera 
samarbetspartner. För respondent G innebär kunskap en människas personlighet och 
ambitionsnivå, formell kunskap såsom utbildning samt människans praktiska erfaren-
heter. Respondent G berättar om en konsult/medarbetare hos Gamma som anses vara en 
mycket viktig resurs för företaget därför att denne har enorm social kompetens samt stor 
praktisk erfarenhet när det gäller kundrelationer. 

Det är, enligt respondent G, viktigt redan vid rekryteringsprocessen att hitta rätt personer 
för företaget. De som börjar på Gamma som konsulter ska kunna arbeta självständigt, ta 
eget ansvar och kunna identifiera nya uppdrag på egen hand. Dessutom bör de vara ett 
komplement till de medarbetare som redan finns. Respondent G anser att konsulter alltid 
bör ge maximal nytta till klienter på grund av att kunder aldrig är 100 procent lojala och 
därför krävs det, bland annat, kunskap om hur kunden ska bemötas. 

4.3.2 Kunskapsomvandling och -spridning hos Gamma 

espondent G säger att samtliga medarbetare i företaget är nyckelpersoner. För att 
minska beroendet av nyckelpersoner dokumenteras allt material för projekten, 

exempelvis projektplaner och agendor, och finns tillgänglig på gemensamma databaser. I 
vissa uppdrag kan dock inte konsulten ersättas mot någon annan medarbetare. För när-
varande har Gamma en konsult som sitter som resursstöd i ledningsgruppen hos en kund 
och allt som denne konsult arbetar med kan inte dokumenteras så att en kollega skulle 
kunna ha tillgång till materialet. 

För att försöka behålla betydelsefull kompetens i företaget har Gamma ett ekonomiskt 
incitament, ett lönesystem med vissa ramar. Det ska också vara möjligt för medarbetarna 
att kompetensutvecklas och ha möjlighet att hela tiden lära sig nya saker och samtidigt ha 
roligt och trivas på arbetet. Företagets medarbetare ska även kunna träffas utanför 
arbetsplatsen på fritiden. Det är även viktigt att medarbetarna kan gå vidare inom 
företaget och ha stimulerande arbetsuppgifter/uppdrag för att vilja stanna kvar på 
Gamma. Detta leder då förhoppningsvis till utvecklandet av nya produkter och att 
företaget samt medarbetarna tjänar pengar. 

Hos Gamma försöker medarbetarna inspireras och lära av varandra vad gäller social 
kompetens och praktisk erfarenhet, främst i kundrelationer, genom att gemensamt 
utarbeta en plan för genomförande av uppdrag, arbeta i team om två personer i de olika 
projekten/uppdragen och tillsammans åka ut till kunden och se hur kollegan arbetar. 
Dessutom träffas medarbetarna ofta tillsammans med varandras klienter på till exempel 
en golfbana. Respondent G berättar också att medarbetarna försöker prata i telefon med 
varandra varje dag. Företaget planerar också in månadsmöten där alla träffas och 
diskuterar de olika projekten och dessa möten följs sedan upp med veckobrev till alla. En 
del av medarbetarnas kunskap överförs, enligt respondent G, i produkter. Till exempel är 
produkten Ledarkompassen Gammas koncept på utveckling av organisationer. 
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4.4 Allmänt om Delta 
Intervju med respondent D 

öretaget Delta är ett kunskapsföretag i Luleå, som har funnits sedan 1987. Den 
huvudsakliga verksamheten är inriktad på verksamhetsutveckling inom områdena 

affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Kunderna utgör allt från små företag till 
riksomfattande koncerner, och återfinns i såväl privat näringsliv som i offentlig sektor.  

Delta affärsidé lyder: ”Vi utvecklar verksamheter genom att koppla samman människan, 
verksamheten och affären” och deras visioner för framtiden är att bli betraktade som det 
mest kompetenta kunskapsföretaget av sina intressenter. För närvarande har Delta tre och 
en halv anställd, inkluderat de två ägarna och styrs med kultur och värderingar. 

Ledningen för Delta vill att deras medarbetare ska engagera sig för företagets bästa på 
samma sätt som de själva. För att lyckas med detta tillåts medarbetarna känna sig som 
egenföretagare. Medarbetarna kan själva bestämma över arbetstid och ledighet. Ordet 
semester existerar inte utan istället tar medarbetarna ut ledighet när de själva vill och 
behöver. Grunden är en arbetstid på 40 timmar per vecka och fem veckors semester per 
år, men även om någon är ledig mer än någon annan anses detta inte som orättvist, utan 
den personen behöver säkert det. Skulle det vara så att ledningen ser att någon 
medarbetare arbetar för mycket tas detta upp till diskussion. 

Delta låter även medarbetarna själva bestämma sin lön utifrån hur mycket de arbetar, vad 
de skulle erhålla på en annan arbetsplats och vilka förmåner Delta har. Samtliga individer 
i företaget har full insyn i Deltas ekonomi för att kunna koppla sina befogenheter till 
ansvar. 

4.4.1 Kunskap hos Delta 

öretaget har, enligt respondent D, tillgångar i form av bokförda tillgångar, inventarier 
och datorer, varumärket. Även medarbetare är en tillgång, det vill säga kompetensen 

hos medarbetare, deras kunskap, erfarenheter, talang och framförallt attityd, vilka utgör 
grunden för skapandet av exempelvis strukturkapital. 

För respondent D innebär kunskap det som en individ lär sig via kunskapsöverföring från 
lärare, litteratur, media eller andra källor och det en individ har lärt sig genom praktisk 
övning/träning. 

Samtliga anställda på Delta är, enligt respondet D, experter inom sitt område, vare sig det 
gäller kundrelationer, försäljning, ledarskap eller entreprenörskap och arbetar på olika 
sätt. Vid nyanställningar försöker alltid företaget hitta komplement till befintlig kunskap i 
företaget. Exempelvis vid behov av en säljare måste den personen ha rätt attityd för att 
kunna skapa, bland annat, förtroende hos kunden och därmed bra relationer. En sådan 
säljare kan vara en oerhörd tillgång för företaget då uppemot 95 procent av alla uppdrag 
företaget erhåller beror på bra kundrelationer och rekommendationer från befintliga 
kunder. 
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4.4.2 Kunskapsomvandling och -spridning hos Delta 

et är viktigt att medarbetarna i företaget förmedlar sin kunskap eftersom samtliga 
medarbetare har kunskap inom olika områden och därmed kan det uppstå problem 

ifall någon skulle välja att sluta på företaget eller skulle bli sjuk. Delta har, enligt 
respondent B, löst detta genom att spara all dokumentation, bland annat arbetsmaterial 
och OH-bilder, på en för samtliga medarbetare gemensam server. 

För att medarbetarna i företaget ska ha möjlighet att ta del av varandras kunskap, vad 
gäller kundrelationer, försöker medarbetarna planera nya projekt tillsammans samt utbyta 
idéer och erfarenheter med varandra. När någon medarbetare har fått kontakt med en ny 
kund och ska träffa denne, försöker två medarbetare gå till mötet, både för att skapa 
relationer till den nya kunden och för att lära av varandras beteende. Respondent D säger 
att om han, till exempel, har varit på någon kurs och lärt sig något nytt, vill han så fort 
som möjligt boka in en träff med alla medarbetare för att förmedla vidare det han lärt sig. 
För om det går för lång tid innan medarbetarna kan träffas kommer kanske hans eget 
engagemang till att dela med sig av sin nya kunskap minska.  

Just detta med träffar anser respondent D vara viktigt i företaget. Medarbetarna försöker 
vara kreativa och genomföra sina träffar/möten på olika sätt varje gång för att mötena inte 
ska bli slentrian. De har provat att ha månadsmöten och veckomöten, planerade och 
oplanerade möten, möten på kafé, träffar med och utan dokumentation samt möten med 
och utan dagordning för att öka kreativiteten. 

Dessutom har företagets ledning funderat på när individer är mest motiverade. Respon-
dent D säger: ”att individer är mest motiverade i början, när företaget och allt annat är 
nytt. Därför planerar vi varje år in tid för att starta om företaget”. Detta innebär att 
medarbetarna reser tillsammans till olika orter för att gå igenom bland annat företagets 
affärsidé, visioner, mål, aktiviteter och värderingar. De har exempelvis varit i Storforsen, 
Piteå Havsbad, Uleåborg, Malta och Paris. 
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5 TOLKNING OCH ANALYS 

I detta kapitel tolkas och analyseras resultaten av den empiriska undersökningen samt 
jämförs med de använda teorierna. Resonemanget som förs kan sägas utgöra grund-
stenarna för studiens slutsatser. 

5.1 Kunskap i företag 

en förklaring till begreppet kunskap, som framkommer under intervjuerna, tyder på 
att konsultföretagen i studien delar in begreppet i olika typer. Exempelvis innebär 

ordet kunskap för respondenterna på Alfa och Gamma, bland annat, formell kunskap så-
som utbildning. Respondenten på Delta anger att kunskapsbegreppet framförallt omfattar 
teoretisk kunskap. Respondenten på Beta sammanfattar ordet kunskap som kunskaps-
kapital som efterfrågas av kunder och vi tolkar det som att teoretisk kunskap ingår i 
kunskapsbegreppet. Respondenternas definitioner på denna typ av kunskap stämmer 
överens med Polanyis (1966) begrepp uttalad kunskap, som likställs med teoretisk 
kunskap; Sveibys (1995) digitala kunskap samt Wikström och Normanns (1994) reso-
nemang om olika typer av kunskap, där vi likställer information med teoretisk kunskap. 

Vidare tolkar vi praktiska erfarenheter samt personlighet och inställning till sitt arbete, 
vilka respondenterna A, G och D nämner vid definitionen av kunskap, som en annan typ 
av kunskap, så kallad praktisk kunskap och denna praktiska kunskap anser vi är den 
kunskap som fordras vid etablering av kundrelationer. Respondenternas definition på 
denna typ av kunskap överensstämmer med Polanyis (1966) begrepp tyst kunskap, vilken 
omfattar både praktiska erfarenheter och individens personliga egenskaper, såsom 
attityder, värderingar, känslor samt beteendemönster; Sveibys (1995) analoga kunskap 
samt Wikström och Normanns (1994) indelning av kunskap där vi tolkar färdighet som 
praktisk kunskap. 

5.2 Kunskapsomvandling och -spridning  

amtliga respondenter i studien tycker att det är viktigt att omvandla och sprida 
färdigheter och personliga egenskaper som leder till framgångsrika kundrelationer i 

företaget. Exempelvis anser respondent B att företaget ska ta reda på den kunskap som 
efterfrågas av kunden för att den inte ska försvinna från företaget. Även respondent D 
säger att alla anställda på företaget är experter inom sitt område vad gäller kundrelationer, 
försäljning, ledarskap eller entreprenörskap samt arbetar på olika sätt och då kan det 
uppstå problem ifall någon slutar på företaget. Dock tycker respondent A att det är svårt 
att lära individerna de mjuka bitarna såsom personliga egenskaper som krävs för att 
etablera kundrelationer. Respondent As resonemang om svårigheten att omvandla för att 
sedan sprida denna typ av kunskap stämmer överens med Polanyis (1966) teori om tyst 
och uttalad kunskap, där uttalad kunskap kan uttryckas i ord eller siffror och spridas 
mellan individerna. Den tysta kunskapen däremot är svår att ge uttryck för, lära ut eller 
förmedla. Även Sveiby (1995) resonerar om att den digitala kunskapen går att omvandla 
och sprida och den analoga kunskapen är svårare att fånga.  
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I fortsättningen kommer de olika kunskapsomvandlings- och -spridningsprocesserna; 
socialisation, externalisation och kombination, i de undersökta företagen, att analyseras 
och jämföras samt kopplas till teori, för att sedan sammanställas i en tabell. 

Socialisation 
edarbetare på Delta går till kundmöten två och två för att flera personer i företaget 
ska kunna skapa relationer till samma kund samt för att kunna lära av varandra. 

Parterna lär av varandra genom att observera hur den andra medarbetaren beter sig med 
kunderna under besöket för att sedan kunna imitera ett framgångsrikt beteende i sitt eget 
arbete. På samma sätt gör de andra undersökta företagen för att kunna lära sig detta 
beteende. Exempelvis överförs kunskap som är svårförklarad på Beta genom att parterna 
är med och ser hur den andra arbetar med kunden. Medarbetarna på Gamma arbetar i 
team om två personer i de olika uppdragen och åker ut tillsammans till kunden för att se 
hur kollegan arbetar samt träffar varandras klienter på bland annat golfbanan. För att 
kunna lära om hur en bra relation till kunderna skapas gör anställda på Alfa sambesök 
hos kunderna. Detta tyder på samtliga undersökta företag sprider den tysta kunskapen om 
etablering av kundrelationer på ett sätt som liknar socialisationsprocessen, vilken be-
skrivs av Nonaka (1994), där enbart tyst kunskap sprids mellan individerna i orga-
nisationen. Det behövs, enligt Nonaka (1994), inte alltid ett språk för att sprida tyst 
kunskap, utan den kan skaffas genom att observera, imitera samt öva. Även Boisot (1973, 
i Sanchez & Heene, 1997) poängterar att den tysta kunskapen kan spridas genom 
observationer och erfarenheter. 

Samtliga företag i studien använder sig av observation för att sedan kunna imitera och 
tillämpa framgångsrikt beteende vad gäller etablering av kundrelationer. Detta kan 
förklaras med att det är en lätt metod för spridning av tyst kunskap mellan individer och 
som ger bra resultat. Besöken hos kunderna pekar på att samtliga undersökta företag 
sprider den tysta kunskapen mellan varandra på ett formellt sätt. Informell överföring av 
tyst kunskap mellan individerna förekommer på Gamma genom möten på golfbanan. 
Detta sätt att sprida denna typ av kunskap påminner om Jordan och Jones (1997) 
beskrivning om formell och informell kunskapsförmedling. Troligen beror informella 
möten på Gamma, i samband med observering och imitering av tyst kunskap, på 
företagskultur. Det vill säga att i detta företag är det helt i sin ordning att medarbetarna 
umgås med sina kunder även på fritiden och diskuterar affärer.  

Externalisation 
ör att omvandla den tysta kunskapen till uttalad handlar det mycket om att 
medarbetarna på de undersökta konsultföretagen kommer med nya idéer. På Alfa 

löses många problem och uppkommer nya idéer främst under kafferasterna. Även på Beta 
bidrar träffar i samband med lunch eller fika, samåkningen i bilen samt möte en gång per 
månad till uppkomsten av nya idéer hos medarbetarna. På Gamma arbetar medarbetarna 
gemensamt med att planera för genomförande av uppdrag, vilket inspirerar till bland 
annat nytänkande. Hos Delta kommer uppkomsten av nya idéer till uttryck genom att 
kollegorna planerar nya projekt tillsammans samt utbyter olika förslag med varandra. 
Medarbetarnas tysta kunskap på både Gamma och Delta överförs även i produkter eller 
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modeller. Beskrivningarna av hur de undersökta konsultföretagen arbetar med att om-
vandla tyst kunskap stämmer överens med Nonaka och Takeuchis (1995) induktiva 
kunskapsomvandling i externalisationsprocessen. Denna process innebär omvandlingen 
av tyst kunskap till uttalad och den induktiva kunskapsomvandlingen går ut på att skapa 
ett nytt koncept genom att samla in information från olika källor. Den induktiva 
kunskapsomvandlingen sker både formellt och informellt i de intervjuade företagen, i 
likhet med Jordan och Jones (1997). 

Samtliga undersökta företag arbetar deduktivt vad gäller kunskapsomvandling under sina 
formella och informella träffar genom att medarbetarna bland annat berättar om sina 
personliga erfarenheter och kommer med förslag på hur kollegorna ska göra vad gäller 
skapandet av kundrelationer. Detta motsvarar den deduktiva kunskapsomvandlingen i 
externalisationsprocessen av Nonaka och Takeuchi (1995), vilken innebär att ett nytt 
koncept eller beteende uppstår ur tidigare erfarenheter. 

Alfa, Beta, Gamma och Delta visar likheter i externalisationsprocessen genom att 
omvandla tyst kunskap till uttalad med hjälp av induktion och deduktion. En rimlig 
förklaring till att samtliga företag använder sig av induktion kan vara att det är lättare 
uttrycka sig när medarbetarna sitter tillsammans och utbyter tankar samt kan spinna 
vidare på varandras idéer och utveckla dessa. Genomslaget av att konsultföretag i studien 
använder sig av deduktion kan bero på att företagen sparar tid och pengar genom att 
medarbetarna delar med sig av sitt kunnande om etablering av kundrelationer istället för 
att var och en ska testa sig fram. Dessutom överförs tyst kunskap hos Delta och Gamma i 
produkter och det beror förmodligen på att företagen arbetar med företagsutveckling och 
lär sina kunder hur etablering av kundrelationer går till. Därmed utvecklas nya koncept 
eller produkter av medarbetarnas tysta kunskap. Under vilka former av träffar, formella 
eller informella, företagen i studien väljer att omvandla den tysta kunskapen till uttalad 
kan ha sin grund i vilka attityder och värderingar som finns samt vad som är acceptabelt i 
företagen, det vill säga företagskulturen.   

Kombination 
edarbetarna på Gamma och Delta kan ta del av framgångsrika projekt genom att 
företagen sparar all dokumentation om uppdragen på gemensamma servrar. Om en 

medarbetare har skapat en bra lösning då kan övriga personer i företaget lära sig och 
omsätta denna lösning i praktiken. Detta tolkar vi som ett sätt att sprida den omvandlade 
kunskapen vidare i organisationen och detta kan likställas med Nonakas (1994) 
kombinationsprocess, där individer utbyter och kombinerar kunskap inom organisationen 
genom bland annat dokumentation. Även Alfa och Beta sparar dokumentation om 
uppdrag vilken är tillgänglig för medarbetarna inom företaget, dock anser vi att dessa 
lösningar till sitt ursprung tillhör uttalad kunskap därför att de inte handlar om etablering 
av kundrelationer utan går ut på att lösa kundernas problem inom IT-områden.  

Ett annat sätt som framkommer under den empiriska undersökningen, när det gäller att 
sprida kunskap som har blivit omvandlad, är formella möten i företagen. På Alfa äger 
inplanerade personalmöten rum, där den mesta kunskapen förmedlas. Även Gamma 
planerar in månadsmöten där alla medarbetare träffas och går igenom olika projekt och 
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delar med sig av sina erfarenheter, till exempel. Dessutom följer företaget upp mötena 
med veckobrev. På Delta förekommer, exempelvis, traditionella vecko- och månads-
möten i kontorets sammanträdesrum med dagordning, ordförande och protokoll. Det 
förekommer även informella möten på två av de undersökta konsultföretagen, Alfa och 
Delta, där kunskap som har blivit uttalad förmedlas vidare. Ur intervjun med respondent 
A kan vi utröna att medarbetarnas informella möten sker främst under kafferaster samt i 
bastun och på personalfester. För Deltas del inträffar informella möten på kontoret, utan 
sittplatser och dagordning, möten på en annan ort eller ett annat land, exempelvis Malta, 
och möten på kaféer på stan som inte protokollförts. Både formella och informella möten 
hos dessa företag, under vilka kunskap som har tidigare varit tyst sprids, stämmer överens 
med Nonakas (1994) kombinationsprocess. Denna process går ut på att uttalad kunskap 
kombineras eller förmedlas till andra individer i organisationen, till exempel genom att 
individerna träffar varandra.  

Det sätt, formellt eller informellt, konsultföretagen i studien tillämpar för att förmedla 
omvandlad kunskap, är i enlighet med Jordan och Jones (1997). Jordan och Jones (1997) 
skiljer mellan olika typer av möten och nämner formella och informella möten som ett 
sätt att sprida kunskap i företaget. Vilket sätt konsultföretagen tillämpar för att förmedla 
den omvandlade kunskapen kan bero på hur företagen är vana att sprida denna typ av 
kunskap, det vill säga företagens kultur. 

På Beta förekommer också både formella och informella möten. Vi anser dock att tyst 
kunskap omvandlas till uttalad och den omvandlade kunskapen sprids mellan med-
arbetarna under dessa möten redan vid externalisationsprocessen. Eftersom företaget 
endast består av två medarbetare finns det inget behov av att sprida kunskap vidare i 
organisationen med hjälp av metoderna som beskrivs i kombinationsprocessen därför att 
kunskapen redan är spridd vid uttalandet. 

Under de personliga intervjuerna med medarbetarna på Alfa och Gamma framkommer 
det att företagen använder sig av telefonsamtal för att sprida kunskap som tidigare har 
varit tyst vidare. Dessutom sprider Alfa liknande kunskap med hjälp av e-post och via 
intranätet. Ovan beskrivna sätt att förmedla kunskap går i linje med Nonakas (1994) 
beskrivning av att sprida den uttalade kunskapen i kombinationsprocessen. Eftersom bara 
Alfa och Gamma nämner dessa sätt att sprida kunskap, beror det troligen på att företagen 
har kontor på andra orter. Med andra ord kan avståndet mellan medarbetarna ha betydelse 
vid förmedling av omvandlad kunskap. 

De tre processerna av kunskapsomvandling och -spridning; socialisation, externalisation 
och kombination, som förekommer i de fyra undersökta konsultföretagen, sammanfattas i 
tabell 5.1 nedan. Observation och imitation tillämpas av samtliga konsultföretag i studien 
vid spridning av tyst kunskap. Vid omvandling av tyst kunskap är det vanligt att 
induktion och deduktion används. De metoder som förekommer i kombinationsprocessen 
för spridning av omvandlad kunskap; veckobrev, formella och informella möten, 
telefonsamtal, intranät, e-post samt att spara dokumentation på gemensam server, skiljer 
sig mellan de olika konsultföretagen i studien. 
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 Tabell 5.1 Sammanställning av kunskapsomvandlings- och -spridningsprocesser hos undersökta företag

 
Socialisation 

Sprida tyst kunskap  
mellan individer 

Externalisation 
Omvandla tyst kunskap 

till uttalad 

Kombination 
Utbyta och kombinera 

kunskap 

Alfa • Observera och imitera 
- formellt, hos kunden 

 

• Induktion: 
  - kafferaster → uppkomst 

av nya idéer 
• Deduktion 
 

• E-post 
• Intranät 
• Telefonsamtal  
• Formella möten: 

personalmöten varje 
månad 

• Informella möten: 
kafferaster, bastu, 
personalfester 

Beta • Observera och imitera 
- formellt, hos kunden 

 

• Induktion: 
  - månadsmöten, lunch, 

fika och samåkning → 
uppkomst av nya idéer 

• Deduktion 

 

Gamma • Observera och imitera 
- formellt, hos kunden 

• Observera och imitera 
- informellt, på golf-
banan 

• Induktion:  
  - gemensamt planera 

uppdrag → nytänkande 
  - tyst kunskap överförs i 

produkter 
• Deduktion 

• Dokumenterar 
händelser och sparar 
dokumentation på 
gemensam server 

• Formella möten: 
månadsmöten 

• Veckobrev 
• Telefonsamtal 

Delta • Observera och imitera 
- formellt, hos kunden 

 

• Induktion:  
  - gemensamt planera 

uppdrag → nytänkande 
  - tyst kunskap överförs i 

produkter 
• Deduktion 
 

• Dokumenterar 
händelser och sparar 
dokumentation på 
gemensam server 

• Formella möten: 
vecko- och månads-
möten 

• Informella möten: på 
kontoret, utan sittplatser 
och dagordning, på 
annan ort eller ett annat 
land och på kafé  
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6 SLUTSATSER 

esultatet visar att konsultföretagen i denna studie tillämpar metoderna för om-
vandling och spridning av kunskap beträffande etablering av kundrelationer på lik-

nande sätt. Det finns dock vissa skillnader mellan konsultföretagens användning av dessa 
metoder.  

Kunskapsomvandling och -spridning sker både formellt och informellt hos konsult-
företagen i studien och dessa sätt skiljer sig mellan de olika konsultföretagen. Formellt 
eller informellt sätt att omvandla och sprida kunskap är möjligen beroende på vilken 
företagskultur som företaget har. Med företagskultur menas vilka attityder och värde-
ringar som finns i företagen, vad som är acceptabelt samt hur dessa företag är vana att 
omvandla och sprida kunskap. En bred variation av både formella och informella möten 
kan förklaras med att variationen kan öka kreativiteten hos medarbetarna, vilken i sin tur 
kan leda till att mer idéer föds. Samtidigt kan medarbetarna bli mer engagerade i mötena 
och vill dela med sig av sina erfarenheter.  

De konsultföretag i undersökningen som arbetar med organisationsutveckling, sprider 
den omvandlade kunskapen, om hur kundrelationer kan etableras, mellan individer 
genom att dokumentera händelser och lägga ut dessa på en gemensam server. Dessutom 
uttrycks denna typ av kunskap i produkter, så kallad induktion, i dessa företag. Detta 
beror troligen på att konsultföretagen erbjuder sina kunder lösningar som handlar om 
bland annat kundrelationer och då uttrycks deras tysta kunskap i produkter. 

Metoderna såsom veckobrev, e-post, intranät och telefonsamtal, som används vid kun-
skapsspridning i kombinationsprocessen, tillämpas av konsultföretagen i studien som har 
kontor på andra orter. En skälig förklaring till detta är att medarbetarna på dessa företag 
inte kan träffas särskilt ofta. 

I samtliga konsultföretag i studien tillämpas induktion och deduktion vid omvandling av 
tyst kunskap, som fordras vid etablering av kundrelationer. En rimlig förklaring till att 
dessa metoder används hos konsultföretagen i undersökningen kan vara att det är lättare 
att uttrycka sina tankar och komma med nya idéer när medarbetarna träffas. Samtidigt 
sparar konsultföretagen resurser när medarbetarna kan ta del av varandras framgångsrika 
erfarenheter.  

Det vanligaste sättet att sprida den tysta kunskapen mellan individer som förekommer hos 
konsultföretagen i studien, verkar vara att observera framgångsrikt beteende vid kund-
besök för att sedan imitera det i sitt eget arbete. Detta formella sätt att sprida tyst kunskap 
kan förklaras med att det är ett enkelt sätt att förmedla den samt att det inte är kostsamt. 
Samtidigt kan individer snabbt och effektivt lära sig framgångsrikt beteende hos 
kunderna av varandra. 

I denna studie använder de flesta konsultföretag sig av processerna; socialisation, exter-
nalisation och kombination, vid kunskapsomvandling och -spridning. Det finns dock inte 
behov av att sprida kunskap vidare med hjälp av kombinationsprocessen i fåmansföretag.  

R 



 källförteckning  

    

KÄLLFÖRTECKNING 

Böcker: 

Arbetsgruppen Konrad. (1989). Den osynliga balansräkningen: Nyckeltal för redovis-
ning, styrning och värdering av kunskapsföretag. Stockholm: Affärsvärlden Förlag AB. 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 

Eliasson, G. (1986). Kunskap, information och tjänster. Malmö: Liber Ekonomi. 

Ellström, P. E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Publica. 

Eriksson, L T. & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. 
Malmö: Liber-Hermods. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-creating Company: How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press: New York. 

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Omtryckt av Peter Smith, Gloucester 1983. 

Rolf, B. (1991). Profession, tradition och tyst kunskap: en studie i Michael Polanyis teori 
om den professionella kunskapens tysta dimension. Nora: Nya Doxa. 

Sanchez, R. & Heene, A. (1997). Strategic learning and knowledge management. British 
Library Cataloguing in Publication Data. 

Sandgren, C. (1995) Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv. Fritzes Förlag: 
Stockholm 

Stewart, T. A. (1997). Intellektuellt kapital. Stockholm: Nerenius och Santérus 

Sveiby, K. E. (1995). Kunskapsflödet – organisationens materiella tillgångar. Svenska 
Dagbladets Förlag AB. 

Sveiby, K. E. & Risling, A. (1986). Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledar-
utmaning? Malmö: Liber Ekonomi. 

Wikström, S. & Normann, R. (1994). Knowledge & value – a new perspective on 
corporate transformation. London: Routledge and Kegan. 

Artiklar: 

Edvinsson, L. & Sullivan, P. (1996). Developing a Model for Managing Intellectual 
Capital. European Management Journal. Vol. 14. No. 4, pp. 356-364. 



 källförteckning  

    

Haldin-Herrgard, T. (2000). Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations. 
Journal of Intellectual Capital. Vol. 1. No. 4, pp. 357-365. 

Heng, M.S.H. (2001). Mapping intellectual capital in a small manufacturing enterprise. 
Journal of Intellectual Capital. Vol. 2. No.1, pp. 53-60. 

Jankowicz, D. (2001). Why does subjectivity make us nervous? Making the tacit explicit. 
Journal of Intellectual Capital. Vol. 2. No. 1, pp. 61-73. 

Johnson, W.H.A. (1999). An integrative taxonomy of intellectual capital: measuring the 
stock and flow of intellectual capital components in the firm. International Journal of 
Technology Management. Vol. 18. Nos. 5/6/7/8. 

Johnson, W.H.A. (2002). Leveraging intellectual capital through product and process 
management of human capital. Journal of Intellectual Capital. Vol. 3. No. 4, pp. 415-429. 

Jordan, J. & Jones, P. (1997). Assessing your company’s knowledge management style. 
Long Range Planning. Vol. 30. No. 3, pp.392-398 

Lang, J.C. (2001). Management of intellectual property rights. Journal of Intellectual 
Capital. Vol. 2. No. 1, pp. 8-26. 

Lynn, B. (1998). Intellectual capital: key to value-added success in the next millennium. 
CMA Magazine, Society of Management Accountants, Hamilton. 10-15 February. 

Nonaka, I. (1994). Dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization 
Science. Vol. 5. No. 1 February, pp. 14-36.  

Nonaka, I. & Konno, N. (1998). The Concept of “Ba”: Building a Foundation for 
Knowledge Creation. California Management Review. Vol. 40. No. 3, pp. 40-54. 

Williams, R.L. & Bukowitz, W.R. (2001). The yin and yang of intellectual capital 
management: the impact of ownership on realizing value from intellectual capital. 
Journal of Intellectual Capital. Vol. 2. No. 2, pp. 96-110. 

Internet: 

SCB Företagsregister. (2002). Available: 
http://www.scb.se/foretagsregistret/tabeller/fdbtabeller.asp [2003, November 14] 

www.gulasidorna.eniro.se, (2003-11-18). 

Personliga intervjuer: 

Respondents A, Alfa. Personlig intervju den 10 december 2003. 

Respondent B, Beta. Personlig intervju den 4 december 2003. 



 källförteckning  

    

Respondent G Gamma. Personlig intervju den 8 december 2003. 

Respondent D, Delta. Personlig intervju den 1 december 2003. 



 bilaga 1  

    

INTERVJUGUIDE 

Allmänna frågor 

1. Företagets fullständiga namn? 

2. Bolagsform? 

3. Ägarförhållande? 

4. När startade företaget? 

5. Några viktiga händelser i företagets historia? 

6. Hur beskriver Ni företagets verksamhet? (personal, affärsidé, visioner, kunder 
etcetera) 

Kunskap 

7. Vilka tillgångar finns i företaget? 

8. Hur definierar Ni ordet kunskap, med ordet kunskap menar vi den kunskap som 
används i Ert dagliga arbete med kunder? 

9. Vad innebär kundrelationerna för Ert företag? Utveckla/Förklara 

10. Vilken sorts kunskap krävs det för att arbeta med kunden, exempelvis att bygga 
upp kundrelationer? Utveckla/Förklara 

11. Hur behålls kunskap i företaget? Utveckla/förklara 

Kunskapsomvandling och -spridning 

12. Är Ert företag beroende av nyckelpersoner med expertkunskap? Om ja, vad görs 
för att minimera beroende? 

13. Är det möjligt att lära/sprida kunskap som finns hos medarbetarna, vad gäller 
etablering av kundrelationer, inom organisationen? Anser Ni att det går 
lära/sprida all denna kunskap? Vilken kunskap är svår att lära/sprida? Varför? 

14. Hur sker kunskapsöverföring från en person till andra individer i organisation vad 
gäller kunskap om hur kundrelationer etableras? Finns det några metoder för 
detta? Utveckla/förklara/exemplifiera  

15. Kan Ni ge så många exempel som möjligt på vilken sorts möten som sker i 
företaget och vilken sort kunskap som sprids under dessa möten?  

 




